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Mooi Heemstede in de zomer
Heemstede - De Buddleja davidii, beter bekend als vlinder-
struik, staat weer in volle bloei. Het is een landingsbaan voor 
vlinders.
De sierheester met zijn prachtige pluimen trekt vele soorten
insecten aan, vooral vlinders, de nectar is zeer welkom.
De Buddleja omvat zo’n 100 soorten en is voor iedere tuin
geschikt. Deze dagpauwoog kwam op bezoek: een genot om 
deze zo van dichtbij het te zien.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Rob en Irene Keehnen zijn dol op hun tuin aan de
Jan van den Berghstraat:  
“In het voorjaar en de zomer zijn we altijd veel in onze tuin te
vinden. Heerlijk om alles in bloei te zien komen en na het tuinie-
ren te genieten van alle bloemen en planten met een kop koffi  e.
We zijn blij met onze tuin, omdat er altijd wel planten in bloei staan. 
Als de ene is uitgebloeid staan er weer andere planten in bloei.” 

Heeft u ook een mooie tuin? Dan kunt u tot en met eind augus-
tus een overzichtsfoto of meerdere foto’s met close ups van uw 
tuin, balkon of terras met planten insturen voorzien van uw naam,
telefoonnummer, adres en waarom u uw tuin zo mooi vindt naar
redactie@heemsteder.nl. De mooiste tuinen krijgen een prominen-
te plaats in de Heemsteder en dingen mee naar de hoofdprijs, een 
cadeaubon van Tuincentrum de Oosteinde ter waarde van maar 
liefst 100 euro. Succes!

Genieten met een kop ko fi e
van alle bloemen en planten”

Adriaan Pauwjaar wordt goed gevierd in 2020
Heemstede - Met de vooruitzien-
de blik en de spirit van raadspen-
sionaris Adriaan Pauw is de Stich-
ting Adriaan Pauw aan de slag ge-
gaan om in 2020 Adriaan Pauw te 
herdenken. In 1620 kocht Adriaan 
Pauw het Oude Slot en de ‘Am-
bachtsheerlijkheid’ Heemstede. 
Hij mocht zich daardoor Heer van 
Heemstede noemen. Volgend 
jaar is dat 400 jaar geleden. Er zijn 
voldoende redenen om dat fees-
telijk te vieren.
Het Adriaan Pauwjaar 2020 is het 
winnende idee van de prijsvraag 
‘Beste idee van Heemstede’, uit-
geschreven door de gemeen-

te. In november 2018 heeft een 
groep mensen uit allerlei clubs 
en instellingen hierover gebrain-
stormd. Dat heeft geleid tot veel 
leuke ideeën. Verschillende groe-
pen zijn hiermee aan de slag ge-
gaan om het concreet te maken. 
Behalve de leuke ideeën is er een 
Stichting Adriaan Pauw in oprich-
ting en gaat ergens in juli de web-
site live:
http://www.2020adriaanpauw.nl.

Dinsdag 2 juli volgde een ver-
volgbijeenkomst in het Raadhuis, 
waar onder leiding van Ben Stei-
nebach door enthousiaste men-

sen, veelal vertegenwoordigers 
van Heemsteedse verenigingen 
en organisaties, deelgenomen 
werd om een feest voor een heel 
jaar te organiseren. Adriaan Pauw 
heeft veel betekend voor Heem-
stede en de regio. Hij bouwde 
het Oude Slot om tot een lusthof, 
liet de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein bouwen, liet de Zand-
vaart graven en zette zich in voor 
bestuur, rechtspraak en onder-
wijs. De huidige Voorwegschool 
dateert uit de tijd van Pauw. Dat 
alles heeft mede geleid tot een 
sterke groei van de welvaart. 
Het belang van Adriaan Pauw is 
echter veel breder. Als hoogste 
ambtenaar (pensionaris) van Am-
sterdam had hij gemakkelijk in-
vloed in Den Haag. In 1631 werd 
hij gekozen tot raadpensionaris 
van Holland, een van de zeven 
provinciën van ons land. In die 
rol was hij het belangrijkste dele-
gatielid bij de Vrede van Münster 
(1648), waarmee een einde kwam 
aan de Tachtigjarige Oorlog met 
Spanje.
Marianne Wever, winnares van de 
prijsvraag ‘Beste idee van Heem-
stede’ is de uitdaging aangegaan 
en heeft alle suggesties tot nu 
toe op een rijtje gezet. In de maak 
is een prentenboekje van Bian-
ca van Loon voor de onderbouw 
tot 7 jaar, de eerste schetsen zijn 
veelbelovend. Mike Doodeman
van Plexat WIJ Heemstede heeft
al de aftrap gedaan: scholie-

ren kleurden A4’tjes in waar-
mee een grote foto van Adri-
aan Pauw op de vloer in de gro-
te zaal in De Luifel werd gevormd. 
Een start tijdens de Nieuwjaars-
receptie 2020 met Fred Rosen-
hart als Adriaan Pauw, die wel 
meer optredens zal doen bij fees-
ten en concerten. Verder onder 
andere: een symposium en con-
cert half mei in de Oude Kerk, 
de onthulling van de grafkisten 
en de openstelling van de Oude 
Kerk en een Preek van de Leek. 
Scratch concert-weekend, fl ash-
mobverrassingsconcert, Pinkster-
kerkconcert, musical voor kinde-
ren met ondersteuning muziek-
onderwijs van muziekverenigin-
gen. Sportevenementen met een 
Fair Play bokaal, opname in acti-
viteitenprogramma’s van WIJ 
Heemstede, Kennemerhart, Pau-
wehof, Heemstroom, Lions Club. 
De Historische Vereniging geeft 
aparte excursies en rondleidin-
gen en een Pauwquiz. Kunste-
naars en amateurs maken schil-
derijen. De Roeivereniging heeft 
de boot Adriaan Pauw in de vaart 
en er komt een feest in het Oude 
Slot. De Stichting Adriaan Pauw 
groeit naar een mooi gedenkjaar 
voor iedere inwoner van Heem-
stede die mee wil doen aan de 
viering van vierhonderd jaar
Adriaan Pauw als Heer van Heem-
stede.

Ton van den Brink 

ZOMERKRANT STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

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

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Tuinenwedstrijd de Heemsteder 
met De Oosteinde

de Heemsteder

GEZOCHT VOOR DE WIJKEN: 
- Componistenbuurt (200 kranten) - Rivierenbuurt (200 kranten)
Meld je aan - goedbetaalde bijbaan en lekker in de buitenlucht!

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

BEZORGERS/STERS

Heemstede - Na het succes 
van vorig jaar organiseert de 
Heemsteder samen met Boek-
handel Blokker wederom een 
spannende zomerpoëziewed-
strijd. De hoofdprijs voor de 
winnaar is een boekenbon ter 
waarde van 50 euro. 
•  Inzendingen kunnen van 

17 juli tot en met 31 augus-
tus, voorzien van naam, te-
lefoonnummer en e-mail-
adres gemaild worden naar
redactie@heemsteder.nl.

•  Het gedicht dient over het 
thema ‘zomer’ te gaan en 
mag niet langer zijn dan 16 
regels.

•  De jury die de inzendingen 
beoordeelt, bestaat uit het
redactieteam van de Heem-
steder en Arno Koek van 
Boekhandel Blokker. 

•  De winnaar wordt in de eer-
ste week van september per-
soonlijk bericht. Over de uit-
slag wordt niet gecorrespon-
deerd. 

•  Tussentijds worden geselec-
teerde inzendingen gepubli-
ceerd in de Heemsteder.

Heemsteder en Blokker
Zomerpoëzie-
wedstrijd 2019

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

Boeren- 
karbonade
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 14.300

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

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

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Kerkdiensten

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur. 

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

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

www. parochiesklaverblad.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 14 juli, 10u.,
ds. Aart Mak (Haarlem),

dienst van Schrift en Tafel.

www.pkntrefpunt.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 14 juli
Oude Kerk, 10u.

ds. P.I.C. Terpstra,
dienst van Schrift en Tafel.

Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 14 juli om 10u.
Ds. G.H. Fredrikze.

 Woensdag 17 juli om 19.30u.
Zomerzangavond.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 14 juli 10.00 uur
Spreker: Clementine Koper

Aanbidding: Ibert

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 14 juli , aanvang 10u.
Ds. Seeleman (Aerdenhout).

www.adventskerk.com

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 11 juli, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.
Zondag 14 juli, 10u.

Eucharistieviering m.m.v.
Bavokoor. Slotviering seizoen.

Pastor Van Ogtrop.

www.parochiesklaverblad.nl

Zandvoortselaan 138 is samen 
met nummer 140 gebouwd 
in 1924. In 1928 werd de nieu-
we ‘Halte Heemstede-Aerden-
hout’ geopend en een aantal 
ondernemers sprong daarop in, 
waaronder W. Jansen op num-
mer 138. Hij bouwde een stal-
ling voor fietsen en motoren. 
Al spoedig wordt geadverteerd 
als ‘Rijwielhandel W. Jansen 
jr.‘. In 1932 kostte een rijwiel fl 
37,50. In de jaren 30 was W. Jan-
sen ook een verkooppunt voor 
kolen van de firma ‘Van Bree-
men’ uit Haarlem. De rijwielhan-
del bleef echter ook doorgaan. 
In het adressenboek van Heem-
stede-Bennebroek van 1 janua-
ri 1942 staat: Jansen Jr. W, rijwie-
len, electra, haarden, kachels; 
Zandvoortschelaan 138-140. 
Blijkbaar is nummer 140 ook bij 
de zaak getrokken. 

Ook na de oorlog blijft Jan-
sen actief. In een advertentie 
in het Haarlems Dagblad van 
13 maart 1946 worden Rijwiel-
herstellers, Kachelsmeden en 
Metaalbewerkers gevraagd op 
Zandvoortselaan 138. De toen- 
foto uit de jaren 50 (bouw 
nieuw station) komt uit het 
archief van de HVHB en laat 
het hulpspoor zien, dat rake-
lings langs nummer 138 gaat. 
In het adressenboek van 1 
januari 1951 staat Taxibe-
drijf W. Jansen Jr. met het tele-
foonnummer 27000, dat op de 
toenfoto zichtbaar is aan de 
gevel. In datzelfde jaar over-
leed W. Jansen Sr. Ook in ka-
chels bleef Jansen actief, gezien 
een advertentie in het Haarlems 
Dagblad van 17 augustus 1954.

In het adressenboek van Heem-
stede van 1 november 1963, 

zit Herenkapsalon Th. Assen-
delft op nummer 138 (ook in 
1975 nog), taxibedrijf W. Jansen 
zit er dan ook nog. Bijzonder is 
wel dat op hetzelfde adres ook  
‘Chemische Wasserij De Valk’ 
wordt genoemd in 1963.
Via Drimble komen we op 
Zandvoortselaan 138 nog te-
gen ‘Stichting De Vierspan’, 
‘Hippo Medical Products.’

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 7 juli 2019. Mocht u 

informatie over de Zandvoort-
selaan hebben, dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.nl 
(H. Opheikens). Ook zijn we 
op zoek naar beeldmateriaal. 
Tips en opmerkingen? Bel 023-
8200170 (kantoor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (57)

Waar: Binnenweg 133, een smal winkelpand met 
achterin een tearoom. Wij gaan natuurlijk voor 
het terras aan de voorzijde, een drietal zitjes in de 
ochtendzon.                                                                                
Wanneer: Vrijdagochtend tussen 11 en 12 uur.
Wie zijn er: De zitjes zijn nog onbezet, dus kun-
nen we kiezen.
Bestelling: We bestellen een cappuccino en een 
latte macchiato en we gaan in de winkel een keus 
maken uit het gebakassortiment. De keuzestress 
slaat toe, want alles ziet er aantrekkelijk uit en het 
water loopt je in de mond. Het wordt een chipola-
ta bavarois en een vers fruitschelpje. Bij een twee-
de bestelling nemen we Espresso en laten een 
extra rondje gebak achterwege. Het verstand 
wint het van de lust.          
Wij krijgen: Een mooie kop cappuccino, romig 
en vol van smaak. De latte macchiato, een flink 
exemplaar, in de juiste koffie/melkverhouding. 
De espresso’s smaken ook prima en alle koffie- 
varianten zijn goed van temperatuur. Over het ge-
bak kunnen we kort zijn: de kwaliteit van een ge-
renommeerde patisserie is duidelijk te proeven.
De bediening: Op de rekening staat dat we ge-
holpen waren door Debbie en die was uiterst 
vriendelijk.

De rekening: 2 Espresso: €4,70, 1 Cappuccino 
€2,70, 1 Latte Macchiato €3,20, 1 chipolata- 
gebakje €3,35 en 1 vers fruit schelpje €2,95 
euro. Totaal €16,90. 
De pluspunten:  Zowel de koffie als het gebak 
zijn van uitstekende kwaliteit. De bediening is 
vriendelijk. Centraal gelegen op de Binnenweg.
De minpunten: Het terrasmeubilair is eenvoudig 
van vormgeving en materiaal en er is geen para-
sol om de zon, indien gewenst, te ontlopen.
Er mag wel af en toe iemand even komen chec-
ken of alles klopt. Voorbeeld: een koffielepeltje te 
weinig, de ene koffiekop gaat vergezeld van een 
koekje, de andere niet. Zijn er suiker of zoetjes 
gewenst.
Als je de pech hebt dat er een grote bestel- 
wagen voor je neus parkeert is het uitzicht daar-
mee meteen belemmerd. 
Conclusie: Voor de echte gezellige terrasbele-
ving zijn er hoogstwaarschijnlijk betere terrassen 
voorhanden. Voor wie een korte stop voor koffie 
met gebak wil maken is Tummers een smakelijk 
en betaalbaar alternatief voor de drukke terras-
sen elders in het winkelgebied. 
                                                                                                       
Mirjam Goossens 

Terrassentest Zomer 2019
Heemstede – Deze zomer 
gaan we langs de terrassen 
van Heemstede voor koffie 
met gebak. Voor koffie met 
iets erbij zijn er in ons dorp 
plekken genoeg. Ze variëren 
van het grote vrijstaande ter-
ras van een horecagelegen-
heid tot zonnige hoekjes, ge-
creëerd door de buurtbak-
ker en alles daartussen. De-
ze week ploffen we neer bij 
Tummers, de patisserie met 
historie. Liefhebbers komen 
uit de hele omgeving speci-
aal voor het veelgeprezen ge-
bak. Dat belooft wat!  

Deze week:
Tummers Patisserie Passionnelle

Kettingbotsing 
op Heemsteedse 
Dreef
Heemstede - Drie voertuigen 
zijn maandagmiddag 8 juli be-
trokken geraakt bij een kleine 
kettingbotsing op de Heem-
steedse Dreef.

Rond 14:45 uur ging het fout 
ter hoogte van de Bachlaan. 
Geen van de betrokkenen raak-
te gewond. Alle voertuigen lie-
pen dusdanig veel schade op 
dat deze zijn weggesleept door 
een berger.
Hoe het ongeluk kon ontstaan 
is onbekend.

Beeld: Laurens Bosch





04 10 juli 2019

Hoe gezond zijn kinderen van 0 tot 4 jaar?
Regio - 86% van de 0 tot 4-jarige kinderen in re-
gio Kennemerland eet dagelijks fruit en 61% eet 
dagelijks groente. Dit en meer blijkt uit een deel-
onderzoek van de Kindermonitor 2018. GGD 
Kennemerland onderzocht daarmee voor het 
eerst de gezondheid, leefstijl en welzijn van alle 
0 tot 4-jarigen in regio Kennemerland. De GGD 
werkte daarbij samen met JGZ Kennemerland. 
Ouders van ruim 4.400 kinderen tot 4 jaar deden 
mee met het onderzoek. 

Het overgrote deel (97%) van de 1 tot 4-jarigen in 
de regio Kennemerland ontbijt dagelijks. Het an-
dere deel, naar schatting ongeveer 500 kinderen, 
ontbijt niet elke dag. Daarnaast drinkt 80% van 
de 0 tot 4-jarigen dagelijks water, eet 86% da-
gelijks fruit en eet 61% dagelijks groente. Naar-
mate kinderen ouder worden, drinken ze vaker 
zoete drankjes en eten ze minder vaak dagelijks 
groente. 

73% van de 1 tot 4-jarigen speelt gemiddeld 
minstens een half uur per dag buiten. Toch geeft 
ruim de helft van de ouders aan dat er in de om-
geving belemmeringen zijn om buiten te spelen. 
Een gebrek aan speelplekken in de buurt wordt 
het meest genoemd, gevolgd door te veel ver-
keer en gevaarlijk water. Ook beeldschermen zo-
als de tv en de tablet bieden concurrentie. 5% 
van de 0 tot 4-jarigen gebruikt gemiddeld meer 
dan 2 uur per dag een beeldscherm. Deze kinde-

ren spelen minder vaak buiten. In totaal zit 48% 
van de 0 tot 4-jarigen gemiddeld meer dan een 
half uur per dag achter een beeldscherm
. 
Op 2- en 3-jarige leeftijd heeft 8% van de kinde-
ren overgewicht. In bijna 9 op de 10 gevallen zijn 
ouders zich niet bewust van het overgewicht van 
hun kind. Zij vinden zelf dat hun kind een nor-
maal gewicht of zelfs ondergewicht heeft, ter-
wijl het kind op basis van de door hen opgege-
ven lengte en gewicht te zwaar is. 
Bij 9% van de kinderen hebben ouders behoefte 
aan deskundige hulp of advies bij de opvoeding. 
6% krijgt al hulp, het andere deel nog niet. 

Veel uitkomsten van het onderzoek zijn ongun-
stiger voor kinderen van wie de ouders moeilijk 
kunnen rondkomen. Deze kinderen hebben bij-
voorbeeld vaker slaapproblemen, hebben va-
ker nog last van het meemaken van een ingrij-
pende gebeurtenis en wonen vaker in een huis 
waar wordt gerookt. Bij 8% van de kinderen heb-
ben ouders moeite om rond te komen. Dit is zelfs 
27% bij kinderen van wie beide ouders geen be-
taald werk hebben, 23% bij kinderen die niet bij 
beide ouders wonen en 18% bij kinderen van wie 
beide ouders laag zijn opgeleid. 

Meer informatie?
JGZ Kennemerland, tel.: 088-9959595 of
www.jgzkennemerland.nl/contact.

Plechtige herdenking
van Slag bij het Manpad
Heemstede - Op dinsdag 9 juli 
vond bij de Gedenknaald aan de 
Herenweg, hoek Manpadslaan, 
een plechtige herdenking met 
kranslegging plaats van de Slag 
bij het Manpad. De herdenking 
werd onder meer bijgewoond 
door Commandant Van Dalen, 
Regimentscommandant der Hu-
zaren van Boreel, Axel Rosendahl 
Huber, oud-Ritmeester der Huza-
ren van Boreel, Henk Kool en Ro-
bert Heerze, beiden oud-Reserve 
Luitenant der Huzaren van Boreel 
en Hans Krol. 
De Slag bij het Manpad wordt 
twee keer in de geschiedenis ver-
meld. In de eerste instantie was 
het een veldslag die zou heb-
ben plaatsgevonden bij het Man-
pad in 1303. De Hollandse troe-
pen onder leiding van Witte van 
Haemstede, een buitenechtelij-
ke zoon van graaf Floris V, zou-
den hier de Vlaamse troepen on-
der leiding van Gwijde van Na-
men (ca. 1272-1311) hebben ver-
slagen. Rond 1300 was de Franse 
koning Filips de Schone leenheer 
van Vlaanderen. Hij wenste een 
einde te maken aan de te grote 
autonomie van de Vlaamse leen-
mannen. De Vlamingen gingen 
hierdoor te wapen tegen Frank-
rijks bondgenoot: het Graafschap 
Holland van Floris V. Ten eerste 
viel het Vlaamse leger de Zeeuw-
se eilandengroep binnen, waar 
het beleg van Zierikzee plaats 
vond. Zij werden gesteund door 
Zeeuwse edelen, die na de dood 
van Floris V waren verbannen en 
naar hun bezittingen wilden te-
rugkeren. Nadat de Vlamingen 
in vele grote steden voet had-
den gezet, verdwenen ze plotse-
ling weer uit Holland. De oorzaak 
werd lange tijd toegeschreven 
aan de slag bij het Manpad waar 
de Vlaamse legers in 1303 zouden 
zijn verslagen. Huidig onderzoek 
wijst echter aan dat deze slag ver-
moedelijk helemaal nooit heeft 
plaatsgevonden. 

De andere Slag bij het Manpad 
staat in 1573 bekend, gedurende 
de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 
1648), met Gaspard van der Noot 
als eerste gesneuvelde ritmees-
ter der cavalerie. Deze slag werd 
ook afgelopen dinsdag herdacht. 
Op verzoek van Prins Willem van 
Oranje-Nassau is op 22 mei 1573 
een vaan (compagnie) ruiters in 
het leven geroepen door Gaspard 
van der Noot, heer van Carloo, 
nabij Brussel. Als ritmeester vocht 
Van der Noot in de Haarlemmer-
hout mee met circa 200 ruiters 
onder algehele leiding van baron 
Bronckhorst van Batenburg te-
gen de Spanjaarden, om de stad 
Haarlem te ontzetten. De slag 
werd verloren en Haarlem viel. 

De Spanjaarden traden ondanks 
de beloftes in de onderhandelin-
gen hardvochtig op tegen de lo-
kale bevolking. Het verzet tegen 
de Spanjaarden groeide toen nog 
meer. Ondanks dat Haarlem viel, 
was dit juist een keerpunt in de 
strijd en slaagden de Hollanders 
later Alkmaar en Leiden wel te 
ontzetten.

Op het initiatief van David Ja-
cob van Lennep (1774-1853) die 
het Huis te Manpad bewoonde, 
werd de gedenknaald (1817) op-
gericht. David Jacobus van Len-
nep was een Nederlands classi-
cus, dichter en politicus. 

Bart Jonker Kom je bloeddruk en vetpercentage 
meten bij de Drive
Heemstede - Een te hoge bloed-
druk en een te hoog vetpercenta-
ge brengt risico’s met zich mee en 
deze kun je zelf al voor zijn. Wees 
er dus op tijd bij en meet regel-
matig. Ben je ook benieuwd naar 

jouw status? Op dinsdag 23 juli 
organiseert de Drive een speciaal 
meetmoment van 12-14 uur. 

Naast de bloeddruk en het vet-
percentage meten wij ook gratis 

je gewicht, BMI en visceraal vet. 
Aanmelden van te voren is niet 
nodig.
De meting vindt plaatst bij de 
Drive in Plein1, Julianaplein 1 te 
Heemstede. 
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Heemtede - Ook dit jaar orga-
niseert de Hartekamp Groep 
de traditionele oldtimerrit. De 
bewoners van de Hartekamp 
Groep mogen dan meerijden in 
zo’n fantastische oldtimer. 

Zondag 25 augustus zijn de 
mensen van locatie Hartekamp 
in Heemstede aan de beurt. 
Voor hen hét hoogtepunt van 
het jaar. De belangstelling 
hiervoor is dan ook groot. Om 
iedereen een plekje in een old-
timer te geven, is de Harte-
kampgroep op zoek naar en-
thousiaste oldtimerbezitters 
die graag helpen om deze dag 
tot een succes te maken. 

Verzamelen tussen 11.30 -12.30 
uur op locatie Hartekamp, He-
renweg 5, te Heemstede. Je 
wordt ontvangen met een kop-
je koffie of thee. Dan stappen 
de cliënten in en is het vertrek 
rond 13.30 uur in colonne on-
der begeleiding van het Mo-
tor Begeleidings Team (MBT). 
De rit duurt ongeveer 1,5 uur. 
De oldtimers (of mooie young-
timers) vormen een prachti-
ge opvallende stoet door het 
Noord-Hollandse landschap. 
Passanten zwaaien dan en-
thousiast en de cliënten vinden 

Foto aangeleverd door Hartekamp Groep

dat prachtig. Voor de bewoners 
hoopt de Hartekamp Groep dan 
ook op veel aanmeldingen zo-
dat iedereen met een prachtige 
oldtimer mee kan. 

Wil je ook de bewoners van de 
Hartekamp Groep een geweldi-

ge dag bezorgen en bezit je een 
oldtimer? Meld je dan aan voor 
de rit.
Voor aanmelding en meer in- 
formatie kun je mailen naar 
westerink1955@ziggo.nl of bel-
len met Aart en Petra Westerink: 
06-51085602.

Heemstede - Dat Heemstede er prachtig uitziet in de zomer, 
beaamt deze foto met de bloemenpracht aan de Vrijheidsdreef, 
ingestuurd door A. van ‘t Oever uit Heemstede: “Of Heemstede 
mooi is in de zomer? Vast en zeker!”

Heemstede vast en 
zeker mooi in zomer

WeHelpen ontmoetingsplekken in Heemstede
Heemstede - - Iedere inwoner 
van Heemstede die wel eens wil 
helpen of geholpen wil worden, 
kan gebruik maken van de websi-
te van WeHelpen Heemstede, het 
platform voor vrijwillige inzet.

Het eerste contact tussen de 
hulpaanbieder en hulpvrager ver-
loopt via de mail van de WeHel-
pen website, daarna kan er ‘live’ 
worden afgesproken. Er wordt 
uitgegaan van de goede intenties 
van alle deelnemers. Toch kan het 
soms handig zijn om voor de eer-
ste kennismaking niet thuis af te 
spreken, maar op een neutra-
le plek: een WeHelpen Ontmoe-
tingsplek.

Zo zijn er ondernemers en orga-
nisaties die graag mee aan We-
Helpen Heemstede en zo’n ont-
moetingsplek bieden. Omdat zij 
het een prachtig initiatief vinden, 

het echt iets voor de buurt is, of 
omdat ze zelf ook een ontmoe-
tingsplek zijn waar WeHelpen pri-
ma bij past. De WeHelpen Ont-
moetingsplekken zijn te herken-
nen aan het bordje bij de ingang, 
en ook te vinden op de websi-
te https://heemstede.wehelpen.
nl en de WeHelpen Heemstede 
Facebookpagina.

WeHelpen Heemstede is een ini-
tiatief van WIJ Heemstede. Vrijwil-
ligerspunt Heemstede biedt on-
dersteuning aan inwoners bij het 
gebruik van WeHelpen Heemste-
de. Zij helpen u graag op weg 
met het gebruik van de website, 
het formuleren van uw hulpvraag 
of -aanbod of vragen over buren-
hulp en vrijwilligerswerk.
Voor meer informatie kunt u 
bellen met Monica Snoeks: 
023-5483828 of mail:
msnoeks@wijheemstede.nl.

Persoonlijke boekentips van
Boekhandel Blokker voor de vakantie
Heemstede - De vakantieperio-
de begint en wat is er ontspan-
nener om in deze periode lekker 
onderuit te gaan zitten en rustig 
boeken te gaan lezen? Boekhan-
del Blokker aan de Binnenweg 
138 biedt een ruime keuze om 
de leeshonger te stillen, maar wat 
zijn de boekentips van de mede-
werkers bij Boekhandel Blokker 
zelf? 

Eigenaar Arno Koek: “Het boek 
‘De Jongens van Nickel’ van Col-
son Whitehead beveel ik van har-
te aan. Het gaat over de zestien-
jarige Elwood Curtis, die per ver-
gissing op de Nickel Academy 
belandt, een tuchtschool die de 
hel op aarde is. Schrijver Colson 
Whitehead vertelt een hartver-
scheurend en heftig verhaal en 
laat je in stilte achter. Dit boek 
gaat je in deze warme zomer niet 
in koude kleren zitten.” 

Collega Annet beveelt ‘Kes’ van 
Barry Hines aan: “Het arme ver-
schoppelingetje Billy uit het boek 
Kes sluit vriendschap met een 
dier. Een klassiek verhaal, maar 
zo origineel en mooi verteld, dat 
u Billy in uw hart gaat sluiten de-
ze zomer.” 

Andrea is vol van ‘De verdwijning 
van Stephanie Mailer’, geschre-
ven door Joël Dicker: “Het gaat 
over de rustige badplaats Or-
phea, die opgeschud wordt door 
een afschuwelijk incident. Dit 
boek boeit vanaf de eerste blad-
zijde en blijft spannend tot de 
laatste bladzijde.”

Els raadt ‘Het dwarse vogelboek’ 
van Siegfried Woldhek aan: “Wat 
een leuk vogelboek! Met een ver-
rassende en originele blik heeft 
meestertekenaar en voormalig 
directeur van de Vogelbescher-
ming Siegfried Woldhek de vogel-
wereld opnieuw gerangschikt.”
Collega Louise is vol lof over het 
boek ‘Bizar’ van auteur Sjoerd 
Kuyper: “Het gaat over de dertien-
jarige Mo die niets anders doet 
dan lezen. Haar moeder stuurt 
haar naar de dokter. Van hem 
mag ze vervolgens drie maan-
den niet lezen. Een boek met de 
allesoverheersende vraag: ‘Wat is 
waarheid?’ Lees dit boek, denk en 
praat erover.”

Noortje en Annemarie zijn erg 
te spreken over ‘het Zoutpad’ 
van Raynor Winn: “Raynor Winn 
woont al meer dan 30 jaar met 

Bavokoor Heemstede sluit 
seizoen af met Haydn en Fauré
Heemstede - Op zondagmorgen 
14 juli om 10 uur vindt de slotvie-
ring plaats in de Heilige Bavokerk, 
Herenweg 88 te Heemstede.
De leden van het Bavokoor zin-
gen samen met een aantal gast-
zangers, voordat ze er even tus-
senuit gaan vanwege de vakan-
tie, o.a. het Kyrie, Sanctus en Ag-
nus Dei uit de Missa Tempore Adv. 
Et Quadragesimae van Joseph 
Haydn (1732-1809). Verder wordt 
er na de communie de Cantique 
de Jean Racine van Gabriel Fauré 
(1845-1924) gezongen.
De kerkbezoekers kunnen na-
tuurlijk zelf ook met een aantal 
Nederlandse liederen meezin-
gen.
 
Het Bavokoor vierde in november 
2017 zijn 50-jarig bestaan en telt 
momenteel 34 vaste koorzangers 
en een aantal vaste gastzangers, 

die het erg leuk vinden het koor 
te versterken met de kerst, Pasen 
en tijdens speciale gelegenhe-
den, zoals deze viering.
Het Bavokoor is daarom op zoek 
naar nieuwe leden zowel man-
nen (tenoren en bassen zijn heel 
erg welkom!) als vrouwen die 
van mooie en inspirerende mu-
ziek houden. U kunt zich ook al-
leen voor projecten als gastzan-
ger aanmelden.
De repetities zijn in principe op 
de dinsdagavonden van 20  tot 
22 uur  in  de kerk.  Deze worden 
tijdens de repetities altijd met het 
orgel begeleid.
 
Voor meer info of aanmelding 
kunt u bellen met Agnes Martens 
(voorzitter): tel. 023-5280895.

Of bekijk de website:
www.hbavo-heemstede.nl.

Foto: Ton van den Brink

Creatieve middag 
met Gaby Godijk
Heemstede - Op donderdag 18 
juli en 1 augustus de creatieve 
middag met Gaby Godijk, in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Van 14-15.30 uur. 
Heeft u nog bruikbare spullen 
als knutselmateriaal over. Graag 
even van tevoren bellen met de 
Molenwerf voor overleg welke 
materialen en wanneer deze ge-
bracht kunnen worden. Tel: 023-
5483831. De creatieve middag 
wordt georganiseerd door WIJ 
Heemstede en Ontmoetingscen-
trum Heemstroom.

Busexcursie met boottocht 
van Enkhuizen naar Urk
Heemstede - Op dinsdag 27 au-
gustus vindt een busexcursie 
met retour boottocht van Enk-
huizen naar Urk plaats. Verzame-
len bij De Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede, de bus vertrekt om 
08.15 uur. De dag start met kof-
fie en gebak bij Het Station Enk-
huizen, prachtig gelegen aan de 
haven van Enkhuizen. Even later 
gaat u de loopplank over naar het 
Passagiersschip De Zuiderzee en 
genieten van een heerlijke over-
tocht naar Urk. Op Urk wacht er 
een gids die de groep rondleidt 
op het ‘eiland’. U heeft daarna 
ruim de tijd om Urk op eigen ge-
legenheid te ontdekken.

De middag wordt afgesloten op 
De Zuiderzee met een drankje en 
bitterballen.

De bus gaat om 17.30 uur weer 
naar huis. Kosten: €76,50 incl. 
vervoer, koffie met gebak, retour 
boot, lunch met kibbeling of kip-
spies of groentenloempia, aan 
boord en bitterballen.

Aanmelden kan tot 6 augustus, 
telefonisch via 023-5483828 of op 
www.wijheemstede.nl of bij de 
receptie van de Luifel. U ontvangt 
een bewijs van betaling. Om mee 
te gaan met deze excursie moet u 
wel goed ter been zijn.

Foto: Bart Jonker

haar man Moth samen in een op-
geknapte boerderij in Wales, die 
ze hebben omgebouwd tot B&B. 
Na een speculatieschandaal en 
het bericht dat Moth een ernsti-
ge ziekte heeft, besluit het echt-
paar een tocht te gaan lopen. Een 
inspirerend en mooi persoonlijk 

verslag vol tegenslagen, doorzet-
tingsvermogen, humor en prach-
tige natuurbeschrijvingen.”

En er is natuurlijk meer te lezen. 
Kom langs bij Boekhandel Blok-
ker aan de Binnenweg 138 of kijk 
op: www.boekhandelblokker.nl.

Laatste straat-
speelavond 
alweer bij de 
Hartekamp
Heemstede - Het is voor dit jaar 
alweer de laatste straatspeel-
avond op woensdag 17 juli van 
19 -20 uur bij de Hartekamp. 
Er komt een busje met allerlei 
spellen en buitenspeelmateri-
aal waarvan je álles mag gebrui-
ken. De hele buurt kan meedoen. 
(Zorgt u wel zelf voor begeleiding 
voor uw kleine kinderen?) Op de-
ze avonden wordt de betreffende 
straten vanaf 17 uur afgesloten 
voor verkeer. Omwonenden krij-
gen hierover vooraf bericht.

Oldtimers gezocht voor de traditionele 
Hartekamp Groep oldtimerrit
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Heemstede - De maand juni kenmerkte zich dit jaar door 
veel regen. Dat heeft als voordeel dat nu in deze prach-
tige zomermaand juli alle buitenruimte uitbulkt van het 
groen. En die kleur doet het goed op foto’s, net als een 
blauwe lucht. Ten tijde van de foto’s op deze pagina was 
er helaas geen blauw te bekennen maar het was geluk-
kig wel droog. Desondanks bleven spelende kinderen de-
ze dag thuis blijkens de verlaten speeltoestellen, allemaal 
te vinden in de Rivierenbuurt, deze week in the picture. 
Speelattributen zijn er trouwens best veel in genoemde 

wijk. Daarnaast is er ruimte genoeg om je lekker buiten te 
voelen: wandelpaden en mooie uitzichtpunten zoals op 
het Manpadslaangebied (zwart-witfoto).

De goedgeïnformeerde lezer weet inmiddels dat dit gaat 
veranderen. Het uitgestrekte gebied zal mettertijd voor 
woningbouw zijn bestemd. Tussen de woonblokken aan 
de Leidsevaart is ook ruimte voor groen. Hopelijk wordt 
de boodschap op het bordje ‘hier geen hondenuitlaatter-
rein’ nageleefd. Een rondje Rivierenbuurt is beter te voet 

af te leggen dan met de auto; de meeste straten zijn nogal 
smal, er staan veel auto’s geparkeer en bovendien ligt het 
hart van de wijk braak (medio juni) omdat men er aan de 
bestrating bezig is. Wie echter een rondje Rivierenbuurt 
wandelt kan zijn hart ophalen aan de waterpartijen. Als 
je in de gelukkige omstandigheid bent dat je er woont én 
een bootje bezit, kun je heerlijk de vaart opgaan en links 
richting Noordwijk ofwel rechts richting Haarlem varen.

(Tekst en beeld: Joke van der Zee).

Wijk in beeld:
Spelen en spelevaren in de Rivierenbuurt

Ruimte genoeg om te spelen. Kom je buiten spelen? Spelevaren kun je in deze buurt heel goed.

Nu nog vrij van woningbouw, (blik op) het Manpadslaangebied. Fietspad langs de Leidsevaart met zicht op de Centenbrug.

Spelen en voetballen aan de rand van de wijk. 

Lekker wandelen tussen het groen.

De Rijnlaan.

Hier wel spelen maar (de hond) niet (laten) poepen.
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EK Zandsculpturen in Zandvoort van start
Zandvoort - Op 8 juli is het Eu-
ropees Kampioenschap Zands-
culpturen van start gegaan in 
Zandvoort aan Zee. De ‘beach for
Amsterdam’ is voor het achtste 
achtervolgende jaar gastheer van 
het EK, dat jaarlijks duizenden
bezoekers uit het hele land trekt.
 
Van 8 tot en met 14 juli trans-
formeren zes zandkunstenaars 
uit diverse Europese landen ie-
der een eigen berg zand tot een 
schitterend sculptuur. Iedere ‘car-
ver’ beeldt met zijn sculptuur zijn 
interpretatie van 75 jaar vrijheid 
uit, het centrale thema van dit 
kampioenschap. Op 14 juli roept 
een professionele jury de nieuwe 
Europees kampioen uit. De zes 
vrijheidsmonumenten van zand 
zijn hierna nog tot half oktober te 
bewonderen.
Dit jaar wordt het Zandsculptu-
ren festival voor het eerst uitge-
breid met meer kunst in de open-
bare ruimte. Op Boulevard de Fa-

vauge kunnen bezoekers een 
prachtige buitenexpositie van 
de Zandvoortse fotograaf Edwin 
Keur bekijken.
De expositie bestaat uit een
serie foto’s over de verschillende 
grondrechtelijke vrijheden, beel-

den van de diversiteit en de sa-
menleving van Zandvoort. De
expositie is gratis te bezoeken 
tussen 14 juli en 5 september.  

Meer informatie op:
www.zandvoortsmuseum.nl.

Karin Bloemen doet haar ware verhaal 
bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Zaterdag 13 juli
is er een kort interview met Karin
Bloemen over haar boek Mijn
ware verhaal en zal ze vervolgens 
haar boek signeren, ’s middags 
van 12.30 tot 14 uur bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede.
 
In haar autobiografi e Mijn ware 
verhaal vertelt cabaretière Karin 
Bloemen voor het eerst het aan-
grijpende verhaal van haar jeugd, 
die getekend is door misbruik, 
mishandeling en angst.

Haarscherp brengt ze in beeld 
wat het met een jong meisje doet 
als de personen die je moeten be-
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schermen het op je hebben voor-
zien. Karin Bloemen laat ech-
ter ook zien hoe ze ondanks de-
ze traumatische ervaringen de 
vrouw is geworden die ze nu is: 
sterk, liefdevol, succesvol, open 
voor iedereen en voor niemand 
bang. 
 
Karin Bloemen: “Vanuit een diep-
gewortelde schaamte wordt al-
les ontkend en doodgezwegen. 
Met die schaamte wil ik afreke-
nen. Schaamteloos zijn, eerlijk 
zijn. Schaamteloos eerlijk.” 
Toegang vrij.
 
Meer informatie op:
www.boekhandelblokker.nl.

Ankie Broekers-Knol vertelt over 
100 jaar algemeen kiesrecht
Haarlem - Dit jaar viert Neder-
land het 100-jarig bestaan van 
het algemeen kiesrecht. In 1919 
stelde een wetswijziging vrou-
wen en mannen voor de Kies-
wet gelijk. Op dinsdag 16 juli ver-

telt oud-Eerste Kamervoorzitter 
Ankie Broekers-Knol, sinds kort 
staatsecretaris van Justitie en Vei-
ligheid, met name asielzaken, 
over de strijd, de voor- en tegen-
standers, de internationale bewe-

ging. Dit vindt plaats in de Doops-
gezinde Kerk, Frankestraat 24, te 
Haarlem. Inloop vanaf 11.30 uur 
met een kopje koffi  e of thee. Aan-
vang 12 uur, daarna lunch 
Kosten € 5, – (contant, geen pin).

Rondleiding door Huis Leyduin
Vogelenzang - Het hele jaar door 
kan je heerlijk wandelen op deze 
buitenplaats. Maar tijdens deze 
rondleiding bekijk je huis Leyduin 
ook van binnen. Op zondag 14 ju-
li van 14 tot 15:30 uur  vindt deze 
rondleiding plaats. Je maakt ken-
nis met de patriciërs die Leyduin 
van de 17e tot in de 20e eeuw be-

zaten en bewoonden en er hun 
eigen leefstijl op na hielden. Leu-
ke verhalen en anekdotes over de 
voormalige rijke bewoners door 
de eeuwen heen, die hier ‘s zo-
mers verbleven en zo de stinken-
de stad ontvluchtten. De gids van 
Landschap Noord-Holland neemt 
je natuurlijk ook mee naar buiten. 

Samen wandel je via het voorma-
lige Juff ershuis (nu Gasterij Ley-
duin) langs de Leybeek die over 
de buitenplaats kronkelt, naar 
het fraaie uitzichtpunt de Belve-
dère. Verzamelen op parkeerter-
rein buitenplaats Leyduin, Woest-
duinweg 4 in Vogelenzang. Reser-
veren via : www.gaatumee.nl.

Huis Leyduin (foto: Henk van Bruggen).

Libellen- en vlinderexcursie in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen
Vogelenzang - Op zondag 14 ju-
li organiseert de KNNV-Libellen-
werkgroep Zuid-Kennemerland 
haar jaarlijkse libellen- en vlinder-
excursie in de Amsterdamse Wa-
terleidingduinen. Tijdens deze 
publiekswandeling krijgen deel-
nemers het een en ander te horen 
over de leefwijze en voortplan-
ting van libellen en kunnen na-
tuurlijk deze insecten van dicht-
bij bekijken.
Naast de Grote keizerlibel, een 
prachtige, statige libel, de Vuur-
libel en de Bloedrode heidelibel 
en kunnen verschillende soorten 
waterjuff ers aangetroff en wor-
den. Ook de vlinders als Bruin 
Hooibeestje de kleine parelmoer-
vlinder worden aangewezen en 
krijgen  aandacht. Bij regen gaat 
de excursie niet door. De excur-
sie begint om 12 uur Verzamelen 

Foto aangeleverd door KNNV libellenwerkgroep Zuid-Kennemerland

bij het Bezoekerscentrum, ingang 
De Oase, Vogelenzangseweg te 
Vogelenzang. De libellen- en vlin-
derexcursie duurt ongeveer 2 uur. 

Deelname is gratis en aanmelden 
vooraf is niet nodig. Aangeraden 
wordt een kleine verrekijker mee 
te nemen.

Samen waterbeestjes zoeken op Leyduin
Vogelenzang - Misschien was je 
vorige keer verhinderd? Op zon-
dag 21 juli van 13 -15 uur mag je 
weer waterbeestjes zoeken op de 
prachtige buitenplaats Leyduin. 
Het vertrekpunt is Gasterij Ley-
duin. Parkeren op parkeerterrein 
buitenplaats Leyduin, Woestduin-
weg 4 in Vogelenzang. Daarvan-
daan is het 7 minuten lopen. 
In de natuur stikt het in het wa-
ter van de leuke beestjes. Met een 
schepnetje kun je aan de slag om 
die naar boven te halen. Je mag 
je vangst in een loeppotje doen. 
Dan kun je die kleine diertjes veel 
beter bekijken. Moet je eens zien 
hoe bijzonder ze zijn...! 
Je wilt vast weten hoe die beest-
jes heten. Daarom zijn er handige 
zoekkaarten aanwezig waarop je 
de namen kan vinden.
Kom ook en beleef deze prachti-
ge zondagmiddag in de natuur 
rond Leyduin. De boswachter van 
Landschap Noord-Holland zorgt 

voor de schepnetjes en de loep-
potjes, maar je eigen netje mee-
nemen mag natuurlijk ook. Re-
serveren: www.gaatumee.nl of

https://www.landschapnoord-
holland.nl/activiteiten/excursies/
waterbeestjes-zoeken-op-buiten-
plaats-leyduin-0

Waterbeestjes scheppen (foto: Dutchphoto).Haarlemse helden in Frans Hals Museum
Haarlem - Van 6 juni t/m 15 sep-
tember is een bezoek aan de ten-
toonstelling Haarlemse Helden 
extra feestelijk. Kom samen naar 
het Frans Hals Museum aan het 
Groot Heiligland 62 in Haarlem en 
vier je Haarlemse Held in de nieu-
we HUB waar je zelf kunst kunt 
maken. Wie bewonder jij? Breng 
een hulde aan jouw superheld! 
Of het nu Superman, je moe-
der of je opa is, alles kan. Prijs ze 
met een erepenning, een lofdicht 
of een kroon, zoals dat ook vroe-
ger werd gedaan. In de Zomer-
tuin is nog meer te beleven: met 
een zandtafel om je eigen creatie 
te maken, een megamemoryspel, 
picknicktafels waar de hele fa-
milie kan aanschuiven, voordat 
je samen op de foto gaat in 17e-
eeuws Haarlem. 
Bij de entreebalie zijn ook speci-
ale familieboekjes te krijgen. En 
om het nog leuker te maken - kin-
deren tot 18 jaar betalen in het 
Frans Hals Museum geen entree. 

In locatie Hof van het Frans Hals 
Museum is de collectiepresen-

tatie Haarlemse Helden. Andere 
Meesters te zien. Het Frans Hals 
Museum is méér dan Frans Hals 
alleen. De collectie omvat wer-
ken van een groot aantal ‘andere 
meesters’ uit de 16e en 17e eeuw. 
In de vernieuwde collectiepre-
sentatie brengt het museum juist 
déze ‘helden’ uit de eigen verza-
meling voor het voetlicht: Hen-
drick Goltzius, Karel van Mander, 

Jan Porcellis, Salomon van Ruys-
dael, Nicolaes Berchem en nog 
vele anderen. In Haarlemse Hel-
den. Andere Meesters wordt het 
werk van de oude meesters op 
een eigentijdse manier gepre-
senteerd. Aan de hand van actu-
ele thema’s zoals gender, geloof 
en afkomst wordt onderzocht 
hoe het komt dat een kunstenaar 
soms ‘in’ of ‘uit’ is.
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Benefiet tennisclinic voor arkinson
Heemstede - Op zondagmiddag 
14 juli wordt vanaf 13 uur op Ten-
nispark Groenendaal/TV Merlen-
hove een benefiet tennisclinic 
gehouden voor Parkinson door 
Bike  4 Parkinson van Team Gijs. 
De jaarlijkse tennisclinic is een 
van de vele sportieve en creatie-
ve manieren van Team Gijs om 
geld in te zamelen voor cruciaal 
onderzoek. Voor deze tenniscli-
nics voor Parkinson zijn inmiddels 
al meer dan honderd inschrijvin-
gen. De feestmiddag wordt om 
13 uur geopend door burge-
meester Astrid Nienhuis. Er is live-
muziek, een loterij, een wijnproe-
verij en een barbecue.

Geslaagde 
Kinder 

riatlon 
Heemstede - Afgelopen zaterdag 
6 juli mochten vele kinderen zich 
opmaken voor de Kinder Triatlon, 
die werd georganiseerd door de 
Heemsteedse zwemvereinging 
HPC. De triatlon kon op veel be-
langstelling rekenen en en had 
veel aanmeldingen. De kids gin-
gen eerst een parcours zwem-
men in het zwembad van SportP-
laza Groenendaal. Vervolgens 
werd de fiets gepakt en een rou-
te gereden, onder meer door het 
Groenendaalse bos, terug naar 
de Sportparklaan. Dan nog een 

rondje rennen. De ouders moe-
digden hun kinderen met trots 
vanaf de kant aan. Voor hun pres-
taties kregen alle kinderen die 
meededen een welverdiende 

medaille mee naar huis. Al met al 
een gezellige, geslaagde en spor-
tieve ochtend!

Bart Jonker

eugd lubkampioensc appen 
 B  met  bekers

Heemstede - De afgelopen week 
zijn de Jeugd Club Kampioen-
schappen gespeeld op de tennis-
banen van TVHBC aan de Ring-
vaartlaan. Met meer dan 100 stoe-
re jongens en meisjes in verschil-
lende leeftijdsgroepen, was het 
toernooi een groot succes. Voor-
al op de woensdagmiddag wan-
neer de jongste jeugd, rood en 
oranje, speelden waren de banen 
vol met enthousiaste kids, die on-
der begeleiding van de trainers 
leuke wedstrijdjes konden spe-
len. Uiteraard met een spannen-
de pot ‘Around the Table’ als af-
sluiter. De jongste jeugd ging al-
lemaal met een mooie medaille 
naar huis.

Nadat alle poulewedstrijden, 
kruisfinales, kwart- en halve fina-
les de hele week waren gespeeld, 
was zondag de spannende fina-
ledag. Zondagmorgen om 9 uur 
begonnen de eersten van de 18 
finalewedstrijden te spelen. Ro-
de en Oranje deelnemers hadden 
hun wedstrijden op de woensdag 
gespeeld met voor Oranje nog 
een finale op de zondagmiddag. 

Onder grote belangstelling van 
ouders, opa’s, oma’s en vrienden 
werden de finale wedstrijden ge-
speeld. De laatste finales waren 
om ca 16 uur afgelopen, waarna 
de prijzen konden worden uitge-
reikt. Er zijn wel 38 bekers uitge-
reikt. Alle finalisten gingen met 
een glanzende herinnering voor 
het leven naar huis. Na het ma-

ken van een foto van alle kampi-
oenen, ter herinnering aan deze 
geslaagde clubkampioenschap-
pen, werd een mooi kampioen-
schap afgesloten.
Op de website van de vereni-
ging, www.tvhbc.nl, staan de 
winnaars vermeld en kun je ge-
nieten van de leuke foto’s die er 
zijn gemaakt. 

Foto aangeleverd door TV HBC

eemsteedse otte Dammro  int 
eerste prijs sc ermen in arijs
Heemstede - Op een van de 
grootste internationale scherm-
toernooien van Europa klonk vo-
rig weekend het Wilhelmus. In 
een snikhete schermzaal in Pa-
rijs wist de Heemsteedse Lotte 
Dammroff van de schermvereni-
ging HollandSchermen iedereen 
in de klasse tot 12 jaar te verslaan. 
Niet eerder wist een Nederlandse 
goud te winnen op dit toernooi. 
Schermers uit heel Europa, maar 
ook uit Noord- en Zuid-Amerika 
en Azië komen jaarlijks naar dit 
evenement.

Het hoogtepunt bij Lotte lag in 
de kwartfinale waar ze de ge-
doodverfde winnaar tegen-
kwam, een Italiaanse die op die 
dag nog geen wedstrijd had ver-
loren. In de voorronde versloeg 
de eerste van Italië haar nog met 
4:0. Het ging eerst nog gelijk op. 
Daarna nam Lotte voorsprong en 
won vervolgens onder luid ge-
juich van clubgenoten, familie en 
coach met 8-4.
Daarna ging het makkelijker. 
Koelbloedig versloeg Lotte zowel 
in de halve als in de finale haar 
tegenstanders met grote over-
macht. Ze mocht een enorme be-

ker mee naar huis nemen en een 
nieuwe floret in ontvangst ne-
men. Maar het horen van Neder-
landse volkslied was misschien 
nog wel de meest bijzondere 
prijs. 

In dezelfde categorie werden de 
clubgenoten Talitha Sluman 12e 
en Eddy Hanique 21e. Een knap-
pe prestatie in een sporthal waar 

het kwik bijna steeg tot veertig 
graden en meer leek op een sau-
na. Bij de jongens tot 12 jaar deed 
Jonas Moerbeek van Holland 
Schermen mee, en werd als bes-
te Nederlandse jongen knap 11e. 
Coach Marijn de Jong was trots 
op de prestaties van zijn benja-
mins, maar in het bijzonder op 
Lotte. “Ze deed vandaag zo onge-
veer alles goed.” 

olin de eer opnieu  innaar 
pen erlen ove oernooi

Heemstede - Op Tennispark 
Groenendaal werd afgelopen 
week het sterke en gezellige 
Open Toernooi van Tennisvereni-
ging Merlenhove gespeeld. In de 
hoogste categorie (A) ging de ti-
tel voor herenenkelspel opnieuw 
naar Colin de Heer.

Dit jaar werd de hoogste catego-
rie van de heren afgewerkt in een 
poulesysteem. Colin de Heer won 
hierin alle partijen in twee sets. 
Alleen Wouter van Leuven wist 
De Heer in de tweede set tot een 
tiebreak te dwingen (6-3; 7-6).
Samen met Koen Heupers kon De 
Heer eveneens het herendubbel 
categorie A op zijn naam te schrij-
ven door o.a. overtuigend te win-
nen van het als eerste geplaatste 
koppel Bart Hoonhout en Jeroen 
Wouters (6-3; 6-3).

Het damesenkel in de categorie A 
werd ook afgewerkt in een poule-
systeem. Een bizarre ontknoping 
vond plaats. De drie dames ein-
digden met gelijke wedstrijdpun-
ten. Ook in het aantal gewonnen 
sets stonden ze gelijk zodat de to-
taal gespeelde games de winna-
res moest bepalen. Mohini Hom-

mes van TV Badhoevedorp bleek 
de sterkste en veroverde de titel.
Bij het damesdubbel categorie A 
was succes weggelegd voor het 
Merlenhove- koppel Michelle 
Hoogenstein en Danique Mense. 

Ondanks de defecte sproei-instal-
latie die vlak voor het toernooi 
baan 1 beschadigde en de regen-
val op zaterdagmiddag, kan de 
wedstrijdleiding terugkijken op 
een geslaagd toernooi. 

Vakantiebieb met uitgebreide e-bookscollectie
ou  digitale bieb op vakantie mee

Regio - Marijke van Egdom werkt 
al 25 jaar bij Bibliotheek Zuid-
Kennemerland. Marijke: “Ik deed 
mijn bibliotheekopleidingen hier 
bij de bibliotheek in Haarlem. 
Door de jaren heen kreeg ik ver-
schillende taken erbij. Je raakt 
hierdoor breed georiënteerd en 
dat maakt het werk zo leuk en af-
wisselend. De Bibliotheek wordt 
met de jaren steeds meer een so-
ciale ontmoetingsplaats. Het is 
veel meer een plek om te verblij-
ven. Zo kiezen scholieren steeds 
vaker de Bibliotheek als werkplek. 
Ze kunnen hier in alle rust stude-
ren. Het is hier ook gezellig. Daar-
om zijn onlangs hier in Haarlem 
de studieplekken uitgebreid. 

Ook digitaal is de Bibliotheek met 
haar tijd meegegaan. Ik ben deels 
verantwoordelijk voor de digitale 
content en digitale diensten, zo-
als de promotie en kennisdeling 
hiervan. Daaronder vallen ook de 
e-books. Dit jaar gaan we de ze-
vende editie van de vakantiebieb 

Marieke van Egdom.

doen, waarmee we in 2012 zijn 
gestart. Dit initiatief is gestart om 
de digitale poot van het merk Bi-
bliotheek te promoten. We wa-
ren al langer gestart met het aan-
bieden van e-books, die tot je be-
schikking staan als je lid wordt. 
Het voordeel van e-books is dat 
je verschillende boeken erop 
kunt laden en dat je ze altijd bij 
de hand hebt. Je hoeft hierdoor 
geen stapels boeken mee te ne-
men op vakantie.

Je kunt je op twee manieren aan-
melden voor het e-book plat-
form. Via de Koninklijke Biblio-
theek kun je je aanmelden voor 
het Digital Only-platform, een di-
gitaal abonnement. De Koninklij-
ke Bibliotheek is verantwoorde-
lijk voor de infrastructuur en be-
heer van de digitale bibliotheek. 
Je kunt ook lid worden van de lo-
kale bibliotheek, zoals bij ons, Bi-
bliotheek Zuid-Kennemerland. 
Dan heb je ook een digitaal abon-
nement en tevens gratis toegang 
tot alle andere diensten van de 

bibliotheek, zoals bijvoorbeeld 
tot de luisterboeken van de Luis-
terbieb, waarvoor ook een app 
beschikbaar is. De Luisterbieb is 
speciaal voor mensen en kinde-
ren die een leesbeperking heb-
ben. Het prikkelt op deze manier 
ook je geest en zo neem je toch 
de literatuur tot je. En je hebt dan 
ook toegang tot een uitgebreide 
collectie e-books.

Wij maken de mensen er ook 
van bewust dat we een legaal 
aanbod van e-books aanbie-
den. Voorheen kwam het aan-
bod van recente e-books tot 
stand kwam met de uitgevers 
voor alleen de vakantieperio-
de van juli tot en met augus-
tus. Die collectie was beperkt, 
en het kwam daarom voor dat 
een goedlopende titel van een 
e-book al uitgeleend was. Enke-
le jaren geleden is besloten om 
de e-bookdienst het gehele jaar 
door aan te bieden, met meerde-
re e-books van een titel. Met een 
lang traject is dit in overleg met 

de uitgevers gegaan, zodat we nu 
een volwaardige dienst kunnen 
bieden, waarvan iedereen mas-
saal gebruik kan maken, die is uit-
gebreid met tevens nieuwe best-
sellers. Hiervoor is vorig jaar een 
convenant afgesloten. Daardoor 
kunnen we nieuwe Nederlands-
talige titels sneller toevoegen aan 
de collectie. De uitgevers waren 
aanvankelijk bang voor kanniba-
lisatie maar zien nu dat de Bibli-
otheek juist hun marketing ver-
sterkt. Daar is Nederland uniek in.  

Als een boek is uitgeleend is het 
e-book doorgaans wel beschik-
baar. Het totale aanbod van be-
schikbare e-books is in Nederland 
54.000. De collectie e-books is bij 
ons gegroeid van een paar hon-
derd tot inmiddels 25.000 exem-
plaren.” 

Meer informatie op: https://www.
bibliotheekzuidkennemerland.
nl/collectie/e-books.html.

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

  Interactief klimaatdebat in Bi-
bliotheek Haarlem. Gasthuis-
straat 32, Haarlem. Van 20-
21.30 u. Toegang gratis, aan-
melden via www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

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

18 juli en 1 augustus
  Creatieve middag met Gaby 
Godijk. De Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Van 
14-15.30 uur.

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

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

Za 13 juli
  Karin Bloemen bij Boekhan-
del Blokker. Binnenweg 138, 
Heemstede. Van 12.30-14 u. 
Toegang vrij. Meer info op: 
www.boekhandelblokker.nl.

Za 13 en zo 14 juli
  Open Imkerijdag in Heemste-
de. Kinderboerderij ’t Molentje, 
Burgemeester Van Rappard-
laan 1, Heemstede. Van 13-16 
u. Toegang gratis.

31 augustus
  Heemstede Sportief: wat is 
jouw sport? Informatiekramen 

▲

aan de Raadhuisstraat & Bin-
nenweg. Gratis toegang. Van 
10-17 u.

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

  Rondleiding door Huis Ley-
duin. Verzamelen op parkeer-
terrein buitenplaats Leyduin, 
Woestduinweg 4, Vogelen-
zang. Van 14-15.30 u. Reserve-
ren via: www.gaatumee.nl. 

  Benefiet tennisclinics voor Par-
kinson. Tennispark Groenen-
daal/TV Merlenhove met live 
muziek, een loterij, wijnproe-
verij en BBQ. Vanaf 13 u.

  Libellen- en vlinderexcursie.
Verzamelen om 12 u. bij Bezoe-
kerscentrum, ingang De Oase, 
Vogelenzangseweg, Vogelen-
zang. Gratis deelname, aan-
melden niet nodig. Bij regen 
gaat excursie niet door.

  Slotviering Bavokoor. Heili-
ge Bavokerk, Herenweg 88, 
Heemstede. Aanvang 10 u. 
meer info op: www.hbavo-
heemstede.nl.

T/m 14 juli
  EK Zandsculpturen. Boulevard 
Zandvoort aan Zee. Gratis toe-
gang.

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

  Lezing 100 jaar algemeen kies-
recht. Doopsgezinde Kerk: 
Frankestraat 24, Haarlem. In-
loop vanaf 11.30 u. Aanvang 
12 u, daarna lunch . Kosten € 5, 
(contant, geen pin).

6 augustus
  Busexcursie Middelburg. Op-
geven uiterlijk 16 juli. Verza-

Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail: redactie@heemsteder.nl

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

27 augustus
  Busexcursie met boottocht van 
Enkhuizen naar Urk. Verzame-
len bij De Luifel, Herenweg 96 
te Heemstede, de bus vertrekt 
om 08.15 u. Kosten: €76,50 in-
cl. vervoer, koffie met gebak, 
retour boot, lunch en bitter-
ballen. Aanmelden kan tot 6  
augustus, via 023-5483828 
of op www.wijheemstede.nl. 
Voor deze excursie moet u wel 
goed ter been zijn.

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

  De straatspeelavonden van 
19.00-20.00 uur bij de Harte-
kamp. Door WIJ Heemstede en 
Plexat. Op deze avonden wor-
den de betreffende straten 
vanaf 17 uur afgesloten voor 
verkeer. Omwonenden krijgen 
hierover vooraf bericht.

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

TENTOONSTELLINGEN

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

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

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

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

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

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

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

Bestaat de film-processierups?
Nieuw-Vennep - In de filmstudio van Amer- 
studio, waar oude films, video’s dia’s en foto’s 
digitaal gemaakt worden, komt Rob de Groot, 
de man achter Amerstudio, van alles tegen.
Rob de Groot vertelt: “Niet alleen mooie vakan-
tie- en reisfilms uit de jaren zeventig, ook films 
uit de jaren dertig van huwelijken en heel oude 
films van verblijf in het Verre Oosten. Ook veel 
films van pasgeboren en opgroeiende kinderen 
en grootouders die met hun kleinkind vereeu-
wigd werden op de filmstrip of op videotape, 
dát zijn mooie en emotionele momenten in de 
levens van veel mensen. “
Graag zou je willen afspreken hoe je al dat - 
soms onbekende - filmmateriaal terug wilt kun-
nen zien. 
Dat kan bij Amerstudio: dé plaats waar je film-
werk persoonlijk wordt behandeld. Rob vertelt 
verder: “Het gebeurt tegenwoordig al dat films 
en video’s in grote winkels en “inleverpunten” 
worden aangenomen en worden verstuurd naar 
o.a. Turkije, Spanje en China. Ik heb resultaten 
gezien, heel bedroevend. Er zit geen passie ach-
ter. Ook raken films kwijt.”

Rob doet dat anders. Hij neemt de opdracht per-
soonlijk aan en bespreekt met u wat er gedaan 
moet worden. De films blijven in zijn studio en 
gaan pas de deur uit als het aan u wordt afge-
leverd. Bij twijfel tijdens het scanwerk wordt er 
contact opgenomen en wordt de opdracht aan-
gepast aan uw wensen.

De film-processierups bestaat natuurlijk niet 
echt, maar er zijn wel andere dingen die uw 
dierbare film kunnen aantasten. Daarom heeft 
Amerstudio voor u de volgende tips hoe u het 
meeste rendement uit uw film kunt halen:
1.  Ga niet proberen om oude apparaten te 

gebruiken. Vaak zijn door erg lang stilstaan 
onderdelen stuk gegaan of uitgedroogd. 
De film of video loopt vast in het apparaat en 
u kunt – helaas - alles weggooien.

 •  Amerstudio heeft goede apparaten staan 
waarin u uw film of video gerust vooraf 
even kunt kijken. Rob heeft daar een prima 
regeling voor.

2.  Bewaar films en tapes niet op een zolder 
waar het in de winter koud en vochtig is en 
in de zomer erg warm. De kwaliteit gaat hard 
achteruit.

 •  Bewaar op een constante temperatuur, 
bijvoorbeeld in de huiskamer of op een 
slaapkamer.

3.  Oud filmmateriaal nu laten digitaliseren, 
of toch nog twijfel of u het later dit jaar of 
volgend jaar gaat doen? 

 •  De tand des tijds gaat door. Wacht niet te 
lang met uw beslissing. 

Door Amerstudio gedigitaliseerde film kunt u 
kijken op een TV, computer, of laptop. Weet u 
niet hoe dat werkt? Rob legt het wel uit als hij de 
digitale films bij u aflevert.

Persoonlijke service staat bij Rob hoog in het 
vaandel. De kosten zullen u meevallen. Rob 
rekent vooraf met u door wat de eindprijs zal 
worden. Er zijn geen verrassingen, zoals opstart-
kosten, spoelwisselkosten, filmplakkosten e.d., 
die je bij anderen vaak wel ziet. Daardoor wordt 
de prijs onnodig hoog. Amerstudio heeft helde-
re prijzen zonder verrassingen.

Kijk ook eens op de mooie website waar je veel 
informatie vindt: www.amerstudio.nl  - maar je 
kun Rob ook dagelijks bellen tussen 10.00 uur 
en 22.00 uur:   06-22 54 97 80.

Rob de Groot van Amerstudio (foto: Bart Jonker).

Genieten op terras van Brasserie Sanz
Heemstede - Het 
is genieten van 
deze prachtige 
zomer in Heem-
stede, maar waar 
kun je dat het 
beste doen? Na-
tuurlijk op het 
heerlijke en 
mooie terras van 
Brasserie Sanz 
aan de Jan van 
Goyenstraat 31 in 
Heemstede. 

Geniet bijvoorbeeld van het 
lunchmenu voor €10,- , dat be-
staat uit: een verse jus d’orange, 
soep van de dag en een brood-
je naar keuze. De lunchkaart be-
staat uit diverse broodjes, salades 
en soep. Uiteraard is er voor de 
uitgebreide lunchers onder ons 
ook de mogelijkheid om voor het 
3- of 6- gangen verrassingsmenu 
te kiezen. 

Ook tijdens de warme zomer-
avonden kunt u heerlijk buiten 
eten op het terras van Sanz. U 

kunt gebruik maken van verras-
singsmenu’s die dagelijks wis-
selen, zoals het 3- gangenmenu 
voor €25,- of het 6-gangenmenu 
voor €29,95.

Of iets kiezen van onze à-la-carte 
kaart.

Sanz is 7 dagen in de week ge-
opend voor diner vanaf 17:30 uur 
en van woensdag t/m zondag
geopend voor lunch vanaf 12 uur.

Reserveer tijdig en telefonisch op 
023-5291892. Meer informatie op 
www.sanz.nl.

 

De zomervakantie begint weer. Wat als ontspan-
ning moet dienen begint met de nodige stress. 
Eerst op kantoor dien je alles af te ronden. Dan 
thuis van alles te regelen. Wassen draaien, inpak-
ken, schoonmaken en zo. De buren vragen voor 
die goedbedoelde cyclaam die je ooit cadeau 
hebt gekregen en al slaphangt als je de deur 
uitloopt. De kat die je vragend zit aan te kijken. 
Dan kan het zijn dat je reisdocument bijna ver-
lopen is en verlengd moet worden. Snel naar de 
gemeente die nu juist op die dag de apparatuur 
vervangt om de reisdocumenten te maken. Bril-
jant: juist als de massale vakantieuittocht gaat 
beginnen. Alsof de gemeente niet de tijd heeft 
om deze apparatuur in de 11 overige maanden 
van het jaar te vervangen. Hoe krijg je het voor 
elkaar, wat een timing. Oef, gelukkig maar, de 
verloopdatum kan nog net. 

Op naar de luchthaven. Druk en zwart van even 
zo gestreste reizigers. Lotgenoten. Natuurlijk 

gaat daar ook van alles fout. Koffers die verdwij-
nen en in een stad staan ergens ter wereld waar 
jij nog nooit van gehoord hebt. De ultieme goo-
cheltruc. Of Googletruc?

Vluchtinformatie op de borden die niet blijkt te 
kloppen. Een ongeïnteresseerd typefoutje. Die-
gene moest waarschijnlijk op dat momentje net 
zo nodig zijn of haar whatsappberichtje lezen. 
Zo gaat dat meestal.  

Je loopt naar een KLM-medewerker en atten-
deert hem op de foute informatie op de bor-
den. “Genua?” antwoordt hij, “Voor Spanje moet 
u bij balierij 6 zijn.” Zo, chapeau, ook iemand die 
zijn sublieme topografische kennis heeft opge-
daan bij het programma de Vakantieman. “Maar 
Genua ligt toch in Italië?” roep jij dan verbijs-
terd. “Dan hoop ik wel dat de piloot weet waar 
het ligt.” Anders krijg je het toch echt Spaans 
benauwd?

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Spaans benauwd

Zin in de zomervakantie 
bij De Konijnenberg?
Heemstede - Ga je nog met va-
kantie? Of blijf je in Nederland? 
Bij De Konijnenberg aan de He-
renweg 33 in Heemstede is er ge-
noeg vakantiegevoel voor op je 
bord. Eén van de koks is net terug 
uit Griekenland en heeft meteen 
een aantal Griekse specials aan 
het maandmenu toegevoegd. 
Een echte traditionele Moussa-
ka, een klassiek Grieks stoofpot-
je uit de oven met aubergine, 
aardappel, gekruid gehakt of de 
Gyros Wrap met tzatziki moet je 
echt even voor langskomen en je 
waant je in Griekenland...
Ook lekkere zomerse desserts 
staan er op het menu deze juli-
maand, van verse fruitsalade tot 
Griekse yoghurt met walnoot en 
honing.

Voor de (klein)kids is er deze zo-
mervakantie een winactie. Ver-
zin een leuke naam voor de me-
ga Pinguin Tyknuffel en win een 
exemplaar.
De Konijnenberg heeft ook nog 
steeds een leuke piraat- of prinses 
speurtocht die start aan de over-
kant bij de ingang van het Groe-

nendaalse bos. De piraatspeur-
tocht voor jongens én meisjes 
kost €2,50 per kind, met stoere 
piraatbandana. Aan het eind van 
de speurtocht als je de code van 
de schatkist hebt geraden, vind je 
een cadeautje.

De Konijnenberg, Herenweg 33 
Heemstede 023-5848096,
7 dagen per week open.
Meer informatie op:
www.dekonijnenberg.nl.

Geboorte:
20 juni

Rens William van Saarloos

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstandHEEMSTEDE



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 10 juli 2019

Adresgegevens en 
openingstijden

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

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

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

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

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

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

Ontwerp-
omgevingsvergunning 

Seminarhotel 
Mariënheuvel 

ter inzage

Volg ons via 
Facebook en Twitter

Heemstede

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

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

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

Voor volgende week zijn er geen 
collectevergunningen verleend.

Let op! Aanvragen en afhalen 
reisdocumenten niet mogelijk 
op 15 en 16 juli
De apparatuur voor het aanvragen en afhalen 
van reisdocumenten moet vervangen 
worden. Hierdoor is het niet mogelijk om op 
maandagmiddag 15 juli van 14.30 uur 
tot en met dinsdag 16 juli 17.00 uur uw 
reisdocument te regelen. 

Spoedaanvraag
Spoedaanvragen voor reisdocumenten zijn 
niet mogelijk tussen maandag 15 juli 08.30 uur 
en dinsdag 16 juli 17.00 uur. Doet u op vrijdag 
12 juli een spoedaanvraag? Dan kunt u uw 
document(en) ophalen op 15 juli tot 14.30 uur 
of vanaf woensdag 17 juli tijdens de reguliere 
openingstijden.

Heemstede neemt eerste verkeersbord 
van biocomposiet in gebruik

Op woensdag 3 juli plaatsten Nicole 
Mulder, wethouder Duurzaamheid en 
Rolf Groot, vertegenwoordiger van het 
bedrijf NPSP, het eerste verkeersbord 
van biocomposiet bij de parkeerplaats 
aan de Burgemeester van Rappardlaan in 
Heemstede. Biocomposiet is een materiaal 
dat samengesteld is uit kalk, gras/riet en 
hars.

De gemeente Heemstede kijkt steeds naar 
mogelijkheden om duurzame materialen 
te gebruiken in de buitenruimte. Het bedrijf 
NPSP produceert objecten van biocomposiet, 
waaronder verkeersborden. Het doel is 
alle grondstoff en voor het biocomposiet 
uit natuurlijke (liefst plaatselijke) bron te 
kunnen gaan betrekken. Dit proces is volop 
in ontwikkeling bij NPSP. Het product kent 
bovendien een lange levensduur en kan 
daarna volledig worden hergebruikt.
Binnenkort komt er ook een proef met 
biocomposiet bij een aantal zitbanken op het 
terrein de kinderboerderij.

Zondag 14 juli van 13.00 tot 16.00 uur
Open Imkerijdag bij kinderboerderij 
’t Molentje
Zaterdag 13 en zondag 14 juli zijn voor de 
tiende maal de landelijke Open Imkerijdagen. 
Op ruim 200 locaties kunt u kennismaken met 
de wonderlijke wereld van de bijen. Wilt u 
weten wat een imker zoal doet? Kom dan op 
zondag 14 juli van 13.00 tot 16.00 uur naar het 
terrein van kinderboerderij ’t Molentje. Imkers 
van Stichting Bijenvrienden leggen uit hoe het 
oogsten van honing gaat en laten zien hoe 
de koningin eruit ziet. Kinderen kunnen zich 
verkleden als imker en de bijen kunnen van 
heel dichtbij worden bekeken. In het bijenhuis 
wordt weer honing geslingerd, waarbij 
kinderen mogen meehelpen.
Kinderboerderij ’t Molentje vind je aan 
Burgemeester van Rappardlaan 1 te 
Heemstede. De toegang is gratis. 

Scoutingleiding Verkenners
Je gaat leiding geven aan een groep jongens 
en meiden van 11 t/m 15 jaar. Het programma 
dat je samenstelt kan uiteenlopen van 
activiteiten in het bos en bij de ruïne. Zoals 
binnen- en buitenspellen, thema-avonden, 
scoutingtechnieken. De activiteiten vinden 
plaats op de vrijdagavond van 19-21 uur. 

Groenaanpakker
Door omstandigheden heeft een oudere 
bewoner van Heemstede de tuin niet kunnen 
bijhouden. We zoeken een sterke man/vrouw 
van aanpakken weet. Het gaat om veel 
snoeiwerk en hoog onkruid. 
Zorg jij weer voor een blij gezicht?

Creatieve schilder
Elke donderdagochtend is het creatieve 
ochtend bij Bosbeek. De bewoners vinden 
het heerlijk om te schilderen. Jij ook? 
Deel je talenten! Daar waar iemand het 
nodig heeft, help je een handje mee. 

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag 
 van 10.00-13.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.wehelpen.nl/heemstede
e-mail:  heemstede@wehelpen.nl

Aan de slag als vrijwilliger
Vacature Top 3

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg

Gewijzigde openingstijden 
inloopspreekuur CJG Heemstede
Vanaf maandag 15 juli is het inloopspreekuur 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Heemstede op maandag t/m donderdag van 
8.30 tot 13.00 uur.

Over opvoeden, opgroeien, scholen, informatie 
en advies, ondersteuning en zorg kunt u 
terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG). Kijk op www.cjgheemstede.nl



Zonovergoten 25ste editie van de Grachtenloop
Haarlem - De 25e editie van de 
Grachtenloop is er een om nooit 
te vergeten.  Alle 4100 deelne-
mers werden langs het parcours 
opgezweept door veel muzikan-
ten en dj’s en aangemoedigd 
door het grote toegestroomde 
publiek. De bedrijventeams wa-
ren dit jaar wederom snel uitver-
kocht. De 109 teams verzamelden 
zich in de Philharmonie en waren 
een enthousiast publiek langs 
het parcours in de Lange Begij-
nestraat. 

De kinderen waren dit jaar ook 
goed vertegenwoordigd. Er de-
den ruim 400 kinderen mee.. 
Een bijzonder moment voor Jan 
Duijksterhuis en Gerrit Lighten-
berg. Jan heeft alle edities van 
de Grachtenloop meegedaan en 
Gerrit omdat hij voor de 25e keer 

betrokken is bij de organisatie 
van dit evenement. Beide man-
nen werden hiervoor gehuldigd. 
De route ging dit jaar door prach-
tige pittoreske straatjes, langs bij-
zondere kerken en het Teylers en 
Frans Hals museum. 

Op de 5 en 10 km zijn mooie tij-
den neergezet. Menno Schou-
ten kwam bij de 5 km in een tijd 
van 16:10 minuten over de �-
nish en de snelste dame was Jes-
sie Geel in 18:43 minuten. Christi-
aan Bosselaar won voor het eerst 
de Grachtenloop op de 10 km. 
Hij was bij de mannen op deze 
afstand absoluut de snelste met 
een tijd van 31:58 minuten. Na-
tasja Schippers won voor de der-
de keer en kwam op de 10 km als 
snelste vrouw over de �nish in 
39:14 minuten. 

Interactief klimaatdebat 
in Bibliotheek Haarlem
Haarlem - en je een scepticus, 
een twijfelaar, iemand die tegen 
de kosten opziet of een klimaat-
drammer? Johan Sliggers gaat 
donderdag 11 juli met de aanwe-
zigen in debat over klimaatveran-
dering. De avond, waarin fossiele 
brandsto�en en luchtverontreini-

ging onderwerpen van gesprek 
zijn, vindt van 20.00 - 21:30 uur 
plaats in de Bibliotheek Haarlem 
Centrum (Gasthuisstraat 32).

De toegang is gratis, maar bestel 
wel een kaartje via www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Foto aangeleverd door Bibliotheek Zuid-Kennemerland

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

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart 
met vermelding van de termijn.

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. 
Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze 
stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

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

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 
6 weken na de verzenddatum van het besluit. Daarmee 
voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen 
behandelen. Het besluit blijft geldig totdat we op uw 
bezwaarschrift hebben beslist.
In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 

 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

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

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor 

dat u uw beroepschrift indient binnen 6 weken na de 
verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend. 
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Omgevingsvergunningen
Recti�catie aanvraag 
omgevingsvergunning
Per abuis is in een eerdere publicatie een 
onjuist adres gepubliceerd. In plaats van 
Binnenweg 98-98A is het Raadhuisstraat 98-
98A. De juiste aanvraag is: 
- Raadhuisstraat 98-98A, nieuwbouw 3 

woningen en een winkel, wabonummer 
423352, ontvangen 18 juni 2019

Verleende omgevingsvergunningen
- Snelliuslaan 23, het uitbreiden van 

een woonhuis, wabonummer 412073, 
verzonden 2 juli 2019

- Raadhuisstraat 38, het plaatsen van een 
reclamebord, wabonummer 424364, 
verzonden 2 juli 2019

- Sportparklaan 4, het vervangen van 
een damwand en steigers bij de Van 
Merlenhaven, wabonummer 418100, 
verzonden 4 juli 2019

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

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften 
houdt een hoorzitting op 18 juli 2019 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.

20.00 uur: bezwaar tegen een bestuurlijke 
  boete benadelingsbedrag 
  (niet openbaar)
20.30 uur: bezwaar tegen een verkeersbesluit 
  met betrekking tot een elektrisch 
  laadpunt ter hoogte van 
  Havenstraat 43 (openbaar)
21.00 uur: bezwaar tegen een verkeersbesluit 
  met betrekking tot een elektrisch 
  laadpunt ter hoogte van 
  H.W. Mesdaglaan 28 (openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeenteraad.heemstede.nl
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Ontwerp-omgevingsvergunning Seminarhotel 
Mariënheuvel, Glipper Dreef 199 ter inzage
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heemstede zijn voornemens mee te 
werken aan het vestigen van een seminarhotel 
op de buitenplaats Mariënheuvel, Glipper Dreef 
199 en hiervoor een omgevingsvergunning te 
verlenen. De ontwerp-omgevingsvergunning 
voor het aanleggen van de parkeerplaats, 
passeerstroken, het kappen bomen en wijzigen 
functie van het gebouw ligt nu ter inzage. 
Deze vergunning is onder meer nodig omdat 
deze activiteiten niet passen in het geldende 
bestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen 
en Groene Gebieden’. De gemeenteraad heeft 
voor dit project een ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen (VVGB) afgegeven. Voor 
het inpandig verbouwen van het hoofdhuis 
en zijvleugels wordt een aparte procedure 
gevolgd. 

Ontwerp-omgevingsvergunning 
en VVGB ter inzage 
Burgemeester en wethouders delen hierbij op 
grond van het bepaalde in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) mee 
dat met ingang van donderdag 11 juli 2019 de 
ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-
VVGB met bijbehorende stukken voor 8 weken 
ter inzage liggen. 

Waar kunt u de documenten inzien?
De ontwerp-omgevingsvergunning en 
ontwerp-VVGB kunt u digitaal inzien op www.
heemstede.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. 
(NL.IMRO.0397.OVmarienheuvel-0101).  
De ontwerpen zijn ook in te zien in de 
publiekshal van het raadhuis tijdens 
openingstijden. (zie www.heemstede.nl)

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Van donderdag 11 juli tot en met woensdag 

5 september 2019 kunt u mondeling of 
schriftelijk zienswijzen over de ontwerp-
VVGB en ontwerp-omgevingsvergunning 
indienen. Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar 
burgemeester en wethouders van Heemstede, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of via e-mail 
gemeente@heemstede.nl. 
Voor het mondeling indienen van zienswijzen 
kunt u contact opnemen met één van 
onderstaande contactpersonen.
Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge 
zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet 
worden aangegeven op welke onderdelen 
van de ontwerp-omgevingsvergunning en/of 
ontwerp-VVGB de zienswijze betrekking heeft.

Contact 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Ruimtelijk Beleid:
- de heer G. Klaassen via (023) 548 57 65 
- de heer B. ter Haak via (023) 548 57 66 
- of per e-mail: gemeente@heemstede.nl

Uitschrijvingen 
Basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende 
personen per 27 juni 2019 ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:
- J.C. Jongejan, geboren 16-01-1955, Prof. 

Asserlaan 1
- C.A. van Zwieten, geboren 14-02-1950, Prof. 

Asserlaan 10

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, 
kan deze binnen 4 weken na publicatiedatum 
hierop reageren door contact op te nemen 
met de afdeling Publiekszaken (Raadhuisplein 
1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
(023) 548 58 68).

Op 25 juni 2019 heeft het college het 
Aanwijzingsbesluit secretariaat commissie voor 
bezwaarschriften personele aangelegenheden 

Heemstede vastgesteld. Dit Aanwijzingsbesluit 
is met terugwerkende kracht in werking 
getreden op 1 mei 2019. Lees de volledige 

bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via officielebekendmakingen.nl

Aanwijzingsbesluit secretariaat commissie voor 
bezwaarschriften personele aangelegenheden Heemstede




