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Onze krant komt
de hele zomer uit!

Ommetje in Heemstede
Heemstede - Zo dichtbij en toch landelijk dit slootje, vanaf 
het bruggetje achter het stadhuis gefotografeerd. Een heerlijk
rustig plekje achter de Raadhuisstraat met daarnaast de Burch-
haven die erop kijkt. Het fraaie uitzicht op de Vrijheidsdreef krijg 
je er gratis bij.

Foto: Marenka Groenhuijzen

GEEN KRANT 
ONTVANGEN?

Geef het door:
0251-674433 of

info@verspreidnet.nl

“Alle seizoenen een mooie tuin”

Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde:

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

 dagelijks verkrijgbaar bij 

 Landgoed Groenendaal

schepijs van

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

www.mandarin-heemstede.nl

WIJ ZIJN 
WEER OPEN!
Graag uw reservering
of bestelling telefonisch 
doorgeven vanaf 13.00 
uur. Tel. 023-5284269
 Van harte welkom

bij ons!

de Heemsteder
NEEM EEN EXTRA 
HEEMSTEDER MEE! 

DAT KAN BIJ:
De Pijp Raadhuisstraat, Bruna Binnenweg, Bibliotheek Plein1, 
Spar Geleerdenwijk, Versmarkt Van der Weijden (Rivierenbuurt), 
Slagerij Van der Slikke Jan van Goyenstraat, Raadhuis Heemstede, 
Slagerij van der Werff /COOP, de Glip en Tabakswinkel J. Voorham, 
Camplaan

Bennebroek: Bibliotheek    Hillegom: Tuincentrum de Oosteinde  

ZOMERKRANT

Het molentje kan weer draaien
Heemstede - Het molentje van 
Groenendaal was toe aan groot 
onderhoud. De houten kop en de 
wieken van het molentje werden 
hiervoor overgebracht naar Oter-
leek, waar een molenbouwer, die 
gespecialiseerd is in het maken 
en restaureren van molens, het 
werk uitvoerde. Begin novem-
ber werd met een kraan de kop 
van het molentje op een vracht-
wagen geplaatst voor het vervoer 
naar de werkplaats.
Ook de bovenkant werd voor 
de winter overgebracht naar de 
werkplaats, zodat de afzonder-
lijke onderdelen gerestaureerd 
konden worden. Voor de molen-
bouwer is dit binnenwerk dat hij 
uitvoert bij slecht weer, als hij bui-
ten niet terecht kan. Het comple-
te exterieur van de bovenbouw 
werd vervangen: het houtwerk 
van de gevelbekleding, de wie-
ken en de kop van de molen. Het 
kleine familiebedrijf dat de res-
tauratie uitvoerde doet alles zelf. 
Het is niet te voorspellen wat ze 
bij de herstelwerkzaamheden te-
genkomen. Zo was het draaiwerk 
verrot, naar achteren gezakt en 
liep het zeer stroef. Veel weer-
stand dus en nu, na de reparatie, 
kun je de wieken bijna met je pink 
in werking zetten. Zo hoort dat. 
Straks volgt de vervanging van al 
het houtwerk aan de onderkant, 
ook de stellingen. Werk dat je niet 
in de winter kunt doen vanwege 
de vochtigheid.

Rijksmonument
Het molentje van Groenendaal is 
sinds 2004 een Rijksmonument. 
In het register van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed staat 
het als volgt beschreven: “De kort 

na 1776 gebouwde kleine hou-
ten stellingmolen is geplaatst op 
een vierkante stenen onderbouw 
en voorzien van een dubbele stel-
ling. De molen maalde het water 
door middel van een vijzel naar 
het hoger gelegen Groenendaal, 
om zo in de zomer de vijvers en 
waterlopen van voldoende water 
te voorzien. De molen is van be-
lang als functioneel, maar relatief 
minder vaak voorkomend onder-
deel van de buitenplaats, vanwe-

ge de ermee verbonden geschie-
denis van monumenten van be-
drijf en techniek (stoommachine) 
en vanwege zijn beeldbepalende 
en schilderachtige ligging. Het is 
de enige landgoedmolen in Ne-
derland.”

Markant en geliefd
Inwoners, gemeente, de mo-
lenstichting Zuid-Kennemer-
land en natuurlijk molenaar Guus 
Boers zijn gehecht aan het mar-

kante molentje bij de kinder-
boerderij en het wandelbos Groe-
nendaal. Het is een geliefd ob-
ject voor fotografen. Na het groot 
onderhoud is het molentje weer 
toekomstbestendig en kan ieder-
een er weer van genieten. Jong 
gehuwden kunnen weer gefoto-
grafeerd worden bij het molentje 
zoals dit al gebeurt sinds het foto-
toestel werd uitgevonden.

Ton van den Brink

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

Arjen van der Slikke 
keurslager
J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
 

4 stuks

KE
UR

SL
AG

ER
KO

OP
JE Gepaneerde 

schnitzels

6,95

Heemstede - Ed Westerhoff  stuurde deze foto’s voor de tuinenwed-
strijd in.  Ed: “Een paar jaar geleden is de binnentuin van het appar-
tementencomplex ‘Het Carré’ (Elan Wonen) volledig vernieuwd. 

De diverse perken zijn kosten-  en onderhoudsvriendelijk ingericht. 
Enkele bewoners hebben zich daarom aangemeld om als ‘tuincom-
missie’ zich in te zetten voor een tuinontwerp van een hoger ni-
veau. Met uiteraard een beperkt budget, wordt perk na perk aange-
pakt, met een prachtig resultaat tot dusver. Het is hard werken, maar 
vooral nu in ‘coronaire’ een mooie afl eiding.

Geprobeerd wordt alle seizoenen een mooie tuin te hebben”, aldus 
Ed Westerhoff  namens de tuincommissie.

Wilt u  ook uw tuin tonen aan alle lezers, bent u trots op uw bloemrijke 
balkon, heeft u een gedeelte van uw tuin dat absoluut in de schijnwer-
pers mag? Stuur uw tuinfoto(‘s) in naar de redactie: redactie@heemste-
der.nl en vertel er iets bij over uw tuin. Vergeet niet uw adres en tele-
foonnummer in de mail te vermelden. Deelname is mogelijk tot en met 
eind augustus. De mooiste tuinen worden geplaatst. Tuincentrum De 
Oosteinde stelt de volgende prijzen beschikbaar: een waardebon van 
25 euro als aanmoedingsprijs, een bon van 50 euro voor de mooiste 
kleine tuin of het mooiste balkon en een bon van maar liefst 100 euro 
voor de mooiste tuin in alle opzichten. Succes!

Duurzaam nieuws!
Wil jij energiecoach 

worden?
Kijk op pagina 5
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Kerkdiensten

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 12 juli, 10u.
ds. Piet van Veelen.

Alle vieringen kunnen ook
online worden gevolgd.

 
www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede 

Zat. 11 juli, 17u.
Holy Mass/Engelse Mis

    
Zo. 12 juli, 10u.

H. Mis, Pater Diego Pildain.
18.45u., Plechtig Lof.

   
Di 14 juli, 9u., H. Mis

Wo 15 juli, 10u., H. Mis

Aanmelden noodzakelijk:
info@olvh.nl

óf bel naar het secretariaat
023-5286608.

Op maandag, woensdag,
vrijdag van 9-12u.

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Zondag 12 juli, 10u.
Ds. Dirk Jorissen.

 
De dienst kunt u volgen

via de link:
 www.kerkomroep.nl/#/

kerken/11159

www.hervormdpknbennebroek.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Zaterdag 11 juli, 19u. 
Eucharistieviering.

Pater Diego Pildain.

Zondag 12 juli, 10u. Woord- en 
Communieviering.

Pastor Dekker.

Donderdag 16 juli, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Een viering bijwonen kan alleen 
als u vooraf reserveert.  

Dit kan o.a. via 023–5280504
op werkdagen, of:

hbavo.aanmeldenvieringen@
gmail. com.

www.parochiesklaverblad.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

De kerkdiensten
gaan online door!

Voor de diensten svp
aanmelden via de website

www.kerkpleinheemstede.nl.

www.pknheemstede.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Voor info over diensten
zie de website: 

www.petrakerkheemstede.nl

www.petrakerkheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Online viering Adventskerk 
Aerdenhout.

Te volgen via het
Youtube kanaal van de 

Adventskerk:

www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 12 juli, geen dienst.
Info: info@rafael-nehemia.nl.

www.rafael-nehemia.nl

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
Bronsteeweg 82 en 84 dit keer, 
mede door de fraaie zwart/wit-
foto (jaren 70) uit het archief 
van Johan van Schie. De pan-
den zijn gebouwd in 1923.
Op nummer 82 woonde o.a. Dr. 
J. Schouten, lid van de Gezond-
heidsraad. De familie Ressing 
op nummer 82 plaatste vaak en 
veel advertenties voor een ‘Flin-
ke Dienstmeid’, een bijzonde-
re omschrijving. Later werd dat 
‘dienstbode’, ‘Nette werkster’, 
‘Hulp in de huishouding’ en ‘Ge-
diplomeerde verpleegster’.

Vanaf 1949 woonde J.H. Meyer 
op nummer 82 en bij hem kon 
je je inschrijven voor een cur-
sus op de Haarlemse Banket-

bakkers Vakschool. Blijkbaar 
had nummer 82 meerdere be-
woners, want de weduwe Res-
sing woonde er in 1951 ook nog 
(haar man was in 1945 overle-
den). Zij is in 1954 overleden.
Op 14 december 1955 een ad-
vertentie van het Leger des 
Heils voor een gratis kerstfeest 
voor ouderen. Programma’s wa-
ren o.a. te krijgen op Bronstee-
weg 82. Kijken we op Google 
naar Bronsteeweg 82, dan ko-
men we nog een onderneming 
tegen: Gridna BV (opgericht in 
1988).
In het adressenboek van 1923 
komen we zowel 84 als 84a te-
gen. Op nummer 84 een bijzon-
dere omschrijving: ‘dame van 

gezelschap’. In 1924 wordt het 
huis te koop aangeboden voor 
fl. 22.000,-, huren kan ook. In 
1934 staat het huis opnieuw te 
koop voor fl.11.500,-.
Beroepsmatig zien we in het 
stratenboek van 1 januari 1940 
een kantoorbediende op num-
mer 84. De ‘vrouw des huizes’ 
had zitting in het plaatselijk co-
mité voor de vrouwenvredes-
gang. In latere adressenboeken 
verpleegster H. Meijer (1948); 
een vertegenwoordiger (196) 
en een ingenieur (1969).
Via Google kwamen we nog de 
volgende ondernemingen te-
gen: ‘CK DK’, ‘Prime Pine’, ‘Brax-
ton Interiors’.

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 5 juli 2020.
Mocht u informatie over de 
Bronsteeweg hebben, dan kunt 
u terecht via webmaster@hv-
hb.nl (H. Opheikens). Ook zijn 
we op zoek naar beeldmateri-
aal. Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heem-
steder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Bronsteeweg
Toen en nu (19)

‘Alternatief zingen’ bij diensten Rafaël-Nehemia
Heemstede - Nu de regering 
nieuwe versoepelingen op eer-
dere restricties heeft doorge-
voerd pakken kerkgemeenschap-
pen zo zoetjes aan de draad weer 
op. De afgelopen maanden wer-
den diensten voornamelijk on-
line verzorgd. Na 1 juli zijn weer 
grotere groepen toegestaan, ook 
in kerken. Wel dient de anderhal-
ve meter afstand in acht geno-
men te worden. Er gelden geen 
maximumaantallen meer. Wel 
een punt van zorg vormen dien-
sten waarin uitbundig wordt ge-
zongen.

Geloofsgemeenschap Rafaël-Ne-
hemia, dat in het pand van Haem-
stede Barger VMBO samenkomt, 

heeft daar iets op gevonden. “Bij 
ons doen we aan alternatief zin-
gen”, vertelt Yvonne Elbers, na-
mens Rafaël-Nehemia. Uiteinde-
lijk gaat het erom dat je niet uit 
volle borst, met diepe ademha-
ling zingt. Zachtjes zingen is het 
devies. En natuurlijk is ventilatie 
goed, deuren open kan in de zo-
mer prima.”
Mensen zijn creatief in het vinden 
van oplossingen. Zonder met z’n 
allen hard te zingen kun je nog 
heel goed het gevoel bij een lied 
krijgen en troost of inspiratie vin-
den blijkens de volgende advie-
zen van dit geloofsgemeenschap. 
“We laten de tekst van het lied 
bijvoorbeeld door mensen apart 
voorlezen. We kunnen ook geza-

menlijk naar een film kijken die 
bij een lied is gemaakt. Je kunt 
ook binnensmonds meeneuriën, 
in stilte nadenken over het lied of 
eventueel playbacken. Het geeft 
je op deze manier toch een be-
wustwording van de hoopgeven-
de, troostende, krachtige woor-
den.” Met de nieuwe richtlijnen 
in het hoofd “zoeken we zo naar 
alternatieven voor het zingen en 
ervaren het als rustgevend en 
verdiepend”, aldus Yvonne tot 
slot.

Op zondag 12 juli is er geen 
dienst, maar de 19e weer wel, om 
10.00 uur. Belangstellenden kun-
nen zich aanmelden via:
info@rafael-nehemia.nl.

Heemstede - Veroni-
ca van Bueren stuur-
de deze gezellige fo-
to’s naar de redactie: 
“In de van ‘t Hofflaan 
maken de buren vanaf 
nr 9 en 10, tot aan het 
slootje er een buiten-
feestje van.

Koffie, klets- en bor-
relplekje op dit auto-
vrije pleintje”, aldus  
Veronica.

Eigen 
‘hofje’

De Heemsteder: enige huis-aan-huiskrant 
die iedere week verschijnt deze zomer
Heemstede - De Heemsteder verschijnt als enige Heemsteedse 
huis-aan-huiskrant iedere week deze zomer.

U kunt er dus op vertrouwen dat ons redactieteam u wekelijks van 
lokaal nieuws voorziet. Wij doen dat graag voor u.
De Heemsteder blijft altijd de krant die je pakt, boordevol nieuws, 
iedere week opnieuw!
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Heemstede - De Heemsteder gebruikt deze zo-
mer om verhalen op te tekenen van bezitters 
van oldtimers in onze gemeente. Er zijn er fl ink 
wat, dus we kunnen nog even voort. Veel be-
zitters hebben een klassieker die kant-en-klaar 
wordt aangeschaft. Soms is er wat aan herstel-
werk nodig. Soms wordt dat uitbesteed of de ei-
genaar gaat zelf aan de slag. Voor de een zit de 
lol in het rijden, voor de ander het sleutelen aan 
de wagen.
 
Dit keer bezocht uw correspondent Maurice 
Funcken en zijn dochter Maud. Zij zijn super-
handig en gingen daarom voor een complete 
nieuwbouw van een klassieker. Nu zijn ze de be-
zitter van een Burton. De naam zegt weinig men-
sen iets, want er rijden er maar +/- 1300 op de 
Nederlandse wegen. De basis van de auto is een 
Citroën 2CV beter bekend als de lelijke eend.
 
Van de sloop werd een exemplaar uit 1983 ge-
haald. Bij thuiskomst brak hij al in twee stukken. 
Alles werd gedemonteerd en een nieuw chassis 
werd gemaakt van roestvrijstaal. Wat het bijzon-
der maakt, is dat vader en dochter Funcken alles 
opnieuw moesten uitvinden. Zoektochten naar 
een carrosseriebouwer, waar vind je onderdelen, 
waar kun je zandstralen of verchromen. Het zoe-
ken en bouwen kostten ze drie jaar.
 
Uit kunststof is een nieuwe carrosserie vervaar-
digd. Alle roestige onderdelen zijn van roest ont-
daan in een Hillegoms zandstraalbedrijf. Alle be-
wegende delen zijn weer gangbaar gemaakt. 
Een tweede motor werd op de kop getikt. Het 
nieuwe stuurwiel komt uit een Nissan. Naast de 
standaard aanwezige benzine- en snelheidsme-
ter werd nog een oliedrukmeter en een voltme-
ter toegevoegd. Al dat geklus werd in de schaar-
se vrijetijd gedaan.
 
Als de auto klaar is ben je er nog niet. Dan be-
gint het proces van keuren en de juiste docu-
menten te verkrijgen. Het oude kenteken blijft, 
maar in het chassis moet het oorspronkelijke 
nummer van de 2CV worden geslagen. De keu-
ring wordt grondig gedaan en alles wordt ge-
test. De bestuurder en passagier zitten nu op de 
plaats waar oorspronkelijk de achterbank van de 
eend zat. Gordels waren toen nog niet verplicht 

voor de achterbank, die nu dus voorbank is ge-
worden. Leuk probleem want moeten er nu wel 
of geen gordels in. Het oordeel was niet nodig. 
Zie daar een prachtig stuk werk is geleverd en de 
nieuwe wagen mag er zijn. Maurice wil de oor-
spronkelijke motor uit de sloopauto nog gaan 
reviseren.
Er is uit een sloopauto dus iets heel moois ont-
staan. Het werken aan dit project gaf veel vol-
doening, vader en dochter kregen door samen 
te klussen een nog  hechtere band.
 
Eric van Westerloo

Heeft u ook een oldtimer met een verhaal en wilt u 
hierover vertellen in de Heemsteder? Laat dit dan 
per e-mail weten aan de redactie: redactie@heem-
steder.nl, o.v.v. ‘Klassiekers in Heemstede’.

Wie weet komen we bij u langs en komt uw bolide 
ook in de krant! Staat uw bolide in de krant? Dan 
kunt u een afspraak maken voor een gratis APK-
keuring bij Garage Turenhout, Raadhuisplein 7 in 
Heemstede, tel.: 023-5291125.

Klassiekers in Heemstede

Oldtimers meer dan een hobby

Vader en dochter Funcken.

Samenwerking Dunweg Uitvaartzorg
Openstelling van de eerste natuur-
begraafplaats in Noord-Holland
Regio - Woensdag 15 juli worden 
de hekken rondom Natuurbe-
graafplaats Geestmerloo verwij-
derd. Dan kan iedereen het ter-
rein betreden. Al in 2012 startte 
Dunweg met de voorbereidingen 
van deze unieke natuurbegraaf-
plaats en de afgelopen maanden 
is met man en macht gewerkt aan 
de aanleg ervan. In november 
2019 ging de schop de grond in. 
Er zijn al 15 natuurbegraafplaat-
sen in Nederland, maar de mees-
te daarvan liggen in het oos-
ten en zuiden van het land. Het 
unieke van natuurbegraafplaats 
Geestmerloo is dat er nieuwe na-
tuur is gecreëerd. 24 ha grasland 
is omgetoverd tot een aantrekke-
lijk gebied voor mens en natuur. 
Er is ongeveer 120.000 kubieke 
meter grond verzet en meer dan 
40.000 bomen en planten zijn ge-
plant. Zowel jonge als oudere bo-
men hebben een plek gekregen. 
Langs de boorden van het water 
steken de eerste pluimpjes riet en 
lisdodde omhoog en zelfs de ge-
le lis bloeit al. De natuur krijgt en 
neemt nu alle ruimte. 

Uw eigen plek in de natuur
Bij een natuurbegraafplaats kan 
men zelf een plekje kiezen. Deze 
plekken worden vastgelegd mid-
dels gps coördinaten. Na een be-
grafenis wordt alleen een boom-
schijf met de naam van de overle-
dene erop geplaatst. Deze boom-
schijf markeert de plek. 

Alexander van der Pijl, directeur 
Dunweg Uitvaartzorg en initia-
tiefnemer Natuurbegraafplaats 
Geestmerloo, geeft aan dat op 
het terrein ook gebouwen gerea-
liseerd worden om gasten te ont-
vangen en plechtigheden te ver-
zorgen. Ook wordt het voorzien 
van een terras, zodat men buiten 
condoleances kan houden. De 
ceremonieruimte wordt per dag-
deel gereserveerd. Men heeft de 
rust en ruimte om afscheid te ne-
men.

Verschillende vogels weten hun 
weg al te vinden naar de na-
tuurbegraafplaats. Jonge zwalu-
wen scheren over het water om 

te leren hoe zij al vliegend kun-
nen drinken uit het meer. De koe-
koek laat van zich horen en er zijn 
roodborsttapuiten gespot.

Lezing
Voor uitgebreide informatie over 
Natuurbegraafplaats Geestmer-
loo organiseert Dunweg in haar 
uitvaartcentrum in Hoofddorp 
een bijeenkomst. 

• Dinsdag 22 september 2020
• 20.00 – 22.00 uur
• Toegang gratis.

Aanmelding is mogelijk via:
dunweg.nl/lezing-natuurbegraaf-
plaats. 

Het poppenhuis als hobby van Sasja Prins
“Ik vind dat gepruts gewoon heerlijk!”
Heemstede - Soms hebben men-
sen echt heel leuke hobby’s. Kijk 
naar Sasja Prins uit Heemstede. In 
het dagelijks leven verzorgt ze de 
public relations van WIJ Heemste-
de. Als haar werk gedaan is gaat 
Sasja naar huis. Maar in haar huis 
bevindt zich een ander huis: een 
heus poppenhuis. Een microwe-
reld eigenlijk. Meubels, decoraties 
en zelfs mensen en huisdieren: al-
les in miniformaat. Een droomwe-
reld of afspiegeling van de (ver-
kleinde) werkelijkheid? Misschien 
allebei. Poppenhuizen zijn van al-
le tijden en in het geheel niet ou-
derwets of alleen voor kinderen. 
Sasja is de laatste tijd druk bezig 
om het interieur van haar pop-
penhuis en zijn bewoners bijeen 
te vergaren. Ze maakt zelf ook on-
derdelen of liever gezegd: onder-
deeltjes. Echt priegelwerk waar je 
een vaste hand voor nodig hebt. 

Hoe kwam je tot deze leuke lief-
hebberij? “Vroeger thuis had ik 
een poppenhuis, dat mijn va-
der voor mij maakte met verlich-
ting en een balkonnetje en piep-
klein tuintje. Ik speelde er heel 
lang mee en plukte buiten bloe-
metjes om in een vaasje te zetten, 
voor in dat huis. Het gezin dat er 
woonde leefde voor mij. Totdat 
mijn ouders me te groot vonden, 
of misschien speelde ik er niet 
meer mee, en ze gaven het aan 

mijn nichtje. Ik kan er nog boos 
om worden, haha. 

Ik had vorig jaar van een vriendin 
van onze dochter een doos met 
poppenhuismeubeltjes uit de se-
venties gekregen. Die kwamen 
bij haar oma vandaan. Eerst wilde 

ik ze meenemen naar de speel-
goedbeurs, maar dat vond ik toch 
niet zo aardig naar haar toe. En nu 
in deze coronatijd was ik aan het 
opruimen en kwam ze weer te-
gen. Via Marktplaats heb ik een 
oud poppenhuis opgehaald bij 
iemand in Haarlem voor een fl es 
wijn en ben gestart met het wit te 
schilderen. 
Dan ga je eens neuzen voor ont-
brekende items, je komt op In-
stagram en ontdekt dat er jon-
ge vrouwen zijn die de prachtig-
ste moderne poppenhuizen ma-
ken, alsof ze uit een pagina van 
een gerenommeerd woonblad 
komen! Maar dan 1:12 of zelfs 

Het popje op de foto naast de hond bij de openslaande deuren met uit-
zicht op palmboom is 7,5 cm.

1:16 formaat. Sommigen hebben 
er ook hun werk van gemaakt 
en verkopen meubeltjes, of mi-
ni etenswaren en accessoires. Het 
is gewoon een wereld op zich. En 
ik krijg er zoveel inspiratie van! 
Het seventieshuis is inmiddels zo 
goed als af, voor zover je ooit van 
‘af’ kunt spreken.”
 
Het hebben van een poppenhuis 
vervult vele wensen; je kunt het 
mooi maken, de speurtocht naar 
spulletjes is leuk maar bovendien 
vinden kinderen het heel aantrek-
kelijk. De kleindochter van Sasja 
weet er wel raad mee. “Zij reorga-
niseert iedere keer alle kamers en 

vindt het geweldig.” Haar nieuw-
ste project is het Ibizahuisje. Be-
zig zijn aan je hobby kan zorgen 
doen verdwijnen. Zoiets was ook 
de aanleiding van het Ibizahuisje. 
Sasja daarover: “Na onze vakantie 
van vorig jaar met onze dochter 
en kleinzoon naar Ibiza heeft dit 
eiland een plekje in mijn hart ge-
kregen. Ook omdat we er na een 
moeilijke periode waren en het 
heel helend was, de zon, strand, 
zee, heerlijk eten, genieten van 
elkaar.” Foto’s tonen de gewoon-
ste dingen als een paar teenslip-
pers, een kamerplant, een tafel en 
venster met uitzicht. Op ‘priegel-
schaal’ lijkt het weer heel bijzon-
der. Je moet wel secuur zijn als je 
het zo ‘echt’ kunt maken. En ge-
duld hebben. “Ik vind dat gepruts 
gewoon heerlijk”, aldus Sasja die 
haar hobby niet voor zichzelf 
houdt. “Mijn kleinkinderen willen, 
eh mógen er mee spelen. Ze vra-
gen telkens wanneer het nu eens 
af is.”

Wie Sasja wil volgen op Insta-
gram:
#tiny_royal_living_bysasjaprins.
 
Joke van der Zee

Gewonde bij 
botsing tussen 
scooter en fi ets
Heemstede - Een vrouw is 
afgelopen donderdag 2 ju-
li aan het einde van de mid-
dag gewond geraakt bij een 
verkeersongeval. Rond kwart 
voor zes kwamen een fi etsster 
en een scooterrijder op de 
kruising van de Lanckhorst-
laan en de Herenweg met el-
kaar in botsing. De vrouw 
kwam door de aanrijding met 
haar fi ets ten val.
Ambulance en politie kwa-
men ter plaatse om hulp te 
verlenen. Ambulancebroe-
ders hebben het slachtoff er 
eerste hulp verleend. Na de 
eerste zorg is zij voor verde-
re behandeling overgebracht 
naar het ziekenhuis.
De scooterrijder kwam er met 
de schrik van af, wel liep zijn 
scooter de nodige schade op.

(Michel van Bergen)
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Stefans brillen vijf jaar op de Binnenweg
Heemstede - Vijf jaar een eigen 
zaak! Op een mooie plek op de 
Binnenweg, ruimte voor zijn win-
kel en alle ruimte in zijn winkel. 
Stefan Ohlenbusch is er trots op 
dat hij Bril 58 vijf jaar geleden kon 
overnemen. Hij heeft er zelf ge-
werkt, kende de klanten.
In 1993 stapte hij als leerlingopti-
cien in het vak na een opleiding 
LTS elektro. Geen succes, want 
omgang met mensen was er niet 
bij. Zijn moeder zag een brie�e 
in een etalage met de tekst ‘leer-
lingopticien gevraagd’. “Dat is 
echt iets voor Stefan.” Hij mocht 
op proef komen en hij startte er 
als leerling in de werkplaats. Een 
vlotte start die al snel vervolgd 
werd met de versnelde opleiding 
opticien in anderhalf jaar. Later 
deed hij nog de studie contact-
lenzenspecialist. Drie jaar.
In 2004 kwam hij in dienst van 
Bril 58 tot hij in 2015 de zaak kon 
overnemen. De eerste eigenaar 
woont er nog boven en ziet dat 
het goed gaat. Een echte vakman 

heeft altijd werk. Hij is niet bang 
om te investeren in kwaliteit, Ste-
fan laat trots zijn oogmetingap-
paratuur zien waar een ander een 
auto voor koopt. Hij werkt ermee 
om het beste aan zijn klanten te 
kunnen bieden.

Hollandse brillen
Zijn vrouw Marijke werkt mee in 
de zaak en toont trots de collec-
tie ‘Preciosa’, ofwel ‘kostbaar’. Ne-
derlandse brillen uit Burgerveen. 
Ruim tachtig jaar geleden begon-
nen met het maken van brillen. 
In 1936 experimenteerde Willem 
Pieter Meulenberg op zijn zolder-
kamer in Wassenaar met het pro-
duceren van haarkammen, maar 
al snel schakelde hij over op bril-
len. Na 1950 nam de vraag sterk 
toe. Nog steeds wordt er veel 
handmatig gewerkt.
Presentaties op toonaangeven-
de beurzen, zoals die in Milaan 
en Parijs waren succesvol. Opval-
lend is dat zij zich in die glamour-
wereld altijd bescheiden presen-

teren, zonder opsmuk, of sprook-
jes. Degelijk Hollands, concur-
rerend en voor een goede prijs. 
Heerlijk om zo`n merk in huis te 
hebben. Je vindt bij Stefan dan 
ook geen Chinese brillen. Alleen 
Europees en liefst kleinere leve-
ranciers waarmee je gemakkelijk 
communiceert.

Stefan viert het hele jaar feest 
vanwege zijn vij�arig jubileum en 
zoekt lokale samenwerking. Zoals 
bijvoorbeeld een flesje wijn van 
Grape District bij aankoop, maar 
wel af te halen bij de wijnwinkel. 
In het najaar krijgt hij de exposi-
tie van de historische vintage mo-
dellen van Preciosa in huis, in de 
oude houten bakken waarin ze 
vroeger gepresenteerd werden. 
Heel bijzonder omdat die oude 
modellen nu weer model staan 
voor de nieuwe collectie.
Komt dat zien bij Stefans Brillen 
op de Binnenweg 114.

Ton van den Brink

Barbecuebox samen met Slagerij Van der Werff
Wijnen direct van de wijnboer bij C’est le Vin
Vijfhuizen - Het is geen stan-
daardwijnwinkel, maar een groot-
handel. C’est le Vin is hét wijnbe-
drijf in Kennemerland dat zich 
richt op het importeren van kwa-
liteitswijnen, direct van het wijn-
huis. Xander de Bas van C’est le 
Vin: “Wij brengen als wijnspeci-
aalhandel wijnhuizen op de Ne-
derlandse markt die daar voor-
heen nog geen of weinig toe-
gang hadden. Dit zijn voorname-
lijk onafhankelijke wijnboeren, 
veelal nog in familiebezit.”

In zijn tasting room, proeflo-
kaal aan de Kromme Spiering-
weg 569E vertelt Xander de Bas 
hoe hij omgaat met wijnboeren 
in Frankrijk, Spanje en Italië. Veel-
al gemoedelijk worden de zaken 
gedaan waarbij Xander let op het 
niet gebruiken van bestrijdings-
middelen, en hij houdt ze in de 
gaten of ze duurzaam en bio-
logsich bezig zijn. “Samen eten 

is heel belangrijk”, vertelt hij. “Het 
verhaal rondom de wijn is voor 
ons belangrijk. Wijn is een bele-
ving, een emotie, een ervaring. 
Op onze webshop vindt u bijzon-
dere wijnen uit alle windstreken 
van de wereld.”

Sinds 2014 is Xander ook Regis-
ter Vinoloog, en hij is momenteel 
bezig met de opleiding Magis-
ter Vini. Slechts 15 mensen mo-
gen tot nu toe deze titel in Neder-
land dragen. Thomas van de Bie-
zen kwam op zijn terugkomst uit 
Nieuw-Zeeland zijn oud school-
genoot Xander tegen op de Wi-
ne Professionals en een week 
later was hij werkzaam bij C’est 
le Vin. Samen vormen ze C’est le 
Vin, vanuit hun loods in Vijfhui-
zen waar ze alle zaterdagen ook u 
kunnen ontvangen.

Top onder een tientje
Voor iedereen die binnenkomt 

geldt het motto dat je geen dik-
ke portemonnee hoeft mee te 
nemen voor een flesje wijn. Door 
de eigen import bij vertrouwde 
en kleine wijnboeren hoef je niet  
duur te zijn, daar mag je als wijn-
liefhebber best van profiteren. 

Samen met Slagerij Van der Werff 
op de Glipperdreef 121 bij de 
COOP supermarkt heeft Xander 
een barbecuebox voor twee per-
sonen ontwikkeld waar Barry van 
van der Werff zorgt voor verse 
barbecueworst, hamburger, kip-
saté stokbrood met kruidenboter, 
kartoffelsalade of rundvleessala-
de, sauzen knoflook en joppie en 
rosé, witte of rode wijn voor 32,50 
vers bij u thuis.

Te bestellen op telefoon nummer 
06-55884349 van C`est le Vin in 
Vijfhuizen.

Ton van den Brink

“Wat kunnen die kleintjes toch leuk zingen!”
Dorien Lenos neemt afscheid van kleuters
Heemstede - Het is wel een heel 
bijzonder vak, kleuterjuf. Ze is al-
tijd enthousiast over haar kinde-
ren en haar beroep. Ze raakt er 
niet over uitgepraat, zelfs niet als 
ze met pensioen gaat. Ze blijft 
liever in haar kleuterklas, maar 
kleinkinderen van die leeftijd zijn 
ook leuk om op te passen.
Dorien Lenos begon haar carriè-
re met de kleuters al solliciterend. 
Met 19 jaar was ze klaar met haar 
opleiding KLOS, Kleuter Leid-
ster Opleiding School. Er waren 
geen vacatures, dus had ze een 
meldplicht en moest ze iedere 
week haar sollicitaties tonen. Een 
schrift vol!

In Den Haag solliciteren had geen 
zin. ”Opgeleid in Friesland, dan 
moeten we je niet.” Ze werd ar-
beidsbegeleider voor zwakzin-
nigen. Met creativiteit red je het 
wel. In de Lier bij Den Haag kreeg 
ze wel kleuters, vijf jaar lang, toen 
kwamen haar kinderen. Drie in de 
jaren tachtig. Daar bleef ze voor 

thuis, veel te leuk die kleintjes. 
Die gingen later naar de Joseph-
school.

Dorien ging invallen bij de Eve-
naar, Jacoba, Theresia en Anto-
nius en in 1999 naar de katho-
lieke basisschool de Ark. Leu-
ke herinneringen aan de leiding, 
Huub Zenden en Leo van Noort. 
Mooie vieringen buiten en bin-
nen met de Kerst, Pasen met de 
Harmonie St. Michael, de Spaar-
ne Town Jazzband. Dorien orga-
niseerde de openingsdienst in de 
Bavokerk met pastor Paul Visser. 
Mooie tijd in de eerste drie klas-
sen van de Ark met Anita Lensink, 
die dezelfde kijk had op kinderen 
als Dorien.

Cijfers en letters komen later nog 
genoeg aan bod. In het spel zit 
zoveel. Van de wereld kunnen 
kinderen stil worden, maar ook 
heel levendig. Je moet meevoe-
len. Een hoog sensitief kind heeft 
nog geen ADHD. Maar de artrose 

ging opspelen en haar man Sie-
men werd ziek. Dan ga je voor 
gezondheid. Die 22 jaren waren 
mooi.

Nu zijn de drie kleinkinderen aan 
de beurt. In de hoek van de woon-
kamer lijkt het een echte kleuter-
school. Gek dat je zomaar weg 
bent in deze tijd, maar donder-
dagochtend kwamen de kleuters 
van de Ark haar toch uitzwaaien 
met een fotograaf van de Heem-
steder. Joelend kwamen ze naar 
haar huis: “Juf Dorien, juf Dorien!” 
Die was inmiddels wel wakker 
hoor. Ze kreeg een kroon op haar 
hoofd, net als alle kinderen die 
een aubade weggaven, zo mooi 
en ontroerend. “Wat kunnen die 
kleintjes toch leuk zingen!”

Juf Dorien moest nog even mee 
naar school voor het laatste ge-
zellige uurtje met haar kleuters, 
ze hadden nog een paar liedjes.

Ton van den Brink

‘t Bremmetje opent nieuw terras
Heemstede - De horeca heeft het 
moeilijk (gehad) de laatste maan-
den. Maatregelen om het corona-
virus in te dammen hebben juist 
cafés en restaurants hard getrof-
fen; zij moesten immers de deu-
ren sluiten.

Gelukkig is daar een einde aan 
gekomen, zij het met nog wel een 
aantal maatregelen waar de gas-
ten zich aan moeten houden.

Op 1 juni konden etablissemen-
ten weer gasten verwelkomen, 
wel met reservering en een maxi-
mum van 30 mensen. Toen haal-
den veel uitbaters (en klanten) al 
opgelucht adem.

Maar sinds 1 juli geven de nieuwe 
versoepelingen natuurlijk reden 
genoeg om het glas te heffen.

Ook bij Sportcafé, Bar en Terras ’t 
Bremmetje in Heemstede. “Yeah!!! 
Eindelijk (tijdelijke) terrasvergun-
ning!! Laat de zon maar schijnen”, 
is uitbundig op de Facebook- 
pagina van het gelijknamige café te 
lezen.
Edwin Smits, eigenaar, is zeer blij. 
En niet in het minst voor de cou-
lante houding van gemeente 
Heemstede, die immers een (be-
perkte) vergunning gaf voor het 
nieuwe terras aan de voorzijde 
van ’t Bremmetje. 

“We zijn heel blij met de toezeg-
ging van de gemeente, alle lof”, 
aldus Edwin. Natuurlijk kunnen 
de kroegen weer mensen binnen 
hebben en sinds 1 juli zelfs zon-
der beperkingen wat aantal be-
treft, maar toch willen veel men-
sen gewoon lekker op het terras 

zitten. Zeker met de anderhalve 
meter afstand is dat makkelijker 
dan binnen…

En dus richtte ’t Bremmetje een 
gezellig terras in vóór de zaak, 
deels op de straat, met planten-
bakken én, een heerlijke moge-
lijkheid om aldaar zittende te 
genieten van een pizza van het 
naastgelegen New York Pizza. 
Hoe dat zo? “Pizza bij de buren, 
via ’t Bremmetje met korting en 
een ijskoud biertje erbij?” Aldus 
de slogan die Edwin en zijn team 
met graagte aanbevelen. Iets 
voor het gemeentebestuur mis-
schien?” 

Ga gezellig langs bij ’t Bremmetje, 
Raadhuisstraat 12.

Joke van der Zee

Marijke en Stefan Ohlenbusch.
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Eindmusical om niet te vergeten door Voorwegschool
Heemstede/Haarlem - Voor de 
groep 8-leerlingen van de Voor-
wegschool was hun eindmusical 
er een om nooit te vergeten. Zij 
traden vorige week woensdag op 
in de Stadsschouwburg in Haar-
lem. Drie weken geleden leek het 
er nog op dat de uitvoering niet 
door kon gaan, wegens de be-
perkende coronamaatregelen. 
Moest het dan een filmopname 
worden of buiten op het school-
plein optreden?

Maar een aantal ouders zag dat 
niet zitten; de eindmusical is im-
mers het hoogtepunt van je ba-
sisschooltijd. Ze begonnen met 
bellen naar mogelijke locaties in 
de omgeving en de Haarlemse 
Stadsschouwburg zei ja. Het was 
voor hen een mooie gelegenheid 
om de vanaf 1 juli geldende coro-
na-maatregelen uit te testen. De 
samenwerking was geboren. 
 
In een razend tempo werd het de-
cor nog aangepast (het kon iets 
groter…) en de belichting en ge-
luid met de (professionele) tech-
niek doorgesproken. De kinderen 
mochten overal gebruik van ma-
ken: er werd gegeten in de arties-
tenfoyer en in de kleedkamer ge-
schminkt.

Draaiboeken werden gemaakt en 
vervoer van props en kostuums 

Foto aangeleverd door Voorwegschool

geregeld; een hele groep ouders 
wierp zich op om extra te helpen. 
En toen was het zover: op woens-
dagavond 1 juli stonden de 30 
leerlingen van groep 8 op een 
van de mooiste podia van Neder-

land, met ‘Groep 8 aan het werk’. 
Stralend en blakend van zelfver-
trouwen speelden en zongen ze 
de sterren van de hemel. Ze ge-
bruikten het hele podium en al-
le teksten kwamen er als vanzelf 

uit. Iedereen genoot (ook alle ou-
ders in de zaal) en alles viel op zijn 
plek. Wat een prachtige en waar-
dige afsluiting van dit bijzonde-
re jaar. 
Op naar de middelbare school!

Start aanmelden Burendag
Heemstede/Regio - De aanmel-
ding voor Burendag 2020 is ge-
start op woensdag 1 juli. Goed 
contact met buren en verbinding 
in de buurt is in deze tijd, waarin 
we fysieke afstand moeten hou-
den, nog belangrijker geworden. 
Organisatoren Douwe Egberts 
en Oranje Fonds hebben daar-
om een manier bedacht waar-
op buren deze dag op anderhal-
ve meter kunnen vieren, onder 
het motto ‘Vier het veilig, vier het 
voor de deur’.
Via http://Burendag.nl kunnen 
alle buurten van Nederland zich 
aanmelden voor de 15e editie, 
die op zaterdag 26 september 
plaatsvindt.

Anderhalve meter
Ook op anderhalve meter afstand 
zijn er veel leuke en veilige activi-
teiten die buren met elkaar kun-
nen ondernemen. Op bovenge-
noemde website zijn ideeën te 
vinden voor veilige Burendagac-
tiviteiten als een spelletjesdag, 
buurtbingo of een open buurtpo-
dium voor de deur. Daarbij is het 
belangrijk dat iedereen de richtlij-

nen volgt van de Rijksoverheid en 
het RIVM.

6000 buurten
In 2006 organiseerde Douwe Eg-
berts de eerste editie van Buren-
dag met 300.000 deelnemers, 
waarna het Oranje Fonds als me-
deorganisator in 2008 aansloot. 
Sinds 2006 organiseerden buur-
ten al zo’n 48.000 Burendagacti-
viteiten. Inmiddels doen er jaar-
lijks zo’n 6.000 buurten mee. Bu-
ren kunnen via http://Burendag.
nl een aanvraag bij het Oranje 
Fonds indienen voor een finan-
ciële bijdrage van maximaal 350 
euro voor hun Burendagactivitei-
ten. Om hiervoor in aanmerking 
te komen moet de activiteit aan 
bepaalde voorwaarden voldoen. 
Deze zijn te vinden op dezelfde 
website.

Richtlijnen
Burendag-initiatiefnemers roe-
pen deelnemers dringend op om 
alle geldende richtlijnen vanuit 
de Rijksoverheid en het RIVM in 
acht te nemen. Deze zijn te vin-
den via http://RIVM.nl.

Foto aangeleverd door Oranje Fonds

Sportverenigingen zoeken naar extra inkomsten
Heemstede/Regio - Ook al gin-
gen de sportkantines afgelopen 1 
juli langzaam open, het coronavi-
rus slaat een flink gat in de begro-
ting van het Nederlandse vereni-
gingsleven. Dit blijkt uit onder-
zoek van de Grote Clubactie on-
der 600 verenigingen.

Bij 87% van de ondervraagde 
clubs hebben de maatregelen te-
gen het coronavirus directe finan-
ciële impact. Ze hebben onder 
meer te maken met grote omzet-
verliezen omdat evenementen 
zijn afgelast en de inkomsten uit 
de kantine volledig stil hebben 
gestaan.

Om de verloren inkomsten te 

compenseren organiseren ver-
enigingen verschillende initiatie-
ven. Het verkopen van loten le-
vert al jaren extra geld op voor de 
clubkas.

Om verenigingen te ondersteu-
nen heeft de Grote Clubactie de 
verkoop van clubloten aangepast 
aan de huidige richtlijnen.

Op dit moment hebben al meer 
dan 4.000 verenigingen zich in-
geschreven voor komende actie. 
Nog niet eerder stond de teller zo 
hoog rond deze tijd van het jaar. 
Dit benadrukt de pure noodzaak 
van extra inkomsten voor vereni-
gingen, nu zij nauwelijks geld in 
het laatje krijgen. Fo
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Lopen voor corona-onderzoek in Leyduin
Heemstede/Vogelenzang - 
Door mee te doen aan de Corona 
SponsorRun 2020 hebben afge-
lopen vrijdag 3 juli een twintigtal 
lopers geld ingezameld voor on-
derzoek naar corona. Dat deden 
ze door één of meerdere ronden 
van 4 km te lopen. Het mooie en 
groene bos van Leyduin was de 
plek waar het plaatsvond.
 
Voor de start vertelde Armand 
Girbes, hoofd IC van het VU zie-
kenhuis, wat het onderzoek, Co-
vidPredict, inhoudt. Hij vertel-
de dat er meerdere typen patiën-
ten bestaan, die ieder vragen om 
hun eigen behandeling en zorg. 
Samen met ervaren dataweten-
schappers worden alle mogelij-
ke profielen opgesteld en verza-
meld in een database. Met deze 
data kunnen artsen patiënten ge-
richter behandelen, waardoor de 
opnameduur en het revalidatie-
proces wordt verkort. De druk op 
de intensive cares kan hierdoor 
flink dalen.
 
Na deze uitleg over het onder-
zoek werd er gestart. Gelukkig 
was het een mooie zonnige zo-
meravond, waardoor de lopers 
droog bleven en konden genie-
ten van de route door het bos. 
De start was op de parkeerplaats 
van Leyduin en liep langs Belve-
dere. Na een kilometer over as-
falt gelopen te hebben gingen 
de lopers het bos in. Via Woest-
duin kwamen ze halverwege de 
route langs een drankpost. Hier 
kon water gedronken worden en 
lagen krentenbollen tegen een 
eventuele hongerklop. De loop 

ging verder om het uitkijkpunt 
heen richting finish. Hier kregen 
de lopers een appel, een flesje 
water en een lekker broodje. De 
organisatie lag in handen van Lo-
pers Company by Enno. Ondanks 
de korte termijn waarop deze run 
georganiseerd kon worden, i.v.m. 
de beperkende maatregelen, kan 
teruggekeken worden op een ge-
slaagd evenement. Zo geslaagd 
dat het in 2021 zeker een vervolg 
krijgt. Meer dan € 1200,- is tot nu 
toe opgehaald.

Doneren kan nog steeds via:
www.gofundme.com/manage/
corona-sponsorrun-voor-corona.

Foto’s: Ton Hofstra

Cedric van der Meulen nieuwe 
bestuurder Kennemerhart
Haarlem/Heemstede - Oude-
renzorgorganisatie Kennemer-
hart krijgt een nieuwe bestuur-
der. Vanaf 1 oktober 2020 zal Ce-
dric van der Meulen samen met 
Audrey van Schaik de Raad van 
Bestuur van Kennemerhart vor-
men. De Raad van Toezicht van 
Kennemerhart heeft Cedric van 
der Meulen benoemd als nieuwe 
bestuurder. Kennemerhart biedt 
verschillende diensten op het ge-
bied van wonen, (thuis)zorg en 
welzijn aan mensen die ouder 
worden of ouder zijn in Zuid-Ken-
nemerland.

Cedric volgt daarmee Klaas Stoter 
op, die 1 september 2020 na bijna 

drie jaar Kennemerhart gaat ver-
laten. Audrey van Schaik vervult 
per 1 juni 2020 de functie voor-
zitter Raad van Bestuur. Cedric is 
samen met Audrey eindverant-
woordelijk voor de kwaliteit van 
zorg en een gezonde bedrijfsvoe-
ring van Kennemerhart.

Cedric heeft ruime ervaring in 
de zorg en heeft de afgelopen 
jaren functies vervuld in het VU 
Medisch Centrum en het UMC 
Utrecht. Daarvoor heeft hij als on-
dernemer gewerkt bij een aan-
tal spin-off bedrijven in de medi-
sche diagnostiek en als parame-
disch hoofd op de afdeling Radio-
therapie.
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Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.





Boomstam ‘Gestolde Tijd’.
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Heemstede - De Heemsteder 
trok de wandelschoenen aan 
met Ems Post en Leo van Os van 
Vereniging Vrienden Wandelbos 
Groenendaal. Ems Post heeft on-
langs het voorzittersstokje over-
genomen van Leo van Os, die al 
jaren lid is van de vereniging. We 
starten de wandeling bij de brug 
aan de Ritzema Boskade.

Ems Post: “Leuk hoor, deze wan-
deling. Omdat ik nog niet zo-
lang voorzitter ben, heb ik oud-
voorzitter Leo van Os meege-
vraagd als steun en toeverlaat.” 
Leo van Os: “Ik woon hier vlakbij, 
dus Groenendaal is eigenlijk mijn 
voortuin. Ik heb ook een hond 
en daarom ik ben hier regelma-
tig te vinden. De vereniging be-
staat inmiddels al 31 jaar. Het lid-
maatschap kost 6 euro per jaar. 
Waarom bestaan we nu eigenlijk 
als Vereniging Vrienden Wandel-
bos Groenendaal (VVWG)? Voor-
namelijk om de belangen van de 
wandelaar in het bos, met of zon-
der hond, te behartigen. Maar 
op onze website www.wandel-
bosgroenendaal.nl komen regel-
matig ook mails waar je niet al-
tijd als vereniging iets mee kunt. 
Maar hoewel niet alle vragen bij 
ons thuishoren, weten we meest-
al wel de weg om iemand verder 
te kunnen helpen of te bemidde-
len ten behoeve van wandelbos 
Groenendaal. Dat is met name de 
insteek van onze vereniging. ”

Samen het bos schoonhouden
Leo: “We staan hier meteen op 
een leuk punt. Zie hier bijvoor-
beeld de hondenpoepzakjes bij 
diverse ingangen van het bos, 
neergezet door de VVWG. De ge-
meente Heemstede koopt ze, wij 
sponsoren ze en de boswach-
ters vullen ze bij. We zijn als ver-

eniging destijds opgericht, om-
dat er discussie was over bosver-
andering. Bijvoorbeeld waarom 
honden mogen in dit deel van 
het bos. Als hondenbezitter ben 
je juist blij dat je nog hier op een 
van de weinige plekken in Heem-
stede je hond vrij kunt laten los-
lopen. Wel op voorwaarde dat je 
je hond in bedwang kunt hou-
den en ook de ontlasting van je 
hond opruimt. Dit is bovendien 
verplicht: het is een gemeentelij-
ke verordening. Vandaar dat de-
ze hondenpoepzakjes door ons 
beschikbaar zijn gemaakt i.s.m. 
de gemeente. Een ander aspect 
is dat wandelaars hinder kunnen 
ondervinden van sommige jonge 
grote honden, die nog niet hele-
maal afgericht zijn. Ook dat dient 
een hondeneigenaar te voorko-
men door bijvoorbeeld de hond 
aan te lijnen en onder controle te 
houden.” Dit soort zaken brengen 
wij als vereniging onder de aan-
dacht. De boodschap brengen 
we echter niet op een belerende, 
maar op een open en opbouwen-
de manier, zoals  je hier ziet op 
het bordje van de hondenpoep-
zakjes.”

Aangelegd als park
Ems: “Het clubhuis van scouting 
WABO is nog een restant van de 
Bloemententoonstelling, die van 
1925-1935 gehouden werd in 
Heemstede.” Oorspronkelijk was 
Groenendaal een buitenplaats 
met landgoed en opgezet groen. 
In 1913 is de gemeente tot aan-
schaf hiervan overgegaan en het 
bos is nu 107 jaar in hun bezit. 
Hier in het bos ligt nog de boom-
stam ‘Gestolde Tijd’ uit 2013 door 
kunstenaar Albert Kempers waar 
het getal 100 is in uitgehakt, ter 
gelegenheid van 100 jaar ge-
meentebezit. Voor het  herden-

kingsplaatje moet je even zoe-
ken, dat zit aan de zijkant. Het 
huidige landgoed Groenendaal 
was het voormalige koetshuis. 
Het is oorspronkelijk een verver-
singsgebouwtje geweest.” ”Dat 
is het toch nog steeds eigenlijk, 
als restaurant?” lacht Leo. Hij ver-
volgt: “Groenendaal is inderdaad 
destijds als park aangelegd, dat 
hier en daar is verwilderd, ook 
door gebrek aan onderhoud.

Een aantal jaren geleden is een 
nieuw beheerplan door de ge-
meente aangenomen met afspra-
ken. Dit beheerplan rust op drie 
pijlers: cultuurhistorie, recreatie 
en natuur. Ems: ”Wat in het bos 
is, moet in het bos blijven, dat is 
het beleid van de gemeente. Zo 
mag je in het bos niet lukraak iets 
weghalen of veranderen. Ook in 
het kader van de CO2, want al-
les zit er nog in. Die CO2 moet 
eerst rustig vrijkomen. Vervol-
gens is al het materiaal weer voor 
het bos: een mooi systeem. Bij de 
Rododendronvijver is een bankje 
voor wandelaars uitgehakt in een 
boomstam. Zo houd je het alle-
maal ecologisch en verantwoord 
in stand.”

Leo: “Zo heb je ook een aan-
tal zichtlanen in het bos, die be-
houden moeten blijven voor  de 
structuur van het bos. Je wilt niet 
alleen een heel donker bos, waar 
geen zonlicht meer doorheen 
komt. Er zijn vooral loofbomen in 
Groenendaal en er moeten dus 
ook open plekken zijn, die be-
wust gecreëerd worden. Dat pro-
ces heet ‘dunning’. Takkenrillen 
worden gemaakt van grof snoei-
afval en die zijn van belang voor 
bepaalde diersoorten, maar ze 
zorgen er tevens voor dat wan-
delaars de gebaande paden ne-

men in het bos. Naar aanleiding 
van het beheerplan zijn ook de 
Schotse hooglanders hier ge-
plaatst, om bepaalde stukken te 
begrazen, dat scheelde werk. Ook 
pony’s kwamen hier aanvanke-
lijk, maar die bleken uiteindelijk 
geen succes. Ook wordt hier af en 
toe een kudde schapen losgela-
ten. Die eten precies de overtolli-
ge begroeiing weg die je weg wilt 
hebben.” Ems: “Dat doen hoog-
landers niet altijd, maar ze geven 
wel een ecologisch beeld. Verder 
komen hier ook veel soorten vo-
gels voor, bijvoorbeeld de bosuil.”

Eikenprocessierups
Onderweg een eekhoorn die de 
boom inklimt, een grappig ge-
zicht. We komen bij eikenbo-
men die omwikkeld zijn met 
rood-wit-lint. Leo: “Het seizoen 
van de eikenprocessierups is zo-
juist begonnen en die duurt ca. 
twee maanden. De bosbeheer-
ders spotten in welke eiken deze 
rupsen zitten en doen daar een 
rood-wit-lint omheen zoals we 
hier zien. Dan komen de experts 
de rupsen wegzuigen. De haar-
tjes van de rupsen branden hevig 
en zijn een gevaar voor mens en 
dier. Vooral als zo’n fi jn haartje in 
de luchtwegen komt.”

Op stap met Vereniging Vrienden 
Wandelbos Groenendaal

     De Heemsteder gaat uit wandelen

Landschapsarchitecten
Ems: “De waterpartijen in Groe-
nendaal zijn onderdeel van het 
cultuurhistorische erfgoed van 
Groenendaal. Veel is aangelegd 
door landschapsarchitecten J.D. 
Zocher en Daniel Marot.
Neem  bijvoorbeeld de zoge-
naamde ‘Kop en Schotel’ en de
Rododendronvijver. In het zui-
delijke deel van Groenendaal, 
waar geen honden toegestaan 
zijn, bevindt zich de Zochervij-
ver. Het zuidelijke deel heeft dui-

delijk een andere natuurlijke op-
bouw en sfeer dan het noordelij-
ke deel en is in de regel stiller, om-
dat hier geen mensen met hon-
den zijn toegestaan. Dat het stil-
ler is wordt niet door iedereen als 
prettig ervaren, omdat het ook 
een wat unheimische sfeer kan 
geven.”
Meer informatie of lid worden? 
Kijk op: https://www.wandelbos-
groenendaal.nl/.

Tekst en foto’s: Bart Jonker

delijk een andere natuurlijke op-

V.l.n.r.: Leo van Os en Ems Post.

Zichtlaan.

Rododendronvijver.

Takkenrillen.

Bloemenberm Vrijheidsdreef.

Zochervijver. ‘Kop en Schotel’.

Het clubhuis van scouting WABOOpen plekken in bos.

Mooie plekjes.
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Diploma’s voor Junior Cyber Agents
Heemstede - Op woensdag 1 juli 
was het feest voor Jasa, Charly, 
Thijs en Timo. Uit handen van 
burgemeester Nienhuis en onder 
toeziend oog van wijkagent Renz 
van Tongeren, ontvingen vier kin-
deren het diploma Cyber Agent 
op het raadhuis.
Hoe kwamen zij aan dit felbe-
geerde document? Het is be-
kend dat de criminaliteit op het 
internet hand over hand toe-
neemt. Wijkagent Renz kon be-
vestigen dat zeker in deze coro-
natijd, de misdaad afneemt, maar 
via het internet er juist meer ge-
vallen van criminaliteit zijn. Om 
de jeugd, maar vooral via hen 
ouders, grootouders, broertje, 
zusjes en vrienden wegwijs te 
maken in de duistere praktijken 
van de cybercriminelen is het 
spel HackShield ontstaan. 
Kinderen van 8 tot 12 jaar spe-
len dit spel. Waar komt dat in-
eens vandaan? Twee moeders, 
zelf werkzaam in de game-indu-
strie, zagen hoe hun kinderen op 
school computerles kregen, maar 
de docent daar niet mee wist om 
te gaan. “Dat kan beter”, dach-
ten de dames en zij ontwikkel-
den een spel dat de jongeren be-
wust moet maken van de gevaren 
op het net. Dat is ze prima gelukt 
en intussen doen al 34 gemeen-
ten mee. Heemstede was de eer-
ste en intussen zijn er 7 gemeen-
ten in Noord-Holland actief.
Het bedrijfsleven, waaronder de 
Rabobank, schaarde zich achter 
dit project. Het is niet alleen leuk 
om te spelen, het is vooral leer-
zaam. Het is de bedoeling dat de 

kinderen hun opgedane kennis 
overdragen aan familie en vrien-
den. Het spel zelf kent je punten 
toe. Naarmate je steeds verder in 
het spel komt, loopt het punten-
aantal op. Met 13.200 punten was 
de 12 jarige Charly de allerbeste 
en staat zij daarmee op de twee-
de plaats in Nederland. Zij gaat er 
alles aan doen om eerste te wor-
den.
 
In Heemstede hebben ongeveer 
300 kinderen de site bezocht en/
of gespeeld. Alles gaat anoniem 
en alle spelers hebben een cy-
bernaam. Ook de ontwikkelaars 
van het spel hebben geen idee 
wie er achter een naam schuil 
gaat. Burgemeester Nienhuis, te-
vens portefeuillehouder veilig-
heid, is wild enthousiast. “Wij als 
Heemstede lopen voorop. Leren 

de kinderen normaalgesproken 
van hun ouders, nu zijn de rol-
len omgedraaid en kunnen kin-
deren iets aan hun ouders leren. 
De allerbesten ontvangen naast 
het diploma een petje en twee 
gadgets. Er zijn maar 500 pet-
jes beschikbaar voor heel Neder-
land. Heemsteder heeft er nu dus 
al vier te pakken. In het land zijn 
80.000 kinderen aan het spel be-
gonnen en het einde is nog lang 
niet in zicht. De kinderen waren 
dolblij met hun diploma, petje 
en gadgets. Het spel is te vinden 
door op je zoekmachine Hack-
Shield in te tikken, de rest volgt 
dan vanzelf. Als alle kinderen tus-
sen 8 en 12 jaar het gaan spelen, 
wordt het vast en zeker een stuk 
veiliger op het net.   
 
Eric van Westerloo

Het was hartje zomer. De 
weken in juli waren uitzon-
derlijk warm geweest. Toen 
het in de avond wat leek af 
te koelen, werd ik gebeld 
door Gerard: “Mijn vrouw is 
overleden, kun je ons hel-
pen?” De zware, rokerige 
stem klonk erg verdrietig.  

Stien (64) overleed na een kort 
ziekbed. Ze had samen met haar 
man een eigen bedrijf en genoot 
grote bekendheid in de regio. 
Voor iedereen was Stien het 
gezicht van de zaak en zij was 
mede verantwoordelijk voor het 
zakelijke succes van het koppel. 
Gerard (67) was nog lang niet 
toe aan pensioen. Het plotselin-
ge overlijden van Stien was een 
dikke streep door de rekening.
De personeelsleden, al zoveel 
jaren vertrouwd met de zaak 
en de eigenaren, waren ook erg 
bedroefd. De meesten van hen 
hadden een lang zomerverlof. 
Toch waren Barry, Jesserun en 
Dini van vakantie teruggekomen 

om Stien een groots en waardig 
afscheid te geven.

Er werden toespraken geschre-
ven en er werd muziek uitge-
kozen. Ook bekeken we de vele 
foto’s die uiteindelijk als een 
soort diapresentatie tijdens de 
muziekstukken getoond zouden 
worden. “Mogen we zelf iets lek-
kers voor na afloop bij de bor-
rel regelen?” werd gevraagd. 
Normaal gesproken zitten daar 
veel haken en ogen aan gezien 
de HACCP richtlijnen (hygiëne), 
maar dit moesten we toch mo-
gelijk maken.

Na een mooie dienst met toe-
spraken en anekdotes over 
Stien, liepen we na de begrafe-
nis terug richting het parkeer-
terrein. We kregen allemaal 
een borrel uitgereikt en ook… 
stond er een grote frietkraam! 
Achter de frituur herkende ik 
Jesserun en Dini. Samen bak-
ten zij de patat en Barry deelde 
het uit. Als Stien toch eens om 

een hoekje zou kunnen kijken…  
Ik kreeg een knipoog van Gerard 
en in zijn andere ooghoek zag ik 
een traan.

Een borrel met...

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur  
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het  
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Bij Cogolain Bis vind je altijd iets bijzonders
Heemstede - Fashion & lifestyle 
winkel Cogolain Bis is al meer dan 
25 jaar een begrip in Heemstede. 
De sfeervolle winkel aan de kop 
van de Binnenweg is alweer twee 
jaar in de kundige handen van Le-
anne Jasperse. Samen met Made-
lon Woltersom maakt ze er elke 
dag een modefeestje van.

Wie de winkel binnenstapt, voelt 
direct de warme en persoonlij-
ke sfeer. De collectie is stijlvol ge-
presenteerd, met oog voor detail. 
Je vindt kleding van diverse Ne-
derlandse en internationale mer-
ken zoals Closed, JcSophie, Bella-
my, Robert Friedman, Pieszak en 
Belluna.

Eigenaresse Leanne: “We probe-
ren telkens te zoeken naar bij-
zondere items die echt iets toe-
voegen aan onze collectie. Door 
de mix van grote bekende mer-
ken en jonge opkomende mer-
ken, houden we het afwisselend 

en spannend. Je vindt altijd iets 
bijzonders bij ons.”
Of je nu voor een bloesje of een 
complete outfit gaat, de dames 
van Cogolain Bis nemen de tijd 
voor eerlijk en deskundig advies. 
Leanne: “Persoonlijke aandacht is 
essentieel in dit vak. Soms stuur ik 
wel eens een appje naar de klant: 
Dit nieuwe jurkje móet je even 
komen passen!”
 
Naast kleding nemen bijzondere 
accessoires een belangrijke plaats 
in bij Cogolain Bis. Stijlvolle N&L 
sieraden, prachtige sjaals en tas-
sen en sandaaltjes en espadrilles 
van Tango en Lazamani maken 
je look af. “Het is superleuk om te 
zien wat accessoires doen voor je 
uitstraling. Ook daarin geven we 
persoonlijk advies.”
Volg Cogolain Bis op Facebook en 
Instagram en je krijgt regelmatig 
vrolijke berichtjes, de nieuwste 
inspiratie en fijne voordeelacties. 
Samen met de overburen van Be-

luga Fashion en Lifestyle, organi-
seren ze twee keer per jaar de po-
pulaire Ladies Sunday met heel 
veel moois en flinke korting. Ook 
is de jaarlijks modeshow waar ie-
dereen de nieuwste stijltrends 
kan spotten, een vaste hit op de 
Binnenweg.

Tijdens de coronacrisis waren de 
openingstijden van Cogolain Bis 
iets aangepast. Nu is iedereen 
weer van harte welkom van dins-
dag tot en met zaterdag.
“We zijn zeer zorgvuldig met on-
ze veiligheidsmaatregelen. Pas-
kamers, kledingrekken en toon-
bank worden regelmatig schoon-
gemaakt. 

En er geldt een maximaal bezoe-
kersaantal. Kom je liever niet tus-
sen de mensen, dan kun je ook 
een privéafspraak maken om bui-
ten de openingstijden te win-
kelen. Of we komen bij je thuis. 
Niets is ons te gek.”

Koninklijke Onderscheiding voor Hans Kerkhoff
Heemstede - Burgemeester As-
trid Nienhuis ontving zaterdag-
ochtend 4 juli in de Burgerzaal 
van het Raadhuis De heer J.F. 
(Hans) Kerkhoff (81 jaar). De stoe-
len op gepaste afstand, behalve 
voor het echtpaar Kerkhoff voor 
de uitgestelde ceremonie, de uit-
reiking van de Koninklijke Onder-
scheiding Lid van Oranje Nassau 
voor de heer Hans Kerkhoff.  

Burgemeester Nienhuis had een 
centimeter dik dossier over de 
heer Kerkhoff, die al meer dan 
50 jaar op vele terreinen actief is 
als vrijwilliger, met name voor de 
kerk, natuur en milieu en vluchte-
lingen. Sinds 1987 is hij vrijwilli-
ger bij de Protestantse Gemeen-
te Heemstede; hij bezorgt maan-
delijks het kerkblad. Hij was ook 
8 jaar vrijwilliger bij de Vrienden 
van de Oude Kerk in Heemstede. 
Hier organiseerde hij maandelijks 
concerten en wierf fondsen voor 
het onderhoud van het gebouw 
en het orgel.

Bij IVN afdeling Zuid-Kennemer-
land is hij sinds 2000 natuurgids 
en verzorgt hij excursies. Ande-
re activiteiten vanuit IVN zijn: het 
geven van cursussen, begeleiden 
van afstudeerprojecten, geven 
van gastlessen over duurzaam-
heid op scholen en het advise-
ren bij de bouw- en verkeerspro-
jecten binnen de gemeente. Hij 
is ook vrijwilliger bij Thijsse’s Hof 
in Bloemendaal, waar hij rondlei-
dingen in de tuin geeft en biolo-
gieles geeft aan leerlingen van de 
basisschool. Vanaf 2007 is de heer 
Kerkhoff bestuurlijk actief voor 
de vereniging Vrienden van de 
Haarlemmerhout, sinds vorig jaar 
als voorzitter. Hij zet zich in voor 
het behoud van de Haarlemmer-
hout op het gebied van ecologie 
en duurzaamheid, bijvoorbeeld 
door het plaatsen van nestkasten 
en het inventariseren van te kap-
pen bomen.
Als lid van de Adviesgroep Duur-
zaamheid van de gemeente 
Heemstede maakte hij zich sterk 

voor bijvoorbeeld de vermin-
dering van afval, energiezuini-
ge verlichting en meer groen in 
de woonwijken. Via het Platform 
Vluchtelingen Heemstede orga-
niseert hij mede de activiteiten 
voor statushouders, zoals maaltij-
den en wandelingen. Daarnaast 
koppelt hij door middel van een 
maatschappelijke stage de sta-
tushouders aan leerlingen van 
College Hageveld. Ook begeleidt 
hij als vrijwilliger van de stichting 
Taalcoaches een vluchtelingen-
gezin.

Tot slot mag in dit (niet-comple-
te) overzicht zijn inzet als collec-
tant voor verschillende goede 
doelen niet onvermeld blijven. 
Hilde Kerkhoff, dochter van de 
heer Kerkhoff, mocht bij deze ge-
legenheid de onderscheiding op-
spelden, waarna gefeliciteerd kon 
worden door familie en vrienden 
met een glaasje champagne.

Ton van den Brink

Echtpaar Kerkho� met familie en vrienden.

V.l.n.r.: Madelon Woltersom en eigenares Leanne Jasperse.
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Start van 12e Tuinvlindertelling
Heemstede - Op zaterdag 4 juli 
startte de Landelijke Tuinvlinder-
telling. Deze telling wordt voor de 
12e keer door De Vlinderstichting 
georganiseerd en duurt 4 weken. 
Iedereen met een tuin of een bal-
kon kan meedoen via:
ww.vlindermee.nl.

Vorig jaar werd het klein koolwit-
je het meest geteld. In de jaren er-
voor stond de kleine vos op num-
mer 1, maar die is in het zuiden en 
midden van het land steeds min-
der te zien.Iedereen kan zijn of 
haar waarnemingen van vlinders 
in de tuin of op het balkon direct 
doorgeven via de app Vlinder-
mee of de website vlindermee.

Hulp nodig bij het herkennen van 
vlinders? Download dan de han-
dige vlinderherkenningskaart op 
https://www.vlinderstichting.nl/
vlinders/vlinders-herkennen/her-
kenningskaart. Of gebruik de app 
Vlindermee om vlinders te her-
kennen.

Eff ecten van de droogte
De zomers van 2018 en 2019 wa-
ren extreem warm en droog. Dat 
was te zien aan het aantal vlin-

ders Het waren er veel minder 
dan normaal. Veel voedselplan-
ten waren verdroogd. Er werden 
voornamelijk koolwitjes gezien, 
die goed tegen hitte kunnen.
De Vlinderstichting is benieuwd 
naar de cijfers van 2020. Want 
door de vlinders te tellen, kan 
je meten hoe het met de natuur 
in je omgeving gaat. De Vlinder-
stichting verzamelt al jarenlang 
gegevens over vlinders, zodat die 
beter beschermd kunnen wor-
den. Iedereen die van vlinders 
houdt kan tijdens de tuinvlinder-
telling bijdragen aan die kennis.

Maak je tuin vlinderklaar
Tuinen zijn belangrijk leefgebied 
voor vlinders. Wat moet je doen 
om vlinders naar je tuin te lok-
ken?
•  Plant nectarrijke bloemen voor 

vlinders.
•  Zorg voor voedselplanten voor 

rupsen.
•  Gebruik geen gif.

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

De Tuinvlindertelling wordt ge-
houden van 4 t/m 26 juli 2020.

Kleine parelmoervlinder (aangeleverd door Vlinderstichting).

Vader specht voert jong
Heemstede - Pjotr van Oeveren 
uit Heemstede wist dit bijzon-
dere plaatje te schieten van va-
der specht die zijn jong in de tuin 
voert en stuurde zijn foto naar de 
redactie. Een uniek gezicht!

Het gaat hier om de grote bon-
te specht (Dendrocopos major). 
Spechten zijn echte boomvo-
gels en hebben een beitelvormi-
ge snavel. Zij beschikken over een 
bijzonder lange tong om insec-
tenlarven onder de boomschors 

te bereiken. Ze roff elen met hun 
snavel op dode boomtakken om 
andere spechten te waarschu-
wen dat dit hun territorium is. Ne-
derland kent naast de grote bon-
te specht nog drie andere soor-
ten: de groene specht (Picus vi-
ridis), de zwarte specht (Dryoco-
pus martius, is ook de grootste 
soort) en de kleine bonte specht 
(Dendrocopos minor), die zeldza-
mer is dan de grote bonte specht. 

(Bron: Landelijk Nederland.)

Wat is er in de tuin te zien?
Heemstede - Heerlijk om met 
het zomerweer in de tuin te ver-
toeven. Wat staat er allemaal in je 
tuin? Werp eens goed een blik en 
je ontdekt van alles.

Begonia ‘Waterfall’
Deze weelderige begonia ‘Water-
fall’, met haar opmerkelijke rode 
bloemen is een lust voor het oog 
en bijzonder fraai. Het is een een-
jarige en dankbare zomerbloeier. 
Zoals iedere begonia bestaat de-
ze plant uit zowel mannelijke als 
vrouwelijke bloemen. De vrou-
welijke bloem heeft een tasje on-
der de knop dat bij de mannelijke 
bloemen ontbreekt. Op de foto is 
dit duidelijk te zien. Je hoeft bij de 
begonia ‘Waterfall’ de uitgebloei-
de bloemen er niet af te halen; 
deze vallen er vanzelf af.

De begonia is een van de be-
kendste bloemsoorten. Er be-
staan maar liefst 1895 soorten be-
gonia’s, die in twee groepen ver-
deeld kunnen worden: de bloei-
ende begonia en de bladbego-
nia. De bloeiende begonia kan 
kleine bloemen in alle kleuren 
produceren. De bladbegonia pro-
duceert daarentegen geen bloe-
men. De begonia komt van oor-
sprong uit warme, tropische ge-
bieden in zuidelijk Afrika, Nieuw-
Guinea en de Andes. De weten-
schappelijke naam begonia (Be-
goniaceae) komt van Michel Bé-
gon, een voormalig gouverneur 
van de Franse kolonie Haïti. Het 
zaad van de begonia is aanzien-
lijk veel geld waard. De prijs van 
1 gram begoniazaad is zelfs duur-
der dan de prijs van 1 gram goud. 
De zaadjes zijn namelijk zo klein 
als een enkel sto� e.

Gamma-uil
De gamma-uil (Autographa gam-
ma) op de foto die op een olean-
der rust is een nachtvlinder die 
zowel overdag als ’s nachts ac-
tief is. Het is een trekvlinder uit 
het Middellands Zeegebied, die 
in de zomer erg talrijk kan zijn. De 
gamma-uil dankt zijn naam aan 
een zilverwitte tekening op de 
donkerbruine voorvleugel. Ook 
de oude Nederlandse naam voor 
deze soort, pistooltje, verwijst 
daarnaar. Op het borststuk heeft 
de gamma-uil een opvallende 
kraag. De gamma-uil nuttigt veel 
nectar.  De vlinder is veel te zien 
bij vlinderstruik en lavendel.

Oleander
De oleander (Nerium oleander) 
is een plant die oorspronkelijk 
uit het Middellands Zeegebied 
komt, waar deze in vol ornaat 
bloeit in allerlei kleuren. Het is 
een prachtige sierplant voor een 
zonnige tuin, maar die wel weinig 
vorst kan verdragen. De olean-
der kan daarom het beste in een 
kuip gehouden worden. Plaats de 
plant ‘s winters in een lichte vorst-
vrije ruimte (niet warmer dan 10 
˚C). Vanaf april weer buiten zet-
ten, maar niet bij nachtvorst. Let 
op met huisdieren en kleine kin-
deren: oleander is zeer giftig!

Zonnebloem
Een en al vrolijkheid die zonne-
bloem (Helianthus annuus) in je 
tuin. Je ziet hele velden vol staan 
met deze bloemen als je bijvoor-
beeld door Frankrijk rijdt. Ook bij-
en komen graag op deze bloeien-
de bloemen af, zoals op de foto. 
Zonnebloemen behoren tot de 
composietenfamilie (Asteraceae).

Ook de goudsbloem (Calendula
offi  cinalis) behoort tot deze fa-
milie. De zonnebloem kan tot 3 
meter hoog worden en  meer-
dere bloemen voortbrengen, 
soms met wel een diameter tot 
30 cm. Onvolgroeide planten 
met de bloemknop die nog niet 
geopend is, draaien overdag op 
zonnige dagen mee met de zon. 
Dit heet heliotropisme. ’s Nachts 
keert de bloemknop terug naar 
de oostelijke stand. Als de bloem 
gaat bloeien, blijft deze in de oos-
telijke stand: het heliotropisme 
is dan voorbij. Daarom richten 
bloeiende zonnebloemen zich de 
hele dag naar het oosten.

(Bronnen: Plantje.nl, Directplant.nl, 
Natuurpunt.be, Wikipedia.)

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Boven mannelijke bloem, onder 
vrouwelijke bloem met tasje.

Zonnebloem met honingbij.

Begonia Waterfall.

Gamma-uil op oleander.

Slakken: de ongewenste bezoekers van je tuin
Heemstede - Na de regen van af-
gelopen dagen, verschijnen be-
zoekers in je tuin die je liever niet 
wilt zien: slakken. Deze vraatzuch-
tige weekdieren brengen aan-
zienlijke schade toe aan je tuin en 
vreten zich door alles heen. Hoe 
vaak gebeurt het niet dat giste-
ren er alles nog mooi bij stond in 
je tuin en ’s nachts na een fl inke 
regenbui veel planten zijn aange-
vreten de volgende morgen?

Nederland kent maar liefst 20 
soorten slakken, met of zonder 
huisje. Het bekendst is de gewo-

ne naaktslak, hier op de foto (Avi-
on hortensis). Deze is ca 2,5 cm 
lang en leeft op vochtige plaat-
sen, bijvoorbeeld onder de klim-
op. ’s Nachts of op regenachti-
ge dagen komen slakken tevoor-
schijn. 
De slak beschikt over een krachti-
ge rasptong waarmee ze door al-
les heen vreten, zelfs door pad-
denstoelen. Ze hebben hun reuk-
orgaan in de voelhorens en daar-
door is de slak in staat al op gro-
te afstand voedsel te ontdekken.
Een slak is tweeslachtig, oftewel 
een hermafrodiet. Toch paren 

slakken met elkaar. Aan de paring 
gaat een balts vooraf. Tijdens het 
paren belikken ze elkaar en eten 
ze elkaars slijm. Ze zijn tijdens de 
paring vaak stevig met elkaar ver-
bonden en hangen aan een fl inke 
streng slijm. Als ze zo vrij hangen 
ontrolt iedere slak een penis die
4 cm lang is en wisselen ze elkaars 
zaad uit. Onder stenen of op een 
vochtige beschutte plaats wor-
den de eitjes afgezet.

Een slakkenplaag in de tuin is na-
tuurlijk erg onaangenaam. Een 
natuurlijke manier om ze bij uw 

planten weg te houden is het 
strooien van koffi  eprut rondom 
de planten. Ook helpt het om 
overtollige klimop weg te halen, 
ze hebben dan minder plek om 
zich onder te verschuilen. Chemi-
sche bestrijdingsmiddelen wor-
den afgeraden, omdat egels de 
natuurlijke verdelgers van slak-
ken zijn en verzot op deze week-
dieren zijn. Ook worden slakken 
gegeten door bepaalde vogels.

Bron: Landelijk Nederland.

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Schade aan planten door slakken.Gewone naaktslak.
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Overzichtstentoonstelling van
John Constable in Teylers Museum
Haarlem - Van 19 september 
2020 t/m 31 januari vindt een 
overzichtstentoonstelling plaats 
van de Engelse grootmeester 
van de romantiek John Constable 
plaats in het Teylers Museum aan 
het Spaarne 16 in Haarlem.

De Britse kunstenaar John Con-
stable (1776-1837) is een van de 
beste landschapschilders aller tij-
den. Vanuit Canada, Londen en 
Oxford komen de mooiste teke-
ningen, aquarellen en schilderij-
en naar Nederland. In Haarlem 
kun je je verliezen in de over-
weldigende Engelse landschap-
pen van John Constable. ‘Pain-
ting is but another word for fee-
ling’ schreef hij zelf ooit aan een 
vriend. Constables meest gelief-
de onderwerp was het landschap 
van zijn jeugd aan de Engelse 
oostkust in de buurt van Harwich. 
Geen kunstenaar schilderde eer-
der zoveel in de buitenlucht als 
hij. Sterk geïnspireerd door de 
manier waarop oude meesters als 

Ruisdael, Rembrandt en Rubens 
het Nederlandse landschap weer-
gaven, benaderde hij het Engel-
se landschap met een originele 
en open blik. Zo kon hij het effect 

vangen van plotselinge weersver-
anderingen.

Kijk voor meer informatie op:
teylersmuseum.nl.

John Constable (1776-1837), Het strand bij Osmington Mills, 1816, olie-
verf op doek. Collectie David Thomson.

Jaarprogramma van het Karmelitaans Centrum 
voor Spiritualiteit en Levensverdieping
Haarlem - Het Karmelitaans Cen-
trum voor Spiritualiteit en Le-
vensverdieping op Parkstraat 1 
in Haarlem, kortweg KCS, biedt 
ook in het komend seizoen 2020-
2021 een programma aan met 
een rijk en gevarieerd aanbod 
aan thema’s.
Met een kleine groep, nog klei-
ner dan gewoonlijk in verband 
met de coronamaatregelen, gaat 

het centrum een reeks gesprek-
ken voeren aan de hand van een 
boek, een film, gedichten of mu-
ziek.
U kunt kiezen uit een aantal bij-
eenkomsten rond boeken van 
Stevo Akkerman, Frans Maas, Phi-
lippe Claudel, Fokke Obbema en 
Kierkegaard. Maar u kunt ook 
luisteren naar muziek van Bach 
en Hildegard von Bingen en ho-

ren wat zij met hun muziek wil-
len uitdrukken. Met Zen Zien Te-
kenen en zelf gedichten schrijven 
krijgen de creatieve en contem-
platieve kanten ruimte.

Deze en nog andere thema’s kunt 
u vinden in het jaarprogramma 
2020-2021 dat ook uitvoerig be-
schreven staat op de website: 
www.kcs-haarlem.nl.

Motorverkoop herstelt zich na coronadip
Regio - De motorverkoop her-
stelt zich na de coronadip. Dit 
meldt Bovag. In de eerste helft 
van 2020 werden in Nederland 
8.671 nieuwe motorfietsen ver-
kocht en dat is 2,8 procent min-
der dan in dezelfde periode vorig 
jaar. Uit de cijfers van RAI Vereni-
ging, Bovag en RDC blijkt dat in 
mei en juni een inhaalslag werd 
gemaakt met de registraties van 
nieuwe motoren, nadat vooral 
in maart en april de afleveringen 
stokten.

2020 begon hoopvol voor de mo-
torbranche met de beste janua-
rimaand ooit, maar de uitbraak 
van het coronavirus zorgde na de 
eerste vier maanden van dit jaar 
voor een min van ruim 11 pro-
cent ten opzichte van een jaar 
eerder. Door de sluiting van fa-
brieken wereldwijd konden reeds 
bestelde motorfietsen niet ge-
leverd worden. Nu de industrie 
weer is opgestart en veel van de 
anderhalf miljoen Nederland-
se motorrijbewijsbezitters in de 
tweewieler een ideaal alternatief 
voor woon-werkverkeer en recre-
atie zien, zet het herstel in. In mei 
betrof het 1.768 afleveringen, of-
tewel een plus van 6,7 procent 
in vergelijking met mei 2019, en 

afgelopen juni trokken de regi-
straties met 21,9 procent aan tot 
1.698 stuks. Vorig jaar werden in 
totaal 13.971 nieuwe motorfiet-
sen geregistreerd, met juist maart 
en april als beste verkoopmaan-
den. 

Elektrisch in de plus
Yamaha registreerde in de eer-
ste helft van dit jaar 1.526 nieu-
we motoren en is daarmee markt-
leider, op de voet gevolgd door 
Kawasaki met 1.515 registraties. 
BMW telde 1.281 afgeleverde mo-

toren en bezet daarmee de derde 
plek. Op ruime afstand volgen 
Honda (687), KTM (663) en Suzu-
ki (635).
Tot en met juni waren 166 van al-
le nieuwe motorfietsen elektrisch 
aangedreven; een plus van 93 
procent ten opzichte van de 86 
exemplaren een jaar eerder. In de 
eerste helft van 2020 zijn al meer 
elektrische motoren verkocht 
dan in heel 2019, toen er 156 de 
showrooms verlieten.

Bron: Bovag.

Hypotheekaanvragen stijgen met 
53 procent in tweede kwartaal
Heemstede/Regio - Het aan-
tal hypotheekaanvragen is in het 
tweede kwartaal met 53 procent 
toegenomen in vergelijking met 
dezelfde periode een jaar gele-
den. Dit meldt De Hypotheker.
Vooral onder oversluiters is spra-
ke van een explosieve stijging van 
maar liefst 196 procent. Nu de hy-
potheekrente nog laag is, kiezen 
veel huizenbezitters er voor hun 
hypotheek over te sluiten zodat 
zij kunnen profiteren van lagere 
maandlasten. Ook het aantal hy-
potheekaanvragen voor de aan-
koop van een woning is gestegen 
(+23 procent). Het aantal jonge 
huizenkopers, in de leeftijdscate-
gorie van 25 tot 35 jaar, nam zelfs 
met bijna één derde toe, blijkt uit 
cijfers van De Hypotheker. Dit is 
een signaal dat de kansen voor 
huizenkopers - met name voor 
starters - op de woningmarkt lij-
ken toe te nemen.

Het aantal huizenkopers is met 
bijna een kwart gestegen ten op-
zichte van dezelfde periode een 
jaar geleden. Hieruit blijkt dat de 
huizenmarkt is aangetrokken, al 
blijft de toekomst erg onzeker. 
Veel huizenkopers en oversluiters 
lijken daarom juist nu hun slag te 
willen slaan, terwijl ook woning-
verkopers nog snel willen pro-
fiteren van de huidige waarde 
van hun woning. Een keerzijde 
van deze groei zijn de doorloop-
tijden bij hypotheekverstrekkers; 
deze liggen nu gemiddeld twee 

keer zo hoog en zijn niet eerder 
zo lang geweest”.
 
Opvallend is de zeer sterke groei 
van de groep oversluiters. De-
ze groep groeide in het twee-
de kwartaal met 196 procent ten 
opzichte van het tweede kwar-
taal in 2019. De sterkste stijging 
is zichtbaar in de leeftijd van 35 
tot 45 jaar (+260 procent). Ook 
in de leeftijdsgroep 45 tot 55 jaar 
(+185 procent) en onder 55-plus-
sers (+165 procent) deed zich een 
substantiële stijging voor. Uit cij-
fers van De Hypotheker blijkt ver-
der dat het aantal hypotheekaan-
vragen voor de aankoop van een 
nieuwe woning stijgt (+23 pro-
cent). Dat geldt vooral voor hui-
zenkopers in de leeftijd van 25 tot 
35 jaar (+31 procent) - hierin zijn 
starters oververtegenwoordigd - 
en in de leeftijdscategorie 45 tot 
55 jaar (+17 procent).

In de laatste categorie gaat het 
vooral om doorstromers. Bij het 
verhogen van een hypotheek 
geldt de huidige waarde van de 
woning als basis voor de bere-
kening en veel huizenbezitters 
hebben een flinke overwaarde. 
Veel doorstromers benutten de-
ze overwaarde door een woning 
te kopen in een hogere prijsklas-
se met als doel meer woonge-
not te realiseren. Hierdoor blij-
ven de nieuwe maandlasten vrij-
wel gelijk aan de oude maandlas-
ten. De grootste stijgingen in het 

aantal hypotheekaanvragen zijn 
zichtbaar in Overijssel (+79,4 pro-
cent), Groningen (+78,7 procent) 
en Limburg (71 procent). In de-
ze provincies zijn woningen be-
ter betaalbaar in vergelijking met 
de Randstad en is het prijsniveau 
lager.
 
Groeiende onzekerheid 
zorgt voor veel meer 
activiteit op woningmarkt
Volgens De Hypotheker is er een 
aantal redenen voor de enor-
me toename van het aantal hy-
potheekaanvragen. Zo is de hy-
potheekrente sinds de corona-
crisis weer licht gestegen en kie-
zen veel huizenkopers zekerheid 
voor de lange termijn nu de bo-
dem van de hypotheekrente be-
reikt lijkt te zijn. Hoe lang dit ef-
fect voortduurt, is niet duidelijk. 
Het ziet er echter naar uit dat de 
grootste rentestijgingen voorbij 
zijn. Tegelijkertijd is het woning-
aanbod sinds half maart toege-
nomen, waardoor de vooruitzich-
ten van potentiële huizenkopers 
zijn verbeterd. Toch is nog steeds 
sprake van krapte op de woning-
markt: ruim de helft van alle wo-
ningen wordt nog altijd boven 
de vraagprijs verkocht. Door de 
coronacrisis is er veel onzeker-
heid over de economische gevol-
gen hiervan en de impact die dit 
op de persoonlijke situatie heeft. 
Hierdoor willen veel huizenko-
pers juist nu hun mogelijkheden 
benutten.

Lekker lezen en leesbingo bij Bibliotheek
Heemstede/Regio - Het is zo-
mervakantie, even geen school 
en volop tijd om leuke dingen te 
doen. Zwemmen, eropuit in het 
bos, buiten spelen met vriendjes 
of… lekker een boek lezen. De Bi-
bliotheek is gelukkig weer open. 
Daar vind je heel veel leuke boe-
ken voor kinderen van alle leeftij-
den.  
Wordt het een spannend of grap-
pig boek? Misschien iets met fan-
tasie of juist een waargebeurd 
verhaal? De Bibliotheek heeft 
heel veel leuke leesboeken, strips 
en informatieve boeken voor je 
klaarstaan. En gelukkig is de bieb 
in Zandvoort, Heemstede, Bloe-
mendaal, Bennebroek, Hillegom 
en Haarlem weer open. Dus kom 
langs en ga naar huis met een sta-
pel leesvoer voor de vakantie. 

Vind je het moeilijk om een leuk 
boek uit te kiezen? Op de web-
site van de Bibliotheek (www.bi-
bliotheekzuidkennemerland.nl) 
staan allerlei boekentips. Hier 
vind je ook boekentips van kin-
deren vóór kinderen. Daar ver-
tellen zij waarom ze dat zo’n leuk 
boek vinden. Heb je zelf een favo-
riet boek en wil je dat delen? Laat 
het de Bibliotheek weten Stuur 

een mail naar boekentips@biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Lezen wordt nog leuker met lees-
bingo. Hoe het werkt? Download 
de leesbingo (van de website) en 
bekijk de opdrachten op de kaart. 

Iedere keer als je een opdrachtje 
hebt volbracht, kruis je het vakje 
aan. Stripboek gelezen? Yes, een 
kruisje! Je moeder leest je voor? 
Weer een vakje! Is de leesbingo 
vol, dan heb je meer dan 10 boe-
ken gelezen. 

Foto aangeleverd door Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Gewonde bij aanrijding tussen twee auto’s
Bennebroek - Bij een verkeers-
ongeval in Bennebroek is don-
derdag 2 juli aan het einde van 
de middag een man gewond ge-
raakt. Rond kwart voor zes kwa-
men twee voertuigen op de krui-
sing van de Bijweglaan en de Kra-
keling met elkaar in botsing. Am-
bulance en politie kwamen ter 
plaatse om hulp te verlenen. Een 
van de inzittenden raakte ge-
wond door de forse klap die bij 
de aanrijding ontstond. Ambu-
lancebroeders hebben hem eer-
ste hulp verleend en voor verde-
re zorg overgebracht naar het zie-
kenhuis. Een van de twee voertui-
gen raakte door de klap dermate 
beschadigd dat dit niet meer ver-
der kon rijden. Een bergingswa-
gen heeft het voertuig later weg-
gesleept.

Foto: Michel van Bergen

Op vakantie? Geef inbrekers geen kans!
Heemstede - Na weken binnen 
zitten, gaan we nu massaal de 
deur weer uit. Niet iedereen gaat 
op vakantie, maar met het mooie 
weer gaan we een avondje naar 
het terras, een dagje naar het 
strand of een weekendje weg. 

Ook inbrekers gaan er graag weer 
op uit. Speciaal voor bewoners 
organiseert het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veilig-
heid (CCV) samen met de politie 
daarom op woensdag 15 juli van 
19.30 – 20.30 uur een gratis webi-
nar ‘Geef inbrekers geen kans’ vol 
met waardevolle tips om een wo-
ninginbraak te voorkomen.
 
Wie deze zomer op vakantie gaat, 
doet er dus verstandig aan om 
een uurtje tijd te reserveren voor 
dit webinar. Veel mensen den-
ken misschien: “Dat overkomt mij 
niet”, maar daar denken inbrekers 
anders over. Inbrekers grijpen el-

ke gelegenheid aan die ze zien. 
Een open badkamerraampje, sta-
pels ongeopende post, slechte 
sloten; het kan er allemaal aan bij-
dragen dat ze juist jouw woning 
uitkiezen.
 
Juist belangrijke tips worden ge-
deeld in dit webinar, zodat ieder-
een hier zijn voordeel mee kan 
doen.

 Aan het einde van het webinar is 
er gelegenheid om vragen te stel-
len aan de deskundigen.
Als het niet lukt om je vraag tij-
dens het webinar te beantwoor-
den, krijg je later nog persoonlijk 
antwoord.
 
Aanmelden kan via:
www.hetccv.nl/geefinbrekers-
geenkans.
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11 juli
  Interview ‘Meer Campinggeluk’ 
van Marjoleine Tel. Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Va 15-17 u. Vragen 
opsturen interview info@boek-
handelblokker.nl.

26 juli
  10.000 stappenwandeling. 
Start om 10 u vanaf Sportpla-
za Groenendaal aan de Sport-
parklaan 16, Heemstede.

Sinds 29 juni
  Heropenstelling Kinderboer-
derij ‘t Molentje. Burgemeester 
van Rappardlaan 1 in Heemste-
de. Ma t/m vr van 11-15 u. Max. 
50 personen.

27 juli, 24 augustus
  Gratis inloopspreekuur over 
eenzaamheid en de aanpak 
ervan. Plein1 (PleinOranje) 10 
– 12 u. Marijke Coert en Julie 
Koch.

Vanaf 1 juli
  Herstart excursies IVN Zuid-
Kennemerland. Meer informa-
tie op: www.ivn.nl/afdeling/
zuid-kennemerland.

TENTOONSTELLINGEN

Tot 12 juli
  Rian Peeperkorn in exposi-
tie ‘Aardse Schoonheid’.  Gale-
rie De Ploegh, Cultuurhuis bij 
Flint op de Coninckstraat 58 in 
Amersfoort.

T/m 26 juli
  Groepstentoonstelling Plural 
Fertilities. Kunstfort, Fortwach-
ter 1, Vijfhuizen. Meer info op: 
www.kunstfort.nl.

T/m 31 juli
  Expositie ‘Aan het water/strand’ 
van KZOD. Kloostergangen van 
het stadhuis van Haarlem, Gro-
te Markt 2. Op werkdagen van 
8-17 u. Gratis toegang.

▲

Uw activiteit in
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

Turks hoogstandje in Museum Haarlem
Haarlem - Kadir Kale is vooral 
Haarlemse mug, maar ook Turks. 
Hij is enorm trots op zijn onder-
nemersschap én op zijn plek in 
de nieuwe vaste opstelling over 
1000 jaar geschiedenis van Haar-
lem die binnenkort in Muse-
um Haarlem opengaat. Hij groei-
de op in Schalkwijk en koos er al 
vroeg voor om zijn leven zo mooi 
mogelijk te maken. In 2017 ziet 
Kadir een youtube fi lmpje waarin 
iemand zijn sneakers nieuw leven 
inblaast. Kadir stelt zichzelf tot 
doel binnen twee jaar een pro-
duct te ontwikkelen waarmee hij 
oude sneakers een tweede leven 
kan geven, en dit uit te breiden 
met meer diensten rondom snea-
kers. De geboorte van Rebirth.

Na diverse ontwerpen voor or-
ganisaties, intussen ook interna-
tionaal, heeft Museum Haarlem 
gisteren het eerste paar sneakers 
ontvangen met daarop, hoe kan 
het anders, de stad Haarlem af-
gebeeld.
Het verhaal van Kadir wordt on-
derdeel van de nieuwe, vaste ten-
toonstelling Allemaal Haarlem-

mers, waarin migranten een gro-
te rol spelen.
Museum Haarlem bevindt zich 
in het winkelhart van historisch 
Haarlem, aan het Groot Heilig-
land 47, 2011 EP Haarlem. Ope-

ningstijden zijn dinsdag t/m za-
terdag van 11.00-17.00 uur en 
zondag en maandag 12.00-17.00 
uur.
Zie ook:
ww.museumhaarlem.nl.

Kadir Kale overhandigt Museum Haarlem directeur Laura van der Wijden 
het eerste paar sneakers waarop de stad Haarlem is te zien (aangeleverd 
door Museum Haarlem).

Activiteiten in Zandvoorts Museum
Zandvoort - Sinds 1 juli is het 
museumprotocol iets versoe-
peld, ook voor het Zandvoorts 
Museum aan de Swaluëstraat 1 
in Zandvoort. Het heeft betrek-
king op verruiming van maatre-
gelen, zoals: geen check meer op 
de gezondheid en reservering is 
niet meer verplicht voor individu-
eel bezoek. Voor groepen (wan-
delingen met gids) moet er wel 
gereserveerd worden. Er mogen 
weerbuitenwandelingen georga-
niseerd worden,mits er gehou-
den wordt aan de anderhalveme-
ter afstand.

Buitenwandeling met gids
U kunt een wandeling boeken 
met gids door Zandvoort. On-
derweg wordt er van alles ver-
teld over de gewoontes, de ge-
bouwen en de beelden van Zand-
voort vroeger en nu.
•  De oud-Zandvoort wandeling 

op 8 en 11 juli om 14.00 uur. 
Start voor het museum.

•  Buitenbeeldroute
•  Sloppieswandeling
•  Vooraf reserveren:
tel. 023 2050972 of via:
info@zandvoortsmuseum.nl.

Arrangement Magic 
Moments in de Formule 1
U meldt de groep aan bij ‘Open-
luchtmuseum’ Lunchroom Rab-
bel. U wordt daar ontvangen met 
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koffi  e en gebak. Vervolgens gaat 
u naar het museum. Reserveren: 
tel. 023 8220220 of via:
info@rabbelzandvoort.nl.

Naast de Magic Moments ten-
toonstelling kunt u de stijlka-
mers en de vaste collectie van het 
Zandvoorts Museum zien.
Ook de fototentoonstelling ‘Stil in 

Zandvoort’ is te zien in de entree 
van het gebouw met ruim 130 fo-
to’s van en over Zandvoort.

Voor actuele informatie over de 
buitenwandelingen, het muse-
umprotocol en de online kunst-
objecten verwijzen wij u naar de 
website:
www.zandvoortsmuseum.nl.

Vooral deze zomer 
‘Meer Campinggeluk’
Heemstede - De lancering bij 
Boekhandel Blokker van een 
nieuw boek kent in de loop der 
jaren vele gezichten, maar een tij-
delijke camping voor de deur is 
een primeur. Op zaterdag 11 ju-
li interviewt eigenaar Arno Koek 
Marjoleine Tel over haar nieuwe 
feelgoodroman ‘Meer Camping-
geluk’, gezeten op twee vouw-
stoeltjes bij de caravan. De ambi-
ance van de Hollandse camping is 
actueler dan ooit, nu we deze zo-
mervakantie dichtbij huis blijven.                                                                         
Marjoleine Tel is contentspecia-
list, hoofdredacteur en de auteur 
van het vervolg op haar eerste 
boek ‘Campinggeluk’. Ze woont 
met haar gezin in Haarlem-Zuid.

Wat is de verhaallijn?
“Meer Campinggeluk speelt zich, 
zoals de titel al suggereert, af op 
de camping, een plek die ik zelf 
ken door mijn ervaringen op 
een Veluwse camping. De hoofd-
personen zijn Wendy en Linda, 
twee vriendinnen die aanvanke-
lijk hun vakantiebeleving op to-
taal andere wijze invulling ge-
ven. Wendy komt al jaren op de-
zelfde camping en Linda is de ty-
pische hotelgast met een natuur-
lijke afkeer van het hele camping-
gebeuren. Tot een echtscheiding 
roet in het eten gooit. Uit fi nanci-
eel oogpunt besluit ze met haar 
twee jongens de vakantie door 
te brengen op de oer-Hollandse 
camping de Zandrand van haar 
vriendin. In het eerste deel valt 
ze voor de charmes van de cam-
pingbeheerder. In mijn nieuwste 
boek bereidt Linda zich voor op 
haar droomhuwelijk met hem.”                                                                                                               

Welke rol speelt de 
leefomgeving van de camping?
“Het verhaal is natuurlijk ook ge-
woon een liefdesverhaal. Bijzon-
der aan een camping is dat je niet 
per se omgeven bent met gelijk-
gestemden zoals in het gewone 
leven. Je komt er allerlei types te-
gen en dat bepaalt de sfeer. Het 
kan er gezellig aan toegaan en je 
kan je ergeren aan elkaar. Bekend 
zijn de clichés van fi lms en televi-
sieprogramma’s, waarin de cam-
ping vaak enkel wordt neergezet 
als podium voor onderbroeken-
lol. Maar we gaan wel elk jaar met 
miljoenen mensen kamperen, 
dus er zit absoluut een plezierige 
kant aan.”

Had de hoofdpersoon Linda
ook vooroordelen?
“Zij was aanvankelijk erg sceptisch 

en nam zich voor om zich met een 
stapel boeken te verschuilen ach-
ter de heg. Maar al gauw werd ze 
door haar vriendin meegesleept 
in het campingleven met Tup-
perware party en bonte avond. 
En toen kwam de aantrekkelij-
ke beheerder in beeld. In ‘Meer 
Campinggeluk’ lezen we hoe het 
haar vergaat als ze defi nitief ver-
huist naar de Zandrand en me-
debeheerder wordt. Ze gaat aan 
de slag om van de camping een 
glamping te maken. Dus komen 
er safaritenten en een cappucci-
no- apparaat en moet die oubol-
lige jeu-de-boulesbaan er-aan ge-
loven. Daar zitten de vertrouwde 
campinggasten bepaald niet op 
te wachten en komt gelazer van.”

In je columns voor de Telegraaf 
beschrijf je enkele typische 
campinggasten, wie zijn ze?
“Er is altijd wel een ‘diva’ die zich 
niets aantrekt van de dresscode, 
het ‘kampeerduo’ dat door de ja-
ren heen met elkaar is vergroeid, 
de ‘begripvolle buurvrouw’, de 
‘voyeur’ die alle bewegingen sig-
naleert op het terrein en de ‘door-
zakbuuf’. Ik heb genoeg inspiratie 
opgedaan voor dit boek en wel-
licht nog een vervolgroman.”

Presentatie en interview bij
Boekhandel Blokker
De presentatie van ‘Meer Cam-
pinggeluk’ is op zaterdag 11 juli
van 15.00 – 17.00 uur bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede.  Arno Koek zal auteur 
Marjoleine interviewen aan de 
hand van jullie vragen (opsturen 
naar: info@boekhandelblokker.nl)
over haar nieuwe feelgoodroman.

Mirjam Goossens

Marjoleine Tel (aangeleverd door 
Boekhandel Blokker).

Philharmonie Haarlem start kaartverkoop
Haarlem - De Philharmonie aan 
de Lange Begijnestraat 11 in 
Haarlem start wij met de verkoop 
van een aantal concerten dat dit 
najaar plaatsvindt.
Op vrijdag 3 juli om 10 uur start 
de kaartverkoop voor Founders 
en sponsoren en op maandag 6 
juli om 10 uur start de reguliere 
verkoop.
Dit jaar wordt er geen traditione-
le seizoenbrochure worden uit-
gegeven. De concerten in de Phil-
harmonie kunt u vanaf vrijdag 
3 juli om 10.00 uur op de web-
site: www.theater-haarlem.nl/ 
programma vinden. Het theater-
aanbod van de Stadsschouwburg 
is vanaf 16 juli bekend en gaat 
dan in de verkoop. 
Op dit moment wordt de laat-
ste hand aan de voorbereidingen 
voor het eerste concert op 28 au-
gustus gelegd.

Om de voorstellingen zo veilig 
mogelijk te kunnen doen, stelt 
de Philharmonie een 1,5 meter 
protocol op. Zo is de zaalcapaci-
teit fl ink naar beneden bijgesteld, 
zijn er vier verschillende ingan-

gen om het gebouw in te komen, 
is er duidelijke markering op de 
grond en staan er desinfectiezui-
len op meerdere punten. Vanaf 6 
juli is het protocol beschikbaar op 
de website.

Hoe vaak wordt een titel nog gebruikt bij namen? Zijn we anno 
2020 nog wel zo formeel? Er zijn mensen die er prat op gaan hun 
titel als doctorandus, ingenieur of meester op een visitekaart-
je of in een e-mailonderschrift te zetten. Als ze meerdere titels 
hebben, past dit nog nauwelijks op zo’n lullig visitekaartje.
Anderen met een titel interesseert het echter geen ene moer. 
Zij laten hun titel dan doelbewust achterwege. Bescheidenheid 
siert de mens, dat heeft ook wel wat.
Ook de aanhef van weledelgestrenge vrouwe of heer en derge-
lijke lijkt minder voor te komen. In Duitsland is het echter nog 
formeler dan in Nederland. Zo wordt iemand met een titel bij 
het aanspreken steevast aangesproken met bijvoorbeeld Herr 
Doktor Müller. Zelfs zijn echtgenote wordt, ook als zij geen en-
kele academische titel heeft, aangesproken met Frau Doktor 
Müller, vanwege de titel van haar echtgenoot. Hier lijkt echter in 
Duitsland een kentering in te komen. 
Is een titel dan nog zo veelzeggend? Ooit ontmoette ik een ze-
kere Tita, die gelijk bij het voorstellen in een adem achter haar 
naam “Doctorandus” riep. Wat overdreven zeg. Ze was ook in-
derdaad een beetje ‘dokter anders’. Ik noemde haar dan vanaf 
die tijd ‘Tita Titulatuur’.
Een ander voorbeeld is de titel ‘bachelor’ van een afgestudeerde 
Hbo’er. Vanuit het Engels betekent dit tevens ‘vrijgezel’. Zo was 
er ooit iemand, die ik maar ‘betitel’ als een niet al te snuggere
secretaresse, die op haar eerste werkdag zag dat haar manne-
lijke manager in zijn e-mailonderschrift de titel ‘bachelor’ toe-
voegde. Zij dacht dus even wat anders en stuurde als reply zon-
der blikken of blozen haar tinderprofi el naar hem met pikante 
kiekjes van haarzelf. De arme man was echter getrouwd en had 
een gezin met twee kleine kinderen. Oei, foutje! Tja, zo gevaar-
lijk kan het hanteren van een titel dus zijn…

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Tita Titulatuur

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

 

BEZORGERS/STERS

D66 stelt 
vragen over 
5G-netwerk
Heemstede - Er is de laatste tijd 
veel te doen over de komst van 
het 5G netwerk. Zo zijn zend-
masten in brand gestoken, zijn 
er demonstraties geweest, en is 
ook geprobeerd om via de rech-
ter de uitrol te stoppen. Dit alles 
uit vrees voor negatieve gezond-
heidseff ecten. Ook in Heemstede 
ontving D66 brieven of mails van 
inwoners of van anti-5G-bewe-
gingen die gemeenten aanschrij-
ven. Op dit moment zijn er geen 
indicaties dat er een relatie is tus-
sen volksgezondheid en mobie-
le communicatie. De Gezond-
heidsraad publiceert eind juli nog 
wel een nieuw onderzoek naar 
de laatste stand van de weten-
schap rond mobiele communica-
tie en gezondheid. De nieuwe Te-
lecomwet verplicht gemeenten 
hun infrastructuur beschikbaar te 
stellen en mee te werken bij het 
plaatsen van duizenden antennes 
(small cells). Dit roept de volgens 
D66 vraag op hoeveel regie een 
gemeente zelf heeft. Hierover zijn 
inmiddels, ook door de VNG en in 
de Tweede Kamer vragen gesteld.
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Gewijzigde 
openingstijden 
afdeling 
Publiekszaken
In verband met de toegenomen 
aanvragen voor reisdocumenten is 
de afdeling Publiekszaken nu ook op 
woensdag de hele dag en donderdag de 
hele dag én avond geopend. 

U kunt alléén op afspraak bij ons terecht 
op: 
• Maandag en dinsdag
 van 8.30 -13.00 uur
• Woensdag van 8.30 -17.00 uur
• Donderdag van 8.30-19.30 uur
• Vrijdag van 8.30-13.00 uur 

Let op: voor het afhalen van een 
paspoort, rijbewijs of identiteitskaart 
hoeft u geen afspraak te maken.
Lees meer over onze openingstijden en 
het maken van een afspraak op 
www.heemstede.nl/contact.

Aanvragen omgevingsvergunningen
• Franz Lehárlaan 59, het uitbreiden van het 

woonhuis aan de voorgevel, wabonummer 
636939, ontvangen 25 juni 2020

• Jan Miense Molenaerplein 8, het wijzigen 
van de bestemming detailhandel naar 
een woonfunctie, wabonummer 637915, 
ontvangen 25 juni 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Broeder Josephlaan 20, het plaatsen van een 

haagondersteunende constructie en het 
wijzigen van de voorgevel, wabonummer 
617944, verzonden 29 juni 2020

• Dr. J.R. Thorbeckelaan 101, het plaatsen 
van een haagondersteunende constructie, 
wabonummer 623749, verzonden 2 juli 
2020

• Dr. Schaepmanlaan 83, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 612179, verzonden 1 juli 
2020

• Zandvoortselaan 171-171A, verbouwen/
uitbreiden winkelruimte/pand met 
3 woningen wabonummer 579944, 
verzonden 29 juni 2020

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’.

Omgevingsvergunningen

De komende tijd besteden we in Heemstede 
aandacht aan hoe u denkt over de coronacrisis 
en hoe de wereld er na corona uit zou moeten 
zien. Burgemeester Astrid Nienhuis vroeg 
bezoekers van de Binnenweg hoe zij de 
afgelopen tijd hebben ervaren. “De kwaliteit 
van het contact” en “het leren kennen van de 

directe omgeving” werden veel genoemd. En 
wat men wil behouden: “aandacht en zorg 
voor elkaar” en “waarderen wat je hebt”! Mooie 
aanknopingspunten om met elkaar over in 
gesprek te blijven en zo bij te dragen aan het 
leefplezier en welzijn van inwoners.

Werk
aan de
weg 

Kijk op www.
heemstede.nl/
werkaandeweg

Handhavingsacties
Verwijdering fi etswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fi etsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroff en:
• Henk Schoenmakerpad, ter hoogte van kast 

Stedin: een zwart/grijze damesfi ets, merk 
Sparta

• Haemstedelaan, ter hoogte van 7: een 
zwarte damesfi ets, merk Vico, een 
zwarte damesfi ets, merkloos, een groene 
damesfi ets, merk Batavus, een blauwe 
herenfi ets, merk Union

• Vijfherenstraat, ter hoogte van 9: een zwarte 
damesfi ets, merk B’twin

• Jan van den Bergstraat, ter hoogte van 60: 
een zwarte damesfi ets, merk Gazelle

• Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 252: een 
paars/grijze damesfi ets, merk Batavus

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fi etsen krijgen tot en met 
22 juli 2020 de gelegenheid hun fi ets van de weg 
te verwijderen of ervoor te zorgen dat de fi ets 
weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreff ende fi ets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fi ets in opdracht van het college van 
burgemeester en wethouders verwijderd en voor 
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fi ets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten 
bij de milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 
47 te Heemstede .

Verwijdering fi etswrakken Stationsomgeving
Op 29 juli 2020 gaan medewerkers van bureau 
Handhaving van de gemeente Heemstede 
fi etswrakken verwijderen die zich bevinden in de 
directe omgeving van het NS-station Heemstede-
Aerdenhout.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het is 
verboden een voertuig op de weg te parkeren, 
dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert.
Eventuele fi etskettingen waarmee deze fi etsen 
aan fi etsklemmen of andere gemeentelijk 

meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 
belastende wijze worden doorgeslepen. 
Ook worden alle fi etskettingen en andere 
zaken verwijderd die aan fi etsklemmen of 
andere gemeentelijke eigendommen zoals 
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd.

De fi etsen en kettingen worden in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan 
de eigenaar zijn fi ets ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten bij de milieustraat van 
Meerlanden, Cruquiusweg 47 Heemstede.

Hebt u vragen over deze handhavingsacties, 
neem dan contact op met bureau Handhaving via 
het algemene telefoonnummer 14 023.

Adresgegevens

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:
Openingstijden van 08.30-13.00 uur

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

Heemstede

Gemeentehuis is 
alleen op afspraak 

open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak 

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?
Voor gevonden of verloren voorwerpen 
kijkt u op iLost. Zet zelf bijvoorbeeld de tas 
online die u gevonden hebt of zoek naar 
de portemonnee die u kwijt bent. Meer 
weten? Kijk op www.heemstede.nl/ilost

Heemstede

Op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen in Heemstede? 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Alles over wegwerkzaamheden?



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 aan college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 
352 2100 AJ Heemstede. Zorgt u ervoor dat u 
het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na 
de verzenddatum van het besluit. Daarmee 
voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet 
meer kunnen behandelen. Het besluit blijft 
geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist.
In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
•	 uw	naam	en	adres;
•	 de	datum	waarop	u	uw	bezwaarschrift	

schrijft;
•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	

u bezwaar maakt (stuur een kopie mee van 
het	besluit);

•	 de	reden	en	onderbouwing	waarom	u	het	
niet	eens	bent	met	het	besluit;

•	 uw	handtekening.

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

Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
HAARLEM

•	 Digitaal:		http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht U heeft hiervoor een digitale 
handtekening (DigiD) nodig.

Stuur	altijd	een	kopie	van	uw	bezwaarschrift	
mee.

Beroep aantekenen 
Bent u het niet eens met een besluit? Dan 
kunt u in beroep gaan bij de rechtbank Noord-
Holland. Zorgt u ervoor dat u uw
beroepschrift indient binnen 6 weken na de 
verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:

•	 uw	naam	en	adres;
•	 de	datum	waarop	u	uw	beroepschrift	

schrijft;
•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	

u in beroep gaat (stuur ook een kopie mee 
van	het	besluit);

•	 de	reden	en	onderbouwing	waarom	u	het	
niet	eens	bent	met	het	besluit;

•	 uw	handtekening.
 
U kunt uw beroepschrift op 2 manieren 
indienen:
•	 Per	post:		Rechtbank	Noord-Holland,	Sectie	

Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
HAARLEM

•	 Digitaal:		http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht U heeft hiervoor een digitale 
handtekening (DigiD) nodig.

 
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’.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw buurt? 
Abonneer u op de e-mailservice, download de app of bekijk de berichten online op overuwbuurt.overheid.nl
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Nieuwe regels voor het stallen van fi etsen 
bij station Heemstede-Aerdenhout
Heemstede - Velen maken da-
gelijks gebruik van het intercity-
station Heemstede-Aerdenhout. 
De gemeente hecht er aan dat 
het station en het gebied daar-
omheen een prettige uitstraling 
heeft en over voldoende facilitei-
ten beschikt voor de treinreiziger. 
Met dat doel heeft de gemeente 
in 2018 een convenant gesloten 
met de NS en Prorail.
 
Ook het fi etsparkeren heeft de 
aandacht. Vandaar dat bij het 
station Heemstede-Aerdenhout 
binnenkort strengere regels gel-
den, zodat de fi etsenstalling in 
de openbare ruimte beschikbaar 
is voor diegenen voor wie het be-
doeld is. Daardoor ziet het ge-
bied er bovendien opgeruimd en 

overzichtelijk uiten wordt het ge-
voel van veiligheid vergroot. Bor-
den met de nieuwe regels wor-
den donderdag 9 juli om 15.30 
uur in aanwezigheid van burge-
meester Astrid Nienhuis bij het 
station geplaatst.
 
De handhavers van de gemeen-
te Heemstede gaan bij het sta-
tion Heemstede-Aerdenhout 
strenger controleren. Fietsen die 
langer dan 30 dagen onbeheerd 
staan in het stationsgebied, mo-
gen verwijderd worden. Ook kij-
ken handhavers strikter of fi et-
sen geplaatst worden in de rek-
ken of daarvoor bestemde vak-
ken. Is dat niet het geval, dan zul-
len deze verwijderd en opgesla-
gen worden. Het is de bedoeling 

dat deze handhavingsmogelijk-
heden gaan bijdragen aan een 
opgeruimd en overzichtelijk stati-
onsgebied met meer ruimte voor 
stalling van fi etsen. Reizigers die 
met de fi ets naar het station ko-
men, moeten hun fi ets immers 
netjes kwijt kunnen in een van de 
fi etsenstallingen.
 
Het aantal reizigers dat gebruik 
maakt van station Heemstede-
Aerdenhout neemt nog steeds 
toe. Het aantal fi etsparkeerplaat-
sen is en wordt ook verder uitge-
breid.
Door aanscherping van het be-
leid voor ‘weesfi etsen’ (onbe-
heerd achtergelaten fi etsen) ont-
staat ook meer ruimte voor fi ets-
parkeren.

 

Aardappeltjes in 
rozemarijn op de barbecue
“Heb je nog wat rozemarijn voor me?” vroeg 
de achterbuurvrouw laatst. “Ik ga namelijk 
een aardappelschotel met rozemarijn uit de 
oven maken.” Dit leidde tot deze variant van 
dit gerecht: niet uit de oven maar op de bar-
becue, dat u naast het vlees erop kunt leg-
gen en als bijgerecht kunt serveren. Uiteraard 
kunt u het gerecht ook in de oven bereiden.

Benodigdheden (voor 4 personen):
•   6 aardappelen geschild,
    in blokjes of schij� es gesneden
•   1 takje verse rozemarijn,
    de blaadjes gebroken
•  zout en versgemalen peper
•  olijfolie
•   Aluminiumfolie en/of aluminium
    barbecuebakje

Bereiding:
Zorg dat het vuur van de barbecue klaar is om te grillen.
Smeer een laagje olie op een fl ink stuk aluminiumfolie of op het aluminium barbecuebakje, zodat de 
aardappeltjes niet blijven plakken.

Verdeel in het midden de aardappelsschij� es/blokjes. Bestrooi met zout en peper naar smaak.
Verdeel de gebroken rozemarijnblaadjes over de aardappeltjes. Besprenkel het aan de bovenkant met 
wat olijfolie. Vouw de aluminiumfolie dicht. Bij een aluminium bakje, bedek dit met aluminiumfolie.

Leg het aluminium pakketje op de barbecue, ongeveer 20 minuutjes. Prik met de vork in de aardap-
peltjes of controleer of deze gaar en zacht zijn. Pas op, de aluminiumfolie is gloeiend heet! Daarna
opdienen. Eet smakelijk!

Wijnsuggestie: 
Drink bij deze gekruide aardappeltjes een kruidige witte wijn zoals een Gewürztraminer. Vraag uw
slijter of wijnhandelaar.

achter het fornuis 
Politici doen toezeggingen tijdens 
jubileum Nationaal Jeugddebat
Regio - De afgelopen weken 
vond de 25e editie van het Nati-
onaal Jeugddebat plaats. Niet in 
de Tweede Kamer in Den Haag, 
maar via een livestream die jon-
geren, en ministers en staatsse-
cretarissen in het hele land met 
elkaar verbond. Tijdens deze jubi-
leumeditie voelden 130 jongeren 
minister Slob, staatssecretaris van 
Veldhoven, minister de Jonge en 
minister Koolmees aan de tand. 
De jongeren droegen hun idee-
en en oplossingen aan, en kregen 
zelfs handreikingen om mee te 
helpen bij de ontwikkeling ervan.
 
Traditiegetrouw werd de afgelo-
pen 24 jaar de Tweede Kamer in 
april gevuld met jongeren. Door 
de coronamaatregelen schoven 
130 jongeren tussen de 12 en 20 
jaar achter hun laptop of compu-
ter voor de 25e editie van het Na-
tionaal Jeugddebat. Online, maar 
niet minder spannend: via een 
livestream legden de jongeren 
de bewindsleden het vuur aan de 
schenen.
 
De deelnemende jongeren wer-
den opgedeeld in vier frac-
ties: fractie Blauw, Rood, Groen 
en Geel. Fractie Blauw beet het 
spits af en ging met minister Slob 
(OCW) in gesprek over het aange-
ven van je grenzen. Fractie Rood 
sprak staatssecretaris van Veldho-
ven (IenW) over duurzaam ver-
voer. Minister de Jonge schoof 

digitaal aan bij fractie Groen om 
te praten over eenzaamheid on-
der jongeren. Fractie Geel sloot 
de Jeugddebatreeks af met een 
gesprek met minister Koolmees 
over onrechtvaardige behande-
lingen.
 
Anti-eenzaamheidsapp
In de indrukwekkende debatten 
gaven de jonge deelnemers hun 
ideeën over het toegewezen on-
derwerp. Ze peuterden zelfs en-
kele toezeggingen los bij de be-
windsleden. Zo stelde fractie 
Groen, in debat over eenzaam-
heid onder jongeren (nu relevan-
ter dan ooit), een anti-eenzaam-
heidsapp voor waar de jeugd ver-
halen kan delen en professione-
le hulp kan ontvangen. De app is 
niet alleen voor jongeren, maar 
zal ook dóór jongeren ontwikkeld 
worden.
 
“De app moet het middelpunt 
worden van allerlei zorginstellin-
gen. Verschillende visies van ver-
schillende partijen kunnen alle-
maal bijdragen aan een succes,” 
lichtte een deelnemer toe. Vol-
gens fractie Groen bestaat zo’n 
app nog niet. De kritische vragen 
over het doel en de vraag naar 
zo’n app wisten de jongeren te 
weerleggen met ijzersterke argu-
menten. De Jonge is enthousiast 
en beloofde daad bij het woord 
te voegen, in samenwerking met 
de projecten Één tegen Eenzaam-

heid en Maatschappelijke Dienst-
tijd. Die app gaat er komen.
 
Ook fractie Rood adviseert een 
app, waarmee jongeren inzicht 
krijgen in duurzame keuzes. 
Staatssecretaris van Veldhoven 
zegt te gaan kijken naar de moge-
lijkheden. Minister Slob nodigde 
fractie Blauw uit tot een vervolg-
gesprek over concrete oplossin-
gen om jongeren weerbaarder te 
maken, vanuit bijvoorbeeld trai-
ningen op school. Minister Kool-
mees beaamt dat een koepelor-
ganisaties de al bestaande orga-
nisaties die staan voor gelijke be-
handeling, kan versterken. Hij 
gaat met collega’s om te tafel om 
de mogelijkheden te bespreken.
 
 
Jongerenparticipatie staat 
hoog op de agenda
Sinds Rutte’s persconferentie op 
19 mei heeft jongerenparticipa-
tie een impuls gekregen. Rutte 
moedigde de jeugd in Nederland 
aan om van zich te laten horen en 
mee te denken over de inrichting 
van de maatschappij tijdens en 
na de coronamaatregelen. 
 De deelnemende jongeren van 
het Nationaal Jeugddebat kwa-
men uit alle provincies en hadden 
verschillende leeftijden, achter-
gronden én sterke punten. Hier-
door vormden zij een representa-
tieve afspiegeling van Nederland-
se jongeren.

Foto: Femke Twisk
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