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Mooi Heemstede in de zomer
Heemstede - Waterlelieschilderijen waren ook een obsessie 
voor Claude Monet (1840-1926) een Frans impressionistische 
schilder.
Hij maakte beroemde werken en concentreerde zich ook op 
watertuinen die hij herhaaldelijk schilderde.
Deze lelies zijn gefotografeerd langs het water, bij een aftak-
king van de Leidsevaart, met zicht op de Manpadslaan.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Christine Filet stuurde foto’s in van de tuin van haar 
ouders die al 45 jaar aan de Strawinskylaan wonen. Ze vertelt: 
“Het is de voormalige natuurijsbaan waar wij als kinderen nog ge-
schaatst hebben. Aan het water met uitzicht over de Wagnerkade  
en Frans Liztlaan. Het is een heerlijke tuin met verschillende zitjes 
waar het elk moment van de dag goed toeven is.

De tuin wordt grotendeels nog door mijn moeder met veel lief-
de en plezier onderhouden. Ik deel graag hun tuin met de mede-
bewoners van Heerlijkheid Heemstede”, aldus Christine.

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

Kijk voor meer inzendingen van tuinenfoto’s elders in deze krant.

“Heerlijke tuin met verschillende zitjes”

ZOMERKRANT

Tuinenwedstrijd de Heemsteder met De Oosteinde

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

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

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Karin Bloemen bij Boekhandel Blokker
‘Ik moet zo koelbloedig worden als Emma Peel’
Heemstede - Cabaretière Karin
Bloemen (58) werd in haar jeugd 
jarenlang misbruikt door haar 
inmiddels overleden stiefvader 
Ben Kuijt. Onlangs verscheen het 
boek ‘Mijn ware verhaal’ over haar 
incestverleden. Op zaterdag 13 
juli was ze te gast bij Boekhan-
del Blokker. Een ongelofelijk, gru-
welijk en intens boek, volgens 
winkeleigenaar Arno Koek, die 
haar kort enkele vragen stelde.                                                           
Het boek begint bij het wakker 
worden in het ziekenhuis. Karin 
Bloemen kreeg in 2018 met een 
operatie twee nieuwe knieën en 
kon even geen kant op, letterlijk. 
Totaal overgeleverd te zijn aan 
een ander, bracht dat het gevoel 
van onmacht keihard terug. Vanaf 
haar achtste jaar werd ze stelsel-
matig en op brute wijze verkracht 
door de nieuwe partner van haar 
moeder. Ook haar beide zussen 
ontkwamen niet aan het mis-
bruik. “Als beweerd wordt (door 
haar stiefvader, red) dat seks op 
deze manier normaal is, geloof je 
dat op die leeftijd”, zegt Bloemen. 
“Je krijgt een totaal verwrongen 
beeld, want je weet niet beter.”                                                                                                                                  

De ‘gevangenschap’ van het zie-
kenhuis deed haar besluiten om 
haar verhaal op papier te zetten. 
In de vele theatershows heeft 
Bloemen nooit een geheim ge-
maakt van haar incestverleden: 
“Je probeert het publiek er wat 
van mee te geven, maar uiteinde-
lijk komen de mensen voor een 

avondje vermaak. Met dit boek 
ben ik wel de diepte ingegaan 
om de details, hoe gruwelijk ook, 
te benoemen. Het moest nu wel.”                                                                                                                   

Vluchten in fantasie
Vluchten in een fantasiewereld 
werd haar manier om te overle-

ven. Kleine Karin werd in gedach-
ten zo stoer als televisiehelden 
die van alles kunnen wat een ge-
woon mens niet kan: ”Ik wilde zo 
stoer zijn als Emma Peel van de 
serie ‘De Wrekers’. Zo kon ik Ben 
Kuijt verslaan.” Het verschafte 
haar vrijheid en luchtigheid. Ook 

haar zonnige karakter heeft Karin 
Bloemen geholpen om het leven 
op te pakken, geeft ze toe. “Ik was 
tot mijn vierde jaar een extravert, 
vrolijk en fantasierijk kind. En uit-
eindelijk ben ik ervan overtuigd 
dat de kern van wie ik ben, altijd 
is gebleven.”

De zangeres en cabaretière 
oogstte veel succes met haar the-
atershows. “Ik heb het ook nooit 
beschouwd als naar mijn werk 
gaan. Ik ga ergens spelen, iets wat 
ik als een cadeautje ervaar en zo 
gemist heb toen ik jong was.”                                               

Met het boek hoopt Bloemen 
openheid te scheppen, om 
slachtoff ers te laten weten dat de 
schuld niet bij hen ligt. Ze stelt: 
“Het gaat allang niet meer om 
mij. Er zijn nog steeds veel jonge 
meisjes en jongens die dit mee-
maken. Het belangrijkste is dat ze 
erover mogen en durven praten 
met volwassenen en dat wij, de 
volwassenen, ervoor openstaan. 
Gooi die deur niet dicht, zoals ik 
zo vaak heb ondervonden. Pro-
beer te luisteren en te praten. 
Want als je niet praat bescherm je 
alleen maar de dader. Dus moet 
je praten, juist dan bescherm je 
eindelijk jezelf.”

Het boek ‘Mijn ware verhaal’ is
o.a. verkrijgbaar bij Boekhandel 
Blokker.             
                 
Mirjam Goossens

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Maxime Croft uit Heemstede 
presenteert haar zonneauto
Heemstede - Samen met de an-
dere leden van het Vattenfall
Solar Team presenteerde Maxime
Croft (22) uit Heemstede dins-
dag 16 juli in Amsterdam de door 
haarzelf mede ontwikkelde zon-
neauto NunaX, in De Amsterdo-
me in Amsterdam.
De tiende auto van Delftse make-
lij is niet alleen lichter en effi  ciën-
ter, maar heeft ook een geheim 
wapen: de auto is zó gebouwd 
dat de wind voor extra snelheid 
zorgt. In oktober hopen de stu-
denten met hun NunaX voor de 
achtste keer de wereldtitel bin-
nen te slepen tijdens de Bridge-
stone World Solar Challenge in
Australië.

Na ruim een jaar lang ontwer-
pen en bouwen is hij eindelijk af: 
NunaX, de nieuwste zonnerace-
wagen van het Vattenfall Solar 
Team. Een mijlpaal voor Maxime, 

die haar studie Werktuigbouw-
kunde aan de TU Delft zo’n 1,5 
jaar opzij zet om mee te kunnen 
doen aan de Bridgestone World 
Solar Challenge in Australië.        

Maxime is naast coureur ook een 
van de twee structureel ontwer-
pers van het team. Samen met 
collega Kasper heeft zij de kool-
stofvezel ‘body’ van Nuna ont-
worpen en uiteindelijk ook ge-
produceerd.

De komende tijd richt het team 
zich op het raceproces met een 
uitgebreid testtraject. Daarbij 
worden de studenten onder an-
dere begeleid door oud-hockey-
coach Marc Lammers. De eerste 
tests vinden plaats in eigen land. 
In augustus vertrekken de team-
leden en hun zonneauto, NunaX, 
naar Australië voor de voorberei-
dingen ter plekke.

Jongetje krijgt 
rondleiding
in politieauto
Vogelenzang - Bij een kop-staart 
aanrijding in Vogelenzang zijn 
donderdag 11 juli aan het begin 
van de avond twee voertuigen 
met elkaar in botsing gekomen. 
Alle betrokkenen konden ter 
plaatse worden behandeld.
Een klein jongetje heeft voor de 
schrik een traumabeertje gekre-
gen en kreeg te zien wat er alle-
maal in de politiewagen zit. 
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 14.300

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

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

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Kerkdiensten

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur. 

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 21 juli, 10u.:
ds. Jolien Nak.

www.pkntrefpunt.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 18 juli, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Zondag 21 juli, 10u.
Woord- en Communieviering.

Samenzang.
Pastor A. Dekker.

www.parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 21 juli om 10u.

 Ds. Dirk Jorissen.

 Na de dienst koffi  edrinken
in het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 21 juli 10u.
Spreker: Peter de Jong

Aanbidding: Elske.

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 21 juli, aanvang 10u.

Ds. N. Scholten (Aerdenhout).

www.adventskerk.com

Doopsgezinde Gemeente
Postlaan 16
Heemstede

Zondag 21 juli,10.30u.
Ds. W. Blomjous.

www.vdgh.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 21 juli, 10u.

Oude Kerk: ds. Jan C. Bos.

www.pknheemstede.nl

GEEN KRANT?
0251-674433

Zandvoortselaan 138 is samen 
met nummer 140 gebouwd 
in 1924. In 1938 wordt num-
mer 140 omgebouwd van wo-
ning naar winkel en in 1942 
wordt de houten werkplaats af-
gebroken en komt er een bak-
stenen versie voor de reparatie 
van o.a. fi etsen. In het adressen-
boek van Heemstede-Benne-
broek van 1 januari 1942 staat: 
Jansen Jr. W., rijwielen, elek-
tra, haarden, kachels op Zand-
voortschelaan 138-140, dus bei-
de panden worden gebruikt. In 
1985 komt er nog een fl inke uit-
breiding van stalling en paar-
denboxen achter beide pan-
den. Dit alles is terug te vinden 
in de bouwtekeningen op de si-
te van de Gemeente Heemste-
de. P. Jeltema wordt in diverse 
adressenboeken (tot in 1971) 
genoemd op nummer 140 als 
taxichauff eur, maar ook als fi et-
senmaker.

In het Haarlems Dagblad van 8 
oktober 1958 wordt op Zand-
voortselaan 140 geadver-
teerd met ‘De Valk sinds 1834’ 
voor het chemisch reinigen op 
elk gebied qua kleding. In het 
adressenboek van Bloemen-
daal van 1 januari 1970 staat 
een advertentie van ‘Bloemsier-
kunst Floral Art’ van Caro Voete-
link vermeld op nummer 140. 
Verder geen info. In het adres-
senboek van 1993 wordt die-
renarts N.P. Kas op nummer 140 
genoemd. Later zat hij op Zand-
voortselaan 70.
Door middel van Google ko-
men we op nummer 140 nog 
tegen: Gebroeders Koning B.V. 
(wegenbouw), Gijzenberg BV 
(Financiën).

De toen-foto is een fragment uit 
een foto van 1940 uit het NHA 
met nog best wel een rustige 
Zandvoortselaan. Nummer 138 
en 140 zijn nog te herkennen, 
in tegenstelling tot de nu-foto 
van Harry Opheikens van 14 juli 
2019 met een hele drukke voor-
grond, zijn nummer 138 en 140 
nauwelijks te herkennen. 

Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben dan 

kunt u terecht via: webmas-
ter@hv-hb.nl (H. Opheikens). 
Ook zijn we op zoek naar beeld-
materiaal. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (58)

Zandvoort - Zo rond 20 ju-
li komen er maar liefst acht-
tien plaatsbare kittens beschik-
baar bij Dierentehuis Kenne-
merland. Poesjes en katertjes, 
in alle kleurtjes. Alle diertjes 
zijn lekker speels en een tikkie 
ondeugend. Ze zien het huis 
als een grote speelplaats. Hun 
mama’s vinden het dus wel tijd 
worden dat de katjes op zoek 
gaan naar een eigen baasje.

De kittens die worden ge-
plaatst zijn een week of tien 
oud en hebben hun eerste en-
ting ontvangen. Ook zijn ze ge-
chipt, ontwormd/ontvlooid en 
gecheckt door onze dieren-
arts. De diertjes mogen, als ze 
oud genoeg zijn, op kosten van 
het Dierentehuis worden ge-
steriliseerd of gecastreerd bij 
hun vaste dierenarts (Dieren-
Dokters Zandvoort). De mees-
te kittens zijn opgegroeid bij 
een gastopvang. Over deze kat-
jes kan de gastopvang al best 
veel informatie geven. Inmid-

dels zijn er ook weer een paar 
zwerfkittens opgenomen waar 
dus iets minder van bekend is.

Om in aanmerking te komen 
voor een kitten word je ver-
zocht om een mail naar:
dierentehuis.kennemerland@
dierenbescherming.nl te sturen
met je woon- en thuissituatie.
Graag hierbij aangeven of het 
kitten in een gezin terecht 
komt, met of zonder kinderen 
of huisdieren en bijvoorbeeld 
of de kat mettertijd naar bui-
ten kan. Het is ook handig om 
te weten hoe vaak er iemand 
thuis is. En het Dierentehuis wil 
graag vooraf even kennis met 
je maken. Hierdoor kan de best 
mogelijke match gemaakt wor-
den tussen jou en je nieuwe 
huisgenootje.
Dus ga je niet op vakantie en 
ben je op zoek naar een of twee 
nieuwe katjes? Neem dan snel 
contact op.

Let op: Er kunnen geen kittens 
voor je vastghouden worden 
en bijgevoegde foto is niet van 
de beschikbare kittens.

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.

Geopend van maandag tot en 
met zaterdag 11.00-16.00 uur, 
dan ook telefonisch bereikbaar. dan ook telefonisch bereikbaar. 

Kittenexplosie

Pim Lemmers te gast bij 
Rotaryclub Heemstede
Heemstede - Afgelopen dins-
dag was imker Pim Lemmers te 
gast bij de Rotaryclub Heemste-
de, om meer te vertellen over 
zijn werk met de bijenvolken in 
Heemstede. Hij vertelde natuur-
lijk hoe belangrijk bijen zijn bij 
het bestuiven van allerlei bloe-
men- en boomsoorten, over hoe 
hij daarin oa de gemeente Heem-
stede adviseert en welke verschil-
lende soorten bijen er allemaal 
zijn. In zijn 30-jarige loopbaan 
als imker heeft hij al veel meege-
maakt en hij kan daar smakelijk 
over vertellen. Rotaryclub Heem-
stede had Pim Lemmers uitgeno-
digd, omdat de totale opbrengst 

van de Openluchtbioscoop van 7 
september aanstaande naar zijn 
Stichting Bijenvrienden gaat. Dit 
is een stichting die oa in het le-
ven is geroepen om het voor alle 
scholen in Noord-Holland moge-
lijk te maken gratis een bijenho-
tel te bestellen en hier een voor-
lichting bij te krijgen, van Pim zelf.  
Pim bood de voorzitter van Rota-
ry Heemstede, Hans Volberda, 
een bijenhotel aan en nam ieder-
een mee naar de Kinderboerderij 
’t Molentje voor een tour langs de 
bijenkasten en het Bijenhuis al-
daar. Rotaryclub Heemstede or-
ganiseert dit jaar voor de 3e keer 
alweer de Openluchtbioscoop op 

de Vrijheidsdreef, op zaterdag 7 
september.
Meer informatie (en kaartver-
koop) via: www.rotary.nl/heem-
stede. Opbrengst, zoals gezegd, 
voor het behoud van de bijen in 
onze gemeente en daarbuiten. 

Centenbrug 
moet zijn: 
Amstelbrug
Heemstede - Op de fotopa-
gina ‘Buurt in Beeld’ van vori-
ge week is een fout gemaakt. 
Ditmaal werd de Rivieren-
buurt in beeld gebracht en 
een van de foto’s toont de 
Leidsevaart met op de ach-
tergrond de Amstelbrug. 
Dus niet de Centenbrug, zo-
als u kon lezen. Die brug is 
iets verder in de buurt te vin-
den, in Bennebroek.

Excuses voor de fout.
(Joke van der Zee)
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Diploma- 
zwemmen
Heemstede – Op 12 juli jl. 
behaalden de volgende kin-
deren hun zwemdiploma op 
SportPlaza Groenendaal: 

A-diploma
Carlijn Akkerman, Magali 
van den Akker, Kiyan Ashruf, 
Lenn van den Berg, Lisa Bie-
sot, Guinevere van den 
Bosch, Imrane Boulakhrif,  Tijn 
Brandt,  Tommie Cool, Isabelle 
van Dam, Mayté van Damme,  
Julius van Doornik, Menno 
Driessen,  Carmen Evers, Tom 
Gelauff, Mace de Groot, Lisa- 
Lois de Haan, Sacha Harwijne, 
Tjalling ten Have, Esmae Hen-
driks,  Arnout van der Hoek, 
Max Houben, Liam Jacobs, 
Isa de Joode, Sarah Joseph,  
Filippa Knobbe, Juliet Korte-
weg, Elvira Koster, Frederique 
Kruf,  Sarah van der Laan, 
Madelief van Leeuwen, Maryya 
Mahmoud, Antonia Manescu, 
Maxwell Meijer, Lewis Meije-
ring, Maeson Niessen, Seth 
van Oord, Siem Oosterbeek, 
Bas Paap, Neeltje Rauden-
busch, Kyano Rekelhof, Ren-
zo Rijff, Suze Ros, Romaisa de 
Ruiter, Mila Slag, Ravi Somai,  
Elliot Souchet, Wolf Steutel,  
Daniël Tait, Julian Tax, Jolie 
Vis, Jace van der Voort, Milena 
van Vuuren, Rosalie Waarden-
burg, Wiktoria Walesa, Fenna 
Wendelgeest, Jamie Wilbie. 

B-diploma 
Kiki van Aalderen, Aya Al-
barkan, Aya Alkhaled, Pleun 
Atema, Isabella Bacarreza, 
Naomi Baron, Alexander 
Boersma, Finn Bonnier, Max 
Borléé, IJsbrand van Bossom,  
Sander van den Broek, Anna- 
Sofia van Dam, Ferran Er-
kelens, Bastiaan Fabius, To-
by Forster, Mac de Goede-
ren, Finn Bodhi de Haan, 
Estelle Holmes, Kate de Jong, 
Gailang Joren, Olivier Jupijn, 
Thomas Klaasse Bos, Guusje 
Kolleé, Fleur Kooijman, Leisha 
de Koning, Raisa Koper, Eef 
van Leeuwen, Simone Lensen, 
Soufian el Makhloufi, Olivier 
Malavé, Sammie van Markus,  
Julie de Meel,  Evie Mensink, 
Julian Nyland, Julian Oos-
terhof, Tobias Piet, Lieve van 
der Pol, Lisanne Reemer, Nilo 
Reder, Wiesje Schipper,  
Stijn Schoenmakers, Alicia 
Schwartz, Juuna Spoelstra,  
Cato Strunk, Celeste Terpoor-
ten, Lize Vader, Matthijs Vel-
tena, Tobias van Vessem, Kay-
han Yildirim, Puck Willemze, 
Art Wolff, Lara Zewald, Rob-
bert Zorab

C-diploma 
Naomi Abram, Aisha Alka-
led, Joëlla Anches, Pepijn Bik,  
Tobias Bodenstaff, Luke 
van den Broek, Robin van 
den Broek, Liesl Breith, Sep-
pe Breith, Tess Casadevall 
Domingo, Elin Doets, Pien 
Duval Slothouwer, Pien Een-
hoorn, Fenna Giesen, Tess 
Giesen, Hester Glazenburg, 
Dianne de Hoog, Cynthia Jin, 
Kayleigh Kalshoven, Christi-
aan van der Kamp, Damiaan 
van der Kamp, Emma Kem-
pen, Saar Langezaal, Luna 
Raijmakers, Liv van Ren-
nes, Teun Schotanus, Olivier 
Soyo-gul, Mees Teunis, Jidde 
Truijers, Julie Vermeulen, Lou 
Vrisekoop, Benjamin Wag-
ner, Sjoerd van der Weijden, 
Micaela White, Jordan Yilmaz 

Alle kinderen van harte gefe-
liciteerd.

GezondOud: de hele zomer 
lekker actief en veel gezelligheid
Regio - Zingende lijsters, de roffel 
van een specht en prachtige zon-
nestralen door de bomen. Annet 
(65) springt op haar fiets met een 
grote lach op haar gezicht, het is 
weer tijd voor een uur sporten 
met GezondOud.

“Ik ga iedere week en het is el-
ke keer weer optimaal genieten. 
Wanneer ik het hoekje om kom 
fietsen ben ik altijd nieuwsgierig 
wie er verder allemaal zullen zijn. 
Inmiddels sport ik alweer ruim 
een jaar bij GezondOud en ik 
merk echt dat het me goed doet. 
Vandaag is de fysiotherapeut van 
praktijk Deen aanwezig. Die loopt 
iedere drie maanden met ons 
mee. Hij beantwoord vragen en 
geeft advies.”

Bij GezondOud kun je het hele 
jaar door sporten op de mooiste 
plekken in de natuur. De trainin-
gen zijn professioneel, super af-
wisselend en voor ieder niveau 
heel goed te doen. 

Wat ons het meeste opvalt aan de 
trainingen van GezondOud is de 
onderlinge sfeer en de persoonlij-
ke begeleiding. Er wordt erg goed 
gekeken naar wat de doelgroep 
nodig heeft en belangrijk vindt. 
Daarnaast wordt er bovengemid-
deld veel aandacht besteed aan 
het sociale aspect.
Naast het kopje koffie na afloop 

worden er met enige regelmaat 
gezellige activiteiten georgani-
seerd waar vrijblijvend aan deel-
genomen kan worden. Dit alles 
maakt GezondOud uniek en een 
mooie aanvulling op het huidige 
sportaanbod. 

Informatie: www.gezondoud.nl 
of bel 06-5383704.

Geestelijke verzorging in de 
thuissituatie nu ook vergoed
Regio - Vraagt u zich ook wel eens 
af of u alles uit het leven haalt? Of 
bent u al wat ouder of ernstig ziek 
en wilt u praten over wat dat met 
u doet?
Mensen blijven langer zelfstan-
dig wonen en ook de zorg wordt 
meer en meer thuis ingezet. In 
zorginstellingen kunnen al sinds 
jaar en dag vragen rondom ziek-
te, ouder worden en sterven met 
een geestelijk verzorger worden 
besproken. Echter was de inzet 
van geestelijk verzorgers in de 
thuissituatie nog niet geregeld. 
Een nieuwe subsidieregeling die 
minister Hugo de Jonge in het 
leven heeft geroepen maakt nu 
ook gesprekken met betrekking 
tot zingeving in de thuissituatie 
mogelijk.

De subsidieregeling is bedoeld 
voor mensen van 50 jaar en ou-
der, palliatief zieken en hun naas-
ten. Vooralsnog is de regeling tot 
eind 2020 vastgesteld.
De Netwerken Palliatieve Zorg 
ontvangen van het ministerie van 
VWS deze subsidie en hebben de 
opdracht gekregen de regeling in 

de regio verder te ontwikkelen.  
Het Netwerk palliatieve zorg Mid-
den- en Zuid Kennemerland & 
Amstelland en Meerlanden is op-
zoek gegaan naar een geschik-
te partner die de inzet van gees-
telijk verzorgers in de thuissitua-
tie kon organiseren. In Momen-
Taal – Centrum voor Levensvra-
gen Noord Holland Zuid heeft 
zij een goede partner gevonden. 
Op donderdag 11 juli hebben het 
Netwerk Palliatieve Zorg en Mo-
menTaal hun samenwerking of-
ficieel ondertekend en is de in-
zet van geestelijk verzorgers in de 
thuissituatie een feit.

Wanneer u een beroep wilt doen 
op de inzet van een geestelijk ver-
zorger of als u vragen heeft kunt 
u contact opnemen met Momen-
Taal via info@momenTaal.com of 
06-30510423.

Bent u een geestelijk verzorger en 
wilt u meer weten over het aan-
bieden van begeleidende ge-
sprekken in de thuissituatie dan 
kunt u dit ook bij MomenTaal aan-
geven. (foto: aangeleverd)

‘Gescheiden’ vakantie
Regio - De vakantie komt eraan.  
Vakantie valt binnen de uitoe-
fening van het gezags- en om-
gangsrecht. Er geldt een informa-
tieplicht over de verblijfsgege-
vens en de tijdsduur.
Wanneer de achterblijvende ou-
der niet akkoord is met de va-
kantie en geen toestemming wil 
geven of wanneer nog geen af-
spraken over de omgang zijn ge-
maakt, kan ieder van de ouders 
het geschil over de uitoefening 
van het gezag en/of de omgang 
op grond van art. 1:253a van het 
Burgerlijk Wetboek aan de rech-
ter voorleggen.

Wanneer geen toestemming 
wordt gegeven om naar het bui-
tenland te gaan, dan moet de 
ouder die toestemming nodig 
heeft naar de rechter stappen op 
grond van art. 1:253a BW. De re-
den dat geen toestemming ge-
geven wordt, ligt mogelijk in het 
vermoeden dat het niet om een 
vakantie gaat maar om een per-
manente wijziging van de ver-
blijfplaats.

Op grond van de Schengengrens-
code controleert de Koninklijke 
Marechaussee kinderen die met 
één ouder of alleen reizen ex-
tra om internationale kinderont-
voering te voorkomen. Een van 
de factoren waar de Marechaus-
see oplet, is de achternaam van 
het kind. Het komt voor, zeker 
nu kinderen een eigen paspoort 
hebben en moeders hun meis-
jesnaam in hun paspoort hebben 
staan, dat het kind een andere 
achternaam heeft dan de ouder 
waar hij mee reist.
Degene die met het kind reist, 
kan gevraagd worden om aan te 
tonen dat er toestemming van de 
gezaghebbende ouder(-s) is. Om 
problemen en vertraging op het 
vliegveld te voorkomen, raden 
wij ouders en familieleden ten 
zeerste aan om de volgende do-

cumenten mee te nemen:
•  Verklaring toestemming voor 

vakantiedoor invulling formu-
lier “Reizen met een minderjari-
ge naar het buitenland”

•  Recent uittreksel gezagsregister
•  Recent uittreksel BRP (Basisregi-

stratie Personen)
•  Internationale geboorteakte
•  Kopie van paspoort van toe-

stemminggevende ouder
•  Eventueel uitspraak met betrek-

king tot gezag en omgang
•  Eventueel het ouderschapsplan
•  Eventueel een kopie van het re-

tourticket van het kind 

De internationale geboorteakte 
kunt u opvragen in de gemeente 
waar uw kind geboren is. Het uit-
treksel van de BRP is verkrijgbaar 
bij de gemeente waar uw kind is 
ingeschreven. Het uittreksel ge-
zagsregister kunt u opvragen bij 
de rechtbank.

Hans van Son is MfN- registerme-
diator en heeft inmiddels circa 
500 scheidingsmediations bege-
leid waardoor 1000 mensen weer 
een nieuwe perspectief hebben 
gekregen. 

Reageren? 06-21236301 of
son@scheidingsmakelaar.nl.

Hans Son.

Mooie Summer Sale bij Snuffelmug
Heemstede - Weer of geen weer, 
zaterdag 20 juli is het weer Sum-
mer Sale bij de Snuffelmug kring-
loopwarenhuizen. Op alle goe-
deren en spullen van alle afde-
lingen wordt deze dag 50% kor-
ting gegeven. De prijzen zijn al-
tijd al heel schappelijk, maar met 
deze korting wordt het extra aan-
trekkelijk.  
De reden voor deze zomeractie 
met zulke korting is volgens be-
drijfsleider Tom Wielart het be-
danken van alle klanten. “Het he-
le jaar door komen onze klanten 
langs en kopen zij spullen. Daar-
mee maken ze de cirkel rond. 
Spullen die door anderen bij 
ons zijn ingeleverd, worden op 
die manier weer gebruikt. On-
ze kringloopwarenhuizen kun-
nen deze bemiddelingsrol alleen 
goed vervullen met deze fijne 
klanten. Wat is er dan leuker door 
hen met een Summer Sale te ver-
rassen?” 
De kringloopwarenhuizen in 

Haarlem en Heemstede staan vol 
met gebruikte goederen. Deze 
worden door  particulieren en be-
drijven aan Snuffelmug beschik-
baar gesteld. Beide locaties zijn 
groot en hebben een aantal afde-
lingen. Kleding, fietsen, muziek, 
boeken, schoenen, meubelen, 
kleine apparatuur, speelgoed, en-
zovoort. Het aanbod wisselt con-
tinue door nieuwe aanvoer. 
De Summer Sale maakt het mo-
gelijk om voor kleine bedragen 
wat nieuws aan te schaffen. Juist 
in de zomerperiode en tijdens 

schoolvakanties is het interes-
sant om eens rond te snuffelen. 
Dat kan helemaal vrijblijvend. 
Kopen is niet verplicht, maar de 
kans is groot dat je verrast wordt 
door leuke en bruikbare spul-
len. En nu op zaterdag 20 juli ook 
nog eens met 50% korting op 
alles!
De Snuffelmug in Heemstede be-
vindt zich aan deCruquiusweg 37.

Meer informatie op:
www.snuffelmug.nl. en
www.facebook.com/snuffelmug.

Southern Cross verkozen tot beste 
wijnspijsrestaurant van de maand
Heemstede - Opnieuw is restau-
rant Southern Cross aan de Zand-
voortselaan 24 in Heemstede ver-
kozen tot het beste restaurant van 
de maand door de WijnSpijs Wan-
delaars.  Al twee jaar eerder be-
wezen Peter en Natasja Edwards 
in de absolute top 5 van Neder-
land te horen als het op wijn en 
spijs combineren aankomt.

In 2017 werd Southern Cross ver-
kozen tot de nummer drie van Ne-
derland en in 2018 stonden ze op 
plek 4, uit de honderden restau-
rants die meedoen aan de Wijn-
Spijs Wandeling. Dit jaar haalde 
Southern Cross met hun combi-
natie de perfecte score, door een 
blend van d’Arenberg te serveren, 
gemaakt van chardonnay, mar-
sanne en viognier uit het Austra-
lische Mc Lare Vale. Chef en eige-
naar Peter Edwards maakte er 
heerlijke coquilles bij. Restaurant 
Southern Cross biedt een prach-

tige kaart met culinaire hoog-
standjes en prachtige wijnen.
Voor meer informatie kijk op 

www.southern-cross.nl of  neem
contact op via tel.nr.:
023-5219992. 

Niet door de gordijnen gluren
Heemstede - A. Striekwold uit Heemstede stuurde de redactie
deze foto van een slooppand aan de Glipperweg, met de tekst: 
“Niet door de gordijnen gluren a.u.b.” Volgens deze lezer is het
namelijk opvallend dat de vitrage er nog hangt.
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Laura van Vliet is zichtbaar blij met haar bloem-
rijke balkon aan de Jan Wiegmanlaan in Heem-
stede. “De twee grote bloembakken heb ik op 
maat laten maken zodat zij mooi aansluiten 
tegen de balustrade en op de drempel waar-
door ze minder ruimte innemen. Balkonieren is 

een hobby van mij, ik word hier blij van. En dan 
hier heerlijk zitten, liggen en eten met of zon-
der vrienden. Ook insecten komen graag even 
buurten. Als extraatje uitzicht op de binnentuin 
die steeds mooier wordt. Genieten dus”, aldus 
Laura.

Corrie van der Heijden en Paul Herber stuurden 
foto’s van hun tuin aan de Professor Asserlaan.. 
“Drie jaar geleden was onze tuin leeg....Klaar voor 
een nieuw ontwerp en nieuwe aanplant.  Nu is 
het een oase voor bijen en hommels, voor kikkers 
en buxusmotten(!), maar vooral een heerlijk plek-
je voor onszelf.”

Heemstede - De tuinenwedstrijd van de Heemsteder en
Tuincentrum De Oosteinde is een groot succes en de redac-
tie is ook erg blij dat er zoveel inzendingen binnenkomen.
Omdat er zoveel prachtige tuinen zijn in Heemstede, plaatsen 
we hier nog wat extra foto’s van inzendingen.

Wilt u ook meedoen? U kunt uw foto’s tot eind augustus mailen 
naar redactie@heemsteder.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres 
en telefoonnummer en waarom u uw tuin zo bijzonder vindt. 
De winnaar ontvangt een waardebon van Tuincentrum De
Oosteinde van maar liefst 100 euro.

Wilt u ook meedoen? U kunt uw foto’s tot eind augustus mailen 

Tuinenwedstrijd de Heemsteder 
met De Oosteinde

Nog meer tuinentrots in Heemstede!

“Heel blij met bloemrijk balkon”

Corrie van der Heijden en Paul Herber stuurden 
foto’s van hun tuin aan de Professor Asserlaan.. 
“Drie jaar geleden was onze tuin leeg....Klaar voor 
een nieuw ontwerp en nieuwe aanplant.  Nu is 

en buxusmotten(!), maar vooral een heerlijk plek-
je voor onszelf.”

Mevrouw Frank aan de 
Linge zegt trots over 
haar tuin: “Mijn tuin is 
klein maar ik geniet van 
de bloemen die er zijn!”

“Oase voor bijen, 
hommels en...onszelf”

Mevrouw Frank aan de Mevrouw Frank aan de 

“Klein maar � jn”

Marja en Ed Wijker stuurden foto’s in van hun tuin aan de 
Jan van den Bergstaat. “Het is bij ons in de tuin altijd ge-
nieten van de bijen en vlinders die op de bloemen in on-
ze tuin afkomen. Het dagelijkse bezoek van 2 torteldui� es 

is ontzettend leuk. Ook vrienden en familie weten onze tuin 
te waarderen. Regelmatig vieren wij hier “het leven” onder 
het genot van een hapje en een drankje. Kortom dit is ons
paradijsje”, aldus Marja en Ed. 

“Dit is ons paradijsje”

De familie Mes uit 
de Billitonstraat 
stuurde deze foto’s: 
“Wij hebben een 
heerlijke tuin waar 
je tot rust komt. 
Veel bloemen, veel 
insecten en vogel-
tjes. Fijn om te ont-
spannen in je tuin.”

De familie Mes uit De familie Mes uit 

“Tuin waar je tot rust komt”
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Heemstede - Wat een geluk 
dat de vlinderstruik (die de we-
tenschappelijke naam ‘Buddle-
ja davidii’ draagt) zomaar op-
duikt op plekken, andere dan 
uw tuin.
Want de struik trekt vlinders 
aan en dat is in deze tijd een 
mooi goed.
Het blijkt dat de vlinderstruik 
heel goed kan overleven, zelfs 
bij 15 graden vorst.

De in het wild opgedoken 
bloeiende vlinderstruik is te 
vinden aan de kade van de
Haven van Heemstede.

Zou de struik overigens overle-
ven wanneer dit gebied wordt 
omgeturnd tot modern ver-
blijfgebied?

Nu nog maar even genieten 
dus, als je hier langsrijdt of 
-wandelt.

Vlinderstruik 
in het wild

Laatste dag voor de vakantie bij KIMT
Heemstede - Afgelopen donder-
dag- en vrijdagmiddag was het 
de laatste middag voor de zo-
mervakantie op Kom In Mijn Tuin 
voor de kindertuinen en genera-
tietuinen. Er werd nog druk ge-
schoff eld om al het onkruid weg 
te krijgen. Er kon al wat groente 
mee naar huis genomen worden, 
zoals uien en bietjes.

De aardappels waren al eerder 
uit de grond gehaald. De lessen 
zijn nu even stopgezet geduren-
de de zomervakantie. Er kan nu 
iedere woensdagavond worden 
geoogst (en kunnen de tuintjes
onkruidvrij gehouden worden) 
van 19 uur tot 20.30 uur. Eind au-
gustus worden de lessen weer 
hervat.
Meer informatie op:
www.kominmijntuin.com. Foto aangeleverd door KIMT

30 jaar Vrienden Wandelbos Groenendaal
Heemstede - Wandelbos Groe-
nendaal wordt door mens en 
dier erg gewaardeerd en hoog-
frequent bezocht. Dat vraagt om 
zorgvuldig gebruik en bijbeho-
rende afspraken.
Om de belangen van de recrea-
tieve gebruikers, met of zonder 
hond, te beschermen en harmo-
nisch met die van anderen te la-
ten samen gaan, werd 30 jaar ge-
leden de vereniging Vrienden 
Wandelbos Groenendaal opge-
richt.

Om dit te vieren organiseren de 
Vrienden Wandelbos Groenen-
daal op zaterdag-
ochtend 20 juli van 
10 tot 12 uur een 
bescheiden feestje 
voor leden en ande-
re geïnteresseerden. 
Langs de Adriënnel-
aan ter hoogte van 
Lelievijver wordt u 
getrakteerd op een 
glaasje biologisch 
vruchtensap en een 
gebakje.

Veel is er gebeurd 
in die drie decennia, 
waarin goed over-
leg met de gemeen-
te en met andere 
belanghebbenden 
ervoor zorgden dat 
het bos een aange-
name wandelom-

geving bleef voor mens en dier.
Een speciale Jubileumkrant ver-
haalt over de vele positieve en 
minder positieve belevenissen 
die men in die 30 jaar in het bos 
heeft kunnen ervaren. Deze krant 
wordt op 20 juli in het bos uitge-
reikt. 
              
De Adriënnelaan is eenvoudig 
te vinden door de ingang bij de
Kinderboerderij te nemen; dan 
ligt de Adriënnelaan recht voor u 
(zie plattegrond).

Wandelbos Groenendaal - Adriën-
nelaan (foto aangeleverd door 
Vrienden Wandelbos Groenen-
daal).

Tennisclinic Team Gijs Bike 4 Parkinson:
Ook Astrid Nienhuis slaat balletje mee
Heemstede - Afgelopen zondag 
vond op Tennisvereniging Mer-
lenhove voor het derde achter-
eenvolgende jaar een gezellige 
en sportieve tennisclinic plaats in 
de strijd tegen de ziekte van Par-
kinson, op initiatief van Team Gijs 
van Bike 4 Parkinson. De tennis-
clinic was supergezellig. Er was 
muziek, een loterij en een wijn-
proeverij die het evenement 
sfeervol omlijstten. Burgemeester 
Astrid Nienhuis was ook present 
en trapte samen met Gijs de Vries 
het evenement af door enthou-
siast een balletje mee te slaan.

Gijs de Vries kreeg op 50-jarige 
leeftijd de ziekte van Parkinson. 
Samen met zijn vrouw Ivonne de 
Vries, willen ze bewustzijn creë-
ren voor deze ziekte en geld in-
zamelen ten bate van het onder-
zoek. Zo ontstond Team Gijs Bike 
4 Parkinson, waarbij ze op een 
laagdrempelige manier door be-
weging en sport geld in te zame-
len, bewustzijn creëren en verbin-
ding zoeken. 

Ivonne: “Ons belangrijkste doel 

is op een ‘feel good’ manier met 
lotgenoten het bewustzijn voor 
Parkinson te creëren en geld in 
te zamelen ten bate van het on-
derzoek naar deze ziekte. Het on-
derzoek naar de oorzaak van Par-
kinson is in volle gang en de oor-
zaak is nog steeds niet helemaal 
bekend. Er worden wel verban-
den gelegd, maar die zijn niet al-

lemaal aantoonbaar. Wel is ge-
bleken dat er steeds meer jon-
ge mensen de ziekte van Parkin-
son krijgen. Dat is best zorgwek-
kend en daarom is onderzoek zo 
belangrijk. Bewegen is essentieel 
voor Parkinsonpatiënten en het is 
bewezen dat het heilzaam is voor 
patiënten. In combinatie met de 
juiste medicatie kan het ziekte-
proces zo geremd worden. Zet 
bijvoorbeeld Parkinsonpatiënten 
die slecht kunnen lopen op een 
fi ets en ze rijden zo weg. 

Zo ook deze tennisclinic op TV 
Merlenhove, die we voor de der-
de keer houden. Deze is echt suc-
cesvol. We zien ieder jaar het aan-
tal deelnemers stijgen. In 2017 
begonnen we met 60 deelne-
mers, in 2018 werden dat er al 
100 en dit jaar is het aantal ge-
stegen tot maar liefst 130 deel-
nemers. Fantastisch natuurlijk. 
We hebben bewust voor een ten-
nisclinic gekozen en niet voor 
een tennistoernooi. Een toernooi 
geeft namelijk wedstrijdspanning 
en er ontstaat dan een winnaars-
mentaliteit. Dat wilden we juist 
niet. Zo’n tennisclinic is veel laag-
drempeliger en gezelliger. Die 
boodschap van laagdrempelig-
heid en verbinding willen we ook 
met Bike 4 Parkinson juist uitdra-
gen.

Al deze initiatieven worden van 
harte omarmd door Professor Dr. 
Bas Bloem van het Radboud UMC 
in Nijmegen, een autoriteit op het 
gebied van onderzoek naar de 
ziekte van Parkinson. Hij plaats-
te onlangs een videoboodschap 
op internet waarin wordt verteld 
waar het ingezamelde geld aan 
wordt besteed. Vorig jaar werd 
het ingezamelde geld besteed 
aan de ontwikkeling van een onli-
nesporttrainingscursus voor Par-
kinsonpatiënten.
Op 7 september wordt er weer 
een Bike 4 Parkinsonfi etstocht 
georganiseerd in Valkenburg. 
Ook neurologen van het Rad-
boud UMC fi etsen hierin mee”,
aldus Ivonne de Vries.

Wilt u meer informatie of done-
ren aan Bike 4 Parkinson?
Kijk hiervoor op:
https://voorparkinson.nl. 

Bart Jonker

Gijs de Vries met Astrid Nienhuis.

Foto’s: Bart Jonker

Astrid Nienhuis (links) in gesprek met Ivonne de Vries (rechts).
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Kindcentrum de Molenwerf houdt 
sponsorloop voor de VoorleesExpress
Heemstede - Afgelopen vrijdag 5 juli vond het 
jaarlijkse spetterende zomerfeest plaats op kind-
centrum De Molenwerf. Het programma bestond 
o.a. uit sjoelen, reuze 4 op een rij, voorleescarrou-
sel, schminken en er was natuurlijk een spring- 
kussen.  
Traditioneel werd er een sponsorloop gehouden 
en ouders konden kunstwerken van hun kinderen 
kopen voor een goed doel. Dit jaar viel de keuze op 
de VoorleesExpress. De VoorleesExpress is een ini-

tiatief van WIJ Heemstede en de bibliotheek met 
als doel  dat vrijwilligers kinderen, die een taalsti-
mulans kunnen gebruiken, thuis voor te lezen.
Voor dit goede doel is maar liefst € 1.000,- bijeen 
gelopen en geknutseld.

Trotse kinderen hebben dit mooie bedrag afgelo-
pen dinsdag op het kindcentrum aan de zichtbaar 
blije Els Boon, coördinator van de VoorleesExpress 
overhandigd.

Creatieve 
middag met 
Gaby Godijk
Heemstede - Op donderdag 
18 juli en donderdag 1, 15 en 
29 augustus de creatieve mid-
dag met Gaby Godijk, in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Van 14-15.30 
uur. Kosten € 3,- per middag.

Heeft u nog bruikbare spul-
len als knutselmateriaal over. 
Graag even van tevoren bel-
len met de Molenwerf voor 
overleg welke materialen 
en wanneer deze gebracht 
kunnen worden. Tel: 023-
5483831. 

De creatieve middag wordt 
georganiseerd door WIJ 
Heemstede en Ontmoetings-
centrum Heemstroom.

Nieuwe 
brochure van 
WIJ Heemstede
Heemstede - Onlangs is de nieu-
we brochure van WIJ Heemstede 
uitgekomen. De cursussen vindt 
u in het cursuskatern van de bro-
chure. Maar u vindt er ook al on-
ze andere activiteiten en dien-
sten. WIJ Heemstede is er voor 
iedereen. De brochure is huis-
aan-huis bezorgd in heel Heem-
stede. Heeft u deze niet ontvan-
gen? Dan kunt u hem even opha-
len bij een van de locaties van WIJ 
Heemstede: de Luifel, de Molen-
werf, WIJ in Plein1, de Princehof 
en de Pauwehof. Of bij de Biblio-
theek of het Raadhuis.
U kunt al inschrijven voor een 
cursus via www.wijheemstede.nl. 
Op de website vindt u de bro-
chure ook digitaal. Of belt u met 
023-548 38 28 op werkdagen tus-
sen 9 en 13 uur. 

KiKarow in Heemstede
Heemstede - Het hele jaar waren 
de leden van de KRZV, Koninklij-
ke Roeivereniging Het Spaarne, 
bezig met de landelijke KiKarow, 
een Rondje NL, waarmee geld op-
gehaald werd voor de Later-stu-
die, onderzoek naar de late-effec-
ten onder ruim 5.000 volwasse-
nen die als kind kanker overleefd 
hebben. Om geld bijeen te bren-
gen voor de LATER-poli van het 
Prinses Maxima Centrum heeft 
roeiend Nederland van het voor-
jaar tot de zomer het KiKaRow 
Rondje NL: 1400 kilometer roei-
en door Nederland langs roei-
verenigingen. De roeiboot The 
Vin, met een bemanning van ex-
kinderkankerpatiënten, de survi-
vors of hun familie en vrienden, 
is in april gestart met het Rondje 
NL en kwam zaterdag 13 juli naar 
Heemstede. 

Rond 10 uur arriveerde The Vin, 
de roeiboot voor de KiKaRow, 
met de Tjerck Hiddes, van het 
reddingsmuseum KNRM, als be-
geleiding bij de sluis van Spaarn-
dam. Vroeg in de ochtend wa-
ren bij Het Spaarne in Heemste-
de zes roeiboten en vier sloep-
jes vertrokken naar Spaarndam 
om The Vin in te halen. Vanaf de 
locatie Mooie Nel van de vereni-
ging vertrokken nog twee roei-
boten. Gezamenlijk zijn ze over 
het Spaarne door Haarlem naar 
Heemstede gevaren waar de ge-
hele stoet rond 12 uur arriveer-
de. Een onvergetelijke tocht. Te-
rug aan het Marisplein verwel-
komde Spaarne voorzitter Steven 
Olthof de bemanningen en werd 
een cheque ter waarde van ruim 
€ 16.000 overhandigd aan de or-
ganisatie van KiKaRow Neder-
land, waarna er nog een feestelij-
ke lunch werd aangeboden. Ste-
ven memoreerde dat er een werk-
groep geformeerd was met Anna 
Bertha de Rooij, Colien Alleman, 

Madelon Meijer, Ingrid Wegman 
en Steven Olthoff om een jaar-
programma met activiteiten te 
maken voor het Spaarne dat be-
gon in september 2018. Met de 
verkoop van potten jam van Ma-
delon Meijer, een Hubertus Wild-
diner, Fer Haak en ploeg en taart-
verkoop in het weekend. 

Kikarow Academy 
Zeven lezingen in de zogenaam-
de KikaRow Academy, over de be-
handeling van kanker door onco-
loog Koos van der Hoeven, over 
China door Meine Pieter van Dijk, 
over schilders en schrijvers lang 
het Spaarne door Wim Vogel, over 
Dansen met dilemma’s door Ste-
ven Olthoff, over Zintuigen en Fi-
losofie door Louw Feenstra, over 
historie/collectie van het Tey-
lersmuseum door Bert Sliggers 
en over Visie op Coaching door 
Kirsten van der Kolk. Een Bridge-
drive, een Pubquiz, een Bene-
fietconcert door jeugdleden, 
een kunstmarkt met kunst ge-

maakt door Spaarneleden), een 
foto-actie waarmee je per ploeg 
op de foto werd gezet. Verkoop 
van Spaarne mutsen, een verho-
ging van de inschrijfgelden voor 
de Bollentochten, een Benefiet- 
diner van de Rotary Heemstede. 

Er is goed samengewerkt. Het 
was voor het Spaarne als ge-
heel ook leuk en goed dat er dit 
jaar veel meer reuring was in de-
ze sociëteitszaal dan gebruikelijk, 
met de vele aantrekkelijke activi-
teiten. Dat is door veel leden ge-
waardeerd. Maar het ging en gaat 
natuurlijk allemaal om het goede 
doel, de financiering van de LA-
TER-studie door wetenschappers 
van het prinses Maxima Centrum 
in Utrecht. Een studie naar de late 
effecten van jongeren die gene-
zen zijn verklaard van kinderkan-
ker, maar op latere leeftijd toch 
vaak geconfronteerd worden met 
vervelende effecten.

Ton van den Brink

Werkzaamheden 
ProRail
Heemstede - ProRail gaat bo-
venleidingwerkzaamheden aan 
het spoorwegnet in Heemstede 
verrichten. Het betreft het begin 
van de Constantijn Huygenslaan 
nr. 20 tot en met de Manpadslaan 
24. Deze werkzaamheden vin-
den plaats op donderdag 18 juli 
om 7 uur en op maandag 22 juli 
om 9 uur. Er kan geluidhinder op- 
treden. Meer informatie op:
www.prorail.nl. 

Knuffel 
Konijn 
gevonden
Heemstede - Leonie Beek-
meijer en Roel Ramakers 
troffen dit verloren knuffel-
tje aan op de Binnenweg: 
“Dit verloren ‘ Konijn’ knuffel-
tje heeft een vinder een ‘vei-
lig’ plaatsje gegeven op een 
fietsenstandaard voor de 
Brunawinkel op de Binnen-
weg 125. Wij hebben er deze 
foto van gemaakt en hopen 
dat via bekendmaking in ‘de 
Heemsteder’ het knuffeltje 
daar weer snel wordt opge-
haald en weer thuis herenigd 
kan worden.”

 

Van het weekend had ik een festival in het dorpje Twisk in de 
kop van Noord-Holland. Of all places: Twisk Outdoor. Het festi-
val was medegeorganiseerd door een oud-collega van PWN(T), 
waar ik communicatiemanager was. Ik werkte toen af en toe 
op de waterzuiveringsinstallatie van PWN in Andijk, daar in de 
buurt. Het was de derde keer dat ik naar dit festival ging. 
Afijn, ik kwam een half uur voor het festival zou beginnen in 
Twisk aan, zodat ik de auto nog kwijt kon.  Twisk is een prach-
tig langgerekt dorp met mooie monumentale panden en boer-
derijen. West-Friesland heeft wel iets: rust, een prachtig lande-
lijke omgeving en broodnuchtere inwoners. Dat laatste ken-
de ik al uit Andijk. Ze kennen elkaar ook allemaal en weten al-
les van elkaar. En daar steken ze zelf de draak mee, want ik zag 
onderweg affiches voor een ander festival in Wognum. Dat fes-
tival heet toepasselijk ‘Ons kent Ons’. 

Als West-Friezen echt iets raar vinden dan zeggen ze met uitge-
streken gezicht: “Da’s nou wel weer bizonder” (bijzonder wordt 
echt met een duidelijke “i” uitgesproken).  Of als iets niet mo-
gelijk is of je moet ze teleurstellen, is het standaardantwoord:  
“Da’s nou weer jammer.” Ze zijn zeker hulpvaardig en vriende-
lijk, met de noordelijke nuchterheid ten top en tonen niet zo 
snel hun emoties. Met droge humor en een stalen smoelwerk.

In Twisk stapte ik uit en ik moest nog iets eten. Daar liep zo’n 
West-Friezin net haar hond uit te laten. Ik vroeg haar of er 
ergens een snackbar was waar ik een patatje kon eten. Ze 
antwoordde droog met een Noord-Hollands accent: “Nea, da 
hebbe we hier nie hoor.” Verbazingwekkend, stad ontmoet 
provincie. Er was echt helemaal niets. Wel de kerk en de voet-
balclub. Dan maar met de auto zoeken. Ik kwam uit bij een klein 
restaurant in Abbekerke, vijf kilometer verderop.

Dan het festival. Het hele dorp en omgeving was uitgelopen. Je 
legde 25 euro in de pot en je kon daarmee onbeperkt drankjes 
halen. Supergezellig. Hoe meer bier erin ging, hoe filosofischer 
en aaibaarder de West-Friezen werden. Hele levensverhalen vol 
emotie werden geopenbaard bij de pisbak. De ongenaakbare 
nuchterheid spoelen ze met bier weg. Daar stond psycholoog 
Jonker het allemaal aan te horen. Omhelzingen en armen om je 
heen. ‘Da’s nou wel weer bizonder’. 
Volgend jaar dus weer: “Let’s Twisk again...”. 

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

“Da’s nou wel weer bizonder”

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

 

 

 

 

 

 

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder 
Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing  
- Maximaal twee kabaaltjen per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje 
 weigeren 
* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor 
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:  
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onder-
werp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een 
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
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18 juli
  Midzomermaaltijd met Indisch 
buffet. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Aan tafel tussen 
17.15 en 18 uur. Kosten € 10,55.  
Reserveren hiervoor kan tot 
uiterlijk wo 17 juli tot 11 u., 
op: 023- 5483828.

18 juli, 1, 15 en 29 augustus
  Creatieve middag met Gaby 
Godijk. De Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Van 
14-15.30 uur. Kosten € 3,- per 
middag.

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

Za 20 juli
  Verjaardagsfeestje 30 jaar 
Vrienden Wandelbos Groenen-
daal. Adriennelaan bij ingang 
van de Kinderboerderij, Heem-
stede. Van 10-12 u.

31 augustus
  Heemstede Sportief: wat is 
jouw sport? Informatiekramen 
aan de Raadhuisstraat & Bin-

▲

nenweg. Gratis toegang. Van 
10-17 u.

28 juli
  10.000 stappenwandeling. 
Start om 10.00 uur (tot ca 12.00 
uur) vanaf het zwembad op de 
Sportparklaan.

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

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

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

  Zomeravondconcert in de Lu-
therse Kerk. Witte Herenstraat 
22, Haarlem. Aanvang 20.30 
u.  Toegang: € 18,-, jongeren 
tot 30 jaar € 9,-, kinderen tot 
en met 12 jaar gratis. Kaarten 
en programma via de website 
(www.tihms.com/concerten).

Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail: redactie@heemsteder.nl

24, 31 juli en 7 augustus
  Rollatorwandelen in Heemste-
de. Start: Plein1, Julianaplein 
1 in Heemstede, om 10.30 u. 
Meer info: www.teamsportser-
vice.nl/heemstede-zandvoort.

TENTOONSTELLINGEN

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

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

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

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

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

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

Zelf was kammen en slingeren
Kinderen en het bijenleven 
Heemstede - Imker Pim Lemmers 
is altijd blij als kinderen op zijn 
bijen afkomen en komen kijken 
als hij uitleg geeft hoe ze leven en 
vooral hoe ze werken. Bij het ho-
ningslingeren mogen ze komen 
helpen om de raten te ontzege-
len en mogen ze met een kam 
de was van de raat weghalen. 
Die was houdt de honing vast als 
een dekseltje. Daarna kan de he-
le raat de slinger in en mag je de 
motor starten. Vroeger mocht je 
aan de slinger draaien, nu is het 
een knopje omdraaien en onder 
de ketel stroomt de honing zo in 
je potje.
Zondagmiddag was Pim met col-
lega imkers weer bezig om te slin-
geren en gaf hij uitleg over het le-
ven van de bijen. Achter de Kin-
derboerderij staat een aantal bij-
enkasten, je hoort het gezoem 
van de honingmakers. Het zijn 
geen herriemakers, voor Pim zin-
gen ze om zijn kop.

Net op tijd komt burgemeester 
Astrid Nienhuis aanlopen als Pim 
vertelt waarom hij zo blij is met 
die kinderen, want hij kent geen 
mensensoort dat zo enthousi-
ast is over het bijenleven en juist 
die kinderen maken over 15 jaar 
het beleid omtrent dat leven. Krij-
gen ze straks nog voldoende leef-
ruimte? Zijn er straks nog bloe-
metjes waar ze hun voeding uit-
halen? Tien jaar geleden dacht 
men nog: “Ach die bijtjes”.

Gelukkig is een groot deel van 
de bevolking tot besef gekomen 
dat bijen heel belangrijk zijn voor 
onze voeding. Zonder bijen geen 
aardbeien, peren, appels, geen 
fruit, geen groente. Nog maken 
we het leven van bijen moei-
lijk met de verstening van onze 
leefomgeving. Hele tuinen wor-
den volgelegd met tegels, waar 
groen hoort ligt grijs. Is dat echt 
mooier?

Mensen worden blij van in 
kleur en bloei staande bermen. 
Zo goed voor de wilde bijen.
Vijf jaar geleden nog werden wer-
den ze in volle bloei weggemaaid, 
nu gelukkig zoemen er bijen en 
lopen er mensen te lachen.

Pim Lemmers filosofeert nog 
over nieuwe kasten. Mooi in de-
zelfde kleur op de Kinderboerde-
rij en een mobiele slinger/centri-
fuge om overal, vooral op scho-
len, te demonstreren en kinderen 
wegwijs te maken in bijenland. 
Net zoals hij vroeger bij Mellona 
Bijenpark in Santpoort geleerd 
heeft met bijen om te gaan en 
gefascineerd werd door het leven 
en werken van de bijen. Ze ma-
ken zo`n mooi product. Honing. 
Zegt de ene kok tegen de andere: 
“Wat is die kip met honing toch 
lekker he!”

Ton van den Brink

Terwijl burgemeester Astrid Nienhuis toekijkt, laat collega-imker Jan Kroezen de kinderen zien hoe alles werkt.

Afscheid van zuster Pauline Marie van Bavokoor
Heemstede - Ze zingen het liefst 
elke zondagmorgen, de sopra-
nen, alten, tenoren en bassen van 
het Bavokoor. Het mag best een 
beetje moeilijk zijn. Daar repe-
teren ze elke dinsdagavond met 
dirigent Rob Draiier voor, die elk 
niet correct toontje van wie dan 
ook opmerkt. Heel knap op zich, 
maar ook irritant voor de andere 
koorleden als het dan weer over 
moet. En daarom doet iedereen 
zo zijn best, is de sfeer goed en 
houdt iedereen de goede moed 
erin. Met als resultaat zondag-
morgen iedere keer weer compli-
menten van kerkbezoekers die er 
soms zelfs voor komen. Zondag-
morgen was de slotviering: het 
koor gaat zes weken op vakantie, 
veel leden blijven zingen op het 
strand of camping, in de bossen 
of op pleinen in mooie steden. 
Maar zondag zongen ze nog met 
een aantal gastzangers, een feest-
mis ter afsluiting van het seizoen 
en om zuster Pauline Marie te 
eren en afscheid van haar te ne-
men. Want de Augustines was 36 
jaar koorlid, een mooie altstem 
en later een geprezen steunpilaar 
van de tenoren. Ze voelde zich 
best thuis tussen die mannen. Na 
de feestmis was er gebak en kof-
fie, bloemen en een bijzonder ca-
deau in de vorm van een foto-
boek met prachtige foto`s van 36 
jaar Bavokoor geschiedenis. Pau-
line Marie gaat verhuizen naar 
Alkmaar. Haar klooster Thagaste 
aan de Glip gaat dicht, zij heeft 
daar wel moeite mee.

Het koor is hiermee wel een te-
nor kwijt en telt momenteel 34 
enthousiaste vaste koorzangers 
en een aantal vaste gastzangers, 
die het erg leuk vinden ons koor 
te versterken met de kerst, Pasen 

en tijdens speciale gelegenhe-
den, zoals deze viering.
Sinds september 2014 staat het 
Bavokoor onder de bezielende 
leiding van de energieke en en-
thousiaste dirigent Rob Draijer 
met aan het orgel Wim Rijkhold 
Meesters. U kunt ook zelf onder-
deel worden van dit koor. Het 
kan u heel veel plezier, gezellig-
heid en sociale contacten opleve-
ren en daarbij is zingen ook nog  
goed voor de gezondheid. 

Voor meer info of aanmelding 
kunt u bellen met Agnes Martens 
(voorzitter): tel. 023-5280895, of 
via: www.hbavo-heemstede.nl.

Ton van den Brink Pastor PH. Ogtrop , Erica Kerkstra en zuster Pauline Marie.

Heemstede - Na het succes van vorig jaar organiseert de Heem-
steder samen met Boekhandel Blokker wederom een spannen-
de zomerpoëziewedstrijd. De hoofdprijs voor de winnaar is een 
boekenbon ter waarde van 50 euro. 

•  Inzendingen kunnen van 17 juli tot en met 31 augustus, 
voorzien van naam, telefoonnummer en e-mailadres gemaild 
worden naar redactie@heemsteder.nl.

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

•  De jury die de inzendingen beoordeelt, bestaat uit het redac-
tieteam van de Heemsteder en Arno Koek van Boekhandel 
Blokker. 

•  De winnaar wordt in de eerste week van september persoon-
lijk bericht. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

•  Tussentijds worden geselecteerde inzendingen gepubliceerd 
in de Heemsteder.

Heemsteder en Blokker
Zomerpoëziewedstrijd 2019

Zomermijmeringen
Zomermijmeringen
breng ik onder woorden
In een stortvloed
schuilen ze in een gedicht
de liefde die daarbij hoorde
is niet voor me gezwicht

Zomermijmeringen 
warm en koud tegelijk
de liefde ondervoed
zin zonder gezicht
gaf geen blijk
en is ontwricht

Mirabella, Heemstede

Tijdelijke verhuizing 
Boekhandel Blokker
Heemstede - Vanaf dinsdag 13 
augustus bevindt Boekhandel 
Blokker zich tijdelijk op Binnen-
weg 82 in Heemstede (het ou-
de pand van Nelson schoenen), 
zodat de verbouwing  van het 
pand op Binnenweg 138 en 132 

kan worden gerealiseerd. U bent 
van harte welkom in deze tijdelij-
ke behuizing. De service, de aan-
dacht en de boekentips blijven 
ongewijzigd. Vanaf half oktober 
kunt u terecht in de nieuwe win-
kel op de vertrouwde plek.



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 17 juli 2019

Adresgegevens en 
openingstijden

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

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

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

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

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

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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Heemstede
Nieuws-light

Heemstede

In deze vakantieweken vindt u alle offi  ciële 
bekendmakingen en een beperkt aantal 
redactionele artikelen in HeemstedeNieuws. 
U leest het laatste nieuws van ons ook 
op www.heemstede.nl, Facebook.com/
gemeenteheemstede en Twitter.com/
heemstede

Multifunctioneel centrum Plein1 groeit 
en bloeit als ontmoetingspunt
Het gebouw Plein1 aan het Julianaplein 1 biedt 
nu bijna een jaar onderdak aan organisaties 
die actief zijn in werk, zorg, welzijn, educatie, 
kinderopvang, veiligheid en cultuur.
Veel Heemstedenaren weten Plein1 al te 
vinden. Het is gezellig, veel mensen ontmoeten 
elkaar hier onder het genot van een kop koffi  e 

of lunch, binnen of op het terras. Ook groeit 
het animo voor het huren van zalen voor 
vergaderingen/bijeenkomsten.

Zelf ervaren wat Plein1 te bieden heeft? 
Kom langs bij ons langs op Julianaplein 1 of 
kijk alvast even op www.plein1.nl Fietswrakken 

verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders 
zijn op 12 juli 2019 onderstaande fi etswrakken 
(met platte banden) verwijderd.
- Binnenweg, ter hoogte van 47: een groene 

damesfi ets, merk Sparta
- Binnenweg, ter hoogte van 85: een grijze 

damesfi ets, merk Union
- Hendrik Peeperkornstraat, ter hoogte van 

14: een bruine damesfi ets, merk Batavus
- Oosterlaan, ter hoogte van 2: een groene 

herenfi ets, merk Batavus, een paarse 
damesfi ets, merk Old Dutch

- Koediefslaan, ter hoogte van 3: een zwarte 
damesfi ets, merk Limit

- Händellaan, ter hoogte van 2: een blauwe 
herenfi ets, merk Swinckels, een rode 
damesfi ets, merk Batavus

- Händellaan, ter hoogte van 120: een zwarte 
damesfi ets, merk Sparta

- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 27: een 
grijze damesfi ets, merk Gazelle

- Cruquiusweg, ter hoogte van Park 
Meermond: een zwarte damesfi ets, 
merkloos

Bovengenoemd(e) fi etsen zijn opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn fi ets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Foodfestival Eats & 
Beats
Op 9 juli 2019 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te 
verlenen aan Jorevents voor het organiseren 
van een foodfestival op het Wilhelminaplein op 
30 en 31 augustus 2019.
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven 
het Wilhelminaplein af te sluiten tussen 
de Achterweg/Nicolaas Beetslaan en de 
Camplaan/Cloosterweg vanaf 29 augustus 
2019 08.00 uur tot 1 september 2019 16.00 uur. 
Neem voor meer informatie telefonisch contact 
op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken via (023)548 56 07.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Crayenestersingel 59, het kappen van 1 

bruine beuk en 1 eik,  wabonummer 431833, 
ontvangen 4 juli 2019

- Kerklaan 61, het wijzigen van de 
bestemming ‘kantoor’ naar ‘maatschappelijk’,  
wabonummer 429951, ontvangen 2 juli 
2019

- Lorentzlaan 77, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak,  
wabonummer 430638, ontvangen 3 juli 
2019

- Maaslaan 21, het doorbreken van een muur,  
wabonummer 428194, ontvangen 28 juni 
2019

- Meijerslaan 162, het plaatsen van 2 
gevelkozijnen,  wabonummer 430051, 
ontvangen 2 juli 2019

- Rijnlaan 78, het plaatsen van een dakkapel 
op het achtergeveldakvlak,  wabonummer 
430140, ontvangen 2 juli 2019

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

Aanvragen omgevingsvergunningen, geen 
omgevingsvergunning nodig 
- H.W. Mesdaglaan 2, het vernieuwen van 

kozijnen,  wabonummer 430896, ontvangen 
3 juli 2019. 

- Van de Spiegellaan 5, het plaatsen van 
zonnepanelen,  wabonummer 430192, 
ontvangen 2 juli 2019. 

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Kerklaan 61, het wijzigen van de 

bestemming ‘kantoor’ naar ‘maatschappelijk’, 
wabonummer 429951, ontvangen 2 juli 
2019

Belanghebbenden kunnen van 18 juli tot en 
met 18 september hun zienswijzen kenbaar 
maken aan het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 196, het realiseren van een 

erker aan de voorzijde van de woning, 
wabonummer 423994, verzonden 11 juli 
2019

- Eerelmanstraat 10, het vervangen van 
een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 409018, verzonden 11 juli 
2019

- Eerelmanstraat 12, het plaatsen van een 
dakkapel op het zijgeveldakvlak en het 
vervangen van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 409082, 
verzonden 11 juli 2019

- Jan van Goyenstraat 18, het toestaan van het 
gebruik van het pand als dierenartspraktijk, 
wabonummer 409450, verzonden 9 juli 2019

- Leidsevaartweg 1, het plaatsen van 
zonnepanelen, wabonummer 425131, 
verzonden 11 juli 2019

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

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

In deze vakantieweken vindt u alle offi  ciële 

HeemstedeNieuws ‘light’
Tijdens de vakantieweken:



Zomeravond-
concert in de 
Lutherse Kerk
Haarlem - Tijdens de zomer-
academie van The Holland 
Music Sessions komen muzi-
kale toptalenten (piano, viool, 
cello) naar Noord-Holland om 
masterclasses te volgen en 
concerten te geven. 

Op woensdag 24 juli is er een 
concert in de Lutherse Kerk 
aan de Witte Herenstraat 22 in 
Haarlem, aanvang 20.30 uur.

Kijk voor het volledige pro-
gramma van alle TIHMS con-
certen op www.tihms.com.

Toegangsprijs € 18,-, jonge-
ren tot 30 jaar € 9,-, kinderen 
tot en met 12 jaar gratis. 
Kaarten via de website 
(www.tihms.com/concerten), 
bij VVV Haarlem (Grote 
Markt), bij boekhandel Papy-
rium in Bloemendaal, bij Pri-
mera in Overveen of, vooraf-
gaand aan het concert, aan 
de zaal.

Àlex Ramirez (foto: May Zircus).

Haarlem - 111 km, 11 dagen, 11 
steden, 1 jongen. James Hille-
brand uit Haarlem is het zwerf- 
afval zat en gaat de strijd aan. Met 
zijn zelfgebouwde handkar loopt 
hij deze zomer langs provinciale 
wegen om alles wat mensen op 
straat gegooid hebben op te rui-
men. Zo wordt Nederland scho-
ner en mensen, hopelijk, bewus-
ter. 

James Hillebrand ziet iedere dag 
als hij naar school fietst rotzooi op 
straat. “Het is niet alleen vies en 
lelijk”, vertelt de 13-jarige Haar-
lemmer, “ik zie meeuwen frietjes 
eten. Dat is toch niet goed!” Het 
idee om daar wat aan te doen, be-
stond al langer. Maar toen James 
las dat Maarten van der Weijden 
deze zomer de elfstedentocht 
ging zwemmen, wist hij ook hoe.

Samen met zijn oom bouwde hij 
een handkar van een oude schut-
ting, met verschillende comparti-
menten voor restafval, glas, plas-
tic en papier. “Afval vergaat lang 
niet altijd en blijft in de natuur 
zwerven. Veel ervan komt in de 
zee terecht, waar de vissen het 
eten, zodat het uiteindelijk ook 
weer in ons voedsel terecht komt. 
Er is al een enorme plastic soep. 
Mensen realiseren zich dat ken-
nelijk niet, anders zouden ze hun 
afval zelf wel opruimen.”

James hoopt dat als mensen hem 
straks zien lopen, bij zichzelf te 
rade zullen gaan. “Het plastic in 

de oceanen moet worden opge-
ruimd”, vindt James, “en daar is 
geld voor nodig.” Je kunt James 
sponsoren door geld over te ma-
ken of een bedrag te schenken 
voor elk 50 stuks opgehaald vuil. 

De opbrengsten gaan allemaal 
naar Ocean Clean Up. “Want”, zegt 

James, “zij doen tenslotte hetzelf-
de als ik: opruimen.”
Op 20 augustus komt James 
aan in het Vondelpark aan en hij 
hoopt dan met zoveel mogelijk 
mensen ook daar de boel schoon 
te maken.
https://jamesruimtop.weebly.
com.

James ruimt op voor Ocean Clean Up Connexxion introduceert 
barcode als vervoerbewijs
Regio - Vanaf 15 juli a.s. kunnen 
reizigers in Haarlem-IJmond een 
barcode als vervoerbewijs ge-
bruiken in de bussen van Con-
nexxion. Alle bussen zijn uitge-
rust met een nieuwe barcodes-
canner. Reizigers kunnen deze 
scanner gebruiken om in- en uit 
te checken. Reizigers kopen een 
kaartje bij de chauffeur en beta-
len met pinpas of creditcard. Op 
het moment van aankoop bij de 
chauffeur is het kaartje direct in-
gecheckt. Bij het verlaten van de 
bus checken zij uit door de barco-
de onder de scanner te houden. 
Bij een overstap naar een volgen-
de bus kan worden ingecheckt 
met de barcode.

Barcodes, ook wel bekend als 
streepjescodes, vind je overal. Ze 
staan op een bioscoopkaartje, op 
je instapkaart van het vliegtuig 
en op je boodschappen. Bijna alle 
winkels, evenementen en attrac-
ties accepteren barcodes. Uiter-
aard gaat het openbaar vervoer 
daar ook in mee. Reizigers die een 
los kaartje kopen in de bus, chec-
ken voortaan in- en uit met de 
barcode op dat kaartje. Zo wordt 

overstappen met een los kaartje 
makkelijker: de barcodescanner 
controleert of het kaartje op het 
moment van reizen geldig is.
 
De reiziger heeft steeds meer be-
hoefte aan integratie van alle ver-
voerdiensten. Naast bus, tram, 
metro en trein moet het steeds 
makkelijker worden om bijvoor-
beeld een (OV) deel-fiets, deelau-
to of taxi te gebruiken. Een ticket 
met barcode voor alle vervoer-
middelen maakt deze ‘mobility 
as a service’ mogelijk. Met barco-
descanners in de bussen zet Con-
nexxion nu een belangrijke stap 
om ook het openbaar vervoer in 
de regio Haarlem-IJmond toe-
gankelijker te maken.

De volgende stap is de online 
verkoop van tickets met een bar-
code in de webshop. Dit kaart-
je kan worden geprint of wor-
den getoond op een smartpho-
ne. In de bus controleert de bar-
codescanner of de barcode op 
het moment van reizen geldig is. 
Zo wordt het reizen met het OV 
steeds eenvoudiger.  Meer infor-
matie op www.connexxion.nl. 

Foto: Bart Jonker

Fergus Mulvany nieuwe
Europees Kampioen Zandsculpturen
Zandvoort - De Ierse kunste-
naar Fergus Mulvany is uitge-
roepen tot de nieuwe Europees 
Kampioen Zandsculpturen. Hij 
volgt hiermee de Spaanse Sergio 
Ramirez op. Van 8 tot en met 
14 juli hebben zes ‘carvers’ uit 
verschillende Europese landen 
zich gestort het creëren van een 
schitterend sculptuur passend bij 
het centrale thema ‘75 jaar vrij-
heid’. Op 14 juli heeft een pro-
fessionele jury Fergus voor de 4e 
keer in 8 jaar tijd tot winnaar uit-
geroepen.

De vakjury beoordeelde het 
kunstwerk ‘Vrijheid, Gelijkheid 
en Broederschap’ als “Een virtu-
oos ontwerp met een uitsteken-
de technische beheersing van 
het materiaal zand. Het kunst-
werk heeft een prachtige detaille-
ring en een duidelijke beeldtaal.” 

Het EK Zandsculpturen werd in 
2019 voor het achtste achtereen-
volgende jaar in Zandvoort ge-
organiseerd. Het EK en het aan-
sluitende Zandsculpturen festival 
trekt jaarlijks tienduizenden men-
sen naar Zandvoort die ieder met 
eigen ogen de ongelooflijk gede-
tailleerde beelden willen bekij-
ken. De zes vrijheidsmonumen-

ten van zand zijn nog nog tot half 
oktober te bewonderen.

Dit jaar wordt het Zandsculptu-
ren festival voor het eerst uitge-
breid met meer kunst in de open-
bare ruimte. Op Boulevard de Fa-
vauge kunnen bezoekers een 
prachtige buitenexpositie van 
de Zandvoortse fotograaf Edwin 
Keur bekijken. De expositie be-

staat uit een serie foto’s over de 
verschillende grondrechtelijke 
vrijheden, beelden van de diversi-
teit en de samenleving van Zand-
voort. De expositie is te bezoeken 
tussen 14 juli en 5 september. 

Het Zandsculpturen festival en 
de buitenexpositie zijn kosteloos 
te bezoeken. Meer informatie op: 
www.zandvoortsmuseum.nl.

Foto aangeleverd door het Zandvoorts Museum

Afsluiting seizoen bij scouting WABO
Heemstede - Afgelopen zater-
dag is het jaar bij scouting WA-
BO Heemstede afgesloten met 
een fotobooth. Welpen, scouts 
en vrijwilligers konden een mag-
netische foto laten maken, die 
ze thuis op de koelkast kunnen 
plakken.
De welpen hadden hun ouders 
uitgenodigd om een bijeenkomst 
mee te draaien en hebben lekker 
samen gerend. De scouts heb-
ben de laatste dingen voor hun 
kamp doorgesproken, spelletjes 
gespeeld en afgesloten met een 
picknick. De sherpa’s hebben tij-
dens hun laatste opkomst ge-
holpen met water uitdelen bij de 
grachtenloop.  

Ook de vrijwilligers kijken terug 
op een mooi seizoen. De weke-
lijkse opkomsten waren weder-
om gezellig, er was een succes-
volle Girl Power Event en zijn er 
diverse groepsdagen geweest 
waarbij er veel leuk werd samen 
gewerkt. 

Het nieuwe seizoen begint met 

het Girl Power Event op zaterdag 
7 september. Alle meiden vanaf 
6,5 jaar zijn welkom om van 10 tot 
12:30 gratis mee te komen doen. 
Kijk voor meer informatie op 
facebook.com/scoutingwabo of 
op www.waboscouting.nl.

Scouting WABO heeft enkele 
open vrijwilligersfuncties. Bent u 
geïnteresseerd?

Neem contact op met:
info@waboscouting.nl voor meer 
informatie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




