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Onze krant komt
de hele zomer uit!

GEEN KRANT 
ONTVANGEN?

Geef het door:
0251-674433 of

info@verspreidnet.nl

ZOMERKRANT

Heemstede - Een tuin in de bocht aan de openbare weg, op de 
Overijsellaan. Die wordt goed onderhouden door drie bewoners 
van de fl at Blauwvink. Een mooi stukje tuin waar de bewoners 
even tot rust kunnen komen. Met prachtige heesters en bloe-
men: een aanwinst voor de wijk. Zo wordt dit stukje grond goed 
benut. Als je voorbij komt, word je blij van dit vrolijke aangezicht.

Ommetje in Heemstede

Foto: Marenka Groenhuijzen

 dagelijks verkrijgbaar bij 

 Landgoed Groenendaal

schepijs van

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  

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

KwaliteitsslagerijInbraak in de OLV Hemelvaartkerk
Heemstede - In de nacht van 
donderdag 9 op vrijdag 10 juli
hebben een of meerdere dieven 
met geweld ingebroken in de 
OLV Hemelvaartkerk aan het Val-
kenburgerplein in Heemstede. 
Het secretariaat constateerde dit 
vrijdagmorgen 10 juli vroeg. Er is 
direct aangifte gedaan bij de po-
litie, die een onderzoek instelde. 
Dit en de recherche van eigen pa-
rochianen heeft wel het een en 
ander opgeleverd. De materië-
le schade aan het houtwerk van 
kozijn en deur, het deels verniel-
de glas-in-loodraam van Karel 
Trautwein uit 1927, met de voor-
stelling van de priester Melchise-
dek met brood en wijn, en drie 
off erblokken is groot. Daarnaast 
hebben twee diefstallen van lood 
van de Calvariekapel aan de voor-
zijde van het kerkgebouw plaats-
gevonden. 

De kerkgemeenschap begon di-
rect een herstelactie. Een eerste 
herstel van deur, kozijn en slot 
werd gelijk diezelfde middag ter 
hand genomen. Ook de off er-
blokken worden snel hersteld. 
Een zorgvuldige zoekactie op de 
vloer en op het dak heeft nage-
noeg alle delen van het gebrand-
schilderde gezicht van Melchi-

Foto: Bart Jonker

sedek opgeleverd. Onderzocht 
wordt hoe dit zorgvuldig te her-
stellen. Daarbij wordt gebruik ge-
maakt van de expertise van de 

restauratoren van de kathedraal 
van Haarlem. Ander eenkleurig 
glas kan eenvoudig worden be-
steld. Volgens het bericht van de 

kerk is er materiële schade en is er 
grote emotionele schade, maar is 
er bovenal de getoonde kracht en 
de wil om alles te herstellen.

“Tuinieren is echt zijn lust en zijn leven”
Heemstede - Bianca Lindner uit Heemstede stuurde deze fraaie fo-
to’s van de tuin van haar ouders: “Hierbij drie foto’s van de prachti-
ge tuin van mijn ouders. De tuin en vijver is echt de trots van mijn 
81 jarige vader (Hans Diependaal), hij doet al het onderhoud nog 
steeds zelf, het tuinieren is echt zijn lust en zijn leven”, aldus Bianca.

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@heem-
steder.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!
Meer tuinen elders in deze krant.

Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde:

Duurzaam nieuws!
Heemsteedse energie-

coaches in beeld
 Kijk op pagina 5

College B&W: geen (extra) belasting voor terrassen
Heemstede - De bestaande lan-
delijke en aanvullende lokale 
maatregelen om ondernemers in 
Heemstede te ondersteunen tij-
dens corona zijn uitgebreid. Dit 
laat de gemeente weten in een 
persbericht.  Het college van B&W 
heeft dinsdag besloten dat on-
dernemers met een terras vanaf 
1 juni geen extra precariobelas-
ting betalen voor de uitbreiding 
van het terras.  Daarnaast betalen 

zij voor de maanden maart, april, 
mei en juni helemaal geen preca-
riobelasting.

Sinds1 juni zijn de terrassen on-
der voorwaarden weer open. 
Er zijn afspraken gemaakt tus-
sen ondernemers en gemeen-
te over het gebruik van de open-
bare ruimte. Zo mogen onder-
nemers terrassen uitbreiden om 
het verlies aan inkomsten door 

de coronacrisis te compenseren. 
Het extra gebruik van gemeente-
grond wordt niet belast. Het col-
lege heeft ook besloten om met 
terugwerkende kracht geen pre-
cariobelasting te heff en voor 
de periode dat horecagelegen-
heden en terrassen vanwege co-
ronamaatregelen gesloten wa-
ren.
Met deze twee regelingen komt 
de gemeente tegemoet aan de 

wensen van de winkeliersvereni-
ging en Koninklijke Horeca Ne-
derland. De maatregelen zijn een 
aanvulling op de bestaande lan-
delijke en lokale maatregelen 
voor zzp’ers, stichtingen en ver-
enigingen, zoals uitstel betaling 
gemeentelijke belastingen en 
huur.

Meer informatie op:
www.heemstede.nl/corona.

 DEZE WEEK IN DE KRANT

Traumahelikopter voor 
allergische reactie
Zandvoort - Een strandganger is 
maandagmiddag 13 juli gewond 
geraakt door een wespensteek bij 
een strandtent aan de Boulevard 
Barnaart. Rond 11.35 uur werd de 
man gestoken.
Een tweetal ambulances en het 
traumateam zijn ter plaatse geko-
men. De traumahelikopter land-

de op het strand. De reddingsbri-
gade heeft geassisteerd door een 
veilige landingsplaats te creëren.

Het slachtoff er is na de eerste 
zorg ter plaatse per ambulance 
naar het ziekenhuis gebracht.

(NieuwsFoto.nl/Laurens Bosch)
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Kerkdiensten

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Zondag 19 juli, 10u.
Ds. A. Tromp.

 
De dienst kunt u volgen

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

kerken/11159.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

Za. 18 juli, 17u. Holy Mass/
Engelse Mis.

Zo. 19 juli, 10u. H. Mis,
Pastor Rob Verhaegh.
18.45u. Plechtig Lof.

Di 21 juli, 9u. H. Mis.

Wo 22 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

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 19 juli, 10.00 uur
Leiding: Elske en Harrie.

Info: info@rafael-nehemia.nl.

www.rafael-nehemia.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

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

Zaterdag 18 juli, 19u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Zondag 19 juli, 10u. 
Eucharistieviering.
Pater Tristán Peréz.

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

Doopsgezinde Gemeente
Postlaan 16 Heemstede

Zondag 19 juli, 10.30u.
Ds. Wim Grimme.

www.vdgh.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 19 juli, ds. Pieter Terpstra
gezamenlijke dienst vanuit 

Heemstede.

 De vieringen kunnen ook online 
worden gevolgd.

www.pkntrefpunt.nl

GEEN KRANT?
0251-674433

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 86, 88 (met to-
rentje) en 90 in een fragment 
uit een ansichtkaart van Vin-
cent Martin. Hoewel 86 en 88 
gebouwd zijn in 1919, staan er 
al sinds 1917 advertenties voor 
personeel voor beide panden. 
Op 18 maart 1919 en 23 juni 
1919 wordt met “Café-Restau-
rant ‘Oud Rozendaal’ op num-
mer 86 geadverteerd, maar die 
zat eigenlijk op 92.
In het adresboek van Haarlem 
van 23 januari 1923 wordt Bron-

steeweg 86 bewoond door G.A. 
Fijten met het bijzondere be-
roep ‘verlofhouder’.
In meerdere kranten wordt van-
af 1934 geadverteerd voor vi-
oollessen op 86. Violiste Aegidia 
(J.H.) de Petit geeft les.
In advertenties na 1942 wordt 
dochter S.M. (Maria) de Petit ge-
noemd als zangeres, maar ook 
als zang- en spraakpedagoge. 
In het adressenboek van Heem-
stede van 1 november 1957 
woonde journalist A. Boerma 

op 86 en hij wordt daar in 1975 
nog steeds vermeld.
In 2006 stond het pand te koop 
voor € 945.000,-, in 2012 voor 
€1.100.000,-. Met Google ko-
men we nog de onderneming 
‘Vira B.V.’ tegen op nummer 86.
Op nummer 88 was de eerste 
bewoner gemeenteopzichter 
J. Schelling. Daarna diverse be-
woners. In 1948 wordt er een 
onderneming genoemd in het 
adressenboek van Heemstede; 
‘Im- en Export Ewitex’. Directeur 
was E. Witjas. Tot in 1993 zat het 
Im- en Export bedrijf op num-
mer 88. Met Google komen we 
nog de fi rma’s Tuin10 B.V., F.P. 
van Veen B.V. en Zadok Beheer 
B.V. op 88 tegen.
Bronsteeweg 90 is gebouwd 
in 1920. Het pand staat op de 
hoek met de Overbosstraat. 
Vooral bewoning in de pand 
met o.a. een ‘agent voor buiten-
landse huizen’, Engelse les werd 
er gegeven (advertentie 1946), 
verkoopleider (1957-1966), eco-
noom (1969-1993) en met Goo-
gle vinden we ‘Bonte Vogels’ 
voor o.a. kindercoaching.

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 12 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 (20)

Zandvoort - Konijnen zijn leu-
ke, speelse en slimme dieren. 
Geen wonder dat ze als huis-
dier zo ontzettend populair 
zijn. Natuurlijk wil je je konijn 
zo lang mogelijk gezond hou-
den. Naast goede voeding, 
een groot hok met voldoen-
de ruimte en een huisgenootje 
(konijnen zijn heel sociale die-
ren en leven liever niet alleen), 
is het ook belangrijk je konij-
nen te beschermen tegen ziek-
ten.

Myxomatose en Rabbit Hae-
morrhagic Disease (RHD) zijn 
twee ernstige (maar te voorko-
men) besmettelijke ziekten bij 
konijnen. RHD wordt ook wel 
Viraal Haemorrhagisch Syn-
droom (VHS) of viral haemor-
rhagic disease (afgekort VHD) 
genoemd.
Myxomatose wordt vooral 
overgebracht door bloedzui-
gende insecten zoals muggen 
en vlooien. Echter dit virus kan 
ook door direct contact tussen 
konijnen (bijvoorbeeld contact 
met een besmet wild konijn) 
verspreid worden.
Het RHD virus wordt door be-
smette konijnen uitgescheiden 

via urine, ontlasting en speek-
sel. Maar ook stekende insec-
ten kunnen je konijn besmet-
ten. Daarnaast kan dit virus ook 
vele maanden in de omgeving 
overleven en via groenvoer, 
stro, hooi of besmette kleding 
je konijn besmetten.
Vanaf een leeftijd van vijf we-
ken mogen konijnen gevacci-
neerd worden. Het konijn heeft 
drie weken na de vaccinatie 
voldoende immuniteit (afweer) 
opgebouwd en deze blijft een 
jaar lang aanwezig.

Al de nieuw binnen gekomen 
dieren worden bij het wekelijk-
se bezoek van de dierenarts in-
geënt. Helaas zijn er onlangs 
toch twee konijntjes overleden 
aan RHD. Dit virus kan in enke-

le dagen op een heel nare ma-
nier fataal zijn voor de knagers. 
Hierdoor wordt de noodzaak 
van een inenting voor gehou-
den konijnen weer heel duide-
lijk. Laat daarom ook jouw ko-
nijnen jaarlijks inenten.

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. 

Laat gezonde 
konijnen 
inenten

Bino en tammie (aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland).

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!

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Rectifi catie
Bij het artikel Klassiekers in 
Heemstede van 8 juli is de 
foto van de oorspronkelij-
ke auto, de Citroën CV 2, 
niet meegenomen. Bijgaand 
nogmaals de oude en de 
nieuwe oldtimer van de fa-
milie Funcken.

Willem van Dam trouwt zijn Eveline
Heemstede - Hij was voorzitter 
van WCH, de winkeliersvereni-
ging Binnenweg-Raadhuisstraat 
en hij, Willem van Dam, moest 
in een commissievergadering in-
spreken. De toenmalige fractie-
voorzitter van de VVD, Eveline 
Stam, zat in de Raad en hoorde de 
ondernemer aandachtig aan. En 
hij dacht: “Wat een leuke vrouw!”
Eveline en Willem organiseerden 
een jaar later namens de VVD en 
de WCH een avond over veran-
derende winkelstraten waar Cor 
Molenaar sprak; in dit verhaal niet 
belangrijk, maar wel voor Eveline,
die belangstelling had voor het 
onderwerp én later ook voor Wil-
lem. Ze raakten weer gesprek en 
daar bleef het niet bij. Een half 
jaar later pendelden zij heen en 
weer tussen Bennebroek waar 
Willem een huis had en Heem-
stede.

Vrijdagmiddag 10 juli stonden 
ze beiden op het bordes van het 
Raadhuis, waar ze in de echt wa-
ren verbonden door de Buitenge-
woon Ambtenaar van de Burger-

lijke Stand, Edith Tiessen. Willem 
wilde vanaf het bordes aan heel 
Heemstede laten zien wie zijn 
vrouw was.
Daarna was er een trouw tuin-
feest thuis in Bennebroek. Vol-
gende week op honeymoon naar 
Curaçao. Samen trekken ze in het 
huis van Eveline in Heemstede, 

want ze zijn allebei verknocht aan 
Heemstede.
Werken en wonen in hun Heem-
stede, lekker dicht bij zijn choco-
laterie op de Raadhuisstraat, waar 
zijn ijsengeltjes al jaren het heer-
lijke Van Dam ijs verkopen.

Ton van den Brink

Heemstede - Jacob van Oerle uit Heemstede 
was voor zijn pensioen van beroep slager en is 
de trotse bezitter van wel twee hele bijzonde-
re exemplaren van de Opel Rekord. Kent u deze 
klassiekers nog?

Jacob: “De ene Rekord is een B6 met zes cilin-
ders uit 1966. De kleur is turquoise. Het is de ori-
ginele lak en daar heb ik nooit wat aan gedaan. 
Het is nog steeds een mooi glimmertje. Ik ben de 
eerste eigenaar en rijd nog steeds met deze wa-
gen. Hij heeft inmiddels 485.000 kilometer erop 
zitten. Nooit problemen mee gehad. Het is ge-
woon een ijzersterke en technisch goede wagen. 
Ik ben er zelfs nog mee met het hele gezin naar 
Oporto en Lissabon in Portugal mee gereden. 
De wagen kan een topsnelheid van 170 kilome-
ter per uur halen en met zijn 2605 cc heeft hij 
117 pk. Dat was heel wat voor zijn tijd. Ik heb hier 
ook vaak een caravan mee getrokken. Het bij-
zondere is dat van dit specifi eke model er maar 
1000 van gebouwd zijn en ik de enige ben in Ne-
derland die ermee rondrijd. Dit model is ook te 
herkennen aan de zilveren achterkant. Destijds 
was de nieuwprijs van deze auto 5000 gulden. 
Ik kan er gewoonweg geen afstand doen: ik vind 
het heerlijk om hier mee te rijden. Sinds 1936 is 
de 4-cilindermotor van de Rekord nooit veran-
derd. Ze hebben alleen bij dit model twee extra 
cilinders toegevoegd, zodat het een zescilinder 
werd. Ik heb zelfs de originele brochure nog van 
dit model”, vertelt Jacob, terwijl hij vol trots de 
folder laat zien.

Dan toont Jacob zijn andere heilige koe: een 
Opel Rekord uit 1957 met 4 cilinders. “In deze
auto zijn al mijn vier kinderen getrouwd. Deze 
heb ik 40 jaar en hij rijdt fenomenaal. Stiekem 
vind ik deze auto nog het leukste. Daarnaast 
heb ik ook nog een nieuwe auto voor dagelijks 
gebruik: een Subaru Forrester 2,5 liter. Ook een 
sterke jongen met vierwielaandrijving. Ik wis-
sel graag af en rijd regelmatig met een van deze 
drie auto’s. Net waar ik zin in heb!”

In de garage volgt nog een bijzondere verras-
sing. Jacob toont daar zijn BMW motorfi ets uit 
1955. “Deze heb ik al 55 jaar. De Rotterdamse
politie reed hier op en er zijn er maar 700 van
geproduceerd. Met 600 cc, 24 pk en een top van 
140 kilometer per uur rijdt hij best zuinig: 1 op 

20. Ik kan er onafgebroken rustig 600 kilometer 
mee rijden”, aldus Jacob.  

Bart Jonker

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

Een record met twee Opel Rekords

Stap voor stap opwaardering 
station Heemstede - Aerdenhout 
Heemstede - Het station mag 
zich verheugen op een groeiend 
aantal reizigers. Studenten, scho-
lieren en werkenden weten de 
weg naar het station te vinden. Er 
is Heemstede en ProRail veel aan 
gelegen het station en de om-
geving aantrekkelijk te houden. 
Sinds jaar en dag bezorgt het par-
keren van fi etsen hoofdbrekens. 
Steeds als er een uitbreiding klaar 
is, lijkt het of het tekort aan stal-
lingplaatsen blijft. Het gevolg is 
dat fi etsen lukraak worden weg-
gezet, onder het spoorviaduct, 
tegen het gebouw of in de om-
geving. De gemeentelijk handha-
vers zien dat ook, maar weten dat 
het veelal overmacht is dat fi et-
sen buiten de rekken worden ge-
parkeerd. Zij zijn daarom terug-
houdend met het schrijven van 
bekeuringen. 

Om op korte termijn toch ruim-
te te scheppen in de huidige stal-
ling, gaat men fi etsen, brommers, 
snorfi etsen en bakfi etsen die 
langer dan 30 dagen staan of in 
slechte staat verkeren verwijde-
ren. Dit wordt duidelijk gemaakt 
met een bord. Volgens de bur-
gemeester staat 1/3 van alle fi et-
sen daar (te) lang zonder dat er ie-
mand naar omkijkt. “Fietsen ver-
wijderen schept voorlopig vol-
doende ruimte”, verwacht de ge-
meente. 
Om de ambitie ‘een schone sta-
tionsomgeving’ kracht bij te zet-
ten, ontvouwde burgemeester 
Nienhuis, tijdens het plaatsen 
van het bord, nog andere plan-
nen. Op termijn zal een deel van 
de parkeerplaats worden inge-
richt met fi etsrekken. De omge-
ving wordt, waar mogelijk, op-
geknapt. Er wordt belijning aan-

gebracht rond de vakken. Graf-
fi ti op muren wordt verwijderd, 
een groene uitstraling moet zor-
gen voor een aantrekkelijk ge-
bied. Ook ProRail/NS werken hier-
aan mee en dragen een deel van 
de kosten. Net als Heemstede zou 
ook Bloemendaal bijdragen, al 
staat dit momenteel nog ter dis-
cussie. Veel Bloemendalers ma-
ken gebruik van het station, dus 
een bijdrage is niet onlogisch. 

In de hal van het station is de ki-
osk enige maanden geleden al 
opgewaardeerd tot een huiska-
mer waar je koffi  e, een broodje 
of wat te lezen kunt kopen. Er zijn 
voor de wachtenden zitjes ge-
maakt. Ook de wachtruimtes bij 
de perrons worden aangepakt. 

De handhavers gaan vanaf heden 
optreden tegen fout geparkeerde 
fi etsen. Fietsen die (te) lang staan 
krijgen een sticker. Na 30 dagen 
gaan de fi etsen naar de gemeen-
tewerf aan de Cruquiusweg. Te-
gen betaling van 25 euro kan 
men daar de fi ets alsnog ophalen. 
Na verloop van tijd gaan de fi et-
sen ook bij de werf weg en heeft 
de eigenaar het nakijken. Als al-
les volgens plan verloopt zal er 
de komende maanden weer vol-
doende ruimte zijn voor het par-
keren van fi etsen. Burgemeester 
Nienhuis is naast bestuurder ook 
een handig klusser. Eigenhandig 
bevestigde ze het boord aan de 
daartoe bestemde paal.

Eric van Westerloo

Pinocchio (9+) 
in Filmschuur
Haarlem - Vanaf 18 juli vindt de 
voorpremière plaats van de Ita-
liaanse fi lm ‘Pinocchio’ (9+) in de 
Filmschuur, Lange Begijnestraat 
9 in Haarlem. Regisseur Matteo 
Garrone keert  met deze fi lm te-
rug naar de wortels van het origi-
nele Pinocchioverhaal van schrij-
ver Carlo Collodi.
Als houtsnijder Geppetto uit een 
blok hout een pop maakt ge-
beurt er iets magisch. De bruta-
le pop begint te praten en kan 
lopen, rennen en eten zoals el-
ke kleine jongen. Gepetto noemt 
hem Pinocchio en voedt hem op 
als zijn eigen zoon. Maar Pinoc-
chio vindt het lastig om braaf te 
zijn. Hij is snel afgeleid en tuimelt 
van het ene ongeluk in het ande-
re terwijl hij wordt misleid, gekid-
napt en achterna gezeten door 
bandieten in een wereld vol fan-
tasierijke wezens.
Meer informatie op:
ww.toneelschuur.nl.

Opel Rekord uit 1957.

BMW motor� ets uit 1955.

Opel Rekord B6 uit 1966.
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Noor Persson uit Heemstede stuurde deze foto in. “Het onderhoud van de walkant door de
Gemeente en het onderhoud van de damwand aan de kop van de Blekersvaart door mij heeft 
dit jaar wel een bijzonder prachtig plaatje opgeleverd. Dit ter nagedachtenis aan Mw I. Ooster-
getel-Vermeulen. Zij verzorgde deze bloemenpracht de afgelopen 25 jaar!” 

Ter nagedachtenis

Encore: meer fraaie tuinen
en balkons! 

De familie Brinkmann stuurde fo-
to’s van hun tuin in de Landzicht-
laan, waar zij al 52 jaar met ple-
zier wonen. “Elke avond drinken 
we hier een biertje en rosétje op 
het terras en iedere morgen kof-
fi e met de krant. We genieten elke 
avond  van het voorjaar tot laat in 
het najaar. Met de barbecue lek-
ker eten van de diverse grillge-
rechten en verse groenten. Tij-
dens de coronacrisis hebben we 
genoten van deze luxe in onze 
tuin”, aldus de familie.

Tuinenwedstrijd de Heemsteder 
met De Oosteinde

Bep Uitendaal stuurde deze foto in van haar tuin aan de Korhoenlaan. “Omdat we door de corona pas zes 
weken later naar de camping kunnen, genieten wij nu volop van de zomerbloeiers in onze tuin.” 

Zomerbloeiers in onze tuin

Niet te veel meenemen 
bij De Oosteinde

Een fraai balkon van Carla Mooren. “Ik heb geprobeerd mijn balkon leuk op de foto te zetten. 
Nu ik hier een jaar woon gaat dat steeds beter met de plantenindeling. Vroeger had ik een 
grote tuin, dus het is wel wennen. Als ik bij De Oosteinde ben mag ik niet te veel mee nemen, 
want ik kan het niet meer plaatsen.
Mijn balkon is op Berkenhof. Ik geniet er elke dag van”, aldus Carla.

Genieten van de 
luxe in onze tuin

Mona de Regt aan de Meijer-
slaan stuurde dit kiekje. “Met 
mijn balkon ‘formaat post-
zegel’ heb ik geen enkele il-
lusie een vermeldenswaar-
dige, of prijswinnende foto 
in te sturen. Maar ik zag dit 
voorjaar een thuiszomer in 
het verschiet en kocht een 
paar plantjes en raakte en-
thousiast. Ik kocht gewoon 
wat op mijn pad kwam en 
niet volgens een doordacht 
plan.
Ik heb al bijna alle planten 
overgepot in een grotere 
pot en geniet van dit kleur-
rijke geheel, moet nu alleen 
maar verzorgen. De bijen die 
rond de planten zoemen zijn 
geweldig”, aldus Mona.

Mona de Regt aan de Meijer-
slaan stuurde dit kiekje. “Met 
mijn balkon ‘formaat post-
zegel’ heb ik geen enkele il-
lusie een vermeldenswaar-
dige, of prijswinnende foto 
in te sturen. Maar ik zag dit 
voorjaar een thuiszomer in 
het verschiet en kocht een 
paar plantjes en raakte en-
thousiast. Ik kocht gewoon 
wat op mijn pad kwam en 
niet volgens een doordacht 
plan.
Ik heb al bijna alle planten 
overgepot in een grotere 
pot en geniet van dit kleur-
rijke geheel, moet nu alleen 
maar verzorgen. De bijen die 
rond de planten zoemen zijn 
geweldig”, aldus Mona.

Ik kocht een paar plantjes en raakte enthousiast

Heemstede - Wij zijn heel blij met uw vele inzendingen van uw fraaie tuin 
of balkon die we via de redactiemail ontvangen. We krijgen zoveel bin-
nen, dat we op deze pagina nog even een extra toegift doen. Doet u ook 
mee? Inzenden kan tot en met 31 augustus naar redactie@heemsteder.
nl, onder vermelding van de tuinenwedstrijd. Tuincentrum De Oosteinde 
jureert en stelt voor de mooiste tuinen 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!
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Coronamaatregelen 
treffen vogelhospitaal
Haarlem - Niet het coronavirus 
zelf, maar de coronamaatrege-
len treff en het Vogelhospitaal in 
Haarlem-Noord zwaar.
“Giften via deurcollectes, bra-
derieën en onze open dag zijn 
weggevallen”, vertelt Nancy Bro-
met, secretaris van Stichting Vo-
gelrampenfonds. “Al deze activi-
teiten zijn opgeschort vanwege 
de coronamaatregelen. Dat be-
tekent een gat op onze jaarreke-
ning van circa 15 procent, terwijl 
ons voortbestaan op termijn al 
onzeker is door een niet-sluiten-
de begroting. Alle steun is daar-
om welkom.”

Het hospitaal is voor de dagelijk-
se voeding en medicijnen voor 
haar patiëntjes afhankelijk van 
giften. Ze krijgt beperkt subsidie 
van vijf gemeenten. “Maar daar-
mee is onze voedselvoorziening 
niet gewaarborgd.
Met iedere donatie, groot of klein, 
is de opvangfaciliteit aan de Ver-

gierdeweg 292 in Haarlem, blij. 
Donaties zijn welkom op: Stich-
ting Vogelrampenfonds, IBAN 
NL73 INGB 0000199 399 onder 
vermelding van ‘donatie’.
Structurele donaties vanaf 40 eu-
ro met een minimum looptijd van 
vijf jaar zijn via de ‘overeenkomst 
periodieke schenking’, fi scaal af-
trekbaar. Zie: www.vogelhospi-
taal.nl/help-mee/donateur/.

Foto's aangeleverd door Vogelhospitaal

Samen waterbeestjes zoeken op Leyduin
Vogelenzang - Op zaterdag 18 
juli van 10-12 uur mogen kinde-
ren weer waterbeestjes komen 
zoeken op de buitenplaats Ley-
duin.
In de natuur stikt het in het water 
van de leuke beestjes. Met een 
schepnetje kun je aan de slag om 
die naar boven te halen. Je mag 
je vangst in een loeppotje doen, 
dan kun je die kleine diertjes veel 
beter bekijken. Moet je eens zien 
hoe bijzonder ze zijn. 
Je wilt vast weten hoe die beest-
jes heten. Daarom zijn er handige 
zoekkaarten aanwezig waarop je 
de namen kunt vinden.

Kom ook en ontdek de wondere 
wereld onder water. De boswach-
ter van Landschap Noord-Hol-
land zorgt voor de schepnetjes en 
de loeppotjes, maar je eigen net-
je meenemen mag natuurlijk ook.
Trek laarzen aan of schoenen die 
tegen een stootje kunnen en kle-

ding die vies mag worden. 
Reserveren verplicht op: www.
gaatumee.nl of www.landschap-
noordholland.nl/activiteiten/ex-
cursies/waterbeestjes-zoeken-
op-buitenplaats-leyduin. Het is 
niet mogelijk om ter plekke aan 
te sluiten. Kosten: kinderen tot 12 

jaar; regulier €4,-, kinderen van 
beschermers €3,-.

Vertrekpunt: Gasterij Leyduin. 
Parkeren op parkeerterrein bui-
tenplaats Leyduin, Woestduin-
weg 4, Vogelenzang. Daarvan-
daan is het 7 minuten lopen.

Waterbeestjes scheppen (Dutchphoto).

Een goddelijke en verfi jnde smaak door bezige bijtjes
Honingslingeren bij de Zusters Augustinessen
Heemstede - Afgelopen vrijdag 
10 juli was het weer een span-
nend moment. Uit de drie ge-
plaatste bijenkasten bij de Con-
gregatie Zusters Augustinessen 
op de locatie Thagaste aan de 
Glipperdreef, werd honing geslin-
gerd door imkers Maartje Hinse, 
Rob Hinse en Jan Kroezen van de 
Stichting Bijenvrienden.

“Imker zijn zit gewoon in onze fa-
miliegenen”, vertelt Rob Hinse. Na 
het behalen van ons imkerdiplo-
ma, ook mijn vrouw heeft er een, 
zijn we doorgegaan met het be-
heren van bijenkasten. Het is echt 
een buitengewoon interessant 
vak.” Dochter Maartje heeft met 
Jan Kroezen de raten uit de kast 
gehaald waar de honing uit ge-
slingerd gaat worden. Maartje: 
“Het verzamelen van nectar voor 
de honing door de bijen gebeurt 
al vroeg in februari bij de ontlui-
kende sneeuwklokjes. Hoe vroeg 
hangt er mede vanaf hoe streng 
de winter is geweest.” Jan vult 
aan: “De meeste honing wordt 
in mei, juni en juli geproduceerd 
door de bijen, dan pak je al snel 
een paar kilo’s per week. Juist dan 
is het seizoen met veel bloesem 
in de bomen en bloeien heel veel 
bloemen.” Maartje:” Aan deze ho-
ningraten kun je zien dat het een 
goed voorjaar is geweest, ze zijn 
echt heel goed gevuld.”

Trots laten de imkers hun nieuwe 
honingslinger zien, die blinkt als 
een opgepoetst dubbeltje. Voor-
dat de raten met de honing ge-
slingerd gaan worden, worden 
eerst met de schaaf de bovenste 
buitenlagen, de zogenaamde ze-
gels,  verwijderd. Jan: “De zegels 
worden ook gebruikt; hier wor-
den onder meer zeep, zal� es en 
boenwas van gemaakt. Zelfs je 
tuinmeubelen kun je er mee wa-
terafstotend maken, maar er wor-
den ook nieuwe kunstraten van 
gemaakt, die dienen als nieuwe 
broedkamers voor de bijen.”

Dan het grote moment: de raten 
worden in het vat van de honing-
slinger geplaatst. Langzaam zie je 
uit het kraantje de eerste honing 
als een kostbare gouden vloei-
stof via een zeef in de opvangbak 
druppelen. Op deze vrijdag werd 
sowieso al 40 kilo honing geslin-
gerd. Nu even stiekem proeven. 
Mmm, de smaak van de honing is 
inderdaad verfi jnd, kortom god-
delijk.

Maartje: “De Mariënheuvel hier-
achter wordt in de toekomst een 
hotel. De nieuwe eigenaar heeft 

reeds aangegeven interesse te 
hebben voor onze honing. De 
potjes gaan daar in ieder geval 
verkocht worden.”

Meer informatie op:
https://bijenvrienden.nl/.

De fi lmpjes over het honingslin-
geren zijn te zien op de Face-
bookpagina van de Heemsteder: 
www.facebook.com/heemste-
der/videos/1406642686185961/.

Bart Jonker

V.l.nr.: Maartje Hinse en Jan Kroezen.

250ste bijenzwerm voor 
imker Pim Lemmers
Overveen - Maandagmiddag 13 
juli was een mijlpaal: imker Pim 
Lemmers haalde toen zijn 250ste 
bijenzwerm weg. De imker haalt 
al 26 jaar bijenzwermen weg. De 
250ste zwerm werd weggehaald 
bij bewoners aan de Willem de 
Zwijgerlaan in Overveen. Omdat 
de zwerm op ruim 5 meter hoog-
te hing, deelde de brandweer uit-

eindelijk mee in de feestvreugde.
Pim: “Onder die 250 bijenzwer-
men die ik weghaalde, waren 
heel ‘bij’zondere. Ik haalde ze on-
der andere uit fi etstassen, een 
goal, strandstoelen, fi etszadels- 
en wielen, parasols, autoramen, 
uitlaten, auto’s etc. Beelden van 
het wegvangen van deze zwer-
men gingen heel Europa door.”

Foto aangeleverd door Pim Lemmers

 

Worteltjes 
gekarameliseerd 
in honing

Worteltjes 

achter het fornuis 

Op deze pagina leest u hoe 
honing geslingerd wordt. 
Om in de honingsferen te 
blijven, deze keer een ge-
rechtje met honing, een va-
riatie van het recept van chef 
Jonnie Boer.

Benodigdheden
(2 à 3 personen):
•   1 bosje gewassen en
 schoongemaakte bos-
 peentjes
•   30 gram honing
•   3 gram komijnzaad
•   sap en rasp van een
 sinaasappel
•   30 gram roomboter

Bereiding:
Blancheer kort de peentjes 
tot ze beetgaar zijn. Houd er 
rekening mee dat ze doorga-
ren bij het karameliseren. 
Voeg in een pan de honing, 
het komijnzaad het sap en 
de rasp van de sinaasappel 
en de boter samen op een 
laag vuur.
Karameliseer hierin licht de 
peentjes.

Eet smakelijk!

Wijnsuggestie:
Een witte wijn, bijvoorbeeld 
een Chardonnay: vraag uw 
wijnhandelaar of slijter. 

Weelde aan bloemen en insecten
Heemstede - Gerard van Hou-
ten stuurde deze foto’s die foto-
grafe Sonja Goed maakte op de 
Thorbeckelaan. Gerard: “ Na en-
kele jaren tegenslag door onver-
hoopt maaien is het de stichting 

Bloemenweide samen met enke-
le bewoners gelukt om de strook 
groen langs het slootje in bloei 
te krijgen. Heemstede is weer 
een stukje mooier.” De gemeen-
te meldt dat de oever aan/ach-

ter de Thorbeckelaan al een aan-
tal jaren in beheer is als bloem-
rijke berm. Het beheer wordt uit-
gevoerd door de bewoners in sa-
menwerking met Stichting MEER-
Groen.

Een goddelijke en verfi jnde smaak door bezige bijtjes

Foto’s: Sonja Goed
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Recordaantal kinderen bij Jeugdweek 
Tennisvereniging Merlenhove
Heemstede - Tennispark Groe-
nendaal en haar omgeving wa-
ren afgelopen week het domein 
van 95 kinderen, die vol enthou-
siasme meededen aan de Jeugd-
week georganiseerd door ten-
nisschool In2Tennis van Tennis-
vereniging Merlenhove. In de ca-
tegorie 5 t/m 8 jaar trainden en 
speelden 40 kinderen en in de ca-
tegorie 8 t/m 15 jaar 55 kinderen. 
Dit jaar waren er zo veel aanmel-
dingen dat niet alle kinderen kon-
den worden geplaatst. Daarom 
werd er een wachtlijst  ingesteld.
 
Als professionals begonnen de 
kinderen iedere dag aan een ‘war-
ming up’ gevolgd door slagen-
training, spelletjes en opdrach-
ten per groep voor o.a. het ma-
ken van tekeningen en een eigen 
groepsvideo. Ook een conditie-
loop in wandelbos Groenendaal 
hoorde daarbij. De zeven trainers 
en de zes begeleiders hielden de 
kinderen flink bezig.
 
Als de weergoden niet meewerk-
ten, werd er uitgeweken naar de 

sporthal en kreeg het onderdeel 
volleren volop aandacht in het 
trainings- en spelletjesprogram-
ma.
 
Woensdag werd er de barbecue 
verzorgd door pachtster Mirjam 
en haar team op Tennispark Groe-

nendaal. Op vrijdag waren de ou-
ders uitgenodigd op het terras 
om de vorderingen van hun kin-
deren te kunnen bewonderen.

Ondanks het wisselende weer 
was het een heel geslaagde week 
en voor herhaling vatbaar.

Foto’s aangeleverd door TV Merlenhove

Koninklijke HFC schenkt voetbal-
kleding aan dorp in Gambia
Haarlem - In het afgelopen voet-
balseizoen vierde de Koninklij-
ke HFC (september 2019) dat de 
club 140 jaar geleden werd op-
gericht. Gebruikelijk binnen de 
vereniging is dat iedere vijf jaar 
het jubileum uitbundig wordt 
gevierd. Naast activiteiten zoals 
toernooien en een wedstrijd tus-
sen oud-spelers uit de regio Haar-
lem en een HFC selectie, is er van 
alles te doen. Een musical maakt 
steevast deel uit van de festivi-
teiten als ook een jubileumboek, 
een tentoonstelling en jubileum 
kleding. 

Juist om die kleding gaat dit arti-
kel. Na afloop van alle onderdelen 
van het jubileum bleek dat er kle-
ding overbleef. Nieuwe kleding in 
een container gooien is natuurlijk 
niet zo fraai. Frans Crul, lid van de 
jubileumcommissie, had nog een 
paar dozen met ongebruikte kle-
ding op zijn zolder staan. Sport-
verslaggever Maarten Bax, die 
zich oud- HFC speler mag noe-
men, heeft goede connecties met 
het dorp Aljamdu in Gambia. Hij 
organiseert daar sinds 2009 van 
alles en vooral op sportgebied. 
“Wat zou het niet leuk zijn om 
de kleding, via Maarten Bax, naar 
Gambia te verschepen”,  dacht 
Frans en voegde de daad bij het 
woord. 

T-shirts in verschillende maten 
aangevuld met wat andere over-
tollige kledingstukken vonden 
hun weg naar Gambia. Uit de bij-
gaande foto’s blijkt dat de spul-
len goed zijn aangekomen en 
de mannen/jongens hun voet-
baluitrusting hebben aangevuld 
met die wat vreemde aandoen-
de shirts uit het verre Nederland. 
T-shirts met het getal 140 op de 
borst. Hopelijk heeft Maarten Bax 
ze uitgelegd dat de 140 staat voor 

de leeftijd van de club uit Haar-
lem. 

Een mooi gebaar van de oudste 
voetbalclub van Nederland. Er 
zijn meer sportverenigingen die 
materiaal doneren richting Afri-
ka. Mocht uw vereniging of be-
drijf overtollige sportattributen 
over hebben, neem dan contact 
op met: www.eye4gambia.nl.

Eric van Westerloo

Verhalen uit de Gouden Eeuw van Heemstede
Winnaars Verhalenwedstrijd Adriaan Pauw
Heemstede - Alsof Adriaan Pauw 
zaterdagochtend in zijn eigen bi-
bliotheek zat, zo ontving hij bij 
Boekhandel Blokker een aantal 
schrijvers die zijn leven en leed 
in Heemstede hadden beschre-
ven. Een jury, Jaap Verschoor 
van de Adriaan Pauw Stichting, 
Samantha Stroombeek, schrijf-
ster en Arno Koek, eigenaar van 
Boekhandel Blokker, had de scrip-
ties beoordeeld en er enthousiast 
de prijswinnaars uitgehaald.
Maar eerst even bijpraten met de 
mensen van vierhonderd jaar ver-
der. Die spraken over emancipa-
tie, toen Adriaan begreep waar 
het over ging, wilde zijn vrouw 
Anna direct meedoen zeker als 
het gaat om het stofzuigen van 
het Oude Slot of om al die raam-
pjes te zemen. Niks voor Adriaan 
die het al druk genoeg had met 
de pest, een voorloper van de co-
rona.

De winnaars kwamen toch uit 
de overwinnaarsbokaal. Catego-
rie tot 12 jaar een prachtig ver-
haal van Per Heeremens, waar-
in de tijdmachine een rol speelt 
en waar een soort Indiana Jones 
een ontmoeting heeft met Adri-
aan Pauw. Hij mocht drie boeken 
uitzoeken.
De 13 tot 19-jarigen waren te 
druk, of juist niet vanwege de co-
ronamaatregelen en gaven niet 
thuis. De volwassenen Flip Ham-

mann (3e prijs een goed ge-
schreven verhaal, in een mooie 
en technisch goede stijl, en een 
vleugje romantiek en historie), 

Ruud Onstein (2e prijs): een ver-
haal met een politieke laag en 
een verhaal over geschiedenis 
en het heden. Hierin spelen ei-
gen ervaringen een rol en houdt 
hij de lezer een spiegel voor. En 
tevens een verhaal waarin ook 
te lezen is hoe belangrijk Adriaan 
Pauw in zijn tijd is geweest. 
Ineke Blom (1e prijs), zij schreef 
een mooi klein en rond verhaal. 
Ze kruipt in de huid van Adriaan 
Pauw en van Anna. De stijl is mooi 

en we zien een oude man aan
het einde van zijn leven. Het taal-
gebruik is sfeervol in de tijd ge-
plaatst. (1e prijs jeugd).
De prijswinnaars ontvingen een 
boekenbon van resp. € 25, € 50 
en € 100.
Ineke Blom ontving een mooie 
beker, uit handen van Adriaan 
Pauw. Haar winnende verhaal 
is te lezen op de website van de 
Heemsteder via de link:
www.heemsteder.nl/anna-het-
winnende-verhaal-van-ineke-
blom-voor-de-adriaan-pauw-ver-
halenwedstrijd/.

Ton van den Brink

Flip Hammann, Ruud Onstein, Ineke Blom, Adriaan Pauw, Per Heeremans en Anna Pauw.

Anna en Adriaan Pauw luisteren naar Ineke Blom.

Happy met je lijf de 
zomer in met Easyslim.nu
Haarlem - Wil je helemaal hap-
py met je lijf de zomer in? Het kan 
met Easyslim.nu.
Hoe werkt het? Middels behande-
lingen met een zeer revolutionair 
apparaat verlies je vet en wor-
den je spieren getraind. Hoe snel 
je resultaat hebt, heb je zelf in de 
hand. Als je naast de behandelin-
gen op je voeding let, gaat het ra-
zendsnel. Wil je niet veel aanpas-
sen? Dan duurt het wat langer.
 
Het unieke van deze methode is 
dus dat jij het tempo van afslan-
ken bepaalt. Je krijgt voedings-
schema’s die bij jou passen (we 
maken ze samen) en je dus vol 
kunt houden. De resultaten wor-
den wekelijks geëvalueerd, waar-
door we altijd snel kunnen bijstu-
ren. Tevens worden er eigen pro-
ducten verkocht die het afslan-
ken nog meer bevorderen en ge-
makkelijker maken.
Dit alles in een zeer laagdrempe-
lige sfeer: geen wijzende vinger-
tjes, geen afkeurende blikken. Jij 
bent én blijft baas over jouw li-
chaam.

Er vindt altijd eerst een oriënte-
rend gesprek plaats, waarbij wij 
kijken of jouw doel haalbaar is, 
hoeveel behandelingen daarvoor 
nodig zijn en in welk tempo je dat 
wilt doen.

Hierna vindt de daadwerkelijke 
behandeling met het apparaat 
plaats. Je ligt ongeveer 40 minu-
ten op de behandeltafel, onder-
wijl kun je bijvoorbeeld een boek-
je lezen. De meeste mensen erva-
ren het als ontspannend en het 
is 100% veilig. Er wordt ook aan-
getoond dat het werkt, middels 
een meting op diverse plaatsen. 
Ben je niet minimaal 4 centime-
ter kwijt? Dan is de proefbehan-
deling gratis.

Via www.easyslim.nu/haarlem 
kunt u een afspraak maken voor 
een intake en proefbehandeling . 
Nu van € 89,- voor € 49,-. Geldig 
t/m 9 juli 2020.
 
Easyslim.nu Haarlem,
Tel.:06-40908992,
e-mail:haarlem@easyslim.nu.

Foto aangeleverd door Easyslim.nu

Afgelopen weekend was ik 
in de Belgische bedevaarts-
plaats Banneux om daar-
na een fietstocht te maken 
langs de riviertjes de Am-
blève en de Ourthe. Binnen-
kort een artikel hierover in 
de Heemsteder. In Banneux 
heb ik geen Mariaverschij-
ning waargenomen, maar 
wel een andere wonderlijke 
verschijning in een van de 
Ardense dorpjes.

Een zojuist getrouwd 
bruidspaar slofte de kerk 
uit. De bruidegom als een 
patjepeeër herkauwend 
met kauwgom en zijn bei-
de handen in zijn zakken. 
De bruid, opgekalefaterd in 
een witte jurk met hoepel-
rok, stak devoot een peuk 
op onder haar sluier, rookte 
die op en drukte hem later 
uit op de stoep onder haar 
stilettohak uit. Een gadege-
slagen tafereeltje met ‘ele-
gance’ dat ontroert, om te 
janken gewoon.
Nu maar bidden dat de hu-
welijksgelofte niet op de 
stilettohak genomen wordt, 
in rook opgaat of tot een 
kauwgombel opgeblazen 
wordt…

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Elegance

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com





Ouderwets goede service bij 
‘Nencies’ in de Gierstraat Haarlem
Haarlem - Speciaalzaak voor lin-
gerie, badmode, nachtkleding 
en kousen, dat is Nencies. Al ja-
ren een begrip in Haarlem en om-
streken, de leuke en gemoede-
lijke winkel in de Gierstraat. Te 
vinden net achter de grote win-
kelstraat in de mooie provincie-
hoofdstad. Dagjesmensen uit 
omliggende gemeenten komen 
graag in Haarlem met zijn mooie 
trekpleisters. Daarbij horen ook 
de boetieks waarvan de eigena-
ren nog zelf achter de toonbank 
staan en met grote passie de pro-
ducten verkopen.

In de Gierstraat, waar Nencies al 
28 jaar op nummer 77 te vinden 
is, vind je zo’n eigenaar: Nancy 
ten Brink. Samen met haar team 
adviseert zij je op gebied van de 
mooiste én perfect draagbare lin-
gerie en badmode. Welke vrouw 
heeft een standaard figuur en 
smaak? Er is al te veel eenheids-
worst maar bij een speciaalzaak 
vind je die zéker niet. Ook slaag je 
hier voor elegante nachtkleding, 
voor alles wat gezien of juist niet 
gezien mag worden bent u bij 

Nencies op het juiste adres. Het 
passen ervan hoeft geen enkele 
schroom op te leveren: de mede-
werksters adviseren hier al 20 jaar 
en zijn inmiddels vertrouwde ge-
zichten.

“Ons team heeft al vele jaren al-
le deskundigheid in huis en we 
staan erom bekend dat we nog 
echt ouderwets goede service 
geven”, vertelt Nancy. “Lingerie 
moet goed zitten, je mag het niet 
voelen ongeacht je cup maat. Als 
de draagster ervan zich ook nog 
eens mooi voelt, is de aankoop 
geslaagd.”

Nencies heeft een zeer groot as-
sortiment, volgt de trends maar 
gaat mooi & tijdloos niet uit de 
weg én heeft alle maten in huis: 
van AA tot aan H en I.

Het beste voor dames die mooi 
voor de dag (en nacht!) willen ko-
men dus: bij Nencies in de Gier-
straat. Dat is een bezoekje aan 
Haarlem zeker waard!
Nencies is 7 dagen in de week 
open, ook op zondag.

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

Vakantiegevoel bij Brasserie Sanz
Heemstede - Gun jezelf toch 
een vakantie gevoel door lekker 
uit eten te gaan.
De hele maand juli kun je bij 
Brasserie Sanz op de Jan van 
Goyenstraat 31 in Heemstede 
een 6-gangen verrassingsmenu 
bestellen voor €29,95 i.p.v. €35,-. 
Vermeld bij je reservering dat je 
komt voor het Lezersmenu.

Op vrijdag en zaterdag is Sanz 
nog steeds genoodzaakt om 
met tijdsvakken te werken, je 
kunt dan een tafel reserveren 
voor de eerste shift vanaf 17.00 
tot 19.30 uur of voor de twee-
de shift vanaf 19.45 uur tot slui-
tingstijd.
 
Sanz is 7 dagen in de week ge-

opend voor diner en op vrijdag, 
zaterdag en zondag is de bras-
serie ook vanaf 12 uur geopend 
voor lunch.
 Bij mooi weer is het ook moge-
lijk om op het heerlijke terras te 
lunchen en dineren.

Reserveren kan uitsluitend tele-
fonisch:  023-5291892.

Collecte Hersenstichting verbreekt record
Heemstede/Regio - De collec-
te van de Hersenstichting heeft 
weer meer dan €1,5 miljoen op-
gebracht. In Noord-Holland heb-
ben 2369 vrijwilligers gecollec-
teerd voor de Hersenstichting. Zij 
hebben samen ruim €235.000,- 
opgehaald. De opbrengst wordt 
ingezet voor gezonde hersenen 
voor iedereen. De Hersenstich-
ting wil dat bereiken door te in-
vesteren in onderzoek, voorlich-
ting en het verbeteren van de pa-
tiëntenzorg.

De opbrengst wordt ingezet voor 
gezonde hersenen voor iedereen. 
“Dat is noodzakelijk, want 1 op 

de 4 mensen heeft een hersen-
aandoening. En dat worden er in 
de toekomst helaas alleen maar 
meer”, aldus Heimens Visser van 
de Hersenstichting. Uit onder-
zoek van het RIVM blijkt dat het 
aantal mensen dat lijdt aan de-
mentie of de ziekte van Parkin-
son, of een beroerte krijgt, tot 
2040 explosief zal stijgen. “Dat 
heeft een enorme impact op de 
samenleving”, aldus Heimens Vis-
ser. “Het is mooi dat we met deze 
opbrengst weer stappen kunnen 
zetten naar oplossingen voor her-
senaandoeningen en een beter 
leven voor iedereen met een her-
senaandoening en hun naasten.”

De collecte van de Hersenstich-
ting vond dit jaar plaats in de 
laatste week van januari. Er liepen 
toen 19.000 vrijwilligers langs de 
deuren.

De collecte van 2021 staat ge-
pland van 1 februari t/m 6 febru-
ari. Nieuwe collectanten kunnen 
zich het hele jaar aanmelden via:
www.hersenstichting.nl/collecte.

Hier vindt u ook meer informatie 
ove de Hersenstichting. De Her-
senstichting bekijkt de komen-
de maanden hoe de collecte van 
2021 coronaproof gehouden kan 
worden.

Foto aangeleverd door de Hersenstichting

Op zaterdagen 18 juli, 22 augustus en 5 september kun je genieten van prachtige concerten 
op een historische locatie: Huis te Manpad in Heemstede. Met de concerten hopen we te 

voldoen aan de wens van velen na zoveel maanden: live van muziek genieten uitgevoerd 
door topmusici. Eerste zomerconcert: Verhalen uit Buenos Aires.

ZATERDAG 18 JULI 2020: ASTORI AMSTERDAM
Sterre Konijn, zang, Wiesje Nuiver, viool, Vincent van Amsterdam, accordeon, James Oesi, 

contrabas. Argentijnse liedjes en tango’s, niet in het Spaans, maar in het Nederlands.

Kaartjes (beperkt aantal) zijn alleen online te bestellen (niet bij de ingang)  
via www.podiaHeemstede.nl.

Ook Podia Heemstede komt terug in het najaar op de bekende locaties  
De Luifel en de Oude Kerk. Welis waar voor een beperkt aantal bezoekers. 

Meld je aan voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het nieuwe programma.  
Na half augustus start de verkoop voor de maanden september - december 2020.

MS Fonds zoekt 
collectanten
Heemstede - Van 16 t/m 21 no-
vember 2020 vindt de landelijke 
huis-aan-huiscollecte van het Na-
tionaal MS Fonds plaats. Het MS 
Fonds is hard op zoek naar col-
lectanten in de gemeente Heem-
stede. MS (multiple sclerose) is de 
meest invaliderende ziekte onder 
jonge mensen. Het is een ziek-
te van het centrale zenuwstelsel. 
Meer info of aanmelden: www.
nationaalmsfonds.nl/collecteren.

Schiet-
incident in 
Hoofddorp
Hoofddorp - De politie heeft 
een onderzoek ingesteld naar 
een schietincident dat maandag 
13 juli in Hoofddorp plaatsvond. 
Daarbij is een man om het leven 
gekomen.
Maandagmiddag rond 13 uur 
kwam bij de politie een melding 
binnen dat een persoon was 
neergeschoten in de Opaallaan 
in Hoofddorp. Direct na de mel-
ding is de politie ter plaatse ge-
gaan en werd een zwaargewon-
de man aangetroffen. Reanima-
tie werd gestart maar het slacht-
offer overleed ter plekke aan zijn 
verwondingen.

In dit onderzoek is gisteren een 
verdachte aangehouden. Hij zit in 
alle beperkingen en zijn rol bij het 

schietincident wordt onderzocht. 
In de omgeving van het incident 
heeft de politie o.a. sporen- en 
buurtonderzoek gedaan De poli-
tie heeft inmiddels meerdere ge-
tuigen gesproken. 
Mocht u informatie hebben die 
kan helpen bij dit onderzoek en 

heeft u dit nog niet gedeeld met 
de politie, doet u dit dan alstu-
blieft alsnog. Dat kan via tel.nr 
0900-8844 of anoniem via Meld 
Misdaad Anoniem: tel.nr 0800-
7000.

Bron: Politie.nl.
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www.nencies.nl,
Gierstraat 77 Haarlem.
Tel. 023-5315537.

Hartstichting kent zes wetenschappers beurs toe
Regio - De Hartstichting heeft 
zes onderzoekers van het Amster-
dam UMC Dekkerbeurzen toege-
kend. Dat zijn persoonlijke on-
derzoeksbeurzen voor getalen-
teerde wetenschappers. Met de 
beurzen, van bij elkaar twee mil-
joen euro,  zoeken zij nieuwe op-
lossingen voor onder meer hart-
infarcten, hartfalen en hartritme-
stoornissen.
De Dekkerbeurzen worden dit 
jaar voor de 34e keer toegekend. 

Ze zijn vernoemd naar dr. E. Dek-
ker, oud-directeur van de Hart-
stichting. Hij was in Nederland de 
initiator van de burgerhulpverle-
ning bij een hartstilstand. Dekker-
beurzen zijn persoonsgebonden 
beurzen voor talentvolle hart- en 
vaatonderzoekers in verschillen-
de stadia van hun carrière. 

De Hartstichting kreeg dit jaar 
66 aanvragen. Tien onderzoekers 
krijgen de felbegeerde beurs. Zes 

van hen zijn verbonden aan het 
Amsterdam UMC.Het gaat om 
de onderzoekers Louis Handoko, 
Monika Gladka, Henk-Jan Mut-
saerts, Thijs van Mens, Annette 
Neele en Harsha Devalla. Met de 
beurzen stelt de Hartstichting de 
onderzoekers in staat om een vol-
gende stap in hun carrière als on-
derzoeker te maken. De Dekker-
beurs helpt hen een eigen on-
derzoekslijn op te zetten en uit te 
bouwen.

12 15 juli 2020



Ook mannen kampen vaak met hormonale klachten

MEDISCH

Om gezond en gelukkig te kunnen leven, is het essen-
tieel dat de hormoonhuishouding in orde is. Dat zegt 
voedingsdeskundige Ralph Moorman, coauteur van 
het boek De Testofactor. Nadat hij eerder de vrou-
welijke hormoonhuishouding al onder de loep nam 
in ‘Hormoonbalans voor vrouwen’, verdiepte hij zich 
nu samen met journalist Pim Christiaans, de voorma-
lig hoofdredacteur van het blad Men’s Health, in de 
mannelijke hormoonhuishouding. Een uitdagende klus, 
want volgens Moorman zien mannen hormonen meestal 
als een onderwerp voor vrouwen.

Ralph Moorman (1976) geldt als een autoriteit op het 
gebied van voeding. Hij studeerde levensmiddelentech-
nologie aan de Universiteit Wageningen en deed vervol-
gens jarenlang onderzoek naar de link tussen voeding 
en hormonen. Vijf jaar geleden beschreef hij in het boek 
Hormoonbalans hoe vrouwen allerlei lichamelijke onge-
makken, zoals menstruatiepijn, overgangsklachten en acne, 
onder controle kunnen krijgen door hun hormoonhuishou-
ding op orde te brengen. In het nieuwe boek De Testofac-
tor behandelt hij de mannelijke hormoonhuishouding. Het 
is een onderwerp dat door mannen vaak iets te gemakkelijk 
terzijde wordt geschoven. Ralph Moorman: ,,Een vrouwen-
praatje, vinden veel mannen. Ze associëren het vooral met 
thema’s als menstruatie en overgang. Dat hormonen ook 
juist bij mannen heel erg belangrijk zijn, bese�en ze vaak 
niet zo goed.’’ Hij noemt enkele voorbeelden: ,,Het hormoon 
cortisol speelt een rol bij de manier waarop een man kan 
omgaan met stress. Het is dus belangrijk om er voldoende 
van te hebben. Maar ook weer niet te veel, want dan 
ontwikkel je meer buikvet en daalt bovendien je libido. Het 
hormoon insuline kennen de meeste mensen wel vanuit de 
informatie over diabetes. Het zorgt ervoor dat de bloedsui-
kerspiegel op het juiste niveau blij�. `Word je door insuline-
resistent door overgewicht, hoog stressniveau en een inac-
tieve leefstijl, dan gaat dit juist ten koste van de stabiele 
waarde van je bloedsuiker.’’

Waar bij vrouwen wordt gesproken over de overgang, ook 
wel menopauze genoemd, kent de man een soortgelijke 
lichamelijke verandering; de penopauze. Ook dit hee� alles 
te maken met hormonen. Het gaat dan met name om het 
hormoon testosteron. Ralph Moorman: ,,Op zekere leef-
tijd begint de productie van dat hormoon in het lichaam van 
de man te dalen. Het gevolg is dat er spiermassa verdwijnt 
en er meer buikvet ontstaat. Maar er spelen nog meer 
dingen. Het libido neemt af, een man voelt zich geleidelijk 
minder energiek worden en kan zelfs angstig of depressief 
worden. Het is een proces dat zich heel geleidelijk voltrekt 

en waar veel mannen mentale problemen door krijgen. 
Ze merken dat het gebeurt, maar ze kunnen of willen het 
niet accepteren.’’ Volgens Moorman is de oorzaak veelal 
te vinden in een reeks bekende, veel gemaakte fouten. Er 
is vaak sprake van stress, men beweegt niet voldoende, 
eet ongezond en hee� slaaptekort. Bovendien wordt een 
deel van het testosteron in vetcellen omgezet in het vrou-
welijke hormoon oestrogeen. Maar wie zich houdt aan de 
genoemde leefstijlregels, is er nog lang niet. Daarmee is 
weliswaar de basis voor een goede hormoonhuishouding 
gelegd, maar om echt resultaat te boeken, is meer nodig. 
,,Iedereen is anders. Het spijsverteringsstelsel van de een 
reageert positief op bepaalde voedingsmiddelen, dat van 
de ander negatief. Het is altijd een persoonlijke zoektocht 
naar voeding bij je past.

Het komt daarbij ook voor een belangrijk deel op motivatie. 
Niet wachten tot het al te laat is, maar er preventief voor 
zorgen dat het niet zo ver komt. Of in elk geval dat moment 
zo lang mogelijk uitstellen. Maar hoe weet je nu precies of 
bepaalde fysieke klachten te maken hebben met hormo-
nen? Ralph Moorman: ,,Daarvoor staan in het boek een 
aantal tests. Die zijn bedoeld om vast te stellen of klach-
ten een voor de hand liggende oorzaak hebben. Als blijkt 
dat de hormoonhuishouding hierin een rol speelt, kun je 
hier vaak wat aan doen door de leefstijl te gaan aanpassen. 
Maar de valkuil is daarbij dat iemand geneigd is om te snel 
te willen veranderen. Dat werkt juist averechts, want daar-
door val je sneller terug in je oude patroon.’’ Het aanpas-
sen van de leefstijl kan volgens Moorman goed gecom-
bineerd worden met de Testofactor training voor een 
vergroting van de spiermassa, verbetering van de condi-
tie en het boosten van de voor de man zo cruciale anabole 
hormonen zoals testosteron en groeihormoon. Maar ook 
hier geldt dat voor ieder individu een andere remedie van 
toepassing is. ,,Als je lichaam vooral vet opslaat in de buik-
streek, zul je veel meer vet moeten verliezen om het buikje 
kwijt te raken, in vergelijking tot iemand bij wie het vet 
vooral elders in het lichaam wordt opgeslagen. Maar als je 
dat doet, verlies je dus ook vet in bijvoorbeeld je gezicht. 
Dat resulteert bijvoorbeeld in ingevallen wangen en diepere 
rimpels. Verder nog tips voor mannen om vooral dat laat-
ste te bereiken? Ralph lacht: ,,Ja, zoek het gezelschap van 
vrouwen op. Althans, als je op vrouwen valt. Het testos-
teron stijgt al na vijf minuten, wanneer een heteroseksu-
ele man met een vrouw in contact is. Voor homoseksuele 
mannen zal waarschijnlijk hetzelfde gelden voor de omgang 
met een man.’’
 
Het boek De Testofactor van Pim Christiaans en Ralph Moor-
man wordt uitgegeven door CocoBooks en kost € 24,95.

MEDISCH

Uitkomsten
Slechts 7 procent van de Nederlanders meldt een verbetering 
in zijn nachtrust, terwijl 23,7 procent van de deelnemers sinds 
de lockdown onrustiger slaapt. Gezinnen met pubers slapen in 
deze periode vaak juist langer (19,4 procent). Het merendeel 
van de 50-plussers (63,5 procent) gee� aan dat hun slaappa-
troon nauwelijks is veranderd.

Online slaapadviezen
Vicevoorzitter dr. Klaas van Kralingen van de SVNL stelt dat 
een betere nachtrust leidt tot betere prestaties overdag en dat 
slecht slapen ook gevaarlijk kan zijn. “Slaap van slechte kwali-
teit vergroot ook het risico op verkeers- en arbeid gerela-

teerde ongevallen en er zijn aanwijzingen dat het zorgt voor 
snellere veroudering bij mensen”, zegt Van Kralingen. SVNL 
biedt naar aanleiding van deze uitkomsten via YouTube online 
slaapadviezen aan.
Bron: www.medischdossier.org

De Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland 
(SVNL) houdt zich bezig met de bevordering van 
de slaapgeneeskundige zorg vanuit het idee dat 
dit de algehele gezondheid ten goede komt. In 
opdracht van deze vereniging hee� FactSnapp 
een onderzoek uitgevoerd naar slaapproblemen 
die zijn ontstaan sinds de intelligente lockdown. 
Hieruit blijkt dat bijna een kwart van de Neder-
landers slechter slaapt.

Boek ‘De Testofactor’ gee� tips:

Lockdown beïnvloedt nachtrust

Mail & Win de 
Testofactor
WIJ MOGEN DRIE  
BOEKEN VERLOTEN! 
Stuur je mail met 
motivatie naar 
danielle@lijfengezondheid.nl 
en doe mee!

Bron aan informatie 
www.lijfengezondheid.nl
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Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

15 juli
  Participizza in tent op Plein1 
(12 t/m18 jaar). Tent aan de 
achterzijde bij Plein1 in Heem-
stede. Van 18-19.30 u.

  WIJ-activiteiten voor kids (7 t/m 
12 jaar) op het veld aan de Fa-
zantenlaan: Wie is het sterkst? 
van 15-17 u.

22 juli
  WIJ-activiteiten voor kids (7 t/m 
12 jaar) op het schoolplein van 
de Prinses Beatrixschool: Zeep-
kist GP, van 15-17 u.

17 juli
  WIJ-activiteiten voor kids (7 t/m 
12 jaar) op het veld aan de Vrij-
heidsdreef: Zeepkist GP, van 
15-17 u.

18 juli
  Tangoconcert Astori Amster-
dam op Huis te Manpad. He-
renweg 7-11 in Heemstede. 
Aanvang: 17 u. (stipt), melden 
bij de ingang van het landgoed 
tussen 16.30 en 16.45 u. Kaar-
ten 15,- online via www.podia-
heemstede.nl.

  Fred Teeven signeert bij Boek-
handel Blokker. Binnenweg 
138, Heemstede. Van 14-15 u. 
Toegang vrij.

  Samen waterbeestjes zoeken 
op Leyduin. Vertrekpunt: Gas-
terij Leyduin. Parkeren op par-
keerterrein buitenplaats Ley-
duin, Woestduinweg 4, Voge-
lenzang. Van 10-12 u. Reserve-
ren verplicht op www.gaatu-
mee.nl of www.landschap-
noordholland.nl/activiteiten/
excursies/waterbeestjes-zoe-
ken-op-buitenplaats-leyduin. 
Kosten: kinderen tot 12 jaar; 
regulier €4,- kinderen van be-
schermers €3,-.

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

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

21 juli
  WIJ-activiteiten voor kids (7 t/m 
12 jaar) aan de Roosje Voslaan 
bij de voetbalkooi: Voetbalcup, 
van 15-17 u.

TENTOONSTELLINGEN
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.

▲

EK Zandsculpturen 2020 naar oktober
Zandvoort - Het jaarlijkse EK 
Zandsculpturen in Zandvoort is, 
wegens Covid-19, dit jaar ver-
plaatst naar oktober. Het evene-
ment trekt traditioneel veel be-
zoekers maar omdat dit gefa-
seerd gebeurd en vanaf 1 sep-
tember de regels omtrent het 
organiseren van evenementen 
versoepeld worden, zijn we ver-
heugd dat we het toch in Zand-
voort kunnen verwelkomen. Nor-
maal gesproken zijn de zands-
culpturen al vanaf juli te bewon-
deren.

Vanaf 10 oktober zal voor de ne-
gende keer het Europees Kam-
pioenschap Zandsculpturen in 

Zandvoort van start gaan. Het 
thema dit jaar is ‘Zandvoort Goes 
Wild’, een samenwerking tussen 
de Zandacademie, de gemeen-
te Zandvoort, Holland Casino en 
Zandvoort Marketing. Zes zand-
kunstwerken worden vervaar-
digd door kunstenaars uit 6 ver-
schillende Europese landen en 
zijn gedurende een periode van 4 
maanden gratis te bezichtigen op 
diverse locaties in het dorp.

‘Zandvoort goes Wild’ kan door 
de kunstenaars breed en naar ei-
gen inzicht geïnterpreteerd wor-
den. Van de bronsttijd van her-
ten in de Kennemerduinen tot 
een woest zeetafereel tijdens een 

herfststorm en van wilde water-
sporten zoals kitesurfen tot ra-
cen op het circuit van Zandvoort. 
Iedere kunstenaar zal naar ei-
gen interpretatie en ontwerp een 
zandsculptuur creëren van circa 3 
x 4 meter en 4 meter hoog.
Op 18 oktober maakt de vakju-
ry bekend welke zandkunstenaar 
zich Europees Kampioen Zands-
culpturen 2020 mag noemen. 
Naast de zandsculpturen staat de 
hele maand oktober in het teken 
van ‘Zandvoort goes Wild’ en vin-
den er talrijke activiteiten plaats 
die hierbij passen.

Meer informatie op:
www.zandvoortsmuseum.nl.

Foto aangeleverd door Zandvoorts Museum

Fred Teeven signeert 
bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Zaterdagmiddag 
18 juli signeert Fred Teeven om 
14.00 uur zijn nieuwe boek Meer 
dan boeven vangen bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede.
 
Voordat Fred Teeven in 2015 af-
trad als staatssecretaris van Vei-
ligheid en Justitie vanwege de 
‘bonnetjesaff aire’ een gerucht-
makende schikking met de top-
crimineel Cees H., domineerde 
hij als crimefi ghter jarenlang de 
voorpagina’s. Dat Teeven tot dus-
ver niet heeft willen spreken over 
gevoelige kwesties droeg bij tot 
mythevorming en een vertekend 
beeld.

In Meer dan boeven vangen ver-
telt hij zijn verhaal. Hij geeft vol-

uit zijn visie over grote onderzoe-
ken die hij als offi  cier van justi-
tie leidde naar de georganiseer-
de misdaad en oorlogsmisdrij-
ven. Hij blikt terug op zijn jeugd 
in Haarlem, zijn turbulente ja-
ren als rechercheur bij de FIOD 
en zijn overstap naar Justitie. Pim 
Fortuyn haalde hem bij Leefbaar 
Nederland, voor welke partij hij 
een jaar in de Tweede Kamer zat, 
en vervolgens keerde hij terug bij 
de rechterlijke macht en de VVD 
(waar hij eerder lid van was ge-
weest).

Na zijn afscheid van politiek Den 
Haag werd Teeven ondernemer 
en buschauff eur. Wat beweegt 
deze intrigerende man?
 
Toegang vrij.

Podia Heemstede start met openluchtconcerten

Tangoklanken met Astori 
Amsterdam op Huis te Manpad
Heemstede - Podia Heemstede 
heeft voor deze zomer een drie-
tal zomerconcerten (18 juli, 22 au-
gustus en 5 september) georgani-
seerd om te voldoen aan de wens 
van velen: genieten van livemu-
ziek uitgevoerd door topmusici. 
De openluchtconcerten worden 
gegeven op een prachtige his-
torische locatie: Huis te Manpad, 
Herenweg 7-11 in Heemstede.

Verhalen uit Buenos Aires
Zaterdag 18 juli wordt het eerste 
zomerconcert ‘Verhalen uit Bu-
enos Aires’ uitgevoerd door het 
kersverse kwartet Astori Amster-
dam bestaande uit Vincent van 
Amsterdam (accordeon), Sterre 
Konijn (zang), Wiesje Nuiver (vi-
ool) en James Oesi (contrabas). 
Zij delen het verlangen om mu-
ziek en verhalen uit de hele we-
reld dichterbij het Nederlandse 
publiek te brengen. 

Argentijnse liedjes en tango’s, 
niet in het Spaans, maar in het 

Nederlands. De musici kruipen 
daarvoor in de huid van de dich-
ters, en vertalen hun verhalen 
naar het Nederlands. Hun nieu-
we, originele vertolkingen wor-
den de poort naar het oude ori-
gineel. 

Zij vertellen je over de kleine jon-
gen die rozen verkoopt op straat, 
over Maria, die alle straten van 
Buenos Aires kent en de mannen 
om haar vinger windt, en over de 
dichteres Alfonsina, die op de bo-
dem van de zee ligt en nu in slaap 
wordt gezongen door de octo-
pusjes. Je kunt daarnaast luiste-
ren naar prachtige instrumentale 
klassiekers van Piazzolla zoals In-
vierno Porteño en Adios Nonino 
en waan je, dichtbij huis, in een 
Argentijnse tangosalon.

Vincent van Amsterdam, winnaar 
van Dutch Classical Talent 2016,  
heeft als missie de accordeon als 
solo-instrument op de kaart te 
zetten.

Sterre Konijn, winnares Concours 
de la Chanson Alliance Française 
2014, is acterend zangeres en zin-
gend actrice en geen muziekstijl 
is haar onbekend.

Wiesje Nuiver, bevlogen kamer-
musicus, heeft sinds 2018 een 
aanstelling in het Nederlands 
Philharmonisch Orkest en een 
grote passie voor Zuid Ameri-
kaanse muziek.

James Oesi is een van de weini-
ge bassisten die zich richt op de 
contrabas als solo-instrument. Hij 
trad op bij o.a. Podium Witteman 
en Festival Wonderfeel en is de 
oprichter van Dutch Double Bass 
Festival.
 
Aanvang: 17 uur (stipt), s.v.p. mel-
den bij de ingang van het land-
goed tussen 16.30 en 16.45 uur.
Entree: € 15,-.

Kaarten: alleen online te bestel-
len via www.podiaheemstede.nl.
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WIJ-activiteiten voor kids
Heemstede - De hele maand juli
zijn er superleuke activiteiten 
voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.
Op 12 verschillende locaties in 
Heemstede worden er door Mike 
en Lies van Jeugdwerk WIJ Heem-
stede activiteiten georganiseerd. 
De kinderen mogen graag zelf-
standig naar de locaties te ko-
men. Het wordt super gezellig.

De deelname is vrij en je hoeft 
niet van tevoren aan te melden. 
 Natuurlijk zijn de activiteiten vol-
gens de huidige RIVM maatrege-
len.

Iedere dag (op onderstaande da-
gen) is er een Micro-straatspeel-
zeskamp en Expeditie Gluurbuur 
(hoe goed ken jij je eigen wijk?) 
en ook nog het volgende pro-
gramma:
•  Woensdag 15 juli op het veld 

aan de Fazantenlaan: Wie is het 
sterkst? van 15.00-17.00 uur

•  Vrijdag 17 juli op het veld aan 
de Vrijheidsdreef: Zeepkist GP, 
van 15.00-17.00 uur

•  Dinsdag 21 juli aan de Roos-
je Voslaan bij de voetbalkooi: 
Voetbalcup, van 15.00-17.00 
uur

•  Woensdag 22 juli op het school-
plein van de Prinses Beatrix-
school: Zeepkist GP, van 15.00-
17.00 uur

•  Vrijdag 24 juli op het veld aan 
de Ir. Lelylaan: Wie is het sterkst? 
van 15.00-17.00 uur

•  Dinsdag 28 juli op het pleintje 
aan de Linge: Zeepkist GP, van 
15.00-17.00 uur

•  Woensdag 29 juli op het plein-
tje aan de Romeinlaan: Zeepkist 
GP, van 15.00-17.00 uur

•  en Vrijdag 31 juli op Plein1: Ko-
ken van 15.00-17.00 uur.

Participizza in tent op Plein1
Heemstede - Op woensdag 15 
juli van 18-19.30 uur vindt Parti-
cipizza van WIJ Heemstede plaats 
in de tent aan de achterzijde bij 
Plein1 (Julianaplein 1) in Heem-
stede, voor jongeren van 12 t/m 
18 jaar. 
Lijkt het je leuk om mee te praten 
over Heemstede?

Of vind je het te gek om sport en 
spelactiviteiten te organiseren? 
Laat je horen en zien deze zo-
mer. Kom gezellig pizza eten en 
ontmoet andere jongeren. Ont-
dek wat jij voor Heemstede kunt 
doen.
Nieuwsgierig? Neem je vrienden 
mee.

Foto aangeleverd door Boekhandel Blokker



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’.

Geweigerde omgevingsvergunning
•	 Herenweg	 ,	het	plaatsen	van	een	

fungerend	spandoek	boven	de	oprit	
een	paar	keer	per	jaar),	wabonummer	

,	weigering	omgevingsvergunning	
verzonden 10 juli 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 an	 iense	 olenaerplein	 ,	het	gebruik	

van	het	pand	t.b.v.	een	woonfunctie,	
wabonummer	 ,	ontvangen	 	juni	
2020

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
•	 an	 iense	 olenaerplein	 ,	het	gebruik	

van	het	pand	t.b.v.	een	woonfunctie,		
wabonummer	 ,	 	juni	

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

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 15 juli 2020

Verwijdering 
gemeentelijke boom 
bij Kraanvogellaan 18

•	 raanvogellaan,	ter	hoogte	van	 :	 	
gleditsia,	 	 	cm.	 boom	is	instabiel	
geworden	door	storm	 wortel-	en	takbreuk).	
oom	is	al	verwijderd.	Herplant	volgt	in	

najaar	 -voorjaar	 )

Deze	publicatie	is	een	aankondiging	van	
feitelijk	handelen,	waarop	geen	mogelijkheid	
tot bezwaar is.

Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 achlaan	 ,	het	vergroten	van	een	

dakkapel	op	het	voorgeveldakvlak,	
wabonummer	 ,	ontvangen	 	juni	
2020

•	 osboom	 oussaintlaan	 ,	het	maken	van	
een	poort	in	de	tuinmuur,	wabonummer	

,	ontvangen	 	juni	
•	 urgemeester	van	 ennepweg	 ,	het	

plaatsen	van	een	 etsenoverkapping	in	de	
voortuin,	wabonummer	 ,	ontvangen	
1 juli 2020

•	 ranz	 eh rlaan	 ,	het	vervangen	van	
de	garagedeur,	wabonummer	 ,	
ontvangen	 	juli	

•	 lipper	Dreef	 ,	het	plaatsen	van	
een	haagondersteunende	constructie,	
keerwand	en	verplaatsen	inrit,	
wabonummer	 ,	ontvangen	 	juli	
2020

•	 acob	van	 ampenstraat	 	 	 ,	het	
verbreden	van	de	gezamenlijke	dakkapel	
van	 	woningen,	wabonummer	 ,	
ontvangen	 	juli	

•	 avalaan	 ,	het	realiseren	van	een	oprit	
aan	de	voorzijde,	wabonummer	 ,	
ontvangen 1 juli 2020

•	 Slotlaan	 ,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	
op	het	voorgeveldakvlak,		wabonummer	

,	ontvangen	 	juni	
•	 an	der	 aalslaan	 ,	het	plaatsen	van	

een	dakopbouw,	wabonummer	 ,	
ontvangen	 	juli	

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

Omgevingsvergunningen

p	donderdag	 	juli	gaf	burgemeester	 strid	
Nienhuis	met	de	plaatsing	van	een	infobord	
de start aan voor handhavingsacties rond 
onbeheerde	of	verkeerd	gestalde	 etsen	in	de	
stationsomgeving. 

eam	Handhaving	van	de	gemeente	
Heemstede	gaat	strenger	controleren.	 ietsen	
die langer dan 30 dagen onbeheerd staan 
in	het	stationsgebied,	mogen	verwijderd	
worden. Ook kijken handhavers strikter 

of	 etsen	geplaatst	worden	in	de	rekken	
of daarvoor bestemde vakken. Is dat niet 
het	geval,	dan	zullen	deze	verwijderd	en	
opgeslagen	worden.	Het	is	de	bedoeling	
dat deze handhavingsmogelijkheden gaan 
bijdragen	aan	een	opgeruimd	en	overzichtelijk	
stationsgebied met meer ruimte voor stalling 
van	 etsen.	Reizigers	die	met	de	 ets	naar	het	
station	komen,	moeten	hun	 ets	immers	netjes	
kwijt	kunnen	in	een	van	de	 etsenstallingen.
ees	meer	op	www.heemstede.nl/ etsweg

Aangepaste dienstverlening 
Bouw- en woningtoezicht

p	 	juli	 	gaan	medewerkers	van	bureau	
Handhaving	van	de	gemeente	Heemstede	
etswrakken	verwijderen	die	zich	bevinden	

in	de	directe	omgeving	van	het	NS-station	
Heemstede- erdenhout.

n	artikel	 : ,	eerste	lid	van	de	 lgemene	
Plaatselijke	 erordening	 P )	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.

ventuele	 etskettingen	waarmee	deze	 etsen	
aan	 etsklemmen	of	andere	gemeentelijk	
meubilair	zijn	bevestigd	zullen	op	de	minst	
belastende	wijze	worden	doorgeslepen.	

ok	worden	alle	 etskettingen	en	andere	
zaken	verwijderd	die	aan	 etsklemmen	of	
andere gemeentelijke eigendommen zoals 
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd.
De	 etsen	en	kettingen	worden	in	opdracht	
van het college van burgemeester en 
wethouders	verwijderd	en	voor	een	periode	
van	ma imaal	 	weken	opgeslagen.	 innen	
die	periode	kan	de	eigenaar	zijn	 ets	ophalen	
tegen betaling van de gemaakte kosten bij de 
milieustraat	van	 eerlanden,	 ru uiusweg	 	
Heemstede.

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

Adresgegevens
Raadhuis:
Raadhuisplein	 ,	
Postbus	 ,	 	 	Heemstede.
elefoon:	 	
-mail:	gemeente heemstede.nl
ebsite:	www.heemstede.nl

Openingtijden publieksbalie:
aandag	en	dinsdag	van	 . 	- . 	uur
oensdag	van	 . 	- . 	uur

Donderdag	van	 . 	 	 . 	uur
rijdag	van	 . 	 	 . 	uur

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin:	Heemstede onnect	 roup)
outube.com/gemeenteheemstede

Heemstede

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?
oor	gevonden	of	verloren	voorwerpen	

kijkt	u	op	i ost.	 et	zelf	bijvoorbeeld	de	tas	
online die u gevonden hebt of zoek naar 
de	portemonnee	die	u	kwijt	bent.	 eer	
weten 	 ijk	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

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Nieuwe regels voor het stallen 
van fietsen bij station Heemstede-
Aerdenhout 

Heeft	u	vragen	over	vergunningen	voor	 ver)
bouwen,	bestemmingsplannen	of	plaatsing	
van	 bouw)containers	in	de	openbare	ruimte
Neem altijd eerst telefonisch contact 
met	ons	op	via	 	 	of	per	e-mail	via	

postbusbouwenwoningtoezicht heemstede.
nl 
ls	het	daarna	nog	nodig	is,	maakt	u	een	

online	afspraak	via	www.heemstede.nl	

Verwijdering fietswrakken 
Stationsomgeving

Gemeentehuis
is  alleen op

afspraak open.
Afhalen van

reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak 

Verleende omgevingsvergunningen
•	 eatri plantsoen	 ,	het	plaatsen	van	een	

veranda	in	de	achtertuin,	wabonummer	
,	verzonden	 	juli	

•	 innenweg	 - ,	verbouw/uitbreiden	
winkelpanden,	het	verbouwen/uitbreiden	
bovenwoningen met een extra bouwlaag 
tot	 	appartementen,	wabonummer	

,	verzonden	 	juli	
•	 urgemeester	van	 ennepweg	 ,	het	

plaatsen	van	een	 etsenoverkapping	in	de	
voortuin,	wabonummer	 ,	verzonden	
9 juli 2020

•	 hr.	 runingslaan	grenzend	aan	tuin	van	
het	 ud	Slot,	het	plaatsen	van	een	hekwerk	
van	 , 	meter	hoog	als	afscheiding	van	 	
terreinen,	wabonummer	 ,	verzonden	
9 juli 2020

•	 rasmuslaan	 ,	het	plaatsen	van	
zonnepanelen	aan	de	gevel	van	de	schuur,	
wabonummer	 ,	verzonden	 	juli	
2020

•	 resialaan	 ,	het	uitbreiden	van	het	
woonhuis	aan	de	zijgevel,	wabonummer	

,	verzonden	 	juli	
•	 Herenweg	 ,	verwijderen	deel	

uitbreidingen achtergevel van het 
woonhuis	en	plaatsen	kozijn,	wabonummer	

,	verzonden	 	juli	
•	 .	 aumontlaan	 ,	het	uitbreiden	van	

een	woonhuis	op	het	dakterras	van	de	
e	verdieping,	wabonummer	 ,	

verzonden 9 juli 2020
•	 Strawinsk laan	 ,	het	aanleggen	van	een	

steiger,	wabonummer	 ,	verzonden	 	
juli 2020

Werk
aan de
weg 

Kijk op www.heemstede.nl/
werkaandeweg

Alles over wegwerk-
zaamheden?



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.
 
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

Zoektocht op het strand naar verwarde vrouw
Zandvoort - Meerdere hulpdien-
sten hebben in de nacht van af-
gelopen maandag op dinsdag 
gezocht op het strand van Zand-
voort.
Zo is een boot van de KNRM uit-

gevaren, heeft een politieheli-
kopter enige tijd in de lucht ge-
hangen en hebben verschillende 
hulpdiensten op het strand ge-
zocht.
Er is gezocht naar een dame wel-

ke vermist was. De vrouw is uit-
eindelijk in verwarde toestand 
door de hulpverleners op het 
strand aangetroffen en in een van 
van de hulpverleningsvoertuigen 
is meegenomen.

Foto: Michel van Bergen

Stichting Duinbehoud: “Strandpaviljoens 
die blijven staan nadelig voor duinen”
Regio - Deze winter mogen niet-
jaarrond strandpaviljoens op het 
strand blijven staan. De kosten 
die ze normaal maken voor het 
afbreken hoeven deze strand-
paviljoenhouders dit jaar niet te 
maken. Dat schrijven de minis-
ters Van Nieuwenhuizen en Ol-
longren aan de Tweede Kamer. 
Zo besparen de paviljoens een-
malig de kosten voor afbreken 
en weer opbouwen in het voor-
jaar, een besparing die de schade 
door corona enigszins beperkt.  

Stichting Duinbehoud waar-
schuwt ervoor dat veel strand-
tenten  niet voor niets in de 
winter moeten worden wegge-
haald. Juist in het stormseizoen 
vindt, door de wind, veel zand-
transport plaats. De aangroei 
van de duinvoet wordt belem-
merd als een strandtent blijft 
staan waardoor de duinen uit-
eindelijk zwakker worden. Ook 
voor de natuur is de het ont-
breken van zandtransport na-
delig. Niet alleen wordt de ont-
wikkeling van nieuwe (embryo-
nale) duinen belemmerd, maar 
ook het minder stuiven van het 
zand over de duinen zelf is na-
delig voor de natuurlijke ontwik-
keling. Stuivend zand zorgt voor 

verjonging van de planten in het 
duin. Juist de plantensoorten die 
het meest te lijden hebben van 
de te hoge stikstofdepositie (wit-
te duinen en grijze duinen) heb-
ben veel baat bij stuivend zand. 
Het natuurbeheer in de duinen is 
er juist op gericht om verstuivin-
gen te doen ontstaan, aldus de 
stichting.
 
Stichting Duinbehoud heeft erop 
aangedrongen om hiermee re-
kening te houden bij de uitvoe-
ring van het besluit van de mi-
nisters. De beslissing wordt door 

het kabinet overgelaten aan de 
gemeenten. Stichting Duinbe-
houd pleit er daarom voor dat 
gemeenten alleen toestemming 
geven voor het laten staan van 
de strandtenten als er voldoende 
mogelijkheden voor zandverstui-
ving overblijven.
 
De belangrijkste reden dat iedere 
winter de strandpaviljoens weg 
moeten is de kustveiligheid en 
schade aan de zeereep bij cala-
miteiten. DStichting Duinbehoud 
hoopt op een weloverwogen be-
sluit bij gemeenten.

Foto: Kitty Terwolbeck

Bundel ‘Rond om corona’ van Lucas Kruse
Haarlem - Lucas Kruse schreef 
de bundel ‘Rond om corona’: 
met luchtige gedichtjes ‘rond’ en 
‘om’ corona, en aanvullende, in-
hakende verhalen, commenta-
ren, quotes, bespiegelingen – 
wat niet al, van vrienden, vrien-
dinnen en goede kennissen aan 
wie hij zijn versjes stuurde in de 
maanden maart – juni, toen het 
virus zo om zich heen vrat.

Vaak ontstaan tijdens straatjes 
om, kuiertjes, met zijn vrouw, 
vrijwel elke dag, dicht bij huis, 
liefst dezelfde route, vaak zig-
zaggend over fiets- of voetpad 
om die vermaledijde maar o zo 
belangrijke anderhalve meter te 
kunnen handhaven.

Om te genieten van de prachti-
ge natuur op een steenworp af-
stand: Meerwijkplas, Molenplas, 
Poelbroek. En om inspiratie op 
te doen.
 
Allemaal prachtig ‘verlucht’ door 
foto’s en tekeningen van Pieter, 
Lia (zie o.a. de cover boven) en 
Katelijne, die zich liet inspireren 
door de slogan ‘Hart tegen hard’. 

Van elk verkocht boekje gaat tien 
euro over naar een goed doel: 
‘Vrienden van het Catharina Wil-
helmina Ziekenhuis (CWZ)’ in Nij-
megen, waar velen hebben gele-
den onder corona en men zeer 
intensief werkt aan de bestrij-
ding ervan. 

Hoe kun je in het bezit komen 
van dit boekje?     

Maak €19,50 + €4,00 (verzend-
kosten voor geregistreerde post) 
= €23,50 over naar:
NL75 ABNA 0880 3545 26
ten name van
L.A.A. Kruse
en vermeld je adres + postcode.

Beeld aangeleverd

Foto: Michel van Bergen

Provincie helpt met 10 miljoen voor cultuur
Heemstede/Regio - De provin-
cie Noord Holland stelt 10 mil-
joen beschikbaar om samen met 
Noord-Hollandse gemeenten cul-
turele en maatschappelijke in-
stellingen overeind te houden.

Door de coronacrisis zitten veel 
instellingen in acute financië-
le nood. Omdat veel gemeenten 
eveneens weinig financiële ruim-
te hebben, springt de provincie 
bij.
 
Met gemeenten is geïnventari-
seerd welke culturele en maat-
schappelijke organisaties getrof-
fen worden en hoe groot hun 
nood is. Hoewel de exacte om-
vang van de schade nog niet be-

kend is, is wel duidelijk dat die 
groot is en dat het noodfonds 
van 10 miljoen niet genoeg zal 
zijn om alle instellingen te kun-
nen helpen. Er moeten dus keu-
zes worden gemaakt.
 
De gemeenten willen het nood-
fonds vooral inzetten voor de cul-
turele instellingen, omdat daar 
de nood het hoogst is. Gemeen-
ten kunnen overigens wel een 
beroep doen op het noodfonds 
voor andere maatschappelijke or-
ganisaties van regionaal belang.

Gemeenten maken een voorstel
Gemeenten hebben het beste 
zicht welke instellingen cruciaal 
zijn voor de lokale en regionale 

culturele infrastructuur. De pro-
vincie heeft daarom aan de ge-
meenten gevraagd om gezamen-
lijk in regionaal verband (Noord-
Holland Noord en Noord-Holland 
Zuid) een voorstel te maken voor 
welke instellingen zij een beroep 
willen doen op het noodfonds. 

Gemeenten en provincie hebben 
gezamenlijk voorwaarden opge-
steld voor waar het noodfonds 
zich op zou moeten richten.

Gemeenten dragen zelf ook 35% 
bij. In september bespreken ze de 
voorstellen met de provincie. In 
oktober wordt vervolgens duide-
lijk welke instellingen een financi-
ele bijdrage kunnen krijgen.

Hart tegen Hard (foto: Katelijne Kenter).




