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Heemstede/Luik/Meerssen – In de 
nacht van woensdag op donderdag 
15 juli is de Heemsteedse reddings-
brigade (HRB) op stand-by gezet 
voor inzet in het rampgebied in Zuid-
Limburg. Rond 12:00 uur kwam het 
verlossende verzoek en werden de 
eenheden uit de hele veiligheids-
regio naar het zuiden gestuurd. 
Onverwachts ging de eenheid van 
Heemstede niet naar Limburg, maar 
naar het Belgische Luik. In Luik was 
de nood en gebrek aan materiaal erg 
hoog. Het team, bestaande uit Life-
guards en Lifeguards-Schippers van 
de Heemsteedse reddingsbrigade, is 
bezig met zoekacties, evacuaties en 
verkenningen in het ondergelopen 

gebied. Er is weinig rust voor het 
team, maar dat deert hen uiteraard 
niet; Christian, Nick, Evert, Job en 
Remco hebben alles opzij gezet om 
in het zwaar getroffen gebied te 
kunnen helpen.
De Heemsteedse reddingsbrigade is 
al 102 jaar een begrip in Heemstede 
en de waterrijke omgeving. De 
vereniging zet zich met hulp van vele 
vrijwilligers in om de zwemvaardig-
heid bij kinderen te verbeteren en ze 
te leren zichzelf én anderen te 
redden. Op latere leeftijd wordt de 
jeugd opgeleid tot Lifeguard of Life-
guard Schipper. De HRB maakt al 
jaren deel uit van de Nationale 
Rampen Vloot (NRV) en werkt goed 

en intensief samen met alle reddings-
brigades van de veiligheidsregio.

Ook naar Meerssen
Tevens is er een tweede team van de 
HRB naar het rampgebied in Meers-
sen gegaan. Deze ploeg, bestaande 
uit Remco, Oscar, Marleen en Emma,  
gaat naar Meerssen. Burgemeester 
Astrid Nienhuis heeft een mooie 
videoboodschap voor de HRB inge- 
sproken.
Wilt u meer informatie over de inzet 
van vrijwilligers van de Heemsteedse 
Reddingsbrigade en/of de vereniging 
zelf, neem dan contact op met: 
bestuur@heemsteedsereddings-
brigade.nl.

Heemsteedse Reddingsbrigade 
biedt hulp in getroffen gebied

HRB biedt hulp in Luik. Foto: aangeleverd door HRB.
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Kwaliteitsslagerij

ZALIG ZOMEREN MET SMAKELIJK SCHEPIJS VAN 
dagelijks vanaf 09.30 uur bij de BosBar van Landgoed Groenendaal

WIJ ZIJN OPEN!
Zowel afhaal,

terras en restaurant

Tel. 023-5284269
(vanaf 13.00 uur)

Openingstijden: 16.00-22.00 uur
m.u.v. dinsdag (gesloten)

Raadhuisstraat 2-4

www.mandarin-heemstede.nl

Chinees Restaurant

Heemstede - Met grote verslagen-
heid hebben wij afgelopen maandag 
het nieuws vernomen dat Ton van 
den Brink onverwacht is overleden. 
Ton van den Brink was een bijzonder 
fijne man en collega, die 29 jaar voor 
de Heemsteder schreef, met zijn 
immer enthousiaste betrokkenheid 
voor de Heemsteedse gemeenschap. 
Hij was een waar icoon in ons dorp. 
Bovenal zullen wij zijn lieve vriend-
schap en gezelligheid in ons hechte 
team van de Heemsteder gaan 
missen. Ton werd 85 jaar.
Elders in deze krant een in memo-
riam voor Ton. Wij wensen zijn vrouw 
Ria, zijn kinderen en kleinkinderen 
heel veel sterkte en kracht toe in 
deze moeilijke periode.

Team van de Heemsteder

Ton van den Brink 
overleden
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtube-kanaal 
van de Adventskerk: 
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 22 juli om 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Zondag 25 juli om 10u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Donderdag 29 juli om 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Maximaal 115 personen per viering 
toegestaan. Reserveren niet meer 
verplicht. Wel aanmelden bij 
aanvang van de viering. Info: 

023-5280504. Alle vieringen zijn te 
volgen via live-stream:
www.parochiesklaverblad.nl. 

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Kerkdienst 25 juli. 10u. Dhr. R. 
Bouwmeester. Orgelzangavond 21 
juli om 19:30 uur.
De diensten kunt u volgen via de 
link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Doordeweekse vieringen:
Dinsdagmorgen 20 juli, 9u, Eucha-
ristieviering, Pater Diego Pildain.
Woensdagmorgen 21 juli, 10u, Hart 
voor ouderen.
Zondagmorgen 18 juli, 10u, Eucha-
ristieviering, Pater Diego Pildain.
Zondagavond 18 juli, 18.45 Plechtig 

Lof, m.m.v. E.J. Eradus, orgel.
Per viering zijn maximaal 105 kerk-
gangers toegestaan. U hoeft zich 
niet meer van tevoren aan te 
melden voor een viering. Wel 
vragen wij u zich bij binnenkomst in 
de kerk te registreren door uw naam 
en contactgegevens te noteren.
www.parochiesklaverblad.nl

PETRAKERK
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag, 10-11u. Aanmelden via: 
reserveringpetrakerk@gmail.com.
Online volgen via: 
www.petrakerkheemstede.nl/live
www.petrakerkheemstede.nl

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Geen dienst in de Oude kerk, geza-
menlijke dienst in ’t Trefpunt Benne-
broek met ds. P. Terpstra.
Reserveren verplicht: www.kerk-

pleinheemstede.nl/kerkdienstaan-
melding. De diensten zijn online te 
volgen via YouTube en kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 25 juli 10u.
Spreekster: Jacqueline Penso.
Vrije toegang (wel RIVM regels).
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag  25 juli: ds. Pieter Terpstra,
gezamenlijke dienst met Heem- 
stede.
Alle vieringen kunnen online 
worden gevolgd via:
www.pkntrefpunt.nl, klik op actueel. 
Vanaf heden kunnen 60 personen 
bij de vieringen aanwezig zijn.
Reserveren verplicht:
bennebroek.trefpunt@quicknet.nl.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

De historie van de huidige Kerklaan 99 is nog niet 
zo oud. Het pandje dat daarvoor heeft gestaan 
heeft wel een flinke (ondernemers)geschiedenis. 
De toen-foto komt uit de bouwtekeningen van de gemeente Heemstede 
met als kop ‘Het te slopen pand’. De oude Kerklaan 99 is gebouwd in 1904. 
De familie Nicolaas Rutgerus Roozen (1879-1958) (geen onbekende bloem-
kwekersfamilie in Heemstede, omgeving Bronsteeweg en Kerklaan) was de 
eerste bewoner van het pand. In de Nieuwe Haarlemsche Courant van 29 
december 1917 vraagt Mej. N. Roozen om een dagmeisje. Blijkbaar was het 
lastig meisjes te krijgen, want dit soort advertenties staan nog tot 1922 in 
de krant. 

In de Nieuwe Haarlemsche Courant van 12 oktober 1928 vraagt ‘NV Bloem-
bollenkweekerij en Handel v.h. Gebr. N. en J. Roozen’  ‘bloemistwerklieden’ 
op Kerklaan 99, maar soms ook ‘spitters’. Voor de oorlog is de familie Roozen 
blijkbaar verhuisd, want in het adresboek van Heemstede van 1 januari 
1940 staat J.J. Zimmer op nummer 99 vermeld. Hij overlijdt echter op 6 april 
1945.

In het Haarlems Dagblad van 14 augustus 1945 staat een oproeping: “Allen 
die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de nalatenschap 
van wijlen dhr. J.J. Zimmer”. In 1946 wordt Kerklaan 99 publiek verkocht; een 
huis met erf en tuin, groot ca 643 ha. Vervolgens woonden er verschillende 
personen, waaronder een bloemistknecht, kamerverhuurster, naaister, 
kantoorbediende en terreinknecht. 

In de Raadsnotulen van 24 juni 1971 wordt de verkoop van grond en 
opstallen van dhr. Granneman vermeld aan o.a. M. Ravestrein op nummer 
99.  
Het pand oude Kerklaan 99 is in 2007 gesloopt, zoals zoveel oude panden. 
In 2009 is het huidige moderne pand gebouwd. 
Via Google wordt er nog een onderneming op nummer 99 genoemd: 
‘Helouise Advies Gifts & Styling’. 

De nu-foto is van 18 juli 2021 en geeft niet veel beeld van toen weer.
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Kerklaan hebben, 
dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens). Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).

Kerklaan toen en nu (24)

VERSCHIJNT WOENSDAG

HEEMSTEDE, HAARLEMZ.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 023-8200170
Tel. 06-50284402

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
verkoop@heemsteder.nl

Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

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.
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, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Boekpresentatie: het Turks-Nederlandse geslacht Testa
Heemstede/Baarn – Als vervolg op 
een in 2020 verschenen publicatie: 
Een verloren panorama van Constan-
tinopel in het Huis te Heemstede van 
Adriaan Pauw’ is thans een vervolg-
boek uitgekomen over het Turks-
Nederlandse geslacht Testa. 

Oorspronkelijk afkomstig uit de 
Republiek Genua heeft zich in 1261 
een koopman Pasquale Testa in 
Galata (Constantinopel)gevestigd. 
Vele nazaten hebben in het Otto-
maanse Rijk naam gemaakt als 
dragoman (tolk bij het Hof van de 
Sultan) dan wel diplomaat. In 1847 is 
minister-resident Gaspard Testa, 
betovergrootvader van André en 
Patrick Testa, beiden op de foto 

rechts van de ambassadeur, door 
Koning Willem II om diens verdien-
sten voor de Turks-Nederlandse 
betrekkingen in 1847 verheven tot 
baron. 
De presentatie vond plaats in Baarn 
bij jonkheer André Testa (oud-direc-
teur van Vervoermaatschappij NZH 
te Haarlem) in aanwezigheid van 
onder andere de Turkse ambassadeur 
in Nederland Saban Disli (midden op 
de foto).

Het boek met talrijke illustraties telt 
330 pagina’s en is samengesteld door 
Hans Krol en Mehmet Tütüncü, uitge-
geven door SOTA Publications te 
Heemstede.
ISBN 978-90-6921-031-5.

Foto: aangeleverd.

Scooter onderuit
Overveen - Twee opzittenden van 
een snorscooter zijn zondagavond 18 
juli gewond geraakt bij een eenzijdig 
ongeluk op de Zeeweg in Overveen. 
De bestuurster botste tegen een 
paaltje, waardoor de opzittenden ten 
val kwamen. De bestuurster is gesta-
biliseerd en voor nadere zorg naar 
het ziekenhuis overgebracht. De 
bijrijdster liep letsel aan haar voet op, 
maar kon ter plaatse worden 
behandeld.

Beeld: NieuwsFoto.nl
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Heemstede – Bij een ongeval op de 
Heemsteedse Dreef in Heemstede 
zijn zondagavond 18 juli twee licht-
gewonden gevallen. Het ongeval 
gebeurde rond half acht toen een 
automobilist af wilde slaan naar de 
Zandvaartkade. Toen de automobilist 
afremde om te kijken of er iemand 
op het fietspad reed botste een 
pizzabezorgster achterop de auto.
Beide bestuurders raakten bij het 

ongeval lichtgewond. De bestuurder 
van de auto is uitvoerig in de ambu-
lance behandeld en de bezorgster 
raakte gewond aan haar hand. Alle 
airbags van de bezorgwagen zijn 
door de klap uitgesprongen.

Het verkeer ondervond enige hinder 
door het ongeval, mede doordat er 
vanwege werkzaamheden maar 1 
rijbaan beschikbaar is.

Pizzabezorgster botst achterop auto

Foto: Michel van Bergen.

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - De Heemsteedse Ellen 
Meuwese loopt over van ideeën en 
plannen. Ze heeft zoveel gedachtes 
in haar hoofd dat ze het uw verslag-
gever soms lastig maakt de grote lijn 
te ontwaren. Ze is vooral druk met 
haar stichting in oprichting, IK ZIE JE 
WEL, meer handen en voeten te 
geven.  
Wat behelst haar stichting? Een van 
de vier kinderen van Ellen is psychi-
sche kwetsbaar. Dat vraagt om extra 
zorg door de familie, maar ook voor 
haar kind in kwestie kost het veel 
kracht zich zelfstandig staande te 
houden in deze hectische maat-
schappij. Ellen merkte dat er zovelen 
zijn die kampen met eenzaamheid, 
autisme, een lichamelijke of geeste-
lijke handicap of lijden aan anorexia. 
Wie kent niet in zijn of haar directe 
omgeving mensen die, omdat ze er 
even anders uitzien, eenzaam zijn na 
het verlies van een partner of moeite 
hebben contacten in stand te hou- 
den. Naast deze mede inwoners 

staan veelal mantelzorgers die nog 
wel eens ondergewaardeerd worden 
door de omgeving. Ellen heeft daar- 
om haar ziel en zaligheid gelegd om 
hen, die dat nodig hebben, niet te 
vergeten.  
 
Opstekertje voor een glimlach
Een hart onder de riem te steken 
doet wonderen. Ze is opgeleid tot 
grafisch kunstenaar en illustrator. 
Tijdens een opruimactie in huis 
kwam ze stapels kaarten tegen met 
uiteenlopende dierfiguren. “Wat ga ik 
daar mee doen”, dacht ze. Waarom 
niet een kaartje sturen naar mede-
burgers die wel een opstekertje 
kunnen gebruiken? Bij al haar 
kaarten roept de tekening op tot een 
glimlach. Juist dat maakt het voor de 
ontvangers leuk om zomaar een 
kaart te krijgen van een bekende of 
onbekende. Ook Heemstede kent, 
met de toegenomen vergrijzing, 
eenzame of zieke buutgenoten. Wat 
is het niet fijn om zo iemand eens te 
laten weten dat ook hij of zij niet is 
vergeten.  

 Intussen heeft Ellen Meuwese al 
honderden kaarten laten rondgaan. 
Ze is actief via contacten met de 
gemeente, de kinderboerderij, WIJ 
Heemstede of Plein1. Zij maakt 
mensen enthousiast om haar kaarte-
ninitiatief te ondersteunen. Dat lukt 
prima en het versturen van de 
kaartjes heeft al menigeen een warm 
gevoel te geven. De kosten die de 
stichting maakt dienen wel gedekt te 
worden, al betaalt Ellen nog veel uit 
eigen zak. Dat doet ze met liefde en 
de positieve reacties op haar initiatief 
geeft haar een warm gevoel.

Kent u mensen in uw omgeving die 
wel wat extra aandacht kunnen 
gebruiken, bestel dan een of meer-
dere kaarten. Elke kaart meet 15 bij 
20 cm en heeft een kleurige envelop. 

Voor meer informatie, contact, 
bestellingen, de stichting financieel 
steunen, zomaar een vraag stellen of 
steun betuigen kan via de website 
www.ikziejewel.nl of per telefoon 
06-5390 7486.  

Ellen Meuwese timmert aan de weg 
met haar Stichting ‘IK ZIE JE WEL’

Ellen Meuwese toont enkele van haar kaarten. Foto: Eric van Westerloo.

Heemstede - Gedurende de zomer-
maanden is Kom In Mijn Tuin (KIMT) 
open voor publiek op zondagmiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Er zijn vrijwilligers aanwezig die, op 
verzoek, een rondleiding kunnen 
geven en vragen kunnen beant-
woorden over alles wat er groeit en 
bloeit. Tevens kan er groente en fruit 

gekocht worden. Alles op verant-
woorde wijze geteeld. Kom gezellig 
langs.

De locatie van KIMT is aan de Heren-
weg 18 Heemstede, ingang Groenen-
daalse Bos, tegenover Manpadslaan. 
(www.kominmijntuin.com) of Face-
book: Kom In Mijn Tuin.

Kom In Mijn Tuin op zondagmiddag open

Bloeiende stokrozen. Foto: Monique Rusman.

Nieuw-Vennep - Op 27 en 29 juli 
organiseert Erfrechtinfo gratis voor-
lichtingsbijeenkomsten over het 
voorkomen van en besparen op 
erfbelasting. Drie specialisten op dit 
gebied zullen in ongeveer anderhalf 
uur tijd uitleg geven over relevante 

wetgeving en de mogelijkheden om 
belasting te besparen. Het laten op- 
stellen van een testament is maat-
werk en veel mensen zien daarbij 
zaken over het hoofd, waardoor ze 
uiteindelijk onnodig veel geld aan de 
Belastingdienst moeten overmaken. 
In de bijeenkomsten wordt het 
belang van een goed (levens)testa-
ment toegelicht. 
 
Erfrechtinfo is opgezet door mr. Neill 
Buijze (onder meer specialist op het 
gebied van fiscaal recht en personen- 
en familierecht) en Ellen Joan Padt 
(erfrechtspecialist). Naast de meer 
dan dertig jaar ervaring op het 
gebied van juridische, financiële en 
fiscale zaken, verstaan zij bovendien 
de kunst om hun kennis in begrijpe-
lijke taal over te dragen. Tijdens deze 
bijeenkomsten wordt men geïnfor-
meerd over alle aspecten van het 
testament en de erfenis. ,,Iedereen 
heeft recht op gratis informatie en 
advies, voordat er een ingewikkelde 
akte opgesteld wordt. Het is een 

complexe materie en mensen 
kunnen nergens terecht, want wat er 
precies in jouw testament moet 
komen te staan, kun je niet vinden in 
een boek of op het internet. Het is 
maatwerk en wij zorgen ervoor dat 
de mensen precies weten hoe de 
regels in elkaar zitten’’, legt het team 
uit. 
 
Niet je eigen huis ‘op willen eten’ 
Een goed testament is in feite voor 
iedereen van belang. Want wie krijgt 
jouw bezittingen, als je komt te over-
lijden? Vaak gaat men er ten on- 
rechte van uit dat de wet tegen-
woordig alles goed regelt. Men be- 
seft vaak niet dat er erfbelasting over 
het kindsdeel betaald moet worden. 
Dit kunnen forse bedragen zijn. Als 
dat geld er niet is, kan eventueel de 
hypotheek worden verhoogd of een 
persoonlijke lening worden afge-
sloten. Maar als iemand al op leeftijd 
is, lukt dat vaak niet meer. Het komt 
helaas nog steeds voor dat mensen 
noodgedwongen hun huis moeten 

verkopen, omdat ze de erfbelasting 
over het kindsdeel niet kunnen 
betalen. Had men alles in een testa-
ment goed geregeld, dan was dat 
niet nodig geweest.’’
Tegenwoordig komt naast dit 
probleem ook nog eens het 
probleem van de Wet Langdurige 
Zorg om de hoek kijken, met andere 
woorden ‘eerst je eigen huis opeten’. 
Erfrechtinfo kijkt naar de gehele situ-
atie en geeft advies op maat. 
 
Belastingdienst vaak je grootste 
erfgenaam 
Ook het belang van een levenstesta-
ment wordt uitgebreid besproken. Er 
wordt onder meer stilgestaan bij de 
vraag wie bevoegd is om beslis-
singen te nemen wanneer je daartoe 
zelf niet meer in staat bent en hoe 
mensen kunnen voorkomen dat ze 
hun opgebouwde reserves moeten 
opofferen om de kosten voor langdu-
rige zorg te dekken. ,,Als je geen 
goed testament laat opstellen, is de 
belastingdienst vaak je grootste 

erfgenaam’’, aldus het team van 
Erfrechtinfo. Erfrechtinfo helpt de 
Belastingdienst te onterven. De infor-
matiebijeenkomsten zijn gratis 
toegankelijk en geheel vrijblijvend. 
Vooraf reserveren via nummer:  
085 - 0 60 10 70 of via:
www.erfrechtinfo.com is noodzake-
lijk. De bijeenkomsten vinden plaats 
in De Rustende Jager in 
Nieuw-Vennep.
Zowel op 27 als op 29 juli starten de 
bijeenkomsten om 10.30 uur, 13.00 
uur en 15.30 uur.

Kosteloos advies over erfrecht in begrijpelijke taal

Ellen Joan Padt.

Mr. Neill Buijze Foto’s aangeleverd.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. podium voor mannequins; 7. omwoelen van
grond; 12. smal en lang stuk hout; 13. hemelsblauw; 14. bezit
van een boer; 15. deel van een mast; 17. fijn weefsel; 19. wild
zwijn; 21. land van de tovenaar; 22. woonboot; 24. walvisachtig
zoogdier (mv.); 27. dierentuin; 28. overzetpont; 30. plaats in
Brazilië (afk.); 31. Europeaan; 32. deel van een schip; 33.
plechtige belofte; 35. spottend lachje; 37. doortochtgeld; 38.
lentebloem; 41. Europeaan; 42. kerkbediende; 44. wens tot
voorspoed; 46. tuingereedschap; 47. marterachtig roofdier; 48.
Zwitserse tennisser; 49. eerste mens; 50. gedroogd gras; 52.
leiriem; 54. soort weefsel; 56. vertragingstoestel; 58. neer-
slachtig (triest); 61. koordans; 62. tijdelijk in gebruik geven; 64.
straatsteen; 65. opgewarmd eten; 67. bloeimaand; 68. Neder-
landse Aardolie Maatschappij (afk.); 70. bladader; 72. rekenop-
gave; 73. plaats in Zeeland; 76. klein soort hert; 77. bekende
Nederlandse motorrace; 78. plaats in Italië; 79. land in het Mid-
den-Oosten; 81. laatstleden (afk.); 82. vaatwerk; 83. snijbloem;
84. vruchtennat; 86. lesschema; 87. lachwekkend (geestig).

Verticaal 1. kampeerwagen; 2. buisverlichting; 3. open plek in
het ijs; 4. Indische dakbedekking; 5. niet poeslief (vals); 6.
zomermaand; 7. bestuurslid van een studentenvereniging; 8.
bakplaats; 9. lof en eer; 10. germanium (scheik. afk.); 11. perio-
de van mooi weer voor de herfst; 16. vlaktemaat; 18. gevange-
nis; 20. op grote afstand; 21. vrouwtjesschaap; 23. ommezwaai
(draai); 25. ploegsnede; 26. goed heilig man; 27. hoofdkaas;
29. meetkundig figuur; 32. het paard borstelen; 34. aanwijzend
voornaamwoord; 36. rusteloos heen en weer lopen; 37. kever;
39. hoofdslagader; 40. afvoerbuis met zwanenhals; 42. geslo-
ten rijtuig (koets); 43. verdieping; 45. soort dakbedekking; 46.
lidwoord; 51. uitroep van schrik; 53. bovendien (alsmede); 54.
vrouwelijk beroep; 55. openbaar vervoermiddel; 56. schoon en
zuiver; 57. spijslijst; 59. alcoholische drank; 60. vol losse dra-
den; 62. onderwijzer; 63. verzorging van patiënten na behande-
ling; 66. bedorven; 67. snijwerktuig; 69. Fries voor moeder; 71.
opstootje; 73. kleurnuance; 74. delfstof; 75. Amerikaans ruimte-
vaartinstituut (afk.); 78. stap; 80. houten drinkbeker; 82. bok-
sterm (afk.); 85. per persoon (afk.).

Deze puzzel wordt u aange-
boden door Albert Heijn aan 
de Blekersvaartweg 57 in Heem- 
stede. Lekker puzzelen voor 
een heerlijke prijs: een goed-
gevulde AH-tas vol artikelen! 

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 26 juli 17 uur naar 
redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van 
uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht 
via de e-mail waarmee de 
gewonnen boodschappentas 
afgehaald kan worden in de 
AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. 
Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd.
Succes!
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. podium voor mannequins; 7. omwoelen van
grond; 12. smal en lang stuk hout; 13. hemelsblauw; 14. bezit
van een boer; 15. deel van een mast; 17. fijn weefsel; 19. wild
zwijn; 21. land van de tovenaar; 22. woonboot; 24. walvisachtig
zoogdier (mv.); 27. dierentuin; 28. overzetpont; 30. plaats in
Brazilië (afk.); 31. Europeaan; 32. deel van een schip; 33.
plechtige belofte; 35. spottend lachje; 37. doortochtgeld; 38.
lentebloem; 41. Europeaan; 42. kerkbediende; 44. wens tot
voorspoed; 46. tuingereedschap; 47. marterachtig roofdier; 48.
Zwitserse tennisser; 49. eerste mens; 50. gedroogd gras; 52.
leiriem; 54. soort weefsel; 56. vertragingstoestel; 58. neer-
slachtig (triest); 61. koordans; 62. tijdelijk in gebruik geven; 64.
straatsteen; 65. opgewarmd eten; 67. bloeimaand; 68. Neder-
landse Aardolie Maatschappij (afk.); 70. bladader; 72. rekenop-
gave; 73. plaats in Zeeland; 76. klein soort hert; 77. bekende
Nederlandse motorrace; 78. plaats in Italië; 79. land in het Mid-
den-Oosten; 81. laatstleden (afk.); 82. vaatwerk; 83. snijbloem;
84. vruchtennat; 86. lesschema; 87. lachwekkend (geestig).

Verticaal 1. kampeerwagen; 2. buisverlichting; 3. open plek in
het ijs; 4. Indische dakbedekking; 5. niet poeslief (vals); 6.
zomermaand; 7. bestuurslid van een studentenvereniging; 8.
bakplaats; 9. lof en eer; 10. germanium (scheik. afk.); 11. perio-
de van mooi weer voor de herfst; 16. vlaktemaat; 18. gevange-
nis; 20. op grote afstand; 21. vrouwtjesschaap; 23. ommezwaai
(draai); 25. ploegsnede; 26. goed heilig man; 27. hoofdkaas;
29. meetkundig figuur; 32. het paard borstelen; 34. aanwijzend
voornaamwoord; 36. rusteloos heen en weer lopen; 37. kever;
39. hoofdslagader; 40. afvoerbuis met zwanenhals; 42. geslo-
ten rijtuig (koets); 43. verdieping; 45. soort dakbedekking; 46.
lidwoord; 51. uitroep van schrik; 53. bovendien (alsmede); 54.
vrouwelijk beroep; 55. openbaar vervoermiddel; 56. schoon en
zuiver; 57. spijslijst; 59. alcoholische drank; 60. vol losse dra-
den; 62. onderwijzer; 63. verzorging van patiënten na behande-
ling; 66. bedorven; 67. snijwerktuig; 69. Fries voor moeder; 71.
opstootje; 73. kleurnuance; 74. delfstof; 75. Amerikaans ruimte-
vaartinstituut (afk.); 78. stap; 80. houten drinkbeker; 82. bok-
sterm (afk.); 85. per persoon (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

 

- Haarlem-Zuid 300 kranten

Wij zijn met SPOED op zoek naar een serieuze

BEZORGER/STER
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

65PLUSSERS OOK VAN HARTE WELKOM!

LEZERSPOST

Veel Heemstedenaren weten het vaak nog goed: als kind fietste je een 
groot deel van de zomer naar het zwembad in Heemstede.
Je lag daar met vriendjes en vriendinnetjes de hele dag op de ligweide, je 
kende de badmeesters op afstand, je sprong ‘van de hoge’ en speelde in 
het water.
Ergens in de jaren ‘80 werd het zwembad afgebroken, tot veel spijt van 
heel wat mensen. De kosten zouden een probleem zijn geworden.
Wat zou het leuk zijn als het ons, net als in Hillegom bijvoorbeeld, lukt om 
een buitenzwembad weer werkelijkheid te maken!

Tegenwoordig wordt er veel op plekken in de omgeving gezwommen.
Heerlijk natuurlijk, maar ook begrijpelijk dat het soms misschien hier en 
daar voor wat overlast zorgt. 
Verder is de kwaliteit van het water misschien op z’n minst soms ook een 
beetje spannend. Zéker als het wat langer warm is en er bijvoorbeeld 
blauwalg kan ontstaan. 
Daarnaast is er geen enkele vorm van toezicht, wat mogelijk gevaarlijke 
situaties met zich mee brengt. 

Een paar weken geleden ben ik een petitie begonnen die al door bijna 
600 mensen getekend is, als stimulans voor de gemeente.
Inmiddels heb ik door wat nieuwsitems over deze petitie begrepen dat de 
uitkomst van de petitie meegewogen zou gaan worden in gesprekken 
over de toekomst van het binnenzwembad in Groenendaal.

U kunt de petitie vinden en ondertekenen (wel ondertekening via mail 
bevestigen) op:

www.petities.com/buitenzwembad_terug_in_heemstede?u=738066
2&uv=36660663.

Anne van Akkeren, Heemstede

Weer een buitenzwembad in Heemstede?

Heemstede - Afgelopen week heeft 
kunstenaar Ab Vriethoff in samen-
werking met Jasper Zwart van Home 
Made By Ree zijn kunstwerk ‘L’Accord 
Jaune’ gepresenteerd dat te zien is in 
de etalage van Home Made By Ree 
op de Binnenweg 89-91 in Heem-
stede. Het is een combinatie van 
beeldende kunst en auteurschap. De 
kleur geel is gepatenteerd en draagt 
de naam: InternationalVriethoffJaune. 

Zijn kunstwerk verwijst naar zijn 
macula, de gele vlek. Ieder mens 
heeft een gele vlek. Die zit in beide 
ogen. Het is het belangrijkste onder-
deel van het oog. Met de gele vlek 
(de macula) zie je scherp, neem je 
details waar en zie je kleuren. Bij Ab 
Vriethoff zelf is de gele vlek bescha-
digd, al vanaf zijn dertiende jaar. 
Daar heeft hij een boek overge-
schreven: ‘Kijk, wazig zicht, nooit 
meer scherp’. Hierover is in 2016 in de 
Heemsteder een artikel gepubli-
ceerd.
Nu na 4 jaar is er een 2e herziene 
druk van het boek verschenen. Dat 
beschrijft de meest belangrijke ont-
wikkelingen van de laatste jaren op 
gebied van met name gentherapie. 
Er is in de afgelopen jaren ontzettend 
veel gebeurd op het terrein van gen-
therapie, ontzettend belangrijk voor 
mensen met ernstige erfelijke oog-
aandoeningen, zoals maculadegene-
ratie (MD). Ook wordt er in het boek 
nu nog meer aandacht besteed aan 
zeer geavanceerde hulpmiddelen, 
zoals het ‘audiomaatje’ (om boeken 
mee af te luisteren, kranten af te luis-
teren, te luisteren naar de ondertite-
ling van TV die wordt voorgelezen 
enz.) en over de pratende camera 
(De OrCam) die gezichten herkent. 
Heel handig voor slechtziende en 
blinde mensen (en kinderen), dus 
ook voor veel ouderen.

Kunstwerk ‘L’Accord Jaune’ van Ab 
Vriethoff te zien bij Home Made By Ree

 V.l.n.r.: Jasper Zwart met in zijn handen het boek van Ab Vriethoff en Ab zelf met de 

gepatenteerde verf, afkomstig uit de winkel van Jasper.

Het kunstwerk ‘L’Accord Jaune’ van Ab Vriethoff.
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Heemstede/Regio - In de periode 
van 15 januari t/m 14 juli zijn er 
507.727 vaccinaties gezet door GGD 
Kennemerland, waarvan 338.223 
eerste prikken (67%) en 169.435 
tweede prikken (33%).

Afgelopen week (8 t/m 14 juli) zijn er 
37.112 vaccinaties gezet door GGD 
Kennemerland, waarvan 16.833 
eerste prikken (45%) en 20.279 
tweede prikken (55%). Er zijn deze 
week 8.652 vaccinaties minder gezet 
dan vorige week. Het aantal vaccina-
ties zal de komende weken verder af 
blijven nemen.
 
In de periode van 7 januari t/m 14 juli 
zijn er 302.697 inwoners van GGD-
regio Kennemerland gevaccineerd 
door een GGD (55.050 per 100.000 
inwoners). Van de gevaccineerde 
inwoners zijn 134.003 deels gevac-
cineerd (44%) en 168.649 volledig 
gevaccineerd (56%) door een GGD.
 
Wekelijkse cijfers
In de week van 8 t/m 14 juli) waren er 
in Kennemerland 2.532 nieuwe 
besmettingen (460 per 100.000 
inwoners). Dit zijn er 1900 meer dan 
vorige week (+300%). In die week 
zijn er 22.643 testen afgenomen door 
GGD Kennemerland. Dit zijn er 9.155 
meer dan de week ervoo (13.488).
In alle leeftijdsgroepen lag het aantal 
nieuwe besmettingen deze week 
duidelijk hoger ten opzichte van 
vorige week. Bijna de helft van alle 
gevallen was afkomstig van 
18-24-jarigen.

Inwoners uit de regio Kennemerland 
kunnen zich laten testen in Haarlem, 
Beverwijk en bij P4 Lang Parkeren 
Schiphol. Een mobiele testbus staat 
ten slotte in wisselende gemeenten. 

Gratis zelftests voor terugkerende 
reizigers op Schiphol
Aankomende reizigers op Schiphol 
ontvangen sinds woensdag 14 juli 
een gratis COVID-19 zelftest. Op deze 
manier kunnen zij massaal op een 
laagdrempelige manier getest wor- 
den. Medewerkers van GGD Kenne-
merland delen deze uit op verschil-

lende punten na aankomst. Zelf-
testen zijn een extra middel om ver-
spreiding van het coronavirus te 
voorkomen en worden gebruikt om 
besmettingen eerder op te sporen.
Minister Hugo de Jonge (Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport) was 
vrijdag 16 juli aanwezig bij het uit-
delen bij één van de gates. Het kabi-
net heeft iedereen opgeroepen om 
zich te testen na de vakantie. Op die 
manier kunnen we voorkomen dat 
mensen het coronavirus mee naar 
huis nemen en op hun werk of op 
school andere mensen besmetten. 
Het is daarom handig om thuis een 
zelftest te doen na aankomst.

De zelftesten worden uitgedeeld vlak 
voor de bagage reclaim, op een punt 
waar alle reizigers langskomen. Bij 
een aantal vluchten staat GGD Kenne- 
merland direct bij de gate om zelf-
tests uit te delen. Ten slotte zijn er bij 
de aankomsthallen extra mobiele 
balies ingericht waar reizigers een 
test kunnen halen.

Mensen nemen de zelftest thuis af. 
Wanneer de uitslag positief is, is het 
belangrijk dat zij de uitslag laten 
bevestigen bij de GGD. Een zelftest is 
namelijk minder betrouwbaar dan de 
test op de GGD-testlocatie. Hierdoor 
is er kans dat de positieve uitslag vals 
alarm is. Wie positief test, houdt zich 
aan de geldende maatregelen. Dit 
voorkomt verdere verspreiding van 
het Coronavirus zo goed mogelijk.

Vaccineren zonder afspraak succes 
in Beverwijk
Afgelopen zondag konden bezoekers 
van de Bazaar in Beverwijk zich zon- 
der afspraak laten vaccineren. Ter 
plekke is een afspraak voor de twee- 
de prik gemaakt. Eerder is GGD Ken-
nemerland gestart met voorlichting 
over vaccineren in de regio. Mede-
werkers zijn de regio ingetrokken om 
in gesprek te gaan met specifieke 
doelgroepen waarbij de vaccinatie-
graad achter lijkt te blijven. Hierbij is 
vooral ingezet op de groep mensen 
die de Nederlandse taal niet goed 
machtig is. Meertalige medewerkers 
van GGD Kennemerland zijn met hen 
in gesprek gegaan en hebben vragen 
over vaccineren beantwoord. Tijdens 
deze gesprekken bleek de vaccinatie-
bereidheid onder deze groep hoog 
te liggen. De praktische invulling 
voor bijvoorbeeld het maken van een 
afspraak en/of het vinden van een 
vaccinatielocatie blijkt lastig voor 
deze doelgroep. Daarom is besloten 
op de Bazaar een mobiele prikbus in 
te zetten. De mobiele prikbus stond 
op zondag 11 juli op de Bazaar in 
Beverwijk aan de Ringvaartweg 
tegenover de Oriental Supermarkt.
Er is gevaccineerd met Pfizer en 
Moderna, waarbij de maximale capa-
citeit bereikt is. De bus staat op 15 
augustus wederom in Beverwijk, 
voornamelijk om dezelfde mensen 
een tweede prik te geven.

Bron: GGD Kennemerland.

Wekelijkse corona-update GGD: bijna 
helft besmettingen treft 18-24-jarigen

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Wat zag het er een paar 
weken terug nog allemaal zonnig uit. 
Intussen heeft de werkelijkheid van 
nu een heel ander licht geworpen op 
de situatie. 

In Heemstede alleen al zijn er de 
afgelopen week 178 mensen positief 
bevonden. Bijna het dubbele van een 
week eerder. Zolang deze krant de 
cijfers van Heemstede bijhoudt, is 
het nimmer zo hoog geweest. Een 
zestigtal was al verschrikkelijk hoog. 
Wat nog wel als lichtpunt mag gel- 
den is dat er uit onze kleine Heem- 
steedse gemeenschap niemand in 
het ziekenhuis hoefde te worden 
opgenomen. En dat er geen nieuwe 
patiënten op de IC-afdeling liggen of 
gestorven zijn.  
 
Koude kermis
Menigeen die zich een vakantie in 
het vooruitzicht had gesteld kwam 
van een koude kermis thuis. De 
wirwar van regeltjes die ook nog 
eens dag voor dag per land wijzigen, 
maken de vakantieplannen tot een 
ware puzzel. Uit interesse bezocht 
uw verslaggever een gratis vakantie-
testlocatie in Haarlem. Het was een 
komen-en-gaan van mensen die nog 

snel even een PCR-test wilden laten 
afnemen voordat ze zouden vertrek-
ken. Een dag later bleek dat de labo-
ratoria het werk niet aankonden, 
waardoor een uitslag binnen 24 uur 
niet meer werd gehaald. Men was 
zelfs maar helemaal gestopt met het 
afnemen van testen. Goede raad was 
er niet, zodat er toch mensen zijn 
afgereisd zonder de juiste papieren. 
Of op een enkeling na die de reis 
uitstelde tot de testuitslag binnen 
was.  
 
Op Schiphol viel de drukte mee en 
de indruk was dat de controle op de 
juiste documenten of corona-app 
nogal te wensen overliet. Ook de 
baliemedewerkers kunnen door de 
veelvoud aan regels per land door de 
bomen het bos niet meer zien. 

Intussen is bijna geheel Nederland 
rood gekleurd wat voor andere 
landen weer aanleiding is reizigers 
uit Nederland kritisch te bekijken. 
Om positief te eindigen, er worden 
dagelijks +/- 170.000 vaccinaties 
gezet. Het totaal bereikt deze week 
bijna de 20 miljoen. Dat geeft enige 
hoop, want door deze aantallen 
gevaccineerden belanden er geluk- 
kig nog maar weinig mensen in het 
ziekenhuis.

Corona in Heemstede week 28

Heemstede/Haarlem – GGD Kenne-
merland organiseert op vrijdag 23 
juli in het Kennemer Sportcenter 
‘Sjansen met Janssen’. Van 17.30 tot 
19.30 uur kunnen vrijgezelle volwas-
senen zonder medische indicatie zich 
aanmelden voor een vaccinatie met 
Janssen én een blind date. Die date 
krijgen ze na afloop van de vaccina-
tie, in de wachtruimte van de vacci- 
natielocatie.

Voor veel mensen zonder partner, is 
de coronaperiode extra zwaar ge- 
weest. Het doel van het evenement 
‘Sjansen met Janssen’ is dan ook om 
volwassenen die dat leuk vinden, in 
staat te stellen om elkaar op een 
laagdrempelige en coronaveilige 
afstand te ontmoeten. Tegelijkertijd 
geeft het hen een extra mogelijkheid 
om een vaccinatie te komen halen.

Veiligheid
Uiteraard wordt de veiligheid in acht 
genomen tijdens het evenement. De 

vijftien minuten wachttijd is ervoor 
bedoeld om mensen die net gevac-
cineerd zijn, te monitoren op bijwer-
kingen. Deze wachttijd wordt nu 
gebruikt voor de blind date.

Mocht een deelnemer zich niet goed 
voelen tijdens de blind date, dan is er 
medische hulp beschikbaar.

Aanmelden
Wie interesse heeft in een Janssen-
vaccin en een blind date, kan zich 
vanaf vandaag aanmelden via de 
website van GGD Kennemerland.  De 
locatie wordt voor deze gelegenheid 
omgetoverd tot een romantische 
plek waar pas-gevaccineerde 
mensen elkaar tijdens de vijftien 
minuten wachttijd beter kunnen 
leren kennen.

Normaal is de vaccinatielocatie in 
Haarlem op vrijdag open tot 16.30 
uur, voor deze gelegenheid zijn de 
openingstijden verruimd.

Een tweede date
Twee weken na de Janssen-vaccina- 
tie zijn de deelnemers beschermd 
tegen COVID-19 en hebben zij meer 
mogelijkheden om te daten. Wan- 
neer de blind date opvolging krijgt 
twee weken na de vaccinatie, ont- 
vangt het stel een presentje van GGD 
Kennemerland.

Over het Janssen-vaccin
Alle 18-plussers die dat willen, kun- 
nen zich sinds juni melden bij de 
GGD voor een vaccinatie met het 
Janssen-vaccin. Mensen die al een 
afspraak hebben staan voor vacci-
natie met een ander vaccin maar 
toch Janssen willen, kunnen hun 
afspraak omzetten naar 1 prik met 
het Janssen-vaccin. De Gezondheids-
raad vindt dat iedereen die het 
Janssen-vaccin heeft gekregen hier 
verstandig aan heeft gedaan. Het is 
volgens de Gezondheidsraad ook 
verstandig om gemaakte afspraken 
na te komen.

Sjansen met Janssen: daten na vaccinatie

INGEZONDEN COLUMN GGD

Wat zijn we geschrokken. De afge-
lopen dagen ging het aantal 
meldingen van covid-19 steil 
omhoog. Alle records zijn gebroken. 
De versoepelingen waartoe is 
besloten, heeft ertoe geleid dat veel 
mensen dat als vrijbrief hebben 
gezien om helemaal los te gaan. 
Met als gevolg dat het virus – en 
vooral de besmettelijker deltava-
riant – vrij baan heeft gekregen. 
Het overgrote deel van de besmet-
tingen was te zien in de leeftijds-
groep onder de 30 jaar. Begrijpelijk 
ook wel dat jongeren zich beknot 
hebben gevoeld in hun vrijheid en 
dat het tot een ontlading is 
gekomen. Hopelijk gaan de nieuw 
ingestelde maatregelen helpen om 
beter zicht en grip te houden op het 
virus, want dat zijn we wel een 
beetje kwijtgeraakt. 

Wat nu belangrijk is dat we zoveel als mogelijk mensen gevaccineerd 
krijgen. Reden hiervoor is dat er nog teveel mensen zijn die zich nog niet 
hebben laten inenten. En dat zijn niet alleen jongeren, maar ook nog 
mensen in een leeftijdsgroep waar het ziekteverloop niet altijd mild is en 
waar dus ook een risico op een ziekenhuisopname kan gaan optreden. 

GGD Kennemerland doet er alles aan om deze doelgroepen te bereiken. 
Het gaat vaak om mensen die de Nederlandse taal nog niet goed machtig 
zijn, onbekend zijn met wat wordt aangeboden, het maken van een 
afspraak een te grote drempel vinden of gewoon het niet willen. De kunst 
is om die laatste groep zo klein als mogelijk te houden. 

Voor jongeren introduceren we deze week in Haarlem een bijzondere 
avond: Sjansen met Janssen. Doel is om enerzijds jongeren in staat te 
stellen elkaar onder coronaveilige omstandigheden te ontmoeten en 
anderzijds ter plekke zich te kunnen laten vaccineren met Jansen. Met dat 
vaccin is 1 prik voldoende. Kortom, we gaan niet bij de pakken neerzitten. 
Wij zijn al zover gekomen. Veel kwetsbare mensen zijn gevaccineerd en 
de druk op de zorg was weer terug gebracht tot aanvaardbare proporties.

Een vierde golf? Dat laten we toch niet gebeuren? Laten we daarom swin-
gend en sjansend er alles aan doen om ook de jeugd snel gevaccineerd te 
krijgen! 

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Sjansen met Janssen

Bert van de Velden. Foto: aange- 

leverd door GGD Kennemerland.

Vaccineren. Foto: Bigstock.
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Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Op zaterdag 17 juli was 
het eindelijk zover dat Podia Heem-
stede weer een openluchtconcert 
kon organiseren in de tuin bij het 
Huis te Manpad. Er stonden twee 
optredens gepland welke beide 
volledig waren uitverkocht. Er moch-
ten maximaal 50 (coronamaatregel) 
personen aanwezig zijn en die waren 
er dan ook.  
 
Virtuositeit met humor
Voor deze dag had Podia Heemstede 
het Nieuw Amsterdams Klarinet 
Kwartet uitgenodigd. Een heel bijzon- 
der kwartet dat met verschillende 
klarinetten op een vakkundige wijze 
stukken van Gustav Mahler had gear-
rangeerd. Mahler staat bekend om 
zijn ingewikkelde stukken die geschre- 
ven zijn voor heel grote orkesten en 
koren. Het kwartet had de coronape-
riode gebruikt om stukken van 
Mahler terug te brengen tot een 
uitvoering voor slechts vier klarinet-

ten. De professioneel geschoolde 
musici toverde prachtige klanken uit 
hun instrumenten, veelal zonder 
gebruik te maken van bladmuziek. 
De toeschouwers volgde ademloos 
het spel waar de virtuositeit vanaf 
spatte en gelardeerd was met humor.  
 
Mahlers liefde voor de natuur
Tussen de nummers door werd een 
inkijkje gegeven in het leven en 
werken van Mahler. Rode lijn was de 
liefde van Maher voor de natuur 
waarop hij veel van zijn stukken had 
gebaseerd. De emoties die Mahler 
gehad moet hebben bij het schrijven, 
moet dan ook terug te horen zijn in 
de uitvoering. Dit lukt het Nieuw 
Amsterdams Klarinet Kwartet meer 
dan uitstekend. Hun muzikale invul-
ling werd al langer alom geprezen, 
waarna zij besloten de stukken op de 
CD ‘Wunderhorns’ te zetten.  
 
Uit niets viel op te maken dat het 
werk, voor heel grote orkesten, nu 
was teruggebracht tot een viertal 

klarinetten. Een korte uitleg tegen 
het einde van het concert gaf de 
bezoeker een inkijk in de gebruikte 
klarinetten. Twee bes-klarinetten 
waarvan een in de S-toon. Een bas- 
klarinet en een basset. Voor veel toe- 
schouwers klarinetten waarvan ze 
het bestaan niet kenden.

Tot slot werd een medley van 
Weense walsen uitgevoerd met als 
extra instrument de accordeon. Je 
waande je in de jaren rond 1900 waar 
de muziek in het Oostenrijk van toen 
met de stad Wenen een belangrijk, 
zo niet het belangrijkste muziekcen-
trum van de wereld was.  
 
Podia Heemstede is er opnieuw in 
geslaagd een schitterend stel muzi-
kanten naar de prachtige tuin bij het 
Huis te Manpad te halen.

Het volgende openluchtconcert staat 
op 31 juli ingeroosterd. Zie voor 
meer informatie op de site van:
www.podiaheemstede.nl.

Virtuoos openluchtconcert door 
Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet

Veel belangstelling voor het concert van Het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet. Foto: Eric van Westerloo.

IN MEMORIAM

Geschokt en verdrietig vernamen we afgelopen maandag dat onze 
voormalige correspondent en goede vriend Ton van den Brink 
plotseling is overleden. Ton werd 85 jaar. 

Ton was een graag geziene persoonlijkheid in Heemstede. Maar liefst 
29 jaar schreef hij als correspondent voor de Heemsteder.
Ton was oprecht puur: een warm en fijn mens. Altijd opgewekt en vol 
positiviteit. Niets was hem te veel en geen onderwerp was hem te gek. 
Hij schreef 29 jaar lang vol passie en betrokkenheid voor onze krant en 
stond midden in de Heemsteedse samenleving. Hij was een bekend 
gezicht bij menig Heemstedenaar. Met zijn onbevangen talent en 
door zijn makkelijke omgang met mensen werd hij door velen in het 
hart gesloten en gekoesterd.

Ook bij de Heemsteedse ondernemers was Ton een graag geziene 
gast. Vele Heemstedenaren passeerden de revue in Ton zijn stukken. 
Niet voor niets verkreeg Ton daarom de bijnaam Mister Heemsteder. 
Binnen ons hechte redactieteam was Ton jarenlang een grote spil. 
Hij werd altijd de ‘nestor’ van ons redactieteam genoemd.

De vele bijdragen die Ton leverde aan de krant hebben mede de 
Heemsteder gemaakt zoals die nu is. Zijn stukken waren doordrenkt 
van een optimistische en luchtige schrijfstijl, dikwijls voorzien van een 
vleugje humor, zoals alleen Ton dat kon. De stukken van Ton werden in 
heel Heemstede altijd alom gewaardeerd. 

Vorig jaar besloot Ton na 29 jaar de schrijverspen neer te leggen. 
Hij vond het mooi geweest. Al zijn stukken bewaarde hij in ordners. 
Met het stoppen van schrijven, stopte echter niet de betrokkenheid 
van Ton voor de Heemsteder. Regelmatig kwamen we met het 
redactieteam bij elkaar om bij te praten, onder het genot van koffie of 
een drankje, ook samen met zijn vrouw Ria. Zoals ook anderhalve 
week geleden. Voor ons is Ton eigenlijk nooit weggeweest. 

We zijn met het overlijden van Ton een bijzondere en unieke persoon 
verloren. Met zijn allen zullen we Ton ontzettend gaan missen. 
We zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend. 
Het waren mooie tijden Ton.
Dank je wel voor alles en rust zacht lieve Mister Heemsteder: 
je warmte, je interesse, de mooie herinneringen en je geschreven 
artikelen zullen voor altijd in de harten van Heemstede blijven 
voortleven. 

We wensen Ria en de familie heel veel sterkte en kracht toe om dit 
zware verlies te verwerken. 
 
Namens het team van de Heemsteder,
Bart Jonker

Ton van den Brink

Ton van den Brink (rechts) tijdens een etentje met het redactieteam. V.l.n.r. Eric van 
Westerloo, Joke van der Zee, Mirjam Goossens, Bart Jonker en Ton van den Brink. 

Voor Ton

Laat me rustig wegzeilen
Ik vaar op vertrouwen

Meedeinend naar iets nieuws
Ander vaarwater, rustiger

Weg van de storm

Joke

AGENDA

ZONDAG 25 JULI 
10.000 stappenwandeling. Start om 
10u. vanaf Sportplaza Groenendaal, 
Sportparklaan 16 te Heemstede.

MAANDAG 26 JULI 
Vriendinnenclub bij WIJ Heem-
stede. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. V. 14-16u.
Verplicht aanmelden op:
023 - 8224297 (Corrie van Rijn) of 
023 - 5483828 (Ellen Swart).

WOENSDAG 28 JULI 
Iedere woensdag. Inloopspreek-uur 
Werkgroep Toegankelijkheid. 
Plein1, Julianaplein 1 in Heem-
stede. Van 9.30-12 u.

WOENSDAG 11 AUGUSTUS 
Zomergespreksgroep ‘Vrij zijn van 
angst’ van nog 1 avonden (woe 11 
augustus). V. 19.30-21.30 u. 
Kosten: €20,- per avond.
Plaats: De Luifel, Herenweg 96, 

 
Heemstede. Aanmelden:
www.wijheemstede.nl.
Informatie/begeleiding: Jan 
Oostenbrink, tel. 06-50815697.

MAANDAG 30 AUGUSTUS 
Vriendinnenclub bij WIJ Heem-
stede. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. V. 14-16u. Verplicht 
aanmelden op: 023 - 8224297 
(Corrie van Rijn) of 023 - 5483828 
(Ellen Swart).

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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In de zomervakantie zijn er van die dagen dat je eigenlijk niet weet wat je nou weer eens zal gaan doen? Dat is dan 
precies zo’n dag dat je aan deze leuke wedstrijd kunt meedoen!

Hoe werkt het?
Kijk goed naar de foto’s en beantwoord de vraag die erbij staat. 
•  Stuur je antwoorden naar info@wandelbosgroenendaal.nl uiterlijk zaterdag 24 augustus;  vermeld daarbij je naam, 

leeftijd en telefoonnummer; dan kunnen we je bereiken mocht je tot de winnaars behoren!
•  Het bestuur van de Vrienden van Wandelbos Groenendaal vormt de jury. De uitslag zal omstreeks 1 september 

worden bekendgemaakt in de Heemsteder.
•  Onder de goede antwoorden verloten wij maar liefst 10 waardebonnen van € 14,50 voor een heerlijke liter ijs, 

beschikbaar gesteld door IJssalon Van Dam, Raadhuisstraat 60 in Heemstede.

Heel veel succes!

Ken jij je bos goed? Doe mee met de leuke 
Groenendaal-wedstrijd voor kids! 

info@wandelbosgroenendaal.nl
www.wandelbosgroenendaal.nl

1. Wie gebruikt deze kast?

A.  Mees

B.  Bonte specht

C.  Vleermuis

2. Waar staat deze zandbak?  3. Wat is de naam van dit gebouwtje?

4.  Hoe heet deze vijver?  5. Voor wie is dit bouwwerk gemaakt?          6. Waar staat dit ooievaarsnest?

7. Hoe heet dit beest nou echt? 8. Hoe heten de boswachters? 9. Welke plant/bloem zit in de naam van deze vijver?    

10. Op deze boom krioelen…..   11. Hoe heet deze ‘kunststroming’? 12. De naam van de Kinderboerderij is...

A.  In het zuidelijke deel van het bos

B.  In het noordelijke deel van het bos

C.  Niet in Groenendaal

A. Heksenhuisje          

B. Rust-een-weinig   

C. Koek en zopie 

A. Zochervijver

B. Kop en schotel

C. Rododendronvijver

A. Muizen     

B. Bosbeestjes    

C. Vlinders  

A. Bij de kinderboerderij

B.  In het zuidelijke deel van het bos

C. In het noordelijke deel van het bos

A. Eikenprocessierupsen

B. Regenwormen

C. Naaktslakken

A. Expressionisme        

B. Vandalisme     

C. Graffiti

A. ‘t Lammetje

B. ‘t Molentje

C. ’t Haantje

A. Linden     

B. Lelie                                         

C. Rododendron 

A. Drentse Blaarkop                    

B. Schotse Hooglander     

C. Eland                    

A. Henk en Thomas

B. Roger en Cees

C. Rogier en Kees
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FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Hierbij de vederdistel (Cirsium arvense). Arvense betekent 
akker. Akkerdistel is een doorlevende soort, deze distels komen voor in 
grasland of op ruige voedselrijke bodem. Deze distel groeit in de berm 
langs de weg in Groenendaal.
In het eerste jaar ontwikkelen de planten enkel wortels en een bladrozet, 
in de zomer van het tweede jaar bloeien ze. Het zaad is in de vorm van 
pluizen. Ook komen ze regelmatig in zandbermen voor, er zijn vele 
soorten.

Zomer in Heemstede

Door Bart Jonker

Heemstede – Kijkt u nu maar eens 
rond in verschillende tuinen: een van 
meest graag geziene planten is toch 
wel de hortensia (Hydrangea), die nu 
rijkelijk overal bloeit. En dat is niet zo 
gek: de prachtig volle en kleurige 
hortensiastruiken zijn een lust voor 
het oog en bij menigeen geliefd. 

Deze ‘grande dame’ onder de planten 
geven de tuin een vrolijk aangezicht. 
Ook zien we op de redactie regel-
matig fraaie foto’s van hortensia’s 
voorbijkomen voor onze Tuinenwed-
strijd. De hortensia behoort tot de 
groep van zogenaamde landplanten 
en vindt haar oorsprong in China en 
Japan. 

Er zijn veel soorten hortensia’s in 
verschillende kleuren. Ruim 100 
soorten zijn er bekend van waaruit 
weer nieuwe varianten worden 
gekweekt. De bekendste zin zijn de 
struiken met witte, roze, paarse en 
blauwe varianten. Sommige soorten 
kunnen verkleuren. Tegenwoordig 
zijn er ook nieuwe varianten verkrijg-
baar, die niet aan snoeiregels zijn 
gebonden, zoals de soort ‘Forever 
and Ever’. Hortensia’s worden daar-
naast veel als snijbloem gebruikt.
De bloeiperiode kan van mei tot 
september lopen. Hortensia’s moeten 
regelmatig water hebben en 

verlangen normale tot zurige grond. 
De plant doet het goed op een zon- 
of halfschaduwplek. Snoeien is niet 
voor alle soorten altijd nodig. Wilt u 
een hortensia toch snoeien? Dan 
dient dit bij voorkeur plaats te vinden 
na de nachtvorstperiode in februari/
maart. Er zijn ook klim- en stamhor-
tensia’s verkrijgbaar, voor tegen de 
muur.  

Ontstaan naam Hortensia
Over de het ontstaan van de naam 
Hortensia gaan verschillende 

verhalen rond. De een zegt dat de 
plant vernoemd is naar Hortense de 
Beauharnais, de dochter van keizerin 
Joséphine de Beauharnais van Frank-
rijk. Toch wordt dit weer betwijfeld, 
omdat zij nog niet was geboren toen 
de Hortensia rond 1771 haar naam 
kreeg van botanicus Philibert 
Commerson. Er wordt daarom 
gedacht dat de naam Hortensia in 
werkelijkheid vernoemd is naar 
Hortense van Nassau, dochter van 
Karel Hendrik Nicolaus Otto, Prins 
van Nassau-Siegen.

Ken uw tuin: de hortensia, ‘la 
grande dame’ onder de planten

Fraai bloeiende hortensia in de tuin van woonzorgcentrum de Heemhaven.

Foto: Bart Jonker.

Heemstede - Dit is de achtertuin van Albertine Poel-
geest. “Zoals vele mensen word ik ook heel gelukkig van 
onze tuin”, vertelt ze. “Elke ochtend kijk ik naar buiten of 
loop even een rondje om te zien wat er allemaal op is 
gekomen en hoe het erbij staat. Regelmatig ga ik ‘los’ en 
leef mij uit op de borders, het snoeiwerk of de moestuin. 
Gelukzalig kijk ik naar het resultaat en bedenk me wat ik 
de volgende keer eens zal doen. Het is daarnaast heerlijk 
zitten en ontspannen in de tuin, in de schaduw onder de 
walnoot bij het vijvertje of op het terras. Ik voel me rijk 
en gezegend met zo’n heerlijke achtertuin. Hieronder 
krijgt u een indruk van ons paradijs”, aldus Albertine.

Ook meedoen? 
Wilt u ook uw tuin laten zien aan alle lezers, bent u trots 
op uw bloemrijke balkon, heeft u een gedeelte van uw 

tuin dat absoluut in de schijnwerpers mag? Stuur uw 
tuinfoto(‘s) in naar de redactie: redactie@heemsteder.nl 
onder vermelding van de tuinenwedstrijd en vertel er 
iets bij over uw tuin. Vergeet niet uw adres en telefoon-
nummer in de mail te vermelden. Deelname is mogelijk 
tot en met 8 augustus.
De mooiste tuinen krijgen, zoals op deze pagina, een 
plekje in de krant. Tuincentrum De Oosteinde jureert en 
stelt voor de mooiste tuinen de volgende prijzen 
beschikbaar: een waardebon van 25 euro als aanmoedi-
gingsprijs, 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! 

Onze Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde: 
“Gelukzalig kijk ik naar het resultaat”



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 21 juli 2021

Adresgegevens

Heemstede

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?

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

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws over Heemstede? 
Abonneer u dan op de nieuwsbrief van 
de gemeente. U ontvangt de nieuwsbrief 
maandelijks in uw mailbox. Meld u aan 
via heemstede.nl/nieuwsbrief

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Openingstijden publieksbalie:
Maandag t/m woensdag van 8.30-17.00 uur
Donderdag van 8.30-19.30 uur
Vrijdag van 8.30-13.00 uur

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

Voorkom huisinbraken in de 
zomervakantie

Zonnepanelenactie

Gezocht: koplopers 

Vanwege de coronamaatregelen bleven 
mensen veel meer thuis. Daardoor werd er 
minder ingebroken. Maar in de zomervakantie 
grijpen inbrekers weer hun kans.

Maak het inbrekers niet te 
makkelijk! 
Sluit ramen en deuren en licht uw buren in 
over uw vakantie. Zo kunnen zij een oogje in 
het zeil houden.

Met een gerust gevoel wonen? 
Met de gratis Veilig Wonen Scan ontdekt u of 
uw huis goed beveiligd is tegen inbraak. Doe 
de scan en ontdek in 10 vragen hoe veilig u 
woont via veiligwonenscan.nl.

De installateurs van zonnepanelen uit uw regio 
organiseren samen een unieke groepsaankoop 
voor zonnepanelen. Wilt u vrijblijvend advies 
en een aanbod op maat voor zonnepanelen? 
Meld u vóór 1 september 2021 aan via 
actieheemstede.nl.

Heemstede Duurzaam is op zoek naar 
huiseigenaren en ondernemers die zelf al 
veel hebben gedaan of die samen met de 
omgeving bezig zijn om meerdere woningen 

of bedrijven toekomstbestendig en misschien 
wel aardgasvrij te maken. Mail naar 
info@heemstededuurzaam.nl als u het leuk 
vindt om uw ervaring(en) te delen.

Abonneer u op nieuwsbrief via
heemstededuurzaam.nl

Heemstede Duurzaam helpt bij het 
toekomstbestendig maken van onze 
gemeente, wijken, woningen en bedrijven.

Hallo,  
wij zijn 
Heemstede 
Duurzaam

Uw gft afval wordt in de maand augustus wekelijks opgehaald. Kijk op de afvalkalender 
welke dag dat is: heemstede.nl/afval/groente-fruit-en-tuinafval-gft

Op 25 juni 2021 is het voertuig voorzien 
van een bestuursdwang. Daarnaast is er een 
schriftelijke aanzegging naar het adres van de 
kentekenhouder van het onderstaand voertuig 
gestuurd:

•	 Merk 	 pel,	t pe 	Corsa,	kenteken 	18-HT- J,	
ter hoogte van nummer 112-150.

Bovengenoemd voertuig is op 16 juli 2021 in 
opdracht van het college van burgemeester 
en wethouders verwijderd en opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn voer- of vaartuig 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.

•	 paarnzichtlaan,	ter	hoogte	van	nr.	2	hoek	
met de Binnenweg, Linde Ø 30-40 cm, 
tonderzwam aantasting aan de stamvoet 
en verminderde bladzetting. Boom is reeds 
gekapt i.v.m. groot verhoogd risico op 
breuk. Herplant op de locatie wordt later dit 
jaar bepaald.

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

Uit adresonderzoek is gebleken dat 
onderstaand persoon niet meer woont op 
het ingeschreven adres in de Basisregistratie 
personen (BRP). Dit kan gevolgen hebben 
voor het recht op overheidsvoorzieningen en 
-diensten. 
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende persoon 
per 14 juli 2021 ambtshalve in te schrijven in 
Heemstede:
•	 .C.	Draijer	 	 akkenhoven,	geboren	
 28-03-1939, Melchior Bolstraplein 52

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, 
kan deze binnen vier weken na plaatsing van 
deze publicatie hierop reageren door contact 
op te nemen met de afdeling Publiekszaken 
van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-
5485868).

Verwijderd voertuig 
M. Vaumontlaan

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP)

Vervanging 
gemeentelijke boom 

Uw etensresten 
mogen ook bij 
het GFT-afval

Bekijk

de scheidings-

wijzer in de 

Meerlanden-

appJa!



Door Bart Jonker

Heemstede – Er zijn heel wat straat-
namen in Heemstede vernoemd naar 
personen. Grote kans dat u in zo’n 
straat of laan woont. En toegeven, 
heel veel bewoners wonen in zo’n 
straat, maar weten vaak nauwelijks 
iets van de persoon af waarnaar de 
straat vernoemd is of staan daar niet 
bij stil. Daar brengt de Heemsteder 
nu verandering in.
Wie zijn of waren nu eigenlijk de 
personen op de Heemsteedse straat-
naambordjes? 
De straten in het wijkje tussen de Van 
Merlenlaan en Wandelbos Groenen-
daal zijn veelal vernoemd naar 
natuur- en plantenexperts, zoals Jan 
Ritzema-Bos, Jac. P Thijsse en ook Eli 
Heimans. Deze week staat de 
Heimanslaan centraal, een zijstraat 
van de Van Merlenlaan.

Belangstelling voor de natuur
Eli Heimans werd in 1861 te Zwolle 
geboren en groeide op in een ortho-
dox-joods gezin. Zijn vader had een 
zijdeververij, die in �nancieel zwaar 
weer kwam. Hierdoor was de jonge 
Eli genoodzaakt zijn studie aan de 
HBS af te breken, omdat hij mee 
moest helpen in de zaak van zijn 
vader. Hij moest veel verfmaterialen 
te voet halen, waardoor hij dikwijls 

de natuur doorkruiste. Zo is zijn lief- 
de voor de natuur ontstaan. Doch 
ook door zijn moeder, die hem daarin 
onderwees. Daarnaast ontmoette hij 
tijdens zijn tochten een kruiden-
vrouw die kruiden voor apothekers 
verzamelde.
Zo verwierf Eli heel veel kennis over 
wilde planten en kruiden, die hij in 
tekeningen weergaf. In de avonduren 
ging Eli Heimans naar de avond-
school, waarin zijn schrijftalent niet 
onopgemerkt bleef. Hij won met een 
van zijn opstellen een schoolprijs.

Darwin versus Bijbels 
scheppingsverhaal
Naast de levende natuur, had Hei- 
mans belangstelling voor de ‘dode 
natuur’ en het ontstaan van de aarde 
volgens de nieuwe leer van Darwin. 
Mede daardoor concludeerde hij dat 
de aarde veel ouder moest zijn dan 
werd voorgesteld in de Bijbel. Hei- 
mans trok daardoor het Bijbelse 
scheppingsverhaal in twijfel. Dat 
bracht hem meermaals in con�ict 
thuis, waar streng aan het Bijbelse 
scheppingsverhaal werd vastgehou-
den. Tevens bracht de leer van 
Darwin de wetenschappelijke en 
kerkelijke wereld in de jaren 1860 
-1880 behoorlijk in beroering en was 
deze meermaals, vooral in religieuze 
kringen, punt van discussie.

Wars van elitair gebral
Eli Heimans behaalde zijn wiskunde- 
en onderwijsakte voor hulponder-
wijzer en verliet Zwolle voor een 
school in Amsterdam. In hetzelfde 
jaar behaalde hij de akte voor hoofd-
onderwjizer. Heimans was een uitste-
kend pedagoog, iets wat niet onop-
gemerkt bleef. Hij werd lid van het 
Nederlandsch Onderwijzers-Genoot-
schap van de Paedagogische Studie-
club in Amsterdam en richtte later 
het pedagogisch tijdschrift ‘Oud en 
Nieuw’ op. Hij schreef daarnaast 
kinderboeken. Heimans werd ge- 
roemd om zijn duidelijke en eenvou-
dige taalgebruik, waarmee hij in alle 
volkskringen ontzag wist te wekken. 
Sowieso was Eli Heimans wars van 
elitair gebral. Hij nam zijn leerlingen 
dikwijls mee naar buiten om hen 
kennis met het leven in de natuur te 
laten maken of bracht planten of 
dieren mee naar school. Hij probeer- 
de zijn leerlingen het verband tussen 
levenswijze en vorm bij te brengen 
en het leren en waarnemen van de 
eigen vertrouwde leefomgeving, 
zoals de stad. Voor die tijd een nog 
niet eerder vertoonde vorm van 
natuuronderwijs. Op basis van deze 
vernieuwende ideeën publiceerde hij 
in 1893 een handleiding, in het 
bijzonder voor lagere scholen, ‘De 
levende natuur’.

Vernoemde straatnamen in Heemstede, 
de Heimanslaan: weet u wie Heimans was?

De Heimanslaan. Foto: Bart Jonker.

Samenwerking met Jac. P. Thijsse
Jac. P. Thijsse was ook onderwijzer 
(hiermee hebben we bij dezen 
meteen de Jac. P. Thijsselaan 
besproken). Hij kwam in aanraking 
met Heimans’ handleiding ‘De 
levende natuur’. Hierdoor ontstond 
een hechte samenwerking tussen 
Heimans en Thijsse.
Er volgende diverse gezamenlijke 
publicaties van natuur- en wandel-
boekjes. De beide heren zorgden 

zowel voor teksten als voor eigen 
illustraties. Uit de interactie en eigen 
waarnemingen van lezers ontstond 
in 1896 het tijdschrift ‘Tijdschrift voor 
de Natuursport’. Heimans verwierf 
een bestuursfunctie bij 
Natuurmonumenten. 

Tijdens een excursie naar Gerolstein 
in de Duitse Ei�el in 1914, overleed 
Eli Heimans plotseling op 53-jarige 
leeftijd aan een hartverlamming.

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’.

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Anton	Mauvestraat	1,	het	realiseren	van	een	

berging, wabonummer 868345, ontvangen 
5 juli 2021

•	 Esdoornlaan	10,	het	verhogen	van	de	nok,	
wabonummer 873744, ontvangen 9 juli 
2021

•	 Franz	Lehárlaan	15,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 872037, ontvangen 7 juli 
2021

•	 Glipper	Dreef	105,	gevelwijziging	voorgevel	
supermarkt + kleine uitbreiding voorgevel 
rechts,  wabonummer 868434, ontvangen 5 
juli 2021

•	 Korhoenlaan	22,	een	constructieve	
wijziging, wabonummer 872606, ontvangen 
7 juli 2021

•	 Leidsevaartweg	73,	restaureren	voormalig	
pompstation, wabonummer 869590, 
ontvangen 6 juli 2021

•	 Manpadslaan	7,	het	plaatsen	van	een	
dakraam en verplaatsen muur ten behoeve 
van een badkamer, wabonummer 869221, 
ontvangen 6 juli 2021

•	 Narcissenlaan	25	en	27,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
aanpassen dakkapel nr. 27, wabonummer 
873238, ontvangen 8 juli 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 César	Francklaan	61-183,	het	plaatsen	

van 2 vlaggenmasten (8 meter) bij 
appartementen, wabonummer 862179, 
verzonden 16 juli 2021

•	 Camplaan	25,	het	vergroten	van	
de bestaande dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 817959, 
verzonden 16 juli 2021

•	 Dr.	J.R.	Thorbeckelaan	101,	het	plaatsen	
van een garage, wabonummer 848580, 
verzonden 16 juli 2021

•	 Jacob	van	Ruisdaellaan	22,	uitbouw	aan	de	
voorgevel en uitbreiden eerste verdieping, 
wabonummer 868051, verzonden 16 juli 
2021

•	 Kerklaan	13,	het	verlengen	van	de	pergola	

aan de achterzijde en deze deels met 
glas bedekken, wabonummer 827245, 
verzonden 16 juli 2021

•	 Van	der	Waalslaan	33,	het	toevoegen	
van een opbouw in het midden van de 
school en een kleine uitbreiding naast de 
entree ten behoeve van een extra lokaal, 
wabonummer 842306, verzonden 13 juli 
2021

•	 Willem	Klooslaan	17,	een	uitbouw	aan	
de voorgevel ten behoeve van de entree, 
wabonummer 863431, verzonden 16 juli 
2021

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
•	 Charlotte	van	Pallandtlaan	27,	een	

opbouw op de garage/woonkamer en 
wijzigen voorgevel, wabonummer 845855, 
ontvangen 28 mei  2021

•	 Esdoornlaan	10,	het	verhogen	van	de	nok,	

wabonummer 873744, ontvangen  8 juli 
2021

•	 Hollandsdiep	31,	een	opbouw	op	de	
uitbouw ten behoeve van  vergroten 
1e verdieping, wabonummer 858240, 
ontvangen 17 juni 2021

•	 Valkenburgerplein	5	t/m	8	III,	wijzigen	pui	
hoofdentree van flatgebouw, wabonummer 
858461, ontvangen 17 juni 2021

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

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
•	 Esdoornlaan	10,	het	verhogen	van	de	nok,	
wabonummer 873744, ontvangen  8 juli 2021

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




