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Tuinenwedstrijd de Heemsteder met De Oosteinde
“Onze tuin met uitzicht is gewoon iedere dag vakantie”
Heemstede -De familie Rusman deelt deze prachtige foto’s van
hun tuin tegenover het bos van Berkenrode. Monique Rusman
vertelt: “We hebben geen dag spijt gehad van het kopen van
deze plek. We werden eerst verliefd op het uitzicht. Onze tuin met
uitzicht is gewoon iedere dag vakantie. De tuin bloeit de hele
zomer door, als de ene plant uitgebloeid is dan dient zich weer een
volgende bloeier aan.
En al het jonge grut in het water. Zwanen, meerkoeten, eenden,
ganzen en futen; in het voorjaar is het een ‘kraamkamer’ in de sloot.

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Zelfs in de winter is de tuin heerlijk om naar te kijken, de ingedroog-

Pepersteaks
3 voor

7,50

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

www.lariva.nl

Leer gewoon
eten.

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

Familie De Bruin zestig jaar getrouwd
Heemstede - Een gewoon fotoalbum met zwart-witfoto`s bewaart de beste herinneringen
aan een gelukkig 60-jarig huwelijk. Chris en Tonny de Bruin kijken er graag nog eens naar en
gunnen de Heemsteder een kijkje in 60 jaar huwelijk.

diploma’s halen, eerder mag je
niet met mijn dochter trouwen.”
Dat heeft hij gedaan, hij is daarna begonnen als timmerman en
heeft ook zijn aannemersdiploma
gehaald. De Bruin heeft jarenlang
een aannemersbedrijf gehad,
waar zijn vrouw de boekhouding
deed. De avondvaktekenschool
Het begon met acht jaar wonen aan de Kamperstraat bij architect
op de Botermarkt in Haarlem met Joop van Bruggen, die hem als
een huur van 12 gulden, inclu- keeper naar de handbalclub Leosief water. Schoonvader De Jong nidas haalde waar hij twee jaar
had er een schoenmakerij, was in het eerste team speelde met
maatschoenmaker en voorzit- veel meisjes achter zijn doel. Tonter van de Landelijke Schoenma- ny was toen 15 en speelde ook in
kers Patroonsbond. Toen Chris de het eerste. Zij werd zijn beste supBruin verkering kreeg met Ton- porter. Bij HBC had hij toen wat
ny de Jong, sprak vader De Jong probleempjes, want hij wilde hode waarschuwing uit: “Eerst je ger spelen en dat lukte toen niet.

Container als
stortplaats
Heemstede - Naast de prachtige foto’s voor de tuinenwedstrijd,
ontvangt de redactie in schril
contrast tevens regelmatig minder fraaie foto’s van zwerfafval en
volle containerplaatsen in Heemstede, met gedeponeerd grofvuil
en andere rotzooi die naast de
afvalcontainers wordt gedumpt.
‘Typisch Heemstede?‘ Nee toch?
Lezers ergeren zich er groen en
geel aan en steken hun verontwaardigde en boze reacties niet
onder stoelen of banken.

de een foto in van de containerplaats aan de Sportparklaan en
vermeldde erbij: “Afgelopen zondag aan de Sportparklaan…
Gemeente moet maar eens actie
ondernemen om dit soort gedrag
te voorkomen, posters op de bakken of iets dergelijks.”

Heeft u grofvuil? U kunt dit aanLezer Van Berkum stuurde de re- bieden bij de Milieustraat van de
dactie deze foto in van de con- Meerlanden aan de Cruquiusweg
Met 41 jaar ging hij tennissen bij tainerplaats aan de Willem Kloos- 47 in Heemstede, geopend van
HBC 85, die hij mede heeft opge- laan, volgestapeld met spullen maandag t/m vrijdag: 8 - 16.30
richt. Tot twee jaar terug speelde die voor het grofvuil bestemd uur en op zaterdag van 9 - 16 uur.
zijn. “Jammer dat bewoners van U kunt ook een afspraak maken
hij daar nog.
Na zijn dienstplicht werkte hij deze wijk de Meerlanden niet om het grofvuil op te laten halen,
als opzichter in Parkwijk en be- even bellen”, staat erbij. Ook lezer via: https://www.meerlanden.nl/
gon in 1960 voor zichzelf met zijn Brouwers uit Heemstede stuur- bewoners/grofvuilafspraak-maken.
broer aan de Patrijzenlaan. Maar
na acht jaar gingen ze uit elkaar
en bouwde hij aan de Drenthelaan een werkplaats van 21 meter lang. Er zit nu een dansschool.
Als aannemer kende hij bijna heel
Heemstede en zijn vrouw deed
de boekhouding. In de aannemerij is het tellen van cijfertjes soms
Heemstede - Heerlijk door de tuin van Kom In Mijn Tuin (KIMT)
nog belangrijker dan het sjoustruinen en de geur van bloemen en kruiden opsnuiven.
wen met stenen. Met 61 jaar nam
In de maand augustus neemt Marenka u graag mee in de
hij groots afscheid in restaurant
wereld van zomerrecepten van salades en dressingen met de
Groenendaal, op 2 december, op
ingrediënten uit KIMT.
schoot van Sinterklaas en twee
Ze gebruikt daar de eetbare bloemen en kruiden voor.
zwarte pieten.

Mooi Heemstede
in de zomer

Met de caravan Europa ontdekken van april tot oktober, met
als hoogtepunt onderweg een
audiëntie bij de paus. Na 22 jaar
maakte hij nog een beste prijs
voor zijn Kip caravan, die hij weer
verkocht aan de man van wie hij
de caravan ooit kocht!
Op 1 april heeft hij met Tonny zijn 60-jarig huwelijk gevierd
in…. Zuiderhout, waar hij na een
val van de fiets en een tia moest
revalideren. Zeven weken. Maar
vorige week kwam burgemeester
Astrid Nienhuis hem feliciteren
met een grote bos bloemen die
er nog staat. Echt gevierd hebben ze hun jubileum met familie in Southern Cross waar ze een
hele avond echt verwend zijn.
Ton van den Brink

Foto: Marenka Groenhuijzen
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Zandvoortselaan

COLOFON

de Heemsteder

Toen en nu (59)

Zandvoortselaan 142 heeft verschillende ondernemers gekend, maar wel in dezelfde
branche. Nummer 142 is samen
gebouwd met de nummers
144, 146, 148 in 1924. In een advertentie in het Haarlems Dagblad van 28 oktober 1925 worden ‘prachtig gelegen Heerenhuizen en Villa’s’ aangeboden.
Prijs fl.11900,=. Op 30 maart
1926 wordt 142 nog steeds aangeboden: koopprijs fl.11400,=
of huur fl.1000,=. In de Bloemendaalse Editie komen we op
nummer 142 de eerste ondernemer tegen: ‘J.H. Maartense
Sigarenhandel’. In het Haarlems
Dagblad van 8 juli 1931 wordt
het ‘Sigarenmagazijn Roemer
Visscher’ genoemd. In het Haarlems Dagblad van 31 december
1938 lezen we dat de sigarenhandel overgegaan is in andere handen. De naam ontbreekt
in het artikel, omdat het artikeltje plotseling ophoudt, maar
gelukkig is er een advertentie
van 7 januari 1939, waarin we
kunnen lezen dat het om ‘Sigarenmagazijn Ardenhout’ gaat.
In het adressenboek van Bloemendaal van 1 januari 1940 lezen we dat Fa. J.J.G. Kruseman
twee sigarenwinkels heeft,
waarvan een in Overveen en
de ander op de Zandvoortselaan 142. Vreemd genoeg wordt
in het adressenboek van Heemstede van 1 januari 1940 Wed.
H.J. Maartense-van Rooy (moet
Van Raay zijn) genoemd met
sigarenmagazijn Aerdenhout
op nummer 142. J.H. Maartsense overleed in 1947. In het
adressenboek van Heemstede van 1 januari 1948 is Th.
Timmers de sigarenhandelaar.
Tot in 1993 wordt Timmers genoemd op nr. 142. Het is niet
duidelijk wanneer de winkel gestopt is.

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Via Drimble vinden we nog
‘Young Identity Coaching’ (sinds
2013) op nr.142.
De toen-foto is een fragment uit
een foto uit de jaren 50 uit het
archief van de HVHB ten tijde
van de aanleg van het station.
Nummer 142 staat links op de
foto. De nu-foto van Harry Opheikens is van 20 juli 2019.

kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook
zijn we op zoek naar beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor
Heemsteder).

Mocht u informatie over de
Zandvoortselaan hebben dan Bijdrage: Harry Opheikens

Petrakerk

H. Bavo parochie

Nederlands Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3, Heemstede
Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.
Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

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

Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 25 juli, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.
Zondag 28 juli, 10u.
Eucharistieviering. Samenzang.
Pastor R. Verhaegh.

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

www.parochiesklaverblad.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1
Bennebroek

Hervormd PKN
Bennebroek

Zondag 28 juli, 10u.:
ds. Pieter Terpstra.
Gezamenlijke viering met
Heemstede.
www.pkntrefpunt.nl

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

Binnenweg 67
Bennebroek

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

Zondag 28 juli om 10u.
Ds. G.F. Smaling

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Woensdag 31 juli om 19.30u.
Zomerzangavond
Na de dienst koffiedrinken

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

www.hervormdpknbennebroek.nl

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.

Adventskerk
Aerdenhout

Creatieve
cursussen bij
WIJ Heemstede

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Rafaelgemeente
Nehemia

Zondag 28 juli , 10u. Voorganger
Ds. N. Scholten (Aerdenhout).

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.

Koediefslaan 73
Heemstede

www.adventskerk.com

Zondag 28 juli 10u.
Spreekster: Clementine Koper
Aanbidding: Ibert

Heemstede - Bij WIJ Heemstede
starten vanaf september verschillende creatieve cursussen, waar u
nu al op kunt inschrijven:

www.rafael-nehemia.nl

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd 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!

• Edelsmeden,

15 lessen op
maandagavond vanaf 2 september

• Tekenen en schilderen voor gevorderden, 14 lessen op donderdagochtend vanaf 5 september

PKN Heemstede
Achterweg 19A
Heemstede

• Aquarelleren, tekenen en schil-

Zondag 28 juli, 1u. Trefpunt,
Bennebroek: ds. P.I.C. Terpstra,
gezamenlijke dienst.

• Teken en schildervaardigheden

www.pknheemstede.nl

deren, 14 lessen op maandagochtend vanaf 9 september

beginners, 14 lessen op maandagmiddag vanaf 9 september
• Portret beginners, 14 lessen op
dinsdagochtend vanaf 10 september
sen op woensdagmiddag vanaf
11 september

Stokroos vraagt niet
veel ruimte
Heemstede - Het lijkt een uitstekend jaar te zijn voor de stokroos. Een graag geziene, fleurige plant met rode, roze, oranje of
zelfs donkerpaarse bloemen die vaak voor muren of pal voor een
boomstam de hoogte inschiet. De regenachtige dagen aan het
begin van de zomer zorgden ervoor dat zomerplanten als de stokroos een vruchtbare voedingsbodem kregen. De zonnige dagen
van de laatste tijd deden de rest. Het fijne is dat de stokroos maar
weinig ruimte nodig heeft. Een klein hoekje of strook zijn al voldoende. Zie deze stokrozen eens ‘shinen’. Ze zijn te vinden naast
de bomen die aan weerskanten van de Camphuysenlaan staan.
Zogezegd gedijen de bloeiers al op het kleinste stukje grond.

• WIJ

Heemstede Creatief 55+,
26 bijeenkomsten op maandagmiddag vanaf 16 september.

Uitgebreide informatie over deze cursussen, prijzen en locaties,
vindt u in onze brochure of op
de website:
www.wijheemstede.nl.
Hier kunt u ook direct inschrijven. Ook kunt u op de Open Dag
op woensdag 4 september van
13.30 - 17 uur in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede inschrijven
voor bovenstaande cursussen.

17u.
10u.
18.45u.
9u.
10u.

Holy Mass
Hoogmis
Plechtig Lof
H. Mis
H. Mis

WWW.HEEMSTEDER.NL

GEEN KRANT? 0251-674433

www. parochiesklaverblad.nl

Tips bij hittegolf

• Vrij schilderen - met lessen Portret, 14 lessen op vrijdagmiddag
vanaf 13 september

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

Valkenburgerplein
Heemstede

Za.
Zo
Zo
Di
Wo

• Tekenen en schilderen, 12 les-

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

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Regio – Er is een hittegolf van
kracht. Hierbij wat tips van de
Reddingsbrigade Nederland.
•
wachting. Ga uitsluitend zwemmen waar dat mag; dus niet in rivieren en kanalen.
•
of objecten in het water.
•
lifeguards van de reddingsbriHeemstede - Lucia Nawijn uit
gade toezichthouden.
Heemstede stuurde deze foto •
met de tekst: “Wie heeft mijn strobuurt van muien.
gele speelgoedbeer gevonden? •
Hij is uit de wandelwagen gebandje om en blijf altijd bij ze
vallen op de Binnenweg. Dank!” •
Tel.: 023-5471803/06 29 39 31 65.
het water, nooit achter een bal-

Speelgoedbeer
verloren

•
•
•
•
•
•
•
•
•

lenlijn en zwem nooit te ver; water kan flink kouder worden en
tot kramp leiden.
aflandige wind.
ting kan tot verstikking leiden.

-

zout water. Ga indien nodig naar
de reddings- of EHBO-post.
alcoholvrij) en eet voldoende.

brand en zoek af en toe de schaduw op.
afvalbak.
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Een gezonde buikomvang
voor mannen

Tour des Musées deel 1:

Foto: BibiVeth

Napoleon audiotour: een
Frans tintje in Teylers Museum
Haarlem - In deze zomertijd met
de Tour de France bezoekt de
Heemsteder enkele musea in de
omgeving. Het mooiste is daarom
te beginnen met het oudste museum van Nederland: Teylers Museum (sinds 1778) aan het Spaarne 16 in Haarlem. In dit prachtige
museum van de verwondering
kun je vanaf 13 juli jl. een speciale audiotour doen met een Frans
tintje: ‘Beleef Teylers Museum als
Napoleon’.
De audiotour bootst een bezoek
van de Franse keizer Napoleon
Bonaparte aan Teylers Museum
na. Nederland in de Franse tijd:
op 24 oktober, een druilerige dag
met regen, bezoekt keizer Napoleon Bonaparte Haarlem en Teylers Museum. De keizer heeft grote interesse voor het vermaarde
wetenschaps- en kunstmuseum
en in het bijzonder voor de Grote
Elektriseermachine, die hij graag
gedemonstreerd ziet. Innovatie en wetenschap karakteriseert
ook het tijdsbeeld van het verlichtingsdenken in de 18de eeuw.
De keizer wordt opgewacht door
de toenmalige museumdirecteur
en wetenschapper Van Marum
en de president-directeur van de
Teylers Stichting, Van Zeebergh,
die tevens de financiën beheert.
Op een grappige en humoristische manier krijgt de museumbezoeker met deze audiotour een
beeld van hoe het museum in
de tijd van Napoleon is geweest.
Daarnaast is Teylers Museum zelf
een prachtig en indrukwekkend
monumentaal pand, dat voornamelijk in de oude staat behouden
is gebleven. De tour gaat door
prachtige ruimtes, onder andere door de markante Ovale Zaal.
Diverse uitvindingen passeren de
revue, zoals de eerste snelkookpan, mede-ontwikkeld door Van
Marum en gebruikt bij de soepuitdeling in het destijds armlastige Haarlem (uitgebeeld op een
schilderij van Wybrand Hendriks),
mede veroorzaakt door de hoge
belastingen van Napoleon. Verder gaat de tour langs verschillende kunstwerken en verzamelingen. Met een spannende ontknoping op het einde: gaat het
nog lukken om met dit vochtige
weer de Grote Elektriseermachine aan de keizer te demonstreren? Van Zeebergh dringt hierop aan en doet er alles aan om de
keizer maar te behagen, doodsbang dat Napoleon de financien van de Teylers Stichting confisqueert om de slag met GrootBrittannië te financieren. Wetenschapper Van Marum is sceptisch
en denkt er niet aan om de machine te demonstreren. Hij stelt
dat dit onmogelijk is door het
vochtige weer. Of dit gaat lukken,
moet je als bezoeker maar zelf
ondervinden.
De keizer vraagt aan het eind van
zijn bezoek aan Van Marum een
plan te schrijven voor een ingenieursopleiding. Van Zeebergh
krijgt opdracht de financiën van
de stichting inzichtelijk te maken. Er komt echter weinig van
terecht, want twee jaar later is het
Napoleonbewind in Nederland
voorbij.

Heemstede - Overgewicht komt
vaker voor bij mannen dan bij
vrouwen.53% van de mannen
heeft overgewicht. Abdominale obesitas ( een te grote buikomvang) treft vaker de mannen. Juist dit buikvet kan leiden
tot ernstige ziekten zoals hart-en
vaatziekten, doodsoorzaak nummer 1 in de Europese Unie, en diabetes. Als mannen zelf hun gewicht moeten inschatten dan zij
zijn geneigd hun gewicht te onderschatten. Lachen om de ‘bierbuik’ als bewijs van het goede leven maken wij helaas maar al te
vaak mee.
Mannen zijn opgetogen over het

programma. Het kost weinig tijd
en levert snel verbetering op van
de conditie en gezondheid.
Een persoonlijk, op maat samengesteld programma, zorgt er voor
dat er, passend in uw agenda, op
een prettige en onder professionele begeleiding gewerkt wordt
aan een lichaam waarin u zich
prettig voelt.
Voor meer informatie:
www.lariva.nl.
Adres: Raadhuisstraat 27, Heemstede, tel: 023 547 4419.
Kijk hier voor meer informatie
over een gezonde buikomvang:
http://www.testjeleefstijl.nl/
bmi-buikomvang.

COLUMNITEITEN

De schreeuw van de meeuw
Mmmm, lekker rustig in de tuin zitten. Niet dus.
Denk je dat iedereen met de noorderzon naar
een vakantieadres is afgereisd, zit je nog in de
herrie. Van onze gevleugelde vrienden de meeuwen en de eksters. Wat een dominante schreeuwlelijkerds en krengen zijn dat. Een soort vliegende opruiende vakbondleiders, die luidruchtig
Moeder Natuur lijken op te roepen tot een staking. Voer ze vooral niet, want dan blijft de overlast gehandhaafd. Bovendien hebben ze de lieflijke vogels, zoals de mezen en merels allemaal al
uit de tuin verjaagd.
Laatst moest ik een toespraakje met de mobiele
telefoon opnemen. Alsof de duvel ermee speelt:
net op dat moment van de opname cirkelde
voortdurend een gillende meeuw rond, waarvan je de klaagzang dan ook alleen maar in de
opname terug hoort. Het leek wel een hysterisch

Foto: Bart Jonker

De soepuitdeling (1815) van
Wybrand Hendriks.
De audiotour werd samengesteld
door Gus Mausen Storytelling in
samenwerking met het team van
Koefnoen. De tekst is van Jeremy Baker. Paul Groot, Owen Schumacher en Sanne Wallis de Vries
spraken de tour in.
De tour is een leerzame aanrader
voor alle leeftijden en erg leuk.
Naast de permanente audiotour zijn er diverse andere tijdelijke activiteiten rond de Franse
tijd tot en met 1 september in het
museum.
Kijk hiervoor op de website:
www.teylersmuseum.nl.
Bart Jonker

Museumdirecteur en wetenschapper Van Marum (foto: Bart Jonker).

slecht acterende actrice. Gelukkig hij is weg…
nog een keer proberen en opnemen. Ik had de
opnameknop nog niet ingedrukt, of het kermend stuk ongeluk fladderde weer boven me.
Ik gaf het op en ging een eind fietsen. Even naar
zee, naar Zandvoort. Dan heb je trek en loop je
naar de viskar. “Mag ik een bakje kibbeling met
ravigotesaus?” Heerlijk. Wil je net een hap nemen, duikt er een stel meeuwen op je kibbeling. De vis was gaan vliegen in plaats van zwemmen en de vogel gevlogen. Weg kibbeling en
nog steeds een lege maag. Regelrechte vogelterreur bewaarheid, zoals in ‘The Birds’ van Alfred
Hitchcock. Tja, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.
Ik houd verder mijn snavel dus maar.
Bart Jonker

Terrassentest Zomer 2019
Heemstede – Deze zomer
gaan we langs de terrassen
van Heemstede voor koffie
met gebak. Grote terrassen,
kleine gezellige hoekjes in de
zon, rustiek gelegen of aan
een doorgaande route, het
is ons om het even. We testen de diverse koffievarianten
en natuurlijk iets lekkers erbij,
want het is zomer! Wat mag
je verwachten van een terras?
Zijn de tafeltjes, menukaart
en het toilet schoon, wat is
de kwaliteit van de koffie, het
gebakje, de bediening? Maar
ook: Hoe is de beleving?

Deze week: Côte Café & Interior

Foto: Bart Jonker

Ovale Zaal

Waar: Zandvoortselaan 10, een tegen de zijgevel gedrukt terras net voorbij het levendige
kruispunt Herenweg/Zandvoortselaan. We kennen het pand nog van de vorige eigenaar de
firma Rekoert. Het naambordje hangt nog aan de
gevel, maar verder zijn de overeenkomsten ver
te zoeken. In 2017 is dit boutiquestyle café met
Franse strandsfeer geopend.
Wanneer: Vrijdagochtend tussen 10.30 en 12.00
uur. Het verkeer raast voorbij, op weg naar het
strand wellicht.
Wie zijn er: De zes tafeltjes en de banken zijn
deels bezet. We nemen plaats in de volle zon. Als
het te warm wordt kunnen de gevelmarkiezen
uitgeklapt worden.
Bestelling: We nemen een cappuccino en een
latte macchiato en vragen naar het gebak. Er zijn
twee soorten te krijgen en die bestellen we. We
sluiten af met espresso.
Wij krijgen: “Een mooie kop cappuccino en een
flink glas romige latte macchiato, allebei prima
van temperatuur. De appeltaart (met slagroom
graag) komt van een Amsterdamse bakker volgens de serveerster en de pecannotentaart van
onze eigen Heemsteedse taartenzaak Van de
Zoete. De appeltaart is niet al te zoet en dat valt
in de smaak. Het stuk pecannotentaart had wel
wat groter mogen zijn en dat is een goed teken:
heerlijk. We drinken de espresso (in kleine glaasjes) binnen, want het interieur mag er zijn.
De bediening: Vriendelijk en snel.
Hygiëne: Geen kruimels of plakkerigheid kunnen ontdekken. De toiletten achterin de zaak zijn
schoon, sfeervol en voorzien van kleine snuisterijen.

De rekening: 2 espresso 5,50 euro, 1 cappuccino
3,00 euro, 1 latte macchiato 3,50 euro 1 pecannotentaart 3,50 euro, 1 appelgebak 4,95 en 1 portie
slagroom 0,50 euro. Totaal 20,95 euro.
De pluspunten: Dit café-met-een-thema straalt
de sfeer uit van zon, zee en vakantie. Het vintage
interieur is deels te koop, want voor een opvallende lamp of sidetable kun je er ook terecht. De
combinatie met een werkplek (met Wifi)/ annex
filmlocatie maakt het Hip & Happening, zeker
voor Heemsteedse begrippen.
Commentaar van mijn collega: “Buiten, pal voor
het raam zit je aan een petit tafeltje en houd je
je zonnebril op, nét alsof je aan de Mediterraanse kust op een terrasje neervlijt. Ik krijg hier een
mondain gevoel bij.”
De bediening is snel en aardig. De kwaliteit van
koffie en gebak, hoewel geen grote sortering, is
uitstekend.
De minpunten: Gelegen aan een drukke weg is
het terras minder geschikt voor rustzoekers. Een
tikje prijzig, maar ja, dat is ook weer zo echt de
Rivièra.
Mirjam Goossens
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De Heemsteder op reis:

Fietsen langs de Ourthe
Heemstede - Het is zomervakantie en wat is er dan leuker
om eens keer spontaan een
dagje buiten Heemstede door
te brengen? Zo gezegd, zo gedaan: de Heemsteder gaat op
reis. Vouwfiets en koeltas met
picknickspullen mee in de auto en 2,5 uur karren maar, richting de Belgische Ardennen. Op
naar het plaatsje Esneux aan rivier de Ourthe, even voorbij
Luik. Best te doen eigenlijk en
superleuk.
Voorbij Luik wordt het landschap
alsmaar glooiender en het vele groen komt je tegemoet. Een
paradijs voor natuurliefhebbers,
kampeerders, fietsers, wandelaars en sportvissers. Tevens zijn
er grotten nabij de Ourthe in bijvoorbeeld Hony (Esneux) en verderop in Hotton, nabij Marche en
Famenne.
Na Luik neem je vanaf de snelweg de afslag naar Tilff om naar
Esneux te rijden. Onderweg van
Tilff naar Esneux proef je de typisch Belgische en Bourgondische gemoedelijkheid. De provincie Luik (Liège) is Franstalig,
dus je waant je echt in het buitenland met het daarbij behorende
vakantiegevoel. Langs de Ourthe
in het centrum van Esneux, wordt
de auto geparkeerd op een ruime parkeerplaats en de fiets uitgeklapt.
En dat doen ze toch goed in België. Van de oude spoorlijnen hebben ze fietspaden gemaakt, de
zogenaamde RaVel (Rail/Vélo)paden. Dit RaVelpad loopt langs
de Ourthe van Luik door naar

Durbuy. De paden zijn langs de
rivier op een paar plekken wat
steiler maar relatief vlak. Goed te
doen met de fiets. Vanaf Esneux is
het ca. 40 kilometer fietsen naar
Durbuy.
De Ourthe is een zijrivier van de
Maas. De rivier is uniek te noemen, omdat die op twee plekken ontspringt. Je hebt namelijk
de Westelijke Ourthe die bij Libramont ontspringt en de Oostelijke Ourthe die bij de plaats Ourthe ontspringt vlak bij de grens
met Luxemburg. Op de kaart zie

je ook dat de loop van de rivier
een soort y-vorm heeft. Bij Nisramont komen de beide stromen
tezamen. Daar is tevens een stuwmeer met dam.
In Esneux is de Ourthe breed en
ondiep, die rustig en charmant
oogt. Echter, schijn bedriegt. In
de winter verandert de Ourthe
in een ‘ware woesteling’, die vaak
buiten zijn oevers treedt. Je kunt
dan zelfs hierop raften, wel met
helm. Veel (sta)caravans staan
dan half onder water op de nabijgelegen campings aan de ri-

vier. Oppassen geblazen dus, als
je aan deze rivier een vaste kampeerplaats hebt en droge voeten
wilt houden.
Je kunt vanaf Esneux twee kanten op fietsen. Richting Luik, waar
je de ‘Lus van de Ourthe’ passeert (La boucle de l’Ourthe). Een
prachtige route, waarbij je rotspartijen gadeslaat, een lust voor
het oog.
De andere kant is tevens bijzonder fraai, richting Durbuy. Je rijdt
dan naar Poulseur en passeert
een deel van het Ourthe-kanaal,
dat aan de andere kant ligt van
de rivier, geliefd bij sportvissers.
Koning Willem 1 gaf hiervoor in
1820 opdracht. Het kanaal moest
de Maasbekken met de Moezelbekken verbinden. Doordat België in 1830 onafhankelijk werd
van de Nederlanden is dit kanaal
nooit afgemaakt.
Na de mooie fietstocht een heerlijk welverdiend Belgisch biertje: Leffe Brune van het vat. Altijd
weer thuiskomen in België. Santé!
Tekst en foto’s: Bart Jonker
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Survivalavontuur met de boswachter

De imaginaire
fantasiewereld
van Arnold Janssen
Haarlem - Arnold Janssen uit
Haarlem exposeert gedurende de maanden juli en augustus
in de Waag, Spaarne 30 in Haarlem. Het thema van zijn expositie luidt Pareidolie met als toevoeging ‘onverwachte gebeurtenissen’. In de literatuur wordt het
woord Pareidolie onder meer omschreven met begrippen als psychische illusies, imaginaire waarnemingen en onverwachte hallucinaties. Een simpele en kernachtige toelichting is gewoonweg te
refereren aan het verschijnsel dat
een ieder als kind, liggend in het
gras, wel eens heeft meegemaakt:
gezichten herkennen in wolken,
bomen of gebouwen.
De schilderijen van Arnold Janssen zijn vanaf donderdag 11 juli
t/m zondag 18 augustus te zien.
De openingstijden zijn: donderdag t/m zondag van 13-17 uur.
Arnold Janssen is de komende
twee weken zelf in de Waag aanwezig. Zie ook www.kzod.nl.
Pareidolie (foto aangeleverd door KZOD).

Nieuwe HeerlijkHeden komt uit
Heemstede - Op 28 juli komt de
nieuwe HeerlijkHeden uit van de
HVHB. De zomereditie van HeerlijkHeden opent met een pleidooi
voor het verlenen van de monumentenstatus aan de Onze Lieve
Vrouw Hemelvaartkerk aan het
Valkenburgerplein in Heemstede.
De kerk, ontworpen door Joseph
en Pierre Cuypers, is met de speciale vorm van de koepel en nog
vrijwel gave interieur een bijzon- De Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
met rechts de pastorie.
der waardevol gebouw.

Op de hoek van Zandvoortselaan en de Asterkade appartementencomplex ‘De Rozenburgh’,
gebouwd in 1973. Vóór die tijd
zag de omgeving er heel anders
uit, met onder meer het café van
Jansen en iets verderop aan de
Leidsevaart het huisje van Holdorp.

Goede herinneringen aan de po- Rome? Oude kaarten en kranten
nywagens van Jan en Henny We- helpen deze vragen beantwoorijers in Groenendaal. Vanaf de den.
speeltuin langs de kinderboerderij en dan het draaipunt bij het
Het Caltexbenzinestation stond
molentje. Mooie foto’s en vrolijke
vlakbij de hoek van de Zandvoortanekdotes nemen de lezer mee
selaan, waar nu de flat De Rozenterug naar de jaren vijftig.
burgh staat. Foto van 1969.

Blije koppies achterop de ponywagen in Groenendaal, ca. 1960.
Vorig jaar kocht de HVHB op een
veiling een originele akte van de
verkoop van de Heemsteedse
herberg Oud-Rome in 1776. Waar
lag die herberg precies en er was
toch ook een herberg Nieuw-

De Zusters Augustinessen zijn
vertrokken uit Mariënheuvel en
het pand krijgt een nieuwe bestemming. Een mooi moment
De Reek in Bennebroek is om- voor een terugblik op al het goestreeks 1622 ontstaan, een weg- de werk dat de zusters voor de
getje dat uitkwam op de Binnen- samenleving hebben verricht.
weg. De Reek heette toen nog het
Sanderspad of Sandersweghpadt. Verder in dit nummer natuurlijk
informatie over de komende acDe Reek in Bennebroek is een his- tiviteiten van de HVHB, waarontorisch dorpsbeeld om zuinig op der de Open Monumentendagen,
te zijn. De karakteristieke lintbe- Koffie met HeerlijkHeden en een
bouwing, de smalle weg, de rij lin- nieuwe expositie in het Pompdebomen en de Bennebroeker- huis.
vaart, het zijn alle vier kenmerken
die honderden jaren geleden ont- Meer informatie op:
staan.
www.hv-hb.nl.

Lunchconcert Perron12 in de Bavo
Haarlem - Op zaterdag 3 augustus om 13.15 uur geeft Perron12
een lunchconcert in de Grote of
St. Bavokerk aan de Grote Markt
in Haarlem. Perron12 is in 2015
opgericht onder de vlag van het
Apostolisch Genootschap. Het
zingt, naast het Apostolisch repertoire, moderne koorstukken
met een humanistische toon alsook laat klassieke koorwerken.
Het koor wordt gedirigeerd door
Edgar Hildering en aan de vleugel
begeleid door Nel Zoetelief.
Het concert duurt een half uur en
is gratis bij te wonen.
De entreekosten voor de kerk zijn
€2,50. Meer informatie op:
www.apgen.nl.

Vogelenzang - Heb jij altijd al
eens een echte hut in het bos willen bouwen? Kom dan woensdag
31 juli van 10 tot 12 uur naar Vogelenzang. In het bos van buitenplaats Leyduin leert de boswachter je welke takken je het beste
kunt gebruiken en hoe je die zo
neer kan zetten dat je een grote,
stevige hut krijgt. En wil je dan
ook weten hoe je aan eten en
drinken komt in het bos? Ook dat
leert de boswachter van Landschap Noord-Holland je allemaal.
Neem een analoog horloge mee,
of een kompas, daarmee kan je
de weg vinden in de natuur. Trek
kleren aan die tegen een stootje
kunnen en het survivalavontuur
kan beginnen.
Vaders en moeders mogen gezellig meebouwen, maar kunnen ook lekker wat drinken in het

Survivallen met de boswachter - Wim Apswoude.
voormalige Juffershuis, nu Gasterij Leyduin.

plaatsje op www.gaatumee.nl.
Vertrekpunt: Gasterij Leyduin, 7
minuten lopen vanaf de parkeerZin om mee te doen? Reser- plaats. Parkeerplaats Leyduin,
veer nu om zeker te zijn van een Woestduinweg 4, Vogelenzang.

Pruimentijd op Meermond
Heemstede - De zomervakantie is begonnen. De vrijwilligers
van Meergroen, zelf in vakantie bezetting, zagen vrijdag op
hun wekelijkse werkdag met genoegen de eerste ouders met
kinderen komen genieten. Lekker wiebelen op de speeltouwen, ontspannen bouwen aan
een hut voor een dag, of een keiharde glijvlucht maken op de kabelbaan. Het is de kinderen gegund, na een jaar hard buffelen in de schoolbankjes. De fruitbomen om hen heen hangen al
vol met fruit. De lage, prikkende, kruisbesstruiken gaven vorige
week hun eerste vruchten al prijs
aan de leerlingen van de Molenwerf. Maar wie goed kijkt ziet dat
er nog genoeg fruit voor handen

is. Laat de appels nog maar even
hangen, die zijn nog lang niet rijp.
De pruimenbomen op de helling,
die hangen nu vol. Je herkent ze
aan hun diepe kleur, en de makkelijke manier waarop ze van de
tak loslaten. Wie moeite moet
doen om een pruim los te rukken,
krijgt een onrijpe pruim als beloning. Inderdaad, zuurpruim. Vrijdag wordt er opnieuw gewerkt
op Meermond. De vrijwilligers
vertellen je graag waar het rijpe
fruit hangt.
Voor wie zin heeft, kom plukken,
of help een handje mee. Wie eerder wil komen plukken is ook welkom. Neem een bakje rijp fruit
mee naar huis, dan blijft er genoeg over voor iedereen. Het
onrijpe fruit komt later dit jaar.

Pruimen van Meermond, klein
maar fijn (foto aangeleverd door
Meergroen).
Op 27 september is er natuurlijk
weer het traditionele Oogstfeest
op Meermond.

BioMarkt in Haarlemmer Kweektuin
Haarlem - Op zaterdag 3 augustus vindt er een Biomarkt plaats
tussen 10 en 15 uur op het voorterrein van de Haarlemmer
Kweektuin, ingang Kleverlaan 9
in Haarlem.
Je kunt er terecht voor allerlei biologische, glutenvrije, lokale of
duurzaam geproduceerde producten, zoals groente, brood,
gebak, kaas, worst, jam, honing,
wijn, bier, olijfolie en azijn, zero
waste verpakkingen en waterzuiveraars.
Het is behalve voor je zaterdagse
boodschappen doen op de markt
ook een gezellige plek om wat te
eten en te drinken.
De BioMarkt wordt georganiseerd door Zelfoogsttuin Wij
Telen Groente.
Voor informatie zie:
biomarkt@wijtelengroente.nl of
www.haarlemmerkweektuin.nl,
www.wijtelengroente.nl.

Ontdekkingstocht door stuivende duinen
Regio - Op donderdag 1 en vrijdag 16 augustus organiseert Natuurmonumenten twee spectaculaire ontdekkingstochten door
de stuivende duinen van het Nationaal Park Zuid Kennemerland.
Fiets samen met de boswachter
naar de strandopgang en ontdek
daar wat het duingebied zo bijzonder maakt.

Apostolisch Genootschap Haarlem (foto: Cor Buursma).

De tocht is geschikt voor zowel
kinderen als volwassenen die
van fietsen en wandelen houden
en die het duingebied graag een

keer door de ogen van de boswachter willen bekijken.
Je kunt je aanmelden via de
agenda van natuurmonumenten
(www.natuurmonumenten.nl).
De kosten bedragen €8,- voor
niet-leden en €5,- voor leden van
Natuurmonumenten. Verzamelen met eigen fiets om 14 uur bij
ingang Duin en Kruidberg aan
de Duin- en Kruidbergerweg 60
in Santpoort-Noord en wanneer
je met de trein komt, huur je gemakkelijk een OV-fiets bij station
Santpoort Noord.

Foto aangeleverd door:
Natuurmonumenten
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Vrienden van Wandelbos 30 jaar

Heemstede - De dapperen van
de vriendenclub van Wandelbos Groenendaal hadden er weinig moeite mee. Och, het regent,
maar straks is het droog. Ben je
dan vergeten hoe de bomen vorig jaar met die droogte achter de
honden aanliepen? Een bos kan
veel hebben, maar de mens ook?
De mens geniet ervan en de honden rennen zich rot. De mens vergadert over het ecologisch beheer dat ook zijn golfbewegingen kent. Voor de Vriendenclub
begon het in 1989 toen het gemeentebestuur een ecologisch
beheersplan presenteerde en
verontruste bezoekers van Groenendaal zich bundelden. De gemeente vroeg de vereniging om Vlnr: Leo van Os, Trudy Vink, Annelies van der Have, Ellen Zwarter.
hulp bij het bestrijden van van- (foto aangeleverd door Vrienden Wandelbos Groenendaal).
dalisme door middel van signalering en registreren.
Zo kwam er de eerste hondenvrije zone. Ofwel een noordelijk
deel waar honden loslopen. Nu is
het in het zuidelijk deel te rustig,
waardoor wandelaars zich soms
onveilig voelen. Men is nu wel gewend aan de Schotse Hooglanders die in de zomer in het noordelijke deel bivakkeren. De paarden die te dicht op de mensen
kwamen, met hun hoofd doken
ze zelfs in de kinderwagens, blijven niet lang. Schapen komen in-

▲

Feestje in regenwoud Groenendaal

1, 15 en 29 augustus

Creatieve middag met Gaby
Godijk. De Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Van
14-15.30 uur. Kosten € 3,- per
middag.

2 augustus

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

cl. vervoer, koffie met gebak,
retour boot, lunch en bitterballen. Aanmelden kan tot 6 augustus, via 023-5483828 of op
www.wijheemstede.nl. Voor
deze excursie moet u wel goed
ter been zijn.

31 juli

Survivalavontuur met de boswachter. Van 10-12 u. Vertrekpunt: Gasterij Leyduin, 7 minuten lopen vanaf de parkeerplaats. Parkeerplaats Leyduin,
Woestduinweg 4, Vogelenzang. Reserveren: www.gaatumee.nl.

31 juli en 7 augustus

Rollatorwandelen in Heemstede. Start: Plein1, Julianaplein
1 in Heemstede, om 10.30 u.
Meer info: www.teamsportservice.nl/heemstede-zandvoort.

Za 3 augustus

Lunchconcert Perron12 in de
Bavo. Grote of St. Bavokerk,
Grote Markt, Haarlem. Aanvang: 13 u. Gratis bij te wonen,
entreekosten voor kerk €2,50.
Meer info: www.apgen.nl
BioMarkt
in
Haarlemmer
Kweektuin. Ingang Kleverlaan
9, Haarlem. Van 10-15 u. Meer
info op: biomarkt@wijtelengroente.nl of www.haarlemmerkweektuin.nl, www.wijtelengroente.nl.

TENTOONSTELLINGEN
T/m 2 augustus

Studio Artistiek exposeert in
Burgerzaal. Raadhuis Heemstede, aan Raadhuisplein 1.
Voor meer informatie mail:
tonvanierschot@telfort.nl.

cidenteel de esdoornopslag wegvreten. Ook het bestuur kent
ups en downs, van gewaardeerde leden moet men afscheid nemen, nieuwe bestuursleden nemen de uitdagingen aan. “Doe je
het goed” moet je je niet altijd afvragen. Zij omschrijven hun werk
als “Heemstede prijst zich gelukkig een schitterend wandelbos
op haar grondgebied te hebben.
Wandelbos Groenendaal wordt

door mens en dier erg gewaardeerd en hoogfrequent bezocht.
Dat vraagt om zorgvuldig gebruik
en bijbehorende afspraken.
Om de belangen van de recreatieve gebruikers, met of zonder
hond, te beschermen en harmonisch met die van anderen te laten samen gaan, werd 30 jaar ge- Meer informatie op: http://www.
leden de vereniging Vrienden wandelbosgroenendaal.nl.
Wandelbos Groenendaal opgericht.” De huidige voorzitter, Leo Ton van den Brink

Gezoem en gezelligheid in de tuin van Blauwvink
Heemstede - “Laat nu de bijen
maar komen.” Dat was de bedoeling van de bewoners van Blauwvink aan de Overijsellaan toen zij
het beheer kregen over het stukje grond voor de flat. Dat was tot
2015 een poepveldje voor de
honden waar iedereen zich blauw
aan ergerde.
Bewoonster Ineke Overgoor had
net iets gelezen over zoemen en
bijen van imker Pim Lemmers en
zo werd de bloementuin geboren. Met andere bewoners aan
de gang, de gemeente werd ingeschakeld waar Harry van Hoof

bordje dat ze niet welkom zijn.
Ineke vertelt hoe ze goed geholpen zijn door de boswachters die
zorgden voor de paaltjes voor de
afscheiding, ze hoefden die alleen nog maar in de grond te steken. Ze zorgden ook voor de houten plakken, de hogere stukken
hout waar je planten opzet, Global Garden met hun groene bijdrage, Intratuin met hun dozen
zich sterk maakte om te hel- later maken bewoners van de zaad en Oosteinde met fikse korpen en met wethouder Heleen Burghave, op weg naar de Raad- tingen, dat schiet lekker op. Heel
Hooij als steun in de rug, maak- huisstraat, een omweggetje om leuk waren de planten en beelten ze er zowaar een prachti- maar langs de tuin te kunnen. Re- den waar buren mee kwamen,
ge tuin van. De bewoners, Zila gelmatig drinken Turken er gezel- burgerparticipatie heet dat nu.
van der Meer, Sjeng Driessen en lig thee op een bankje, zoemen Zo maak je Heemstede leuker,
Frans van der Boom hadden geen de bijen en insecten rondom de typisch Heemstede.
idee waar ze aan begonnen, maar bloemen, zoeken de vogels hun
moet je nu eens kijken. Drie jaar nestje en zien de honden een Ton van den Brink

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

27 augustus

Busexcursie met boottocht van
Enkhuizen naar Urk. Verzamelen bij De Luifel, Herenweg 96
te Heemstede, de bus vertrekt
om 08.15 u. Kosten: €76,50 in-

Pareidolie (foto aangeleverd door
KZOD).

T/m 18 augustus

Expositie Arnold Janssen. De
Waag, Spaarne 30 in Haarlem.
Geopende van do t/m zo 13-17
u. Zie ook www.kzod.nl.

T/m 31 augustus

Expositie Vera Bruggeman
in Café Raecks. Café Raecks,
Raaks 1, in Haarlem. Vrije toegang. Meer info op www.verart.nl.

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

• Inzendingen

kunnen van 17 juli tot en met 31 augustus,
voorzien van naam, telefoonnummer en e-mailadres gemaild
worden naar redactie@heemsteder.nl.
• Het gedicht dient over het thema ‘zomer’ te gaan en mag niet
langer zijn dan 16 regels.
• De jury die de inzendingen beoordeelt, bestaat uit het redactieteam van de Heemsteder en Arno Koek van Boekhandel
Blokker.
• De winnaar wordt in de eerste week van september persoonlijk bericht. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
• Tussentijds worden geselecteerde inzendingen gepubliceerd
in de Heemsteder.

Als je na een tijdje leven
volstrekt niet meer weet wie je bent
en wat je hier ook al weer kwam doen

Met een beetje geluk komt
vanzelf een zachte middag
waarop de zwaaiende
zomerbloemen
en de schitterende patronen
van het kruipen
van de processierupsen
voldoende zijn
om het knagende verlangen
zomaar te stillen
Rosalie de Wildt, Heemstede

Tot 24 september

Expositie Haarlem Filmstad in
Museum Haarlem. Groot Heiligland 47, in Haarlem. Openingstijden: di t/m za van 11.17 uur/zo en ma 12-17 u. Zie
ook www.museumhaarlem.nl.

Tentoonstelling Panorama Tulipland 3.0. Museum de Zwarte Tulp, de Heereweg 219,
Lisse. Meer info op: www.
museumdezwartetulp.nl.

Zomerpoëziewedstrijd 2019

Ga dan vooral niet op zoek
naar mededogen
of naastenliefde of engeltjes

Rembrandts Wereld in Teylers Museum. Teylers Museum,
Spaarne 16 in Haarlem. Meer
info: www.teylers- museum.nl.

29 juni t/m 27 oktober

Heemsteder en Blokker

Uitgedroomd

Tot 15 september

Expositie schilderijen Dick van
Groen bij Sfeervol bijzonder /
mooi. Jan Miense Molenaerplein 8, Heemstede.

Heemstede Sportief: wat is
jouw sport? Informatiekramen
aan de Raadhuisstraat & Binnenweg. Gratis toegang. Van
10-17 u.

28 juli

Diverse activiteiten Franse tijd
Teylers Museum. Spaarne 16,
Haarlem. Meer info op: www.
teylersmuseum.nl.

Tot 30 september

31 augustus
van Os, heeft goede moed om
dit te bereiken, maar blijft lekker
kritisch. Mooi vinden ze de hulp
van MEERgroen die de esdoorns
in het bos aanpakt. Blij als Leo
is met de noodzakelijke aanpak
van de Torenlaan waar zeer oude beuken gekapt moesten worden, nieuwe vijfjarigen zijn aangeplant, maar dat de wandelaar
nauwelijks kan lopen in het rulle zand, daarvoor ziet hij graag
een wat verhard pad komen. De
Vrienden houden steeds de ogen
open en blijven zich inzetten. Zij
hieven zaterdagochtend het glas
biologische vruchtensap, in aanwezigheid van wethouder Annelies van der Have. In de stromende regen op een van de mooiste
plekken in het regenwoud Groenendaal op hun 30 jaar en zij presenteerden hun jubileumeditie
van de Boskrant.

T/m 1 september

LEZERSPOST

Om te huilen
Het onderhoud van de Geleerdenwijk is om te huilen en dat is niet de eerste
keer in de bijna 13 jaar dat
ik hier woon. Na wat klachten zijn de uitritten aan de
Eykmanlaan wat gesnoeid
zodat je de fietsers aan kan
zien komen. De randjes aan
die kant zijn recht getrokken en zijn hier en daar een
paar meter gesnoeid, maar
de tussenstukken van de
border naar de tuinen niet.
Achterin de laan kun je zien
wat er vroeger groeide
toen er geen huizen stonden. De hagen om de grote parkeerplaatsen zijn niet
gesnoeid en bijna een meter hoger. Ook in de tussenstraten is niet gesnoeid.
Het pad tussen de lage flats
waar veel ouderen wonen
met een rollator naar het
winkelplein, wordt steeds
smaller. De heg van de
school is gedeeltelijk gesnoeid door een particuliere tuinman van een bewoner van de Romeinlaan.
Is vaker gebeurd. Het onkruid, o.a. veel grassoorten
is al uitgebloeid. Daar hebben we volgend jaar plezier van. Waarom worden
de borders niet eens uitgedund? De Hedera is een
goede
bodembedekker,
maar verstikt alles wat het
tegenkomt en klimt ook de
bomen in.
Bestaat er een zoveel-jarenplan voor het onderhoud?
Die vraag heb ik al eens gesteld, aan de gemeente. Is er
een budget voor de wijk?
Zou dat op kunnen zijn na
het opknappen van het
Kohnstamplein en de nieuwe bloesembomen in de
Zernikelaan? Die overigens
prachtig is, maar de rest
van de wijk is om te huilen.
Mevr. E. Hoedemaeker,
Heemstede

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 24 juli 2019

Heemstede

Tijdens de vakantieweken:

HeemstedeNieuws ‘light’
Heemstede
Nieuws-light
Vragen aan de
gemeente?
Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687
Adresgegevens en
openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1,
Postbus 352,
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(geopend voor alle producten, behalve
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk,
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u altijd vooraf een afspraak maken.
Wilt u toch ’s morgens komen?
Bel dan 14 023.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

In deze vakantieweken vindt u alle
officiële bekendmakingen en een
beperkt aantal redactionele artikelen in
HeemstedeNieuws.

Aanvraag omgevingsvergunning
Kerklaan 61 ter inzage
De gemeente is van plan een
omgevingsvergunning te verlenen om het
voormalige politiebureau aan de Kerklaan
te kunnen gebruiken als wissellocatie voor
basisscholen. Nu heeft het pand aan de
Kerklaan 61 nog de bestemming ‘kantoor’. Om
een andere, maatschappelijke functie mogelijk
te maken is een wijziging van de bestemming
nodig. De vergunningaanvraag is vorige
week gepubliceerd in HeemstedeNieuws
en via www.officielebekendmakingen.nl. De
vergunningaanvraag ligt ter inzage tot en met
18 september 2019.

daarom geschikt gemaakt als locatie voor
basisscholen die worden verbouwd.

Opknapbeurt basisscholen
De komende decennia worden de
basisscholen in Heemstede stap voor stap
opgeknapt. Zo worden de schoolgebouwen
geschikt gemaakt voor de toekomst.
Nieuwbouw, verbouw of renovatie is
nodig om de kwaliteit van het onderwijs te
kunnen behouden en verbeteren. Tijdens de
werkzaamheden moet het onderwijs natuurlijk
doorgaan. Het voormalige politiebureau wordt

Inloopbijeenkomst op 3 september
Omwonenden zijn geïnformeerd over de
plannen via een brief. Daarnaast is er een
inloopbijeenkomst voor iedereen die meer
wil weten over het gebruik van het vroegere
politiebureau als school.
Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 3
september. U kunt binnenlopen tussen 17.00
tot 19.30 uur aan de Kerklaan 61. Aanmelden is
niet nodig.

Kerklaan 61 in gebruik als school
De gemeente wil de Kerklaan 61 verbouwen
als school voor een periode van circa 20
jaar. De buitenzijde van het gebouw zal niet
veranderen, alleen de binnenkant wordt
aangepast. Daarnaast is het de bedoeling het
schoolplein in te richten en een zogenoemde
‘kiss- en ride’ zone aan te leggen waar ouders
die met de auto komen de kinderen veilig
kunnen halen en brengen.

Uitschrijvingen Basisregistratie
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders
heeft het voornemen om de volgende persoon
10 juli 2019 ambtshalve uit te schrijven uit
Nederland:
- M.L. Takács, geboren 23-07-1975,
Vijfherenstraat 22
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan
deze binnen 4 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, (023) 548 58 68).

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

Het college van burgemeester en wethouders
heeft besloten de volgende personen per
18 juli 2019 ambtshalve uit te schrijven uit
Nederland:

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

Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Kennemerland 2019
Op 4 december 2018 heeft het college,
na toestemming van de raad, de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio
Kennemerland vastgesteld.

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

U leest het laatste nieuws van ons ook op
www.heemstede.nl,
Facebook.com/gemeenteheemstede en
Twitter.com/heemstede

- P.T.H. Smeulders, geboren 25-02-1955,
Hageveld 50
- B.M.J. van Haaster, geboren 15-11-1961,
Hageveld 50
- A. Wassenberg, geboren 09-07-1993,
Binnenweg 118
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen 6 weken na de dag van de
bekendmaking hiervan bezwaar maken door
het indienen van een bezwaarschrift bij het
college van burgemeester en wethouders van
Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede).
Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde
spoed een voorlopige voorziening aanvragen
bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621,
2003 BR Haarlem).

Nieuwe regelgeving

Gemeenschappelijke regeling
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid
2018
Op 12 februari 2019 heeft het college,
na toestemming van de raad, de
Gemeenschappelijke regeling
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid
2018 vastgesteld.

Beide Gemeenschappelijke regelingen zijn op
1 januari 2019 in werking getreden. Lees de
volledige bekendmakingen in de Staatscourant
via www.officielebekendmakingen.nl
Beleid handhaving artikel 13b Opiumwet
Heemstede 2019
Op 9 juli 2019 heeft de burgemeester het
Beleid handhaving artikel 13b Opiumwet
Heemstede 2019 vastgesteld. Dit beleid treedt
in werking op 1 augustus 2019. De Beleidsregel
Handhaving Hennepplantages is hiermee
vervallen. Lees de volledige bekendmaking
in het digitale Gemeenteblad via www.
officielebekendmakingen.nl

Tips voor een frisse GFT container in de
zomer
Gebruikt u een groene rolemmer
voororganisch keuken- en tuinafval (GFT en
etensresten)? Dan heeft u gemerkt dat deze
in de zomer sneller gaan stinken en zelfs
voor maden zorgen. Met deze tips kunt u dit
voorkomen of beperken:
- Leg een laagje droog tuinafval, stro of een
krant op de bodem van de container. Dit
neemt overtollig vocht op en geeft minder
kans op achterblijvende resten na het legen.
- Doe het gft-afval niet te nat in de
container en wissel , wanneer mogelijk, het
keukenafval regelmatig af met een laagje
droog tuinafval.
- Vliegen en muggen leggen graag eitjes op
dierlijke etensresten. Een vlieg legt een paar
honderd eitjes, die in warm en zonnig weer
al na 8 uur kunnen uitkomen! Deze larven
noemen we maden. Plaats de groenbak
daarom niet in de zon, maar in de schaduw
of een koele ruimte.
- Toch last van maden? Klimop (Hedera)
is giftig voor maden. Leg af en toe een
tak in de rolemmer om het probleem te
bestrijden. Een handje keukenzout in de
container gooien kan ook. Door het zout
drogen de maden uit.
- Laat de rolemmer bij langere afwezigheid
(zoals vakantie) leeg en schoon achter.

Handige app voor
bekendmakingen
Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte
blijven van ontwikkelingen in uw buurt?
Weten dat er een verbouwing in uw
straat komt? Of dat uw buurman een
uitbouw gaat bouwen? Of waar bomen
gekapt worden?
Met de Omgevingsalert app kunt u snel
op de hoogte blijven van de laatste
bekendmakingen. Download de gratis
app in de App Store (Apple) of Play Store
(Android).

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Landzichtlaan 78, een opbouw op de eerste
verdieping/verhogen kap, wabonummer
435334, ontvangen 10 juli 2019
- Lorentzlaan 42, het vergroten van de
bestaande garage en het plaatsen van
een luifel aan zowel het bijgebouw
als gedeeltelijk aan het hoofdgebouw,
wabonummer 435569, ontvangen 11 juli
2019

Aanvragen omgevingsvergunningen, geen
omgevingsvergunning nodig
- Dr. P. Cuyperslaan 9, het vergroten van
een dakkapel op het zijgeveldakvlak,
wabonummer 435123, ontvangen 10 juli
2019
Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 8, het wijzigen van een
winkelpui, wabonummer 424590, verzonden
16 juli 2019

- Binnenweg 132 + 138, intern verbouwen
van 2 winkelpanden naar 1 winkelpand,
wabonummer 421936, verzonden 16 juli 2019
- Frans Lisztlaan 32, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 419052, verzonden 16 juli 2019
- Lorentzlaan 42, het vergroten van de
bestaande garage en het plaatsen van een
luifel aan zowel het bijgebouw als gedeeltelijk
aan het hoofdgebouw, wabonummer 435569,
verzonden 18 juli 2019

- Rijnlaan 78, het plaatsen van een dakkapel
op het achtergeveldakvlak, wabonummer
430140, verzonden 16 juli 2019
- Valkenburgerlaan 37, het vergroten van
het dakterras van de bovenwoning,
wabonummer 391097, verzonden 16 juli 2019

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

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.

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’.

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.

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.

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

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

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.

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

-

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank NoordHolland 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

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 NoordHolland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend.
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Vrijwilliger met een passie voor hardlopen
Haarlem - Leontine Dieben (64
jaar) is al jaren één van de vaste
vrijwilligers voor de Teva Halve
van Haarlem. Als het aan haar ligt
gaat ze voorlopig echt nog niet
stoppen als vrijwilliger, want haar
passie blijft bij het hardlopen en
hoe mooi is het om op deze manier betrokken te blijven bij verschillende evenementen.
“Toen ik zelf gestopt was met
hardlopen wilde ik graag aan de
kant van de organisatie meehelpen, de andere kant van de medaille om het in hardlooptermen
te houden” begint Leontine met
een grote glimlach te vertellen.
“Ik ben jarenlang actief geweest
met softbal en daarna als geintje, met een groep, meegedaan
aan de Pierloop Velsen. En van
het een kwam het ander voor-

ledig gaan concentreren op het
vrijwilligerswerk naast mijn fulltime baan.”

dat ik het wist deed ik mee aan
veel verschillende hardloopevenementen. Ik heb de Halve van
Haarlem zo’n 12x meegedaan.

Een super leuke en gezellige loop
in de regio. Met de VelsertunnelRun heb ik mijn hardloop carrière geëindigd en ben me toen vol-

Vrijwilligers worden ingezet op
veel verschillende posten tijdens
een evenement. Denk bijvoorbeeld aan de uitgifte van de startnummers, het bemannen van de
verzorgingsposten, het verkeer
regelen, het uitdelen van de medailles en natuurlijk de opbouw
van de start en finish en noem
maar op. Zowel in de voorbereiding als op de dag zelf.
Meedoen aan de Teva Halve van
Haarlem op zondag 29 september 2019? Schrijf je in via halve- Lifeguards halen zwemmer uit het water (foto: RN).
vanhaarlem.nl voor de 5, of 10
km, de halve marathon. Voor de
kinderen zijn er 2 leuke kinderlopen, de kabouterloop en de
FamilyRun.

Plezier in sport en bewegen voor iedereen
Haarlem - Sport en bewegen
voor mensen met een beperking
staat de laatste jaren steeds meer
in de belangstelling van de landelijke en lokale overheid. Maar
deelnemen met een beperking
of chronische aandoening is voor
de meesten niet vanzelfsprekend.
Zowel op verenigingsniveau als
op individueel niveau is daarom
hulp en extra stimulans van belang.
Dennis van der Snoek is coördinator Aangepast Sporten bij Stichting SportSupport. “Aangepast
sporten is het sporten voor mensen die vanwege hun beperking
hinder ervaren om aan sportactiviteiten mee te doen. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke of een lichamelijke beperking,
maar ook psychische klachten
kunnen een belemmering vormen. Weinig bewegen is voor nie-

mand goed, maar bij mensen met
een beperking ligt vanwege fysieke en/of psychische factoren ook
nog een sociaal isolement op de
loer. Het is soms letterlijk moeilijk
om de deur uit te komen. Sport
kan dan helpen om je weer te betrekken bij de maatschappij. Het
is goed voor de motorische vaardigheden, maar vooral ook voor
het zelfvertrouwen.
Inclusief Sporten en Bewegen
is niet voor niets een van de vijf
centrale thema’s in het Nationaal
Sportakkoord van 2018. Hierin
staat dat in Nederland iedereen
met plezier moet kunnen deelnemen aan de sport van zijn of haar
keuze, aldus Dennis.
“Ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond of beperking. Subsi- steeds interessanter: je kan race Meer informatie op:
dies en de huidige ontwikkeling runnen, handbiken, para-ijshoc- www.sportsupport.nl.
van de sport maken het aanbod keyen, noem maar op.”

Gratis en anonieme vaccinatie tegen Hepatitis B
Zandvoort - Tijdens de Pride at
the Beach parade in Zandvoort
op 29 juli kunnen mannen die
seks hebben met mannen zich
gratis en anoniem laten vaccineren tegen hepatitis B. Vanaf 16
tot 19.30 uur staat de SOA poli bus van GGD Kennemerland in
de Kleine Krocht in Zandvoort,

voor testen, vaccinatie en advies.
Hepatitis B is een seksueel overdraagbare aandoening, die de
lever ernstig kan beschadigen en
die zeer besmettelijk is. Het virus wordt overgedragen door onbeschermd seksueel contact en
via bloed-bloed contact. Gebruik
van condooms verkleint de kans

op hepatitis B, maar beschermt
niet volledig. Alleen vaccinatie
kan Hepatitis B volledig voorkomen.
Mannen die seks hebben met
mannen lopen extra risico op Hepatitis B, daarom kunnen zij zich
gratis en anoniem vaccineren.

Ook kan terplekke de vaccinatiestatus worden nagegaan.
Niet op pride at the beach maar
toch laten vaccineren tegen hepatitis B?
Maak een afspraak bij de Soa
poli van GGD Kennemerland
via www.ggdkennemerland.nl/
hepatitis-b-vaccinatie.

Grote zorgen over toename
aantal verdrinkingen
Regio - Het aantal verdrinkingen
lag in 2018 beduidend hoger dan
in voorgaande jaren. In 2018 verdronken in Nederland 112 mensen, meer dan in 2017 (85). Onlangs meldden diverse media dat
er weer drie mensen zijn overleden door verdrinking.

brigades 7900 keer in actie, 2400
keer vaker dan het jaar ervoor.”

Het warme weer is volgens
Breedveld niet de enige reden
waarom er meer aandacht moet
komen voor het voorkomen van
verdrinkingen. “Kinderen worden
steeds minder motorisch vaardig,
Reddingsbrigade
Nederland dat heeft ook invloed op de zelfmaakt zich grote zorgen over redzaamheid van burgers in het
deze toename. Directeur Koen water. We zwemmen ook minBreedveld: “Door het warme weer der vaak dan vroeger. We poedetrokken heel veel Nederlanders in len dan wel vaker als het 30 warm
2018 naar het water. De reddings- is, maar we zwemmen minder
brigades hebben dat ook ge- vaak. Ook dat vergroot de kans
merkt. Vorig jaar kwamen strand- op verdrinkingen. Bovendien
hebben we nog steeds te maken
met mensen die uit andere landen komen die niet met waterrecreatie opgroeien. De kans is
dan groter dat die mensen zich er
niet van bewust zijn dat je je kind
op zwemles moet laten gaan, dat
je niet moet zwemmen als je alcohol hebt gedronken, wat muien zijn of dat je kramp kunt krijgen tijdens het zwemmen.”
Reddingsbrigade Nederland bepleit dat er meer gedaan wordt
om verdrinkingen te voorkomen.
Via een natte gymles of bij lessen aardrijkskunde of geschiedenis kun je kinderen prima bagage
mee geven om veiliger te zwemmen.
Zwembaden, -scholen en -verenigingen kunnen kinderen stimuleren om niet alleen hun Adiploma te halen, maar ook B en
C en daarna ook te blijven zwemmen.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Landzichtlaan 78, een opbouw op de eerste
verdieping/verhogen kap, wabonummer
435334, ontvangen 10 juli 2019
- Lorentzlaan 42, het vergroten van de
bestaande garage en het plaatsen van
een luifel aan zowel het bijgebouw
als gedeeltelijk aan het hoofdgebouw,
wabonummer 435569, ontvangen 11 juli
2019

Aanvragen omgevingsvergunningen, geen
omgevingsvergunning nodig
- Dr. P. Cuyperslaan 9, het vergroten van
een dakkapel op het zijgeveldakvlak,
wabonummer 435123, ontvangen 10 juli
2019
Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 8, het wijzigen van een
winkelpui, wabonummer 424590, verzonden
16 juli 2019

- Binnenweg 132 + 138, intern verbouwen
van 2 winkelpanden naar 1 winkelpand,
wabonummer 421936, verzonden 16 juli 2019
- Frans Lisztlaan 32, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 419052, verzonden 16 juli 2019
- Lorentzlaan 42, het vergroten van de
bestaande garage en het plaatsen van een
luifel aan zowel het bijgebouw als gedeeltelijk
aan het hoofdgebouw, wabonummer 435569,
verzonden 18 juli 2019

- Rijnlaan 78, het plaatsen van een dakkapel
op het achtergeveldakvlak, wabonummer
430140, verzonden 16 juli 2019
- Valkenburgerlaan 37, het vergroten van
het dakterras van de bovenwoning,
wabonummer 391097, verzonden 16 juli 2019

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

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.

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’.

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.

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.

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

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

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.

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

-

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank NoordHolland 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

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 NoordHolland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend.
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Vrijwilliger met een passie voor hardlopen
Haarlem - Leontine Dieben (64
jaar) is al jaren één van de vaste
vrijwilligers voor de Teva Halve
van Haarlem. Als het aan haar ligt
gaat ze voorlopig echt nog niet
stoppen als vrijwilliger, want haar
passie blijft bij het hardlopen en
hoe mooi is het om op deze manier betrokken te blijven bij verschillende evenementen.
“Toen ik zelf gestopt was met
hardlopen wilde ik graag aan de
kant van de organisatie meehelpen, de andere kant van de medaille om het in hardlooptermen
te houden” begint Leontine met
een grote glimlach te vertellen.
“Ik ben jarenlang actief geweest
met softbal en daarna als geintje, met een groep, meegedaan
aan de Pierloop Velsen. En van
het een kwam het ander voor-

ledig gaan concentreren op het
vrijwilligerswerk naast mijn fulltime baan.”

dat ik het wist deed ik mee aan
veel verschillende hardloopevenementen. Ik heb de Halve van
Haarlem zo’n 12x meegedaan.

Een super leuke en gezellige loop
in de regio. Met de VelsertunnelRun heb ik mijn hardloop carrière geëindigd en ben me toen vol-

Vrijwilligers worden ingezet op
veel verschillende posten tijdens
een evenement. Denk bijvoorbeeld aan de uitgifte van de startnummers, het bemannen van de
verzorgingsposten, het verkeer
regelen, het uitdelen van de medailles en natuurlijk de opbouw
van de start en finish en noem
maar op. Zowel in de voorbereiding als op de dag zelf.
Meedoen aan de Teva Halve van
Haarlem op zondag 29 september 2019? Schrijf je in via halve- Lifeguards halen zwemmer uit het water (foto: RN).
vanhaarlem.nl voor de 5, of 10
km, de halve marathon. Voor de
kinderen zijn er 2 leuke kinderlopen, de kabouterloop en de
FamilyRun.

Plezier in sport en bewegen voor iedereen
Haarlem - Sport en bewegen
voor mensen met een beperking
staat de laatste jaren steeds meer
in de belangstelling van de landelijke en lokale overheid. Maar
deelnemen met een beperking
of chronische aandoening is voor
de meesten niet vanzelfsprekend.
Zowel op verenigingsniveau als
op individueel niveau is daarom
hulp en extra stimulans van belang.
Dennis van der Snoek is coördinator Aangepast Sporten bij Stichting SportSupport. “Aangepast
sporten is het sporten voor mensen die vanwege hun beperking
hinder ervaren om aan sportactiviteiten mee te doen. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke of een lichamelijke beperking,
maar ook psychische klachten
kunnen een belemmering vormen. Weinig bewegen is voor nie-

mand goed, maar bij mensen met
een beperking ligt vanwege fysieke en/of psychische factoren ook
nog een sociaal isolement op de
loer. Het is soms letterlijk moeilijk
om de deur uit te komen. Sport
kan dan helpen om je weer te betrekken bij de maatschappij. Het
is goed voor de motorische vaardigheden, maar vooral ook voor
het zelfvertrouwen.
Inclusief Sporten en Bewegen
is niet voor niets een van de vijf
centrale thema’s in het Nationaal
Sportakkoord van 2018. Hierin
staat dat in Nederland iedereen
met plezier moet kunnen deelnemen aan de sport van zijn of haar
keuze, aldus Dennis.
“Ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond of beperking. Subsi- steeds interessanter: je kan race Meer informatie op:
dies en de huidige ontwikkeling runnen, handbiken, para-ijshoc- www.sportsupport.nl.
van de sport maken het aanbod keyen, noem maar op.”

Gratis en anonieme vaccinatie tegen Hepatitis B
Zandvoort - Tijdens de Pride at
the Beach parade in Zandvoort
op 29 juli kunnen mannen die
seks hebben met mannen zich
gratis en anoniem laten vaccineren tegen hepatitis B. Vanaf 16
tot 19.30 uur staat de SOA poli bus van GGD Kennemerland in
de Kleine Krocht in Zandvoort,

voor testen, vaccinatie en advies.
Hepatitis B is een seksueel overdraagbare aandoening, die de
lever ernstig kan beschadigen en
die zeer besmettelijk is. Het virus wordt overgedragen door onbeschermd seksueel contact en
via bloed-bloed contact. Gebruik
van condooms verkleint de kans

op hepatitis B, maar beschermt
niet volledig. Alleen vaccinatie
kan Hepatitis B volledig voorkomen.
Mannen die seks hebben met
mannen lopen extra risico op Hepatitis B, daarom kunnen zij zich
gratis en anoniem vaccineren.

Ook kan terplekke de vaccinatiestatus worden nagegaan.
Niet op pride at the beach maar
toch laten vaccineren tegen hepatitis B?
Maak een afspraak bij de Soa
poli van GGD Kennemerland
via www.ggdkennemerland.nl/
hepatitis-b-vaccinatie.

Grote zorgen over toename
aantal verdrinkingen
Regio - Het aantal verdrinkingen
lag in 2018 beduidend hoger dan
in voorgaande jaren. In 2018 verdronken in Nederland 112 mensen, meer dan in 2017 (85). Onlangs meldden diverse media dat
er weer drie mensen zijn overleden door verdrinking.

brigades 7900 keer in actie, 2400
keer vaker dan het jaar ervoor.”

Het warme weer is volgens
Breedveld niet de enige reden
waarom er meer aandacht moet
komen voor het voorkomen van
verdrinkingen. “Kinderen worden
steeds minder motorisch vaardig,
Reddingsbrigade
Nederland dat heeft ook invloed op de zelfmaakt zich grote zorgen over redzaamheid van burgers in het
deze toename. Directeur Koen water. We zwemmen ook minBreedveld: “Door het warme weer der vaak dan vroeger. We poedetrokken heel veel Nederlanders in len dan wel vaker als het 30 warm
2018 naar het water. De reddings- is, maar we zwemmen minder
brigades hebben dat ook ge- vaak. Ook dat vergroot de kans
merkt. Vorig jaar kwamen strand- op verdrinkingen. Bovendien
hebben we nog steeds te maken
met mensen die uit andere landen komen die niet met waterrecreatie opgroeien. De kans is
dan groter dat die mensen zich er
niet van bewust zijn dat je je kind
op zwemles moet laten gaan, dat
je niet moet zwemmen als je alcohol hebt gedronken, wat muien zijn of dat je kramp kunt krijgen tijdens het zwemmen.”
Reddingsbrigade Nederland bepleit dat er meer gedaan wordt
om verdrinkingen te voorkomen.
Via een natte gymles of bij lessen aardrijkskunde of geschiedenis kun je kinderen prima bagage
mee geven om veiliger te zwemmen.
Zwembaden, -scholen en -verenigingen kunnen kinderen stimuleren om niet alleen hun Adiploma te halen, maar ook B en
C en daarna ook te blijven zwemmen.

