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Onze krant komt
de hele zomer uit!

ZOMERKRANT

Heemstede - Een ommetje in de Volkstuinvereniging Groenen-
daal aan de Manpadslaan. De mensen daar zagen Marenka foto-
graferen en reageerden erop. Ze waren heel gastvrij. Door Jan en 
Joke werd Marenka uitgenodigd om de tuin beter te kunnen be-
kijken. Zo ontdekte ze dat het een passie is om een volkstuin te 
bezitten. De margrieten keken haar uitnodigend aan, dus vastleg-
gen maar. Ze zeggen immers weleens: “Reizen doet ontdekken!”

Ommetje in Heemstede

 dagelijks verkrijgbaar bij 

 Landgoed Groenendaal

schepijs van

de Heemsteder
NEEM EEN EXTRA 
HEEMSTEDER MEE! 

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

Bennebroek: Bibliotheek    Hillegom: Tuincentrum de Oosteinde  

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Hond ruimt 
zwerfafval op
Heemstede - Een bijzonder goed 
afgericht hondje, dat de naam 
Janschen II draagt. “Janschen II 
heeft namelijk de gewoonte om 
zwerfafval in Heemstede mee te 
nemen en op te ruimen”, vertelde 
eigenaresse Carla van Elswijk af-
gelopen zaterdag 18 juli enthou-
siast op de Binnenweg. Best wel 
uniek. Hulde aan Janschen II.

Foto: Bart Jonker

Foto: Marenka Groenhuijzen

“Paradijs van bloemen, kruiden, fruit en groenten”
Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde:

Heemstede - Emmy de Groot stuurde deze fraaie 
tuinfoto’s naar de redactie. Emmy: “Hierbij twee 
foto’s van de moestuin van Ineke Schotman, gele-
gen op het tuincomplex Herenweg van Volkstuin-
vereniging Groenendaal. 
In twee jaar tijd heeft zij van een kaal stuk grond er 
een paradijs van gemaakt met bloemen, kruiden, 
fruit en groenten. Ik ben zelf ook medetuinder op 
de Herenweg”, aldus Emmy de Groot. 

Wilt u ook uw tuin tonen aan alle lezers, bent u trots 
op uw bloemrijke balkon, heeft u een gedeelte van 
uw tuin dat absoluut in de schijnwerpers mag? Stuur 

uw tuinfoto(‘s) in naar de redactie: redactie@heem-
steder.nl onder vermelding van de tuinenwedstrijd 
en vertel er iets bij over uw tuin. Vergeet niet uw adres 
en telefoonnummer in de mail te vermelden. Deelna-
me is mogelijk tot en met 31 augustus. De mooiste 
tuinen worden geplaatst. 

Tuincentrum De Oosteinde jureert en stelt voor de 
mooiste tuinen de volgende prijzen beschikbaar: een 
waardebon van 25 euro als aanmoedigingsprijs, 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!

Maak kennis met…
Isolatiespecialist
en energiecoach
Dick Roelofsen

 Zie pagina 5

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

www.mandarin-heemstede.nl

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

bij ons!

Heemsteedse rekenkamer rekent niet
Heemstede - Anders dan de 
naam doet vermoeden, gaat de 
gemeentelijke rekenkamer niet 
direct over geld- of boekencon-
trole. Op 16 juli presenteerde de 
nieuwe rekenkamer van Heem-
stede zich aan de pers. “Wat doet 
een rekenkamer?” is een vraag 
die bij velen op de lippen ligt.
 
Wat doen ze dan precies? Zich 
niet direct met geld bemoeien, 
maar onderzoeken of doelstellin-
gen worden gehaald, zoals vast-
gelegd in vastgesteld beleid.
In voorgaande rekenkamers 
maakten, naast onafhankelijke le-
den, ook raadsleden er deel van 
uit. De raad kwam het afgelopen 
jaar zelf met een voorstel de re-
kenkamer alleen nog maar met 
externen te bemannen. Op 30 ja-
nuari zijn de nieuwe leden al ge-
installeerd, maar omdat er nog 
een onderzoek gaande was, heeft 
de huidige rekenkamer even pas 
op de plaats gemaakt.
 
De nieuwe rekenkamer bestaat 
uit Nico Appelman als voorzit-
ter, secretaris Petra Richters en lid 
Frans Crul. Zij gaan voortvarend 
te werk en ontvouwden hun am-
bitie. “Wij willen meer doen dan 

voorgaande rekenkamers. Zeker 
een groot onderzoek en meer-
dere kleine vervolgonderzoeken 
per jaar.”
 
De rekenkamer is volledig onaf-
hankelijk van de raad en het col-
lege. Ze bepaalt zelf wat ze on-
derzoekt. Nieuw is dat aan de in-
woners wordt gevraagd of zij iets 
specifieks onderzocht willen heb-
ben, evenzo kan de politiek een 
verzoek indienen. De aanvragen 
worden beoordeeld naar de ma-
te waarin het onderwerp grote 
groepen burgers raakt. Is er een 
risico voor de gemeente qua or-
ganisatie, financieel of juridisch? 
Kan een onderzoek leiden tot een 
structurele verbetering?

De drie leden van de kamer be-
steden grote onderzoeken uit 
aan gespecialiseerde bureaus. 
Dat bureau kan per onderwerp 
verschillen. Voor de onderzoe-
ken van externen is 20.000 euro 
per jaar beschikbaar. De uitkom-
sten worden verwerkt door de 
rekenkamer en gepresenteerd 
aan de ambtenaren en het colle-
ge. Na eventuele correcties gaat 
het naar de gemeenteraad. Dat 
orgaan besluit de adviezen of 

conclusies op te volgen of naast 
zich neer te leggen.
 
De nieuwe rekenkamer heeft een 
start gemaakt met een onderzoek 
naar duurzaamheid. In 30 be-
leidsstukken komt duurzaamheid 
voor: wat het tot nu toe heeft 
opgeleverd, of gestelde doelen 
zijn gehaald, waar het vastloopt 
of wat er beter kan. De rekenka-
mer nodigt betrokken inwoners 
uit met haar mee te denken over 

het onderwerp duurzaamheid. 
De voorkeur gaat uit naar iemand 
die affiniteit heeft met het onder-
werp, maar dat speelt geen rol in 
allerhande lopende of commer-
ciële projecten. Alles wat de re-
kenkamer doet blijft vertrouwe-
lijk waarvoor zij een eed heeft af-
gelegd. Met belangstelling wordt 
uitgekeken wat de rapporten van 
de rekenkamer gaan opleveren.
 
Eric van Westerloo

Participizza: wat beweegt jongeren in Heemstede?
Heemstede - Afgelopen woens-
dagavond 15 juli vond in een gro-
te tent achter Plein 1 ‘Participiz-
za’ plaats voor jongeren van 12 
t/m 18 jaar. Een initiatief vanuit 
de gemeente en WIJ Heemstede 
voor jongeren om over Heemste-
de en activiteiten met elkaar van 
gedachten te wisselen. Jalien de 
Groote van de gemeente Heem-
stede licht toe: 
“Gelukkig zijn de coronamaatre-
gelen versoepeld en ligt de pe-
riode waarin we zoveel moge-
lijk thuis moesten blijven achter 
ons. Vooral voor jongeren was dat 

thuis zitten moeilijk. En het heeft 
ons ook bij de gemeente aan het 
denken gezet: is er genoeg te 
doen voor jongeren in Heemste-
de? In en ook buiten coronatijd? 
En wat willen jongeren, wat vin-
den zij leuk? Dat weten ze natuur-
lijk zelf het beste. Daarom horen 
we graag van jongeren zelf wat 
hen blij maakt en wat zij daarvoor 
nodig hebben. Tijdens de pizza-
avond konden ze dit aan ons la-
ten weten. Ook konden zij in ge-
sprek met zowel de jongerenwer-
kers van Plexat Heemstede als de 
Nationale Jeugdraad. De Nationa-

le Jeugdraad zet zich in om parti-
cipatie van jongeren in de samen-
leving te stimuleren, dat zij zich 
laten horen en hun eigen krach-
ten kennen en inzetten.

In deze vakantieperiode zijn er 
misschien jongeren die de pizza-
avond gemist hebben. Zij kunnen 
nog steeds laten weten wat hun 
ideeën en wensen zijn voor hun 
eigen woonplaats. Dat kan via In-
stagram: @gemeenteheemstede, 
Facebook: facebook.com/plexat.
casca of via e-mail: plexat@wij-
heemstede.nl.”, aldus Jalien.



02 22 juli 2020

Kerkdiensten

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede 

Za. 25 juli, 17u.
Holy Mass / Engelse Mis.

Zo. 26 juli, 10u.
W&C Viering

voorganger: pastor Ans Dekker
18.45u. Plechtig Lof.

Di. 28 juli, 9u.
H. Mis.

Wo. 29 juli, 10u.
H. Mis.

Aanmelden niet nodig. Wél 
voor aanvang van de viering uw 
gegevens vermelden op de lijst, 

die klaarligt bij binnenkomst.

www. parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 26 juli,
geen dienst.

Info: info@rafael-nehemia.nl.

www.rafael-nehemia.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Donderdag 23 juli, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Zaterdag 25 juli, 19u. 
Eucharistieviering.

Pater Diego Pildain.

Zondag 26 juli, 10u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Donderdag 30 juli, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Aanmelden voor een viering 
hoeft nu niet meer, wel dienen 
de overige regels zoals handen 
reinigen en afstand houden in 

acht genomen te worden.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Voor info over diensten
zie de website: 

www.petrakerkheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 26 juli, ds. Jolien Nak, 
gezamenlijke dienst vanuit 

Bennebroek.

Alle vieringen kunnen ook
online worden gevolgd.

www.pkntrefpunt.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

De kerkdiensten
gaan online door!

Voor de diensten svp
aanmelden via de website

www.kerkpleinheemstede.nl.

www.pknheemstede.nl

www.petrakerkheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Online viering Adventskerk 
Aerdenhout.

Te volgen via het
Youtube kanaal van de 

Adventskerk:
www.youtube.com/channel/

UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Zondag 26  juli  om 10u.
Ds. J.G. van  Butselaar.

Zondag 26 juli, ds.J. Nak, 
gezamenlijke dienst vanuit 

Bennebroek
Woensdag 29 juli om 19.30 uur

Orgelzangavond.
 

De diensten  kunt u volgen
via de link:

 www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.

www.hervormdpknbennebroek.nl
Volg ons ook op

www.FACEBOOK.com

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 14.300

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

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

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Alweer aflevering 330 van On-
bekend Heemstede. Op Brons-
teeweg 92 heeft een café geze-
ten onder verschillende schrijf-
wijzen: ‘Oud Rozendaal’, ‘Oud 
Rosendaal’, ‘Oud Roozendaal’, 
‘Oud Roosendaal’. Op 27 maart 
1897 werd het café geopend 
door F. H. Cliteur. Hier en daar 
wel verwarrend wat het adres 
precies was. Men sprak toen 
nog van Binnenweg voor het 
Bronsteeweg werd. Ook komen 
we de naam van Heemsteder-
weg tegen. In Librariana van 
Hans Krol staat een advertentie 
met Bronsteeweg 86. Dit adres 
komt echter weinig voor in de 
media voor het café, wel Bron-
steeweg 92. De toen-foto komt 
uit de verzameling van Johan 

van Schie van nummer 92. Het 
pand rechts daarvan is nummer 
92a en in 1978 tegen nummer 
92 aangebouwd.

in het Haarlems Dagblad van 
25 oktober 1900 een berichtje 
dat in het café een collecte zal 
worden gehouden voor de ver-
eniging ‘Trouw aan Koning en 
Vaderland’. Op 6 oktober 1900 
staat in de krant dat J. Kapteijn 
een vergunning krijgt voor ver-
koop van sterke drank.
Het dievengilde weet het café 
ook te vinden. Volgens een ar-
tikel in het Haarlems Dagblad 
van 4 juli 1908 was o.a. de kas 
opengebroken en was er 2 gul-
den buitgemaakt, ook van het 
bier kon men niet afblijven. In 

1916 een melding van een aan-
rijding tussen een schillenwa-
gen en de stoomtram.

In 1924 overleed de toenmalige 
eigenaar A. Mooren, de nieuwe 
eigenaar werd C.M. Hooreman. 
Schaakclub ‘Ramplaankwartier’ 
maakte gebruik van het café, 
maar ook dansles werd er gege-
ven door J. van Spankeren (ad-
vertentie 1945).
In 1951 wordt Hoormean nog 
als caféhouder vermeld in het 
adressenboek van Heemste-
de. In 1954 werd het zaaltje van 
het café gebruikt voor de kleu-
terklas van de Rudolf Steiner-
school. Is in de jaren 50 het café 
gestopt? In 1969 woont Hoor-
eman nog op nummer 92.

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 20 juli 2020.
Mocht u informatie over de 
Bronsteeweg hebben, dan 
kunt u terecht via webmaster@ 
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook 
zijn we op zoek naar beeld-
materiaal. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Bronsteeweg
Toen en nu (21)

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

U kunt er dus op vertrouwen dat ons redactieteam u wekelijks van 
lokaal nieuws voorziet. Wij doen dat graag voor u.
De Heemsteder blijft altijd de krant die je pakt, boordevol nieuws, 
iedere week opnieuw!

Heemstede - Deze keer neemt 
Harry Opheikens plaats in de tuin 
van de redacteur. Harry is bekend 
in de Heemsteder vanwege de 
serie op pagina 2 over ‘Onbekend 
Heemstede, toen en nu’ voor de 
Historische Vereniging Heemste-
de Bennebroek (HVHB). Op dit 
ogenblik schrijft hij over de Bron-
steeweg. Daarnaast doet hij nog 
veel meer. Een gesprek.

Harry: “Sinds 2012 ben ik web-
master voor de HVHB. Toen de 
krantenserie 100 jaar Groenen-
daal stopte, werd aan iets anders 
gedacht om mee door te gaan. 
Ik stelde voor om over de win-
kels te schrijven van toen en nu. 
Daar ben ik in januari 2014 be-
gonnen, nu  6,5 jaar geleden. De 
eerste reeks ging over de winkel-
tjes in de Indische buurt. In de-
ze buurt zaten ooit ruim 30 win-
keltjes gevestigd. De serie ‘On-
bekend Heemstede, toen en nu’ 
werd en is nog steeds een door-
slaand succes. Veel Heemsteedse 
straten passeerden hierin reeds 
de revue.

In deze Heemsteder aflevering 
330 van ‘Onbekend Heemstede’ 
over de Bronsteeweg. De Bron-
stee was in de 17de eeuw reeds 
een buitenplaats. De laatste boer-
derij Bronstee was een bollen-
kwekerij. De meeste huizen aan 
de Bronsteeweg zijn al 100 jaar of 
ouder.

Veel materiaal en tips
Voor de toen- en nu foto’s in ‘On-
bekend Heemstede’ maak ik zelf 
de nu-foto’s. Voor de rest speur ik 
voor de toen-foto’s veel via Goog-

le het internet af, maar ik haal ook 
veel foto’s uit het Noord-Hollands 
Archief (NHA). Daarnaast ontvang 
ik ook veel tips en materiaal van 
de lezers van de Heemsteder. Zo 
ontving ik van een lezeres een 
bijzondere tekening van Brons-
teeweg 17. Die is nog niet aan de 
orde geweest in de serie. Deze af-
levering volgt binnenkort. Het is 
erg leuk om te doen. Nu ben ik 
ook betrokken bij de voorberei-
dingen van het 75-jarig jubileum 
van de HVHB, dat in 2022 plaats-
vindt. Naast de activiteiten voor 
de HVHB schrijf ik ook voor het 
tijdschrift ‘De Klink’ van het Ge-
nootschap Oud-Zandvoort. Dit 
komt 4 maal per jaar uit.”

Ik gooi zelden wat weg
Harry is naast deze serie nog op 
veel andere fronten actief, niet 

alleen geschiedenis, maar ook 
sport zit in zijn bloed. “Ik ben nu 
ook betrokken bij het  jubileum-
boek van trimclub EMWG, waar 
ik actief lid van ben. Deze bestaat 
50 jaar. Ik houd van geschiede-
nis en gooi zelden wat weg. Daar-
door heb ik voor het jubileum-
boek van trimclub EMWG een gi-
gantisch archief kunnen opbou-
wen. Ook van mensen ontvang ik 
materiaal en dat scan ik dan gelijk 
in. Dat komt nu erg van pas. Ver-
der ben ik de huisfotograaf, web-
master en archivaris van voetbal-
club RCH. RCH bestaat 110 jaar in 
2021. Ik ben nu de historie van 
de club aan het rubriceren. Voor 
RCH maak ik tevens ieder jaar een 
competitieboek met krantenarti-
kelen”, aldus Harry Opheikens.

Bart Jonker

Bij de redacteur in de tuin 
Bekend in Onbekend Heemstede: Harry Opheikens

Heemstede - Jannie Failé-Dekker stuurde deze foto in en 
vertelt erbij: “Wandelend in het Groenendaalse bos met 
mijn hond Sandy kwam ik in de rimboe deze bank tegen. 
Echt een ideale plek om even te rusten...”

Even uitrusten...
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Botsing motorrijder en automobilist op Raadhuisplein
Heemstede - Een motorrijder is 
vrijdagavond 17 juli aangehou-
den na een aanrijding in Heem-
stede. Hij raakte lichtgewond 
bij het ongeluk. Even voor 19.00 
uur ging het fout op het Raad-
huisplein toen een automobilist 
in botsing kwam met de motor-
rijder. De automobilist kwam uit 
de Camplaan en had slecht zicht 
door de laagstaande zon. De mo-
torrijder kwam vanaf de Valken-
burgerlaan toen de twee elkaar 
op de kruising troff en.
De motorrijder reed tegen het 
linker voorwiel van de auto en 
kwam ten val. Hij liep slechts licht 
letsel op, waaronder schaafwon-

den. Na de eerste zorg ter plaatse 
bleek verdere behandeling in het 
ziekenhuis niet nodig.
Beide verkeersdeelnemers heb-
ben een blaastest op het voorse-
lectieapparaat afgelegd. De auto-
mobilist blies een ‘P’, maar de mo-
torrijder blies een ‘F’, waardoor 
het vermoeden ontstond dat hij 
te veel alcohol heeft genuttigd. 
De man is voor nader onderzoek 
meegenomen naar het bureau. 
De motor liep fl inke schade op 
aan de voorzijde.
De auto liep vrijwel geen schade 
op, waardoor de automobilist na 
de afhandeling van de formalitei-
ten zijn weg kon vervolgen. Beeld: NieuwsFoto.nl

Altijd aardig en leuk om het eens van dichtbij mee te maken
Rembrandtlaan decor voor fi lmopnames
Heemstede - Afgelopen week 
was gedurende de middag, 
avond en deels in de nacht een 
pand aan de Rembrandtlaan het 
decor voor de fi lm Just Say Yes. 
Het lijkt allemaal zo eenvoudig, 
maar er komt nogal wat bij kijken. 
Trucks en busjes nemen de straat 
in beslag.  
 
Voor de ongeveer 50 medewer-
kers is er een cateringtruck en 
op het plantsoen, nabij het huis, 
worden een tent, banken en ta-
fels geplaatst voor lunch en diner. 
De woning is geheel opnieuw in-
gericht met spullen die na afl oop 
uiteraard weer mee gaan met de 
makers. De acteurs  kunnen zich 
op de eerste etage omkleden en 
schminken.
 
Rollen zijn weggelegd voor o.a. 
Jim Bakkum, Tino Martin, Yolan-
the Cabau, Kim -Lian van der Me-
ij, Noortje Herlaar en anderen. Be-
langrijkste eigenschap voor de 
acteurs is lang kunnen wachten. 
Keer op keer worden er aanpas-
singen gedaan aan de opstelling 
en moeten scenes over en over. 
Dat alles voor een paar minuten 
in het eindproduct. Het eindeloos 
herhalen van een scene is opge-
legd pandoer.
De acteurs en fi guranten krijgen 
instructies van de twee regis-
seurs Appie Boudsellah en Aram 

van de Rest. Omdat er ook buiten 
wordt gedraaid, kan de regen zo-
maar spelbreker zijn. Hebben ze 
juist regen nodig, dan zorgen de 
technici wel voor een lokale re-
genbui. Sneeuw kan ook al is het 
hartje zomer. De techniek staat 
in dat opzicht voor niets. Geluk-
kig speelt het weer voor deze op-
names heel goed mee en kan de 
crew zonder oponthoud begin-
nen.
 
De fi lm, die op 28 januari in pre-
mière gaat in de bioscopen, han-
delt over Lotte (Yolanthe) die 

droomt van haar ideale bruiloft, 
maar haar partner blaast het hu-
welijk plotseling af.
De commotie die dan ontstaat is 
dan ook niet van de lucht. De fi lm 
staat te boek als een romantische 
komedie.

Een ambulance staat al uren in de 
straat om een van de actrices, ver 
na middernacht, in te laden. Na 
acht keer proberen staan de paar 
seconden fi lm er dan eindelijk op. 
Heemstede en omgeving kent 
veel locaties die zich prima le-

nen als decor voor een fi lm. Er zijn 
mensen die er hun beroep van 
hebben gemaakt om als locatie-
manager stad en land af te reizen 
om geschikte panden, bossen, 
duinen, parken of tuinen te zoe-
ken. De regisseur bepaalt of de 
locatie echt geschikt is. De keus 
is ditmaal dus op de Rembrandt-
laan gevallen. Rond half twee in 
de nacht zit de klus er op en ver-
trekt een colonne vracht-bestel 
en personenauto’s richting huis 
voor een welverdiende nachtrust.
 
Eric van Westerloo

Fred Teeven signeert ‘Meer dan boeven 
vangen’ op een zonnige Binnenweg
Heemstede - Eigenaar Arno 
Koek, van de overbekende Boek-
handel Blokker, weet keer op keer 
aansprekende auteurs naar zijn 
winkel te lokken. Auteurs met 
een eigen verhaal en beschikbaar 
voor het signeren van zijn of haar 
boek. Op zaterdag 18 juli was 
Fred Teeven te gast bij de boek-
handel. Een aansprekend mens 
die wel tien boeken zou kunnen 
volschrijven over alles wat hij 
heeft meegemaakt. Over zijn tijd 
als Offi  cier van Justitie kan hij dui-
zenden pagina’s vullen, maar de 
geheimhouding belet hem dit 
ook daadwerkelijk te doen.
Als geboren Haarlemmer heeft 
Teeven ook een spoor dat naar 
Heemstede leidt. Hij zette zijn 
eerste sportieve schreden op het 
rugbyveld van HBC. Op het voor-
malige Karel van Manderlyceum 
(Spaarne Scholen Gemeenschap) 
behaalde Fred zijn Havodiploma. 
Teeven is een doorbijter en bleef 
aan het studeren. Controleursop-
leiding Belastingdienst, Neder-
lands en notarieel recht en haalde 
een Master Public Management.
 Na de FIOD (Fiscale Inlichtingen- 
en Opsporinsdienst) kwam hij te-
recht bij het Openbaar Ministerie. 
Naar eigenzeggen was de baan 
als Offi  cier van Justitie in Amster-
dam zijn meest voldoening ge-
vende job. Monsterprocessen te-
gen Mink Kok en Johan Verhoek 
(de Hakkelaar) gaven Fred lande-
lijke bekendheid.
In 2002 stortte hij zich op de poli-
tiek en werd, na de dood van Pim 

Fortuyn, lijsttrekker voor Leefbaar 
Nederland. Na onenigheid bin-
nen LN pakte Teeven zijn baan bij 
het OM weer op. De VVD haalde 
hem binnen en na de verkiezin-
gen kreeg hij de baan als staatse-
cretaris van Veiligheid en Justitie. 
Na de beruchte bonnetjes aff aire 
trad Fred samen met zijn minister 
Ivo Opstelten af.
Op 22 maart 2017 nam Teven af-
scheid van de politiek. Momen-
teel adviseert hij bedrijven en de 
overheid over veiligheidsvraag-
stukken. Opvallend is zijn op-
treden als buschauff eur bij Con-
nexxion. Met een nul urencon-
tract is hij regelmatig op de bus-
sen in de regio te vinden. Wegens 
de coronaperikelen staat dat nu 
even stil. Kortom een ontzettend 
vriendelijke mannetjesputter die 
altijd een verhaal heeft te vertel-
len. Een verhaal van een doorzet-
ter die niet bang is om zijn nek uit 
te steken. In het boek geeft hij in-
kijk op zaken die hem gedurende 
ruim 40 jaar bezighielden. Gezien 
het mooie weer vond de signeer-
sessie buiten plaats. Ondanks de 
vakantieperiode was er voortdu-
rend aanloop van mensen die het 
boek, voorzien van een persoon-
lijke opdracht wilden aanschaf-
fen. Het boek ‘Meer dan boeven 
vangen’ is uitgekomen in mei en 
nu al bezig aan de vijfde druk. Een 
aanrader om, zittend in de zomer-
zon, het boek in een adem uit te 
lezen.   
 
Eric van Westerloo 

Omg. Huizingalaan – Lorentzlaan – Nobellaan (310 kranten)
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BEZORGERS/STERS

Mijn vader komt uit een groot 
katholiek gezin met negen kin-
deren. Mijn opa was toen con-
ciërge van het jongenswees-
huis en het gehele gezin woon-
de in een dienstwoning aan de 
Lauriergracht in Amsterdam, 
hartje Jordaan. Dat ging maar 
net in die tijd, in deze jaren vijf-
tig en zestig. Het was niet mak-
kelijk destijds voor zo’n groot 
gezin om de eindjes aan elkaar 
te knopen.

Mijn opa was een vrome man, 
dus gingen de Jonkers iede-
re zondag netjes naar de kerk 
op de Rozengracht, zoals dat 
gebruikelijk was. Iedereen van 
het gezin moest mee, ook al 
hadden de kinderen daar hele-
maal geen zin in. Die speelden 
liever buiten.

COLUMNITEITEN

En u? Daarbij hoorde tevens het te 
biecht gaan. Ook mijn tan-
te ontkwam hier niet aan, die 
in de jaren vijftig een jaar of 
twaalf, dertien was. Ze was 
nog een kind, dus nam ze wat 
onwennig plaats in de biecht-
stoel. Dat ging natuurlijk heel 
discreet met gesloten gordijn-
tjes. “Zit je weleens aan zaken 
waar je niet aan mag zitten?” 
vroeg de pastoor plompver-
loren zonder gêne aan mijn 
tante. Waarop mijn tante ad 
rem antwoordde: “Nee hoor, 
en u?” Een korte stilte volgde. 
Wat vluchtige weesgegroetjes
moesten mijn tante dan maar 
behoeden voor eventuele an-
dere opmerkingen en ‘zonden’. 
Sindsdien heeft mijn tante niet 
meer gebiecht, maar dit ver-
haal circuleert nog immer bin-
nen de familie rond.

Bart Jonker

Heemstede - Vader Van der 
Zandt is een echte oldtimerlief-
hebber van  Armstrong Sidde-
leys en Rovers. Echte Engelse 
automobielen die historische 
waarde hebben, de naam leeft 
nog door in de Land Rovers. 
Zoon Wynand heeft een Fiat
124 Spider 1800 Cabriolet. In 
2002 overgenomen van zijn 
vader, er moest wel nog het 
nodige aan gebeuren. Deze Fi-
at is ooit geïmporteerd uit Flo-
rida USA, waar op het schip 
nog net plaats was tussen de 
Ferrari ‘s. Weinig roest vanwe-
ge het gunstige klimaat, maar 
de bekleding moest wel ver-
nieuwd worden bij de Fiat-
specialist, die ook de enigszins 
verweerde lak verving in glan-
zend zwart.

Helemaal klaar om in 2004 
naar het gemeentehuis in 
Amsterdam te rijden om met 
zijn Lena te trouwen. Onder-
weg duimen omhoog met 
het open dak en de stralende 
bruid. Toch makkelijk om met 
een oldtimer daar te komen, 
bij uitzondering vrij parkeren!
Wel spannend bij de brug bij 
Muiden als de motor zo maar 
niks meer doet, als je wilt star-
ten bij het opengaan van de 
gesloten brug en de auto wei-
gert te starten. Helemaal links 
op de toenmalige derde baan 
met een grote vrachtwagen 
dicht tegen je aan. Ook hier 
aardige mensen die je toch 
weer op weg helpen.

Wynands vrouw vindt het toch 
wat eng zo zonder gordels te 
rijden,  daarom zoeken ze veel 
80 kilometerweggetjes, waar 
het overigens ook echt leuk rij-
den is met een open dak. Die 
weggetjes ontdekte hij toen 
hij voor een club een rally 
mocht uitzetten van Egmond 
naar Vogelenzang, zonder au-
tobaan vanwege de snelheid 
van sommige deelnemers met 
beperkte snelheid. Hij kan zelf 
met de Fiat wel 150 kilometer 
per uur halen, maar dat is met 
open dak niet zo leuk.
Behalve met zoonlief Daniel 
die dat wel ziet zitten. Die be-
gint trouwens net als vader 
en opa ook al zo`n liefhebber 
te worden. Hij schreef onlangs 
een werkstuk over de Bugatti, 
toe maar. Je begint bij 1.3 mil-
joen, dan kan je verhaal begin-
nen.

Ton van den Brink

Heeft u ook een oldtimer met 
een verhaal en wilt u hier-
over vertellen in de Heemste-
der? Laat dit dan per e-mail we-
ten aan de redactie: redactie@
heemsteder.nl, o.v.v. ‘Klassiekers 
in Heemstede’. Wie weet komen 
we bij u langs en komt uw boli-
de ook in de krant! 
Staat uw bolide in de krant? 
Dan kunt u een afspraak maken 
voor een gratis APK-keuring bij
Garage Turenhout,
Raadhuisplein 7 in Heemstede,
tel.: 023-5291125.

Klassiekers
in Heemstede
Fiat 124 Spider cabrio: “Leuk op 
80 kilometerweggetjes”
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WOORDZOEKER ‘ZOMERMODE’

Joke van der Zee

Heemstede – Soms regen, soms wind maar ook zonnige perioden. Nee, dit is niet het weer-
bericht maar realiteit: zo is de zomer van 2020 tot nu toe. Dus moet onze zomergarderobe 
wel op orde zijn. Naast luchtige zomerkleding ligt in de kast een stapeltje zomersweaters 
en aan de kapstok hangt een zomerjas. Heeft u echt alles voor een heerlijke zomer? Neem 
eens een kijkje bij Van Uff elen aan de Binnenweg 7-9. Zeker nu interessant aangezien de 
sale al begonnen is. Voor elke stijl en leeftijd vindt u daar heerlijke, trendy mode. Ook fi jn 
dat er zowel dames- als herenkleding is, kunt u fi jn samen met uw lief gezellig winkelen.
Ruimte genoeg; het is een ruim fi liaal in Heemstede.

Los deze woordzoeker op en winkel voor 50 euro gratis! Van
Uff elen Mode stelt namelijk de prijs van deze week ter beschik-
king: een waardebon van 50 euro. De overgebleven letters
vormen de oplossing. Stuur die naar redactie@heemsteder.nl.
De winnaar krijgt persoonlijk bericht. Uiterste inzenddatum is  
maandag 27 juli, 17.00 uur.

Puzzel en win!

U
aangeboden

door:

 De Heemsteder op reis:

Op bedevaart naar Banneux

Heemstede/Banneux - Met of 
zonder mondkapje, de Heemste-
der gaat deze zomerperiode weer 
op reis in binnen- en buitenland. 
Interessante wetenswaardigheid-
jes op bijzondere en prachtige 
plekken. In deze afl evering een 
bijzondere reis naar de Belgische 
Ardennen: op bedevaart naar 
Banneux nabij het stroomgebied 
van de rivieren de Maas, de Am-
blève en de Ourthe.

Banneux
Als je met de auto over de snel-
weg de ring rond Luik verlaat, 
ontvouwt zich de prachtige na-
tuur van de Ardennen. Het blijft 
te allen tijde een prachtig gebied. 
Na een tijdje rijden strijk je neer 
in het bedevaartsplaatsje Ban-
neux Notre-Dame. Het eigenlij-
ke dorpje Banneux Village ligt iets 
verderop. Vanwege de corona is 
het er erg rustig, de grote par-
keerplaatsen in de bedevaarts-
plaats die berekend zijn op mas-
sa’s pelgrims, zijn praktisch leeg. 
De restaurants en bars waren tij-
dens ons bezoek bijna allemaal 
gesloten.

Maagd der Armen
Volgens de geschiedenis ver-
scheen op 15 januari 1933 hier 
in de avond voor het eerst in de 
moestuin Onze-Lieve-Vrouw Ma-
ria aan de twaal� arige Mariet-
te Beco. Julien Beco had op de-
ze plek aan de rand van het bos, 
op ongeveer een kilometer van 
het dorp zijn huis gebouwd voor 
zijn familie. De dame straalt een 
helder en warm licht uit, glim-
lacht en fascineert het meisje 
dat voor het raam staat en haar 
moeder waarschuwt. Haar moe-
der neemt ook een silhouet waar, 
maar draait de deur op slot, om-
dat ze denkt dat het een heks is. 
Als Mariette terug naar het raam 
gaat, is de dame verdwenen. De 
dorpskapelaan verneemt het ge-

beuren en verwijst naar de 33 
verschijningen van Maria aan vijf 
kinderen in het Belgische Beau-
raing nabij de Franse grens, die 
tussen 29 november en 3 janua-
ri 1933 plaatsvonden. Maria ver-
schijnt 8 keer voor Mariette, de 
laatste keer op 2 maart. Ze open-
baart zich als de Maagd der Ar-
men voor alle volkeren, ze wijst 
een bron aan die aan haar voor-
behouden is in een berm die in 
de sloot loopt, honderd meter 
van het huis van de familie Be-
co. Aan deze bron wordt een ge-
neeskrachtige werking toegewe-
zen. Ook draagt Maria op een ka-
pel voor haar te bouwen. Het bis-
dom van Luik onder leiding van 
Mgr. L. J. Kerkhofs stelt drie on-
derzoekscommissies in naar de 
verschijningen. In 1937 verklaart 
het eerste rapport dat de verschij-
ning als ‘zeer waarschijnlijk moe-
ten worden beschouwd’. In 1945 
worden de verschijningen door 
de derde commissie onvoorwaar-
delijk als echt erkend. Op 22 au-
gustus 1949 worden zowel Beau-
raing als Banneux, met de ze-
gen uit Rome, offi  cieel erkend als
Mariaverschijningsplaatsen. Ban-
neux is een bedevaartsoord op 
een bosrijke plek met diverse ka-
pellen en een kruisweg die wordt 
uitgebeeld in glas-in-lood. Jaar-
lijks wordt dit massaal bezocht 
door pelgrims. Op de plaats van 
de bron staat nu het beeld van 
Maria, waar gelovigen hun han-
den in het water kunnen steken. 
Paus Johannes Paulus II bezocht 
in 1985 Banneux en Mariette Be-
co. Mariette overleed in 2011.

Negende verschijning
Minder bekend is dat Maria ook 
in de oorlog een negende keer is 
verschenen in de zomer van 1942 
aan de Luikse rabbijn Josef Lep-
kifker, die op advies van bisschop 
Kerkhofs onderdook in Banneux 
vanwege de razzia’s door de Ges-

De Heemsteder op reis:

Op bedevaart naar Banneux

tapo in Luik. Daar droeg de rab-
bijn een priestertoog als dekman-
tel om niet op te vallen. Op 29 au-
gustus verscheen aan hem Maria 
die hem verzekerde dat hij samen 
met zijn echtgenote en kinderen 
de Holocaust zou overleven. Dit 
gebeurde. Deze  verschijning was 
in volledig stilzwijgen gehouden 
vanwege de Duitse bezetter en 
kwam pas na de oorlog uit een 
studie naar buiten.

Tekst en foto’s: Bart Jonker

N.B.: Houd in België rekening met 
de anderhalvemeterrichtlijn en het 
feit dat mondkapjes verplicht zijn 
in openbare gebouwen, restau-
rants, cafés, supermarkten en win-
kels, maar ook buiten waar veel 
mensen tezamen komen, zoals 
drukke winkelstraten. Als je binnen 
eet aan een tafeltje of op het terras, 
kan het mondkapje af. Zodra je je 
tafel verlaat moet het mondkapje 
(binnen) weer op.

(Met dank aan het toeristenbureau 
Banneux Notre-Dame).

Banneux, een prachtige bosrijke omgeving.

Deel van de kruisweg.

Bron met Mariabeeld in Banneux.

Omgeving van de rivier Amblève.
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Bodemdiertjes zoeken op KIMT
Heemstede - Afgelopen donder-
dagmiddag 16 juli kwamen de 
kinderen van ‘Natuurkids’ op Kom 
In Mijn Tuin (KIMT) een bodem-
diertjes excursie bijwonen.
Onder leiding van een IVN-gids 
kregen de kinderen uitleg wat er 
ging gebeuren. Er werd uitgelegd 
hoe de grond ‘in elkaar zit’ door 
te voelen en te knijpen in de aar-
de. Overal werd gezocht naar bo-
demdiertjes: onder potten, ste-
nen en in de composthoop. Ook 
werd er op het gras gestampt om 
wormen naar boven te lokken, 
net zoals de vogels doen.

Met een loeppotje konden de 
kinderen vervolgens alle diertjes, 
zoals een slak,  een lieveheers-
beestje, een boktor, een padje en 
een stinkwants onderzoeken.
Al met al een leerzame en gezelli-
ge middag op KIMT.

Meer informatie op:
www.kominmijntuin.com. Foto aangeleverd door KIMT

Fleur je straat op met boomspiegeltuintjes
Heemstede - De redactie van de 
Heemsteder ontvangt af en toe 
inzendingen over de zogenaam-
de boomspiegeltuintjes. Deze 
groeien letterlijk en fi guurlijk in 
populariteit en zijn steeds meer 
in het straatbeeld van Heemste-
de te zien, zoals in de Alberdingk 
Thijmlaan en de Schouwbroeker-
straat.

Een boomspiegel is de ruimte 
rondom de boomstam die meest-
al vrij wordt gehouden. Via de 
boomspiegel krijgen de wortels 
voldoende lucht en water. Deze 
perk onder de boom kunnen ook 
beplant worden met bijvoorbeeld 
bloemen, zodat er een soort mi-
nituintje ontstaat. Een boom-
spiegel kan worden onderhou-
den door een bewoner of meer-
dere bewoners van een straat of 
wijk. De gemeente draagt de ini-
tiatieven om groen te adopteren 
een warm hart toe: uiteindelijk 
maken de bewoners Heemstede. 
Het vrolijkt de straat behoorlijk 
op en het groen wordt zo voort-
durend bijgehouden. Zo’n boom-
spiegeltuin die is aangevraagd 
bij de gemeente, is te herkennen 
aan de stoeptegel met een groe-
ne boom. De aanvraag hiervoor 
kan eenvoudig gedaan worden 
bij de gemeente via www.heem-
stede.nl/aanvragen-en-regelen/
openbaar-groen-adopteren-en-
beheren.

Uitbundige boel in
Alberdingk Thijmlaan
Jeanine van Ooijen onderhoudt 
zo’n boomspiegeltuin op de Al-
berdingk Thijmlaan. Ze vertelt en-
thousiast: “Al een aantal jaren ben 
ik de ‘beheerder’ van de boom-
spiegel voor mijn huis. Ik had de 
aanvraag bij de gemeente Heem-
stede gedaan. Vervolgens kwam 
er een tegel met groene boom, 
zodat de medewerkers van de ge-
meentelijke groenafdeling weten 
dat ze ‘mijn’ boomspiegel voort-
aan mogen overslaan. 

Het is een heerlijke uitbundige 
boel geworden met onder meer:  
verschillende asters en gerani-
ums, wilgenroosjes, campanula, 
citroenmelisse, lievevrouwebed-
stro vergeet-me-nietjes, blauwe 
Drui� es en klaprozen. Momen-
teel bloeien de stokrozen in drie 
verschillende kleuren en staat 
een van de astertjes op het punt 
te gaan bloeien.  

Het leuke van zo’n vrolijke boom-
spiegel is dat je ook je buren in-
spireert om aan de slag te gaan”, 
aldus Jeanine.

 Fleurige Schouwbroekerstraat
Ook de Schouwbroekerstraat in 
Heemstede is aardig opgevrolijkt 
door de boomspiegeltuintjes. 
De perkjes met bloeiende afri-
kaantjes en petunia’s zien er tip-
top verzorgd uit en worden on-
derhouden en gekoesterd door 
bewoner Piet Stam. Om sommi-
ge perkjes is een verhoogde rand 
of is er gaas aangebracht, zodat 
voorkomen wordt dat honden
of katten daar hun behoefte 
doen.
 
Met dank aan Jeanine van Ooijen.

Boomspiegels in de Schouwbroekerstraat (foto’s: Bart Jonker).Boomspiegel in de Alberdingk Thijmlaan (foto’s: Jeanine van Ooijen).

Ken uw tuin: dit kan er te zien zijn!
Heemstede - Veel mensen heb-
ben het coronatijdperk gebruikt 
om de tuin of balkon tot in het 
ultieme detail te verfraaien. Dat 
zien we op de redactie aan de ve-
le inzendingen voor onze Tuinen-
wedstrijd. En als alles dan zo’n 
beetje klaar is en in volle bloei 
staat, dan wil je ervan genieten 
en heb je niet zo de behoefte om 
er op uit te gaan. Dat hoeft ook 
niet per se, neem eens rustig de 
tijd voor een excursie door je ei-
gen tuin en neem van alles waar. 
Je tuin is als een restaurant, de 
planten en bloemen vormen het 
gevarieerde menu, dat veel insec-
ten aantrekt. Je zult weer nieuwe 
dingen uit de natuur ontdekken 
die je versteld doen staan.
Zo is op dit moment de vlinder-
plant Buddleja (Buddleja davidii) 
in volle bloei. De plant doet zijn 
naam eer aan en trekt veel soor-
ten vlinders aan die op de zoete 
geur van de nectar afkomen. Met 
warm weer ruik je deze overda-
dig zoete geur in de tuin. Vlinders 
als de atalanta, de dagpauwoog, 
de gehakkelde aurelia, de distel-
vlinder en de kleine vos, maar 
ook de bijzondere kolibrievlinder 
zijn er gek op. Met uitzondering 
van de distelvlinder en de kleine 
vos, hebben we al deze genoem-
de vlinders in onze tuin gadege-
slagen. We nemen drie van deze 
vlindersoorten onder de loep.

De gehakkelde aurelia
Toch wel een bijzondere ver-
schijning, deze gehakkelde aure-
lia (Polygonia c-album). We heb-
ben er een paar gespot, dus blijk-
baar zijn ze deze zomer wat talrij-
ker in Heemstede. Dit was echter 
niet altijd zo. Tot de jaren tachtig 
van de vorige eeuw werd de soort 
weinig waargenomen in het 
noorden en westen van het land, 
maar sinds die tijd heeft de ge-
hakkelde aurelia zich steeds ver-
der uitgebreid vanuit het zuiden. 
De gehakkelde aurelia wordt ook 
wel kommavlinder genoemd,  
vanwege zijn witte kommavorm 

aan de onderrand van de vleugel. 
Deze dagvlinder is een lid van 
de schoenlappersfamilie, waar-
toe onder andere ook de atalan-
ta, dagpauwoog en distelvlinder 
behoren. Het mannetje verdedigt 
zijn territorium en jaagt andere 
vlinders weg. Dit zagen wij ook. 
Overigens is zijn territorium niet 
groot, ca. 12 m2.

De gracieuze dagpauwoog
Een ander lid van de schoenlap-
persfamilie, deze dagpauwoog 
(Aglais io) , met zijn fraaie teke-
ning. De ogen op de vleugels 
hebben inderdaad iets weg van 
een pauwenveer. De grote ogen 
op de vleugels dienen om bela-
gers als vogels af te schrikken. Zo-
dra de vlinder wordt bedreigd, 
klapt die zijn vleugels uit. De 
vlinder is vrij algemeen en waar-
neembaar in tuinen en parken. 
We hebben er een paar waarge-
nomen. Er is slechts een genera-
tie per jaar. Dagpauwogen vlie-
gen tot in oktober. In tegenstel-
ling tot de atalanta trekken ze 
niet naar het zuiden, maar over-
winteren ze op een beschutte 
plaats.

De speelse kolibrievlinder
We zagen hem kort op de buddle-
ja, deze kolibrievlinder (Macro-
glossum stellatarum), die zeldza-
mer in Nederland is, maar de laat-
ste jaren steeds algemener wordt. 
De kolibrievlinder is een nacht-
vlinder die overdag vliegt en fa-
milie is van de pijlstaarten. Het is 
een trekvlinder die oorspronkelijk 
het habitat in Zuid-Europa heeft. 
De vlinder neemt vanuit een vlie-
gende positie met een lange rol-
tong nectar uit de bloem op, ter-
wijl die met snelle vleugelslagen 
in de lucht blijft hangen. Dat is 
een bijzonder tafereel. Het heeft 
iets weg van een kolibrie, van-
daar de naam kolibrievlinder. We 
slaagden er helaas niet in de vlin-
der op tijd  te fotograferen, want 
die was snel weer verdwenen. 
Daarom een stockfoto van deze 
vlinder.

Libel, een rover in de lucht
Een ander opmerkelijk insect trof-
fen we in de tuin aan, de libel (Ae-
schina puncea). Deze bleef ook 
lange tijd stoïcijns op de plant 
zitten en liet zich makkelijk fo-
tograferen. De libel is het snelst 
vliegende insect en kan al vlie-
gend een snelheid behalen tus-
sen 50 en 80 km per uur. Het zijn 
uitstekende vliegers die vier gro-
te vleugels hebben. Die kunnen 
een behoorlijke spanwijdte heb-
ben, soms wel 8,5 cm. Libellen 
zijn echte roofi nsecten, met hun 
vliegsnelheid zijn zij in staat hun 
prooi in de lucht te pakken. De 
waterjuff er is familie van de libel, 
maar is juist een onbeholpen vlie-
ger. Nederland kent 40 soorten li-
bellen en 20 soorten waterjuff ers. 
De mannetjes zijn iets fraaier ge-
kleurd dan de wij� es. De paring 
geschiedt óok in de lucht, beide 
geslachten vormen dan als het 
ware een ‘tandem’. De eitjes wor-
den in het water gelegd, waar-
uit de nimfen kruipen en vervel-
len, zonder te verpoppen. Ze vlie-
gen daarna als libel weg. Een libel 
leeft slechts een maand.

Bronnen: o.a. Landelijk Nederland 
en de Vlinderstichting.

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Wild kijken met de boswachter op Leyduin
Vogelenzang - Op donderdag 
30 juli van 6.00 tot 7.30 uur vindt 
een ochtendexcursie onder lei-
ding van de boswachter plaats 
van Landschap Noord-Holland 
op buitenplaats Leyduin.
Dan laten de reeën zich soms 
prachtig bekijken. Je moet er 
wel heel vroeg voor op, maar wie 
weet wat je allemaal nog meer te 
zien krijgt. De natuur zit vol ver-
rassingen, juist zo vroeg in de 
ochtend.

 Wist je bijvoorbeeld dat reeën 
allerlei soorten sporen achterla-
ten en dat een damhert en een 
ree niet hetzelfde zijn? Ze gebrui-
ken wel altijd dezelfde paadjes en 
krabben met hun gewei aan bo-
men. Samen met de boswachter 
zoek je naar krabsporen, veeg-
sporen of wissels en ondertussen 
vertelt hij er alles over. Een leuke 
excursie voor het hele gezin.
In verband met corona wordt er 
in een kleine groep van maximaal 

10 personen gewandeld. Tijdens 
deze excursie worden de richtlij-
nen van het RIVM gehanteerd.
Reserveren is verplicht, het is niet 
mogelijk om ter plekke aan te 
sluiten.
Vertrekpunt: Parkeerterrein bui-
tenplaats Leyduin, Woestduin-
weg 4, Vogelenzang. Kosten: € 7,- 
en € 3,- voor kinderen tot 12 jaar. 
Beschermers € 4,- en € 2,- voor 
hun kinderen tot 12 jaar.
Reserveren: www.gaatumee.nl.

Gehakkelde aurelia.

Dagpauwoog.

Libel.

Kolibrievlinder (foto: Bigstock).
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24 juli
  WIJ-activiteiten voor kids (7 t/m 
12 jaar) op het veld aan de Ir. 
Lelylaan: Wie is het sterkst? van 
15-17 u.

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

  Wandeling langs rijksmonu-
menten op Leyduin. Vertrek-
punt: Parkeerterrein buiten-
plaats Leyduin, Woestduinweg 
4, Vogelenzang. Van 14-15.30 u. 
Reserveren verplicht op www.
gaatumee.nl. Kosten: € 7,- en 
€ 3,- voor kinderen tot 12 jaar. 
Beschermers € 4,- en € 2,- voor 
hun kinderen tot 12 jaar.

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

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

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

30 juli
  Wild kijken met de boswachter 
op Leyduin. Vertrekpunt: Par-
keerterrein buitenplaats Ley-
duin, Woestduinweg 4, 2114 BJ 
Vogelenzang. Van 6-7.30 u. Kos-
ten: € 7,- en € 3,- voor kinderen 
tot 12 jaar. Beschermers € 4,- en 
€ 2,- voor hun kinderen tot 12 
jaar. Reserveren: www.gaatu-
mee.nl.

TENTOONSTELLINGEN
T/m 26 juli

  Groepstentoonstelling Plural 
Fertilities. Kunstfort, Fortwach-
ter 1, Vijfhuizen. Meer info op: 
www.kunstfort.nl.

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

▲

Uw activiteit in
deze agenda?

Mail: redactie@heemsteder.nl

Huis te Manpad harmonieus decor voor het Argentijnse levenslied

Tango in natura door Astori Amsterdam
Heemstede - Een ambiance voor 
een openluchtconcert waar me-
nig musicus van smult. Het do-
mein van Huis te Manpad, langs 
de kronkelende slangenmuur 
(tussen 1720-1740 gebouwd), 
volop begroeid met peren. Overi-
gens met meer dan 200 meter de 
langste slangenmuur van Noord-
west Europa.

Op deze prachtige plek presen-
teerde Podia Heemstede afge-
lopen zaterdag 18 juli haar eer-
ste openluchtconcert ‘Verhalen 
uit Buenos Aires’, verzorgd door 
het kwartet Astori Amsterdam, 
dat bestaat uit zangeres Sterre 
Konijn, violiste Wiesje Nuiver, ac-
cordeonist Vincent van Amster-
dam en contrabassist James Oe-
si. Vanwege de coronarichtlijnen 
waren de zitplaatsen volgens de 
anderhalvemeterrichtlijn neerge-
zet voor het publiek, dat bestond 
uit een maximum van 35 perso-
nen. Reden voor Podia Heemste-
de om dezelfde avond nog een 
sessie te organiseren voor een 
volgende groep van 35 personen. 
Astori Amsterdam trad dus twee-
maal op.

Het optreden van Astori Amster-
dam maakte het geheel hele-
maal kloppend. ‘Verhalen uit Bu-
enos Aires’ door jonge bevlo-
gen musici,  die de melancholi-
sche tangoklanken uit het klop-
pend hart van Buenos Aires virtu-
oos vertolkten. Juist in de Neder-
landse taal, zodat het publiek de 
passie en poëzie intens kon mee-
beleven. Het Argentijnse levens-
lied kwam hier harmonieus en 
een met de natuur tot leven op 
dit fraaie Manpaddomein, adem-
benemend mooi. Prachtige com-
posities van onder meer Astor Pi-
azzolla, Mercedes Sosa en Hora-
cia Guarany, waarbij Sterre Konijn 
en Paula Patricio vaak voor de Ne-

Een zomer vol verhalen 
met de VakantieBieb-app
Heemstede - Tot en met 31 au-
gustus 2020 kun je weer lekker 
lezen bij de VakantieBieb . In de-
ze app kun je deze zomer naast
e-books ook genieten van luister-
boeken. Met de VakantieBieb be-
leeft iedereen een zomer vol ver-
halen: jong en oud, leden en niet-
leden van de Bibliotheek.

E-books en luisterboeken
Waar je in de zomervakantie ook 
bent: met de VakantieBieb kun je 
heerlijk ontspannen. Je vindt er 
tientallen e-books en luisterboe-
ken, voor elk wat wils: van span-
ning tot chicklit, van literatuur tot 
informatief.

Voor de jongste lezers zijn er bij-
voorbeeld SuperDol� e van Paul 
van Loon en verhalen van Guus-
je Nederhorst en Jacques Vriens. 
Jongeren kunnen genieten van 
boeken als Instagirl van Annet-
te Mierswa en Klem van Mel Wal-
lis de Vries. En voor volwassenen 
is er ook veel moois, denk aan Ot- Foto aangeleverd door Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Het publiek luistert geboeid naar kwartet Astori Amsterdam (foto: Bart 
Jonker).

Adriaan Pauw dwalend 
door de Heerlyckheid
Heemstede - De jachtwagen was 
echt aan vervanging toe, dus par-
keerde Adriaan Pauw de handen 
op de rug en liep de Hofl aan, later 
Sportparklaan, af richting de stal-
houderij Jaap van Schagen aan de 
Achterweg, tegenover zijn beken-
de Nieuwe Kerk, nu de Oude ge-
noemd. Als het jachtseizoen weer 
geopend werd, moest je toch be-
trouwbaar vervoer hebben. Adri-
aan had alle vertrouwen in Jaap 
die hem al een tweedehands 
Landauer had verkocht waar di-
plomaten enthousiast over wa-
ren. Zo comfortabel, statig in het 
moderne zwart. Tja, die Jaap had 
een mooi bedrijf met goede vas-
te klanten. Zoals de notaris die 
zijn factotum Ab veelal naar Jaap 
stuurde met de app om een koets 
die de notabele naar Haarlem 
moest brengen. Douairières die 
er graag een vigilante of Victoria 
huurden voor een picknick in de 
Haarlemmerhout, toen nog be-
horend tot de Heerlyckheid. Waar 
Adriaan overigens fl ink aan ver-
diende, want men betaalde een 
soort vermakelijkheidsbelasting 
voor verblijf, picknicks, markten 
en feestjes, zoals het doodknup-
pelen van hazen en konijnen.

Met de handjes nog op de rug 
kuierde Adriaan langs het Spaar-
ne waar hij zijn oude vriend Nico-
laas Kruik tegenkwam die zich in-
middels Cruquius noemde. Tijd-
genoten namen wel meer Latijn 
klinkende namen aan. Zij hadden 
altijd boeiende gesprekken over 
de waterbouwkunde, de sterren 
en het weer, Cruquius was na-
melijk een vermaard weerkundi-
ge. Adriaan voelde zich langs het 
Spaarne wandelend lekker, op 
het vrolijke af. Hij groette soms 
in het voorbijgaan enkele bur-
gers, iets wat hem als wat boerti-
ge Heer van de Heerlijkheid maar 
zelden overkwam. Liever hield hij 
zich bezig met de bloembollen, 

met name tulpen waar hij er dui-
zenden van had, waaronder zijn 
lieveling de Semper Augustus die 
ooit per bol 10.000 guldens had 
opgebracht. Toch eens informe-
ren bij Nijssen, de bollenkweker 
die tegenover zijn slot woonde, 
wat die erover kon vertellen. ”Die 
hebben we niet meer, dat virus is 
uitgestorven. Tja, ik heb hem wel 
gekend, die witte met rode vlam-
men. Gabe de Vries heeft er nog 
een schilderij van. Die is niet zo 
duur hoor.” Zo hoor je nog eens 
wat. “Zou zo`n schilderij in mijn 
renaissance slot passen? In mijn 
grote bibliotheek tussen de 1550 
boeken over botanie? Zal er Ja-
cob Cats eens over aanspreken.”
Voorbij het Spaarne kom je van-
zelf bij de Zandvaart die hij liet 
graven voor de afvoer van zand 
en toegang voor de nieuwe ble-
kerijen. Wat een leuke herberg 
hier op de hoek. “Wat heb ik in-
eens dorst. Even een biertje 
graag. Schenkt de eigenaar van 
de 1ste Aanleg, Kees,  warempel 
een Adriaan Pauw bier en doet 
er een stukje AP kaas bij. Wat  een 
heerlijke dag is dit zeg!”  

Pauw loopt op wolkjes via de He-
renweg weer richting Den Haag 
waar hij de afslag Voorweg neemt 
en kinderen hoort zingen. Na-
tuurlijk de psalmen David die ze 
`bequamelyck` zongen. Eenmaal 
weer via de Hofl aan terug naar 
zijn slot, voelde hij een grote te-
vredenheid bij het zien van zijn 
totaal vernieuwde woning tot re-
naissance Slot waar hij de gro-
ten der aarde kon ontvangen zo-
als ze gewend waren. Hij wilde 
net zijn vrouw Anna van Ruyten-
burgh vertellen over zijn wonder-
lijke wandeling, maar kreeg fl ink 
op zijn kop. “Waar zat je in gods-
naam, tulpenboer die je bent, be-
sturen moet je !”

Ton van den Brink

Houtskooltekening ‘Oude Slot’  door Ria van den Brink.

Wandeling langs rijks-
monumenten op Leyduin
Vogelenzang - Wandel mee op 
zondag 26 juli van 14 tot 15.30 
uur met rasverteller Gert de Kruif 
over buitenplaats Leyduin en 
hoor de verschillende verhalen 
over de meer dan tien rijksmonu-
menten op dit landgoed, te be-
ginnen met het nu bijna honderd 
jaar oude huis Leyduin. Het is er 
nu prachtig, met de velden vol 
weidebloemen die weer heel veel 
vlinders aantrekken. 

In verband met corona vindt de 
excursie geheel in de buitenlucht 
plaats. Tijdens de wandeling wor-
den de maatregelen van het RIVM 
gehanteerd.
Reserveren is verplicht op www.
gaatumee.nl; het is niet mogelijk 
om ter plekke aan te sluiten. 
Vertrekpunt: Parkeerterrein bui-
tenplaats Leyduin, Woestduin-
weg 4, Vogelenzang.

Kosten: € 7,- en € 3,- voor kinde-
ren tot 12 jaar. Beschermers € 4,- 
en € 2,- voor hun kinderen tot 12 
jaar.

Rijksmonument huis Leyduin (foto: Henk van Bruggen).

Voormalig huis Leyduin.

De app met e-books en luister-
boeken is gratis beschikbaar in de 
App Store en in Google Play. De 
boeken zijn te lezen t/m 31 au-
gustus 2020, ook als je geen lid 
bent van de Bibliotheek. De Va-
kantieBieb is een dienst van de 
online Bibliotheek (onderdeel 
van de Koninklijke Bibliotheek) 
en wordt aangeboden namens al-
le Bibliotheken in Nederland.
Voor informatie zie:  www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl/col-
lectie/vakantiebieb.html.

mars zonen van Peter Buwalda of 
De kleine bakkerij aan het strand 
van Jenny Colgan. Omdat er zo-
wel e-books als luisterboeken in 
de VakantieBieb zitten, kun je kie-
zen voor lezen of luisteren – net 
wat je op dat moment het beste 
uitkomt.

Winactie voor jeugdige lezers
Zoals ieder jaar is er een winac-
tie voor lezers tot en met 18 jaar. 
Zij maken kans op een Beats So-
lo Pro-koptelefoon. Hiervoor vra-
gen we ze om door te geven wat 
hun favoriete boek in de Vakan-
tieBieb is.

 

Perenijsjes

Wandeling langs rijks-
monumenten op Leyduin
Wandeling langs rijks-
monumenten op Leyduin
Wandeling langs rijks-

Vogelenzang
zondag 26 juli van 14 tot 15.30 
uur met rasverteller Gert de Kruif 
over buitenplaats Leyduin en 
hoor de verschillende verhalen 
over de meer dan tien rijksmonu-
menten op dit landgoed, te be-
ginnen met het nu bijna honderd Perenijsjes

achter het fornuis 

Met dit warme zomerweer 
is een waterijsje toch wel 
een heerlijke traktatie. Langs 
de slangenmuur op Huis
te Manpad (zie recensie As-
tori Amsterdam hierboven) 
groeiden zoveel peren, dat 
we dachten, we gaan eens 
perenwaterijsjes maken.
Lekker verfrissend voor jong 
en oud en niet moeilijk.

Benodigdheden:
•  3 á 4 rijpe geschilde zoe-

te peren, naar gelang het 
aantal gewenste ijsjes, zon-
der klokhuis en in stukjes
•  Wat vers citroensap (voor-

komt ook verkleuring)
•  1 likje  honing
•  Wat water
•  Enkele waterijsvormpjes

Bereiding:
Pureer alle ingrediënten in 
een blender. Vul direct daar-
na hiermee de waterijsvorm-
pjes. Laat de ijsjes opvriezen 
in de vriezer. Daarna zijn ze 
klaar voor gebruik.

Eet smakelijk!

RECENSIE

derlandse vertaling tekenden. En 
inderdaad, deze poëzie komt in 
de Nederlandse vertaling goed 
tot haar recht en nog veel meer 
binnen bij het publiek. 

Het spits werd afgebeten met het 
instrumentale ‘Desde El Alma’ en 
het vrolijke ‘Ik ben Maria’ (Yo soy 
Maria), waardoor de stemming er 
meteen goed inzat. Vervolgens 
het lied ‘Verloren vogels’ (Pajaros 
perdidos). Aandoenlijke klanken 
met zinsneden als “Ik ben een ver-
loren vogel, in een oogwenk weer 
vervlogen, vervaagd en opge-
lost in lucht.” Het stuk ‘Kicho’ van 
Astor Piazzolla werd solo uitge-
voerd door contrabassist James 
Oesi, die de melancholie van het 
stuk goed wist vast te houden. 
Of het indrukwekkende ‘Alfonsi-
na en de zee’ (Alfonsina y el mar), 
over een Argentijnse dichteres 
die zelfmoord pleegt door de zee 
in te lopen. Heel fraai was het ex-
traverte en met passie vertolk-
te ‘Ballade voor een dwaas’ (Bala-
da per un loco) over een zotte fi -
guur. Fraai verwoord in: “Heb mij 

waanzinnig lief, hou van mij zoals 
ik ben, ik ben een zot, een dwaas. 
Gek van waanzin, wij twee.”  
Verder het prachtige instrumen-
tale ‘Muerte del Angel’ van Astor 
Piazzolla, over een engel die naar 
de achterbuurt van Buenos Aires 
wordt gestuurd om de ziel van de 
mensen te redden, maar wordt 
doodgestoken. Al met al prach-
tige juweeltjes waarvan het aan-
wezige publiek zichtbaar genoot. 
Ware hoogstandjes, deze verha-
len uit Buenos Aires, in ieder op-
zicht subliem uitgevoerd door 
Astori Amsterdam. Al met al een 
heerlijke muzikale en tekstuele 
traktatie.

In september neemt het kwartet 
een nieuwe cd op. 
Podia Heemstede presenteert 
nog twee andere openluchtcon-
certen op Huis te Manpad, te we-
ten op 22 augustus en 5 septem-
ber. Kijk voor meer informatie en 
kaarten op:
www.podiaheemstede.nl.

Bart Jonker
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Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Tegenover	Heemsteedse	Dreef,	
Havenstraat,	Industrieweg,	Van	den	
Eijndekade,	het	herinrichten	van	de	Haven,	
wabonummer	624237,	ontvangen	8	juni	2020
•	 Alberdingk	Thijmlaan	54,	een	constructieve	
wijziging,	wabonummer	645720,	ontvangen	8	
juli	2020
•	 César	Francklaan	41,	het	uitbreiden	van	
de	eerste	verdieping	aan	de	achterzijde,	
wabonummer	647835,	ontvangen	10	juli	2020
•	 Duin	en	Vaart	2,	het	uitbreiden	van	het	
woonhuis	met	een	aanbouw	met	kelder,	
wabonummer	647210,	ontvangen	9	juli	2020
•	 Madoerastraat	6,	het	plaatsen	van	
een	dakopbouw,	wabonummer	645274,	
ontvangen	7	juli	2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Dr.	J.R.	Thorbeckelaan	101,	het	plaatsen	

van	een	dakkapel	op	het	voor-	en	

Omgevingsvergunningen

Vanaf	9	juli	gelden	nieuwe	regels	voor	het	
stallen	van	fietsen	bij	station	Heemstede-
Aerdenhout.	Fietsen	die	langer	dan	30	dagen	
onbeheerd	staan	in	het	stationsgebied,	mogen	
verwijderd	worden.	Ook	kijken	handhavers	
strikter	of	fietsen	geplaatst	worden	in	de	
rekken	of	daarvoor	bestemde	vakken.	Is	dat	
niet	het	geval,	dan	zullen	deze	verwijderd	en	
opgeslagen	worden.

Het	is	de	bedoeling	dat	deze	
handhavingsmogelijkheden	gaan	bijdragen	
aan	een	opgeruimd	en	overzichtelijk	
stationsgebied	met	meer	ruimte	voor	stalling	
van	fietsen.	Reizigers	die	met	de	fiets	naar	het	
station	komen,	moeten	hun	fiets	immers	netjes	
kwijt	kunnen	in	een	van	de	fietsenstallingen.
Lees	meer	op	www.heemstede.nl/fietsweg

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

Openingtijden publieksbalie:
Maandag	en	dinsdag	van	8.30	-13.00	uur
Woensdag	van	8.30	-17.00	uur
Donderdag	van	8.30	–	19.30	uur
Vrijdag	van	8.30	–	13.00	uur

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

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	www.heemstede.nl/ilost

Heemstede

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

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

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

Gemeentehuis
is  alleen op

afspraak open.
Afhalen van

reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak 

achtergeveldakvlak,	wabonummer	623759,	
verzonden	17	juli	2020

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
	 •	 Sportparklaan	8,	het	oprichten	
van	een	opblaasbare	zaal	t.b.v.	zaalhockey	
MHC	Alliance,	jaarlijks	in	de	winterperiode,	
wabonummer	634170,	ontvangen	19	juni	2020

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
•	 Sportparklaan	8,	het	oprichten	van	een	

opblaasbare	zaal	t.b.v.	zaalhockey	MHC	

Werk
aan de
weg 

Kijk op www.heemstede.nl/
werkaandeweg

Alles over wegwerk-
zaamheden?

Alliance,	jaarlijks	in	de	winterperiode,	
wabonummer	634170,	ontvangen	19	juni	
2020

Belanghebbenden	kunnen	binnen	5	weken	na	
publicatie	hun	zienswijzen	kenbaar	maken	aan	
het	college	van	Burgemeester	en	wethouders.	
Zie	verder	‘Zienswijzen	indienen’.

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

Procedures omgevingsvergunning

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

Zienswijzen indienen
(uw	mening	geven	voordat	een	besluit	
genomen	is)
Reguliere	procedure	omgevingsvergunning:	U	
kunt	zienswijzen	indienen	bij	een	voornemen	
een	omgevingsvergunning	te	verlenen	
voor	afwijken	van	het	bestemmingsplan.	
Als	dat	geval	is	publiceren	wij	dat	apart	met	
vermelding	van	de	termijn.
Uitgebreide	procedure	omgevingsvergunning:	
U	kunt	zienswijzen	indienen	bij	een	
voornemen	een	omgevingsvergunning	te	
verlenen.	Dit	kan	tot	en	met	6	weken	na	
publicatie.	Uw	zienswijze	stuurt	u	aan	het	
college	van	burgemeester	en	wethouders,	
Postbus	352,	2100	AJ	Heemstede.

Bezwaar maken 
Bent	u	het	niet	eens	met	een	besluit?	Dan	
kunt	u	een	bezwaarschrift	sturen	aan	college	
van	burgemeester	en	wethouders,	Postbus	

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

schrijft;
•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	

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

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

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

Bestuursrecht,	Postbus	1621,	2003	BR	
HAARLEM

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

Stuur	altijd	een	kopie	van	uw	bezwaarschrift	
mee.
Beroep aantekenen 
Bent	u	het	niet	eens	met	een	besluit?	Dan	

kunt	u	in	beroep	gaan	bij	de	rechtbank	Noord-
Holland.	Zorgt	u	ervoor	dat	u	uw
beroepschrift	indient	binnen	6	weken	na	de	
verzenddatum	van	het	besluit.
In	uw	beroepschrift	zet	u	in	elk	geval:
•	 uw	naam	en	adres;
•	 de	datum	waarop	u	uw	beroepschrift	

schrijft;
•	 een	omschrijving	van	het	besluit	waartegen	

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

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

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

Bestuursrecht,	Postbus	1621,	2003	BR	
HAARLEM

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

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

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw buurt? 
Abonneer	u	op	de	e-mailservice,	download	de	app	of	bekijk	de	berichten	online	op	overuwbuurt.overheid.nl




