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Mooi Heemstede in de zomer
Heemstede - In de tuin van Kom In Mijn Tuin (KIMT) vind je het 
zegekruid-nicandra, een eenjarige plant uit de nachtschade-
familie. Mooi, maar niet eetbaar. De plant staat bekend om zijn 
decoratieve zaaddozen en om het gebruik in droogboeketten. 
De plant is ook heel nuttig om tussen koolsoorten te zetten
tegen de witte vlieg. Tijdens de bloei 
ontstaat er in het lampionnetje een 
vruchtje, zoals bij een echte lam-
pionplant. Het zaad van plant breidt 
zichzelf uit.     
(Bron: KIMT-plantensite)

Foto: Marenka Groenhuijzen

Heemstede - De familie Martinot 
deelt graag trots hun tuin aan de Bos-
boom Toussaintlaan: “Toen wij ons 
huis een aantal jaar geleden kochten, 
lagen er bijna alleen maar stoeptegels 
in de tuin.
Vorig jaar lente hebben we de handen 
uit de mouwen gestoken en zelf de 
hele tuin aangepakt. Eerst  hebben we 
400 tegels verwijderd en vervolgens 
de grond vruchtbaar gemaakt met on-
geveer 7 kuub compost. 

Het was onze droom om een zoemen-
de kindvriendelijke tuin te maken.
Dat is gelukt. Alle bomen en planten hebben een functie voor
vogels, bijen of vlinders en ons zoontje kan zich ook uitleven.
Zelfs een egel heeft onze tuin als thuisbasis gekozen. Kortom: een 

succesvolle transformatie van tegel-
tuin naar een groene oase.” 

Heeft u ook een mooie tuin of mooi 
balkon? Dan kunt u tot en met eind
augustus een overzichtsfoto of meer-
dere foto’s met close ups van uw tuin, 
balkon of terras met planten insturen 
voorzien van uw naam, telefoonnum-
mer, adres en waarom u uw tuin zo 
mooi vindt naar:
redactie@heemsteder.nl.
De mooiste tuinen krijgen een pro-
minente plaats in de Heemsteder en
dingen mee naar de hoofdprijs, een 

cadeaubon van Tuincentrum De Oosteinde ter waarde van maar 
liefst 100 euro. Succes!
Meer tuinenfoto’s elders in deze krant. 

Van stoeptegels tot zoemend paradijsVan stoeptegels tot zoemend paradijs
Tuinenwedstrijd de Heemsteder met De Oosteinde
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Fietsen van Duitsland naar Heemstede
2000 euro voor hospice in Bad Pyrmont
Heemstede - Bloedheet was het 
in de Sahara van Midden-Duits-
land, waar de fi etsers van de Ro-
tary van Bad Pyrmont door-
heen moesten via Münster. Vrij-
dag fi etsten zeven leden van de 
Partnerschaft Bad Pyrmont op 
de fi ets om geld op te halen voor 
het goede doel, de hospice in Bad 
Pyrmont. Tot Apeldoorn, onge-
veer 260 kilometer. “Och dat heb-
ben we meer gefi etst”, zei Dieter 
Boldt, “Maar dan wel onder `nor-
male` omstandigheden en geen 
40 graden. Nee, dan zijn de 110 
kilometer van Apeldoorn naar 
Heemstede een verademing. Wat 
een heerlijke tocht, om zo weer te 
doen.”

Vier leden van de Rotary en twee 
bevriende sportvrienden, Dieter 
Boldt, Klaus-Henning Demtuth, 
de voormalige burgemeester 
die 19 jaar geleden nog de part-
neroorkonde tekende met on-
ze burgemeester Nicole van den 

Broek-Laman Trip. Verder Ludwig 
Güse, Karsten Schaper en The-
odor Thiele die allen zaterdag-
middag bij het raadhuis aankwa-
men, waar zij ontvangen wer-
den door de Rotary Heemste-
de en Haarlem Spaarne. Beeld-
houwster Ellen Wolff , Rotary en 
voorzitter van KZOD, Kunst zij 
ons Doel, toonde de cheque van 
2000 euro die de fi etstocht had 
opgebracht, waarna Hans-Wer-
ner Eggert en zijn vrouw Moni-
ka uit hun ravitailleringsauto een 
koud biertje schonken. Wel jam-
mer dat hier geen gemeente-
vertegenwoordiging aanwezig
was en men voor een gesloten
deur stond.

Het programma maakte echter 
veel goed: een borrel en diner 
van Restaurant Sari bij Ellen Wolff  
thuis en zondagochtend een be-
zoek aan het Cruquiusmuseum. 
Aansluitend een bezoek aan het 
Oude Slot, met het beeld van 
Adriaan Pauw van Ellen Wolff , dat 
veel indruk maakte.  

Klaus Henning Demuth legde uit 
dat 95 procent van de verpleeg-
kosten in het hospice Bad Pyr-
mont betaald worden door de 
verzekering, maar er altijd kos-
ten zijn waarin niet voorzien 
wordt, zoals nu zonneschermen 
en staande schemerlampen voor 
alle kamers. Daarnaast kleine din-
gen als verse bloemen, oliën en 
eens een taartje bij de koffi  e. De 
partnerschaft Heemstede leeft 
echt, zij verheugen zich met Bad 
Pyrmont nog steeds over het op-
treden van Heemsteedse koren 
en het Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest, die daar steeds een 
warm onthaal krijgen.

Marianne Weiland, de voorzitter 
van de Stadtpartnerschaft, hoopt 
dat met deze tocht de deuren 
weer geopend worden voor een 
band tussen de twee steden, die 

in vroeger jaren zo gewaardeerd 
werd en kan bijdragen aan Euro-
pese participatie.

Ton van den Brink  

ZOMERKRANT

Betonspijlen in water 
Van den Eijndekade
Heemstede - In het water bij de 
brug aan de Van den Eijndekade 
is een betonbalk met vier recht-
opstaande spijlen aangetroff en. 
Die kwam aan het licht, door-
dat kinderen in het water wilden 
zwemmen tijdens de hitte afge-
lopen week. Bewoners hebben 
hiervan direct melding van ge-
maakt bij de gemeente. De ge-
meente heeft een bedrijf in de 
arm genomen om deze spijlen 
onmiddellijk te verwijderen. Een 
team van duikers heeft deze af-
gelopen maandagmiddag uit het 
water gehaald. Volgens de ber-
gers van dit bedrijf is de beton-
balk met de spijlen een restant 

van een oud gemeentegebouw, 
dat jaren geleden is gesloopt. 

Foto: Bart Jonker
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de Heemsteder
Kerkdiensten

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur. 

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 4 augustus, 10u.
ds. Jolien Nak.

Gezamenlijke dienst in de
Oude Kerk in Heemstede.

                  
www.pkntrefpunt.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 4 augustus, 10u.
Voorganger ds. N. Scholten

(Aerdenhout).

www.adventskerk.com

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 4 augustus, 10u.
Oude Kerk: ds. J.E.Th. Nak-Visser, 

gezamenlijke dienst.

www.pknheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 1 augustus, 9u.
Eucharistieviering.

Pastor R. Verhaegh.
Zondag 4 augutus, 10u.

Eucharistieviering.
Samenzang.

Pastoor J.J. van Peperstraten.
Koffie.

www.parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 4 augustus 10u.
Ds. P. Schalk.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 4 aug. 10u.

Spreker: dhr. Jan Oosterom.

Aanbidding: Elske.

www.rafael-nehemia.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

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

www. parochiesklaverblad.nl

Doopsgezinde Gemeente
Postlaan 16
Heemstede

Zondag 4 augustus, 10.30u.

Ds. L. Penner.

www.vdgh.nl

GEEN KRANT? 0251-674433

Zandvoortselaan 144, 146, 148, 
150, 152 en 154 zijn geen win-
kelpanden geweest, maar al-
leen woonhuizen. Hoewel num-
mer 154 op 11 november 1950 
in een advertentie wordt ge-
noemd als adres voor de ‘Aer-
denhout Apotheek’ heeft de-
ze daar niet gezeten. De toen-
foto is een fragment uit een 
luchtfoto van begin jaren zes-
tig. De eerste ondernemer op 
156 in 1923 was L. Evendijk met 
‘Woningbureau ‘Heemstede-
Aerdenhout’.

De Eerste Heemsteedsche Cou-
rant van 5 oktober 1928 adver-
teert met ‘Dameskapsalon Wil-
ly Roggeveen’ als eerste kapsa-
lon op Zandvoortselaan 156. In 
het adressenboek van 1 janua-
ri 1929 komt de naam ‘Dames-
kapsalon P.W. Weissenfels’ voor-
bij, maar in het adressenboek 
van 1 januari 1930 wordt toch 
ook weer Willy Roggeveen ge-
noemd. Weissenfels zat al op 
de Herenweg en verhuist zijn 
personeel van nr. 156 ook die 
kant op in 1930. In het Haar-
lems Dagblad van 12 septem-
ber 1934 wordt de opening 
genoemd van een filiaal van 
‘Maison des Dames’ van B. Prijs. 
In de Eerste Heemsteedsche 
Courant van 25 oktober 1935 
zien we dameskapster Willy 
Roggeveen weer terug. In 1936 
was er door Albert Heijn een 
ontheffing aangevraagd voor 
nummer 156 om daar zelf een 
winkel te plaatsen. De onthef-
fing is echter door Burgermees-
ter en Wethouders niet ver-
leend.
Vanaf augustus 1937 heeft ‘Kap-
salon Mary’ zich gevestigd op 
Zandvoortselaan 156. Er volg-
de een grote uitbreiding in het 
pand. In 1993 zat de kapsalon 
nog steeds op 156.

Toen in 2004 ‘Karin’s Hairdesign’ 
begon, nam ze een andere kap-
salon over, aldus een artikel in 
de Heemsteder van 1 januari 
2009. De huidige salon ‘Kapsa-
lon Full Colors’ zit er sinds 2014. 
De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 26 juli 2019, geno-
men vanaf het perron van het 
station.

Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben, dan 
kunt u terecht via webmaster@

hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook 
zijn we op zoek naar beeldma-
teriaal.
Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (60)

Huwelijk:
04 juli

M.M. Soffner & F. Raven

05 juli
Saliha & Goedgebuure 

09 juli
Faber & de Beer 

19 juli
Noorman & Perlovic

Geboorte:
10 juli

Sami Goumar VBecerra

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstandHEEMSTEDE
Heemstede - Na het succes van vorig jaar organiseert de Heem-
steder samen met Boekhandel Blokker wederom een spannende 
zomerpoëziewedstrijd. De hoofdprijs voor de winnaar is een boe-
kenbon 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 lan-
ger zijn dan 16 regels.

•  De jury die de inzendingen beoordeelt, bestaat uit het redactie-
team 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.

Heemsteder en Blokker
Zomerpoëziewedstrijd 2019

Zomerstralen
Het is alsof de zon

de aarde lijkt te omarmen. 
Alsof ze met haar stralen

de bergtoppen wil verwarmen.

Het lijkt net alsof ze
van de bergen kussen stal
en met haar zomerstralen

haar liefde geven zal.

Het is net alsof ze
naar je lacht of je groet.

Wanneer ze dan even is verdwenen,
wens je dat je haar gauw weer ontmoet.

Het voelt net als een afscheid
wanneer ze er niet is,

het ontbreken van haar stralen,
die omhelzing, het grootste gemis. 

W. van der Weiden-van der Aar, Haarlem

Vorige week heeft u het artikel over de fietstocht 
langs de Ourthe in de Heemsteder kunnen lezen. 
Je moet wel Frans spreken. Officieel is België zelfs 
drietalig, met een Vlaams- Frans- en een klein 
Duitssprekend gedeelte. Dat zag je ook vroeger 
op de biljetten van de Belgische Frank. Tja en dan 
komen we toch op een heikel punt: de taalstrijd 
die af en toe oplaait bij onze zuiderburen. 

Zoals mijn tante en oom die ook ooit langs de-
ze Ourthe wandelden. Ze wilden de rivier ergens 
oversteken, maar zagen nergens een gelegen-
heid waar dit kon. Op gegeven moment zagen 
ze een vrouw, die rustig op een stoeltje aan de 
rivier zat. Ze vroegen beleefd aan haar, in het 
Nederlands of er ergens een bruggetje was.
De vrouw begon vervolgens enthousiast een 
heel verhaal in het Frans af te ratelen. Mijn oom 
en tante luisterden er beleefd naar en knikten in-
stemmend, zonder het relaas te kunnen volgen. 
Ze konden er totaal geen touw aan vastknopen. 

Na enkele minuten eindigde ze plots het ver-
haal in vloeiend Nederlands: “En verderop is een 
bruggetje…”

Ja, zo kan het verkeren. Vooral Brussel spant de 
kroon, officieel tweetalig. Hoewel ik ook Frans 
spreek, spreek je dan je moerstaal. Toen ik over-
stapte op Brussel-Zuid, vroeg ik daar iets aan de 
conducteur in het Nederlands. Ik kreeg stan-
daard in het Frans antwoord. Hij weigerde ge-
woon Vlaams te spreken. Dat zei hij ook.
Praktisch gezien is het dus wel handig om naast 
het Engels andere vreemde talen te spreken en 
te beheersen, zoals het Frans voor een effectie-
ve communicatie. Ooit zei een recruiter die ver-
veeld mijn curriculum vitae doornam: “Je bent 
creatief en daar worden je collega’s bang van. En 
aan vreemde talen heb je niets.” Afgewezen. Met 
deze muts was mijn vertrouwen in recruitment 
en human resources in een klap naar min 30 ge-
daald. Voor altijd. Over competenties gesproken. 
Had ik geen hoge muts… eh… pet van op. Ze 
ging nog op survival in de Ardennen ook. Hopen 
dan maar of ze de taalstrijd op een of andere cre-
atieve manier overleefd heeft. Bon courage…
Bart Jonker

Taalstrijd
COLUMNITEITEN
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Tuinenwedstrijd de Heemsteder 
met De Oosteinde

Frans van den Berg stuurde deze foto’s van 
zijn tuintje in de Linge: “Het is altijd genieten 
in mijn tuintje, waar ook de lieveheersbeest-
jes en de bijen en vlinders het naar hun zin 
hebben.”

“Lieveheersbeestjes, bijen 
en vlinders hebben het 
naar hun zin”

Etty Huysmans stuurde foto’s van haar 
balkon in aan de Van der Horstlaan. “Hier-
bij twee foto’s van mijn balkon, die een 
lust voor het oog zijn. Als je goed voor
je planten zorgt dan krijg je er ook iets
bijzonders voor terug.”

“Mijn balkon is een
lust voor het oog”

De familie Van Raamsdonk stuurde foto’s in van 
hun fraaie mediterrane tuin aan de Joh. Verhulst-
laan. Gerard van Raamsdonk vertelt trots: “Met 
deze tropische temperaturen is het in onze medi-
terrane tuin heerlijk toeven. We genieten van de 
prachtige oleanders, rozen, lavendel, hortensia’s, 
Afrikaanse lelies, Toscaanse jasmijn en niet te 
vergeten de druiven en vijgen, die al rijp begin-
nen te worden. We hoeven daarvoor niet naar 
Zuid-Frankrijk of Italië. Het paradijs is hier in 
Heemstede.”

“Met deze tuin hoef je niet 
naar Zuid-Frankrijk of Italië”

Heemstede - De redactie van de Heemsteder is verguld met 
de ontvangst van uw fraaie tuinenfoto’s voor de Tuinenwed-
strijd. Veel inzendingen stromen binnen op de redactie en daar-
om plaatsen we hierbij nog een selectie van enkele prachtige
tuinen en balkons, die we u niet willen onthouden.

Nog meer fraaie Hofjes van Eden 
in Heemstede

De tuin van Jeannette Coppens be-
vindt zich aan de Korhoenlaan. “Mijn 
tuin is deze zomer een waar ‘paradijs-
je’ met veel kleur en diversiteit, waar ik 

veel plezier en energie uit haal. De vijver en ’t kabbelend water geven ook rust. De ‘be-
woners’ zijn diverse kikkers en vissen. Tevens bloeien met grote regelmaat waterlelies. 
Daarbij heb ik ook nog ’n strookje vrij kunnen maken voor wat groenten, zoals sperzie-
bonen, snijbonen, eikenbladsla en krulandijvie, rode kool en rode bieten. Heerlijk onbe-
spoten en érg lekker. Dus al met al een waar genot”, aldus Jeannettte.

De tuin van Jeannette Coppens be-

“Al met al een waar genot”  

Tuin van mijn moeder

Jip van de Nes stuurde deze tuinfoto’s in:
“Dit is de tuin van mijn moeder aan de Ir.
Lelylaan. Elk jaar staat de tuin prachtig in 
bloei en genieten we met z’n allen van de-
ze heerlijke tuin. Ze doet er dan ook veel
moeite voor om de tuin mooi te houden.” 
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Zandvoorts Museum: leuk, met 
lef en midden in de samenleving

Tour des Musées deel 2:

Zandvoort - In Tour des Musées 
deze keer een bezoek aan het 
verrassende Zandvoorts Museum 
aan de Swaluëstraat 1 in Zand-
voort.

Het eerste wat opvalt is het bui-
tengewoon prachtige histori-
sche pand dat is gebouwd in 
1897 midden in het oude cen-
trum waar het museum is ge-
vestigd. Het gebouw kwam in 
1925 in handen van de gemeen-
te Zandvoort en was aanvanke-
lijk het Gemeentelijk Oude Man-
nen en Vrouwengasthuis, later 
het Gemeentelijk Verzorgingste-
huis. Dit is tot 1973 zo gebleven, 
waarna de wens ontstond het 
pand in te richten als Oudheids-
kamer. In 1977 resulteerde dit 
tot een Cultureel Centrum. Vanaf 
1985 werden er meer en musea-
le taken doorgevoerd, waardoor 
uiteindelijk Zandvoorts Museum 
ontstond. In 2018 is het museum 
losgekoppeld van de gemeen-
te en verzelfstandigd.  Daarnaast 
heeft het museum een combina-
tiefunctie en worden bij de balie 
ook VVV-diensten aangeboden. 
Handig, want Zandvoort trekt als 
badplaats jaarlijks veel toeristen. 

Het museum vormt thans ook het 
epicentrum voor tijdelijke exposi-
ties, zoals de jaarlijkse Pride at the 

Beachparade, de zandsculpturen-
wedstijd met het thema 75 jaar 
Vrijheid (te zien op de boulevard) 
en eind augustus de expositie die 
gaat over de HGP 1952 met Dries 
van der Lof en Flinterman (eerste 
Nederlandse F1 coureurs) in de 
hoofdrol.

Confronterend, maar verfijnd
Het museum is werkelijk een 
plaatje en divers. En gedurfd. 
Zandvoorts Museum is sterk en 
eigenzinnig in exposities die 
mensen tot nadenken stemmen 
en durft maatschappelijke zaken 
aan de kaak te stellen. Het mu-
seum heeft gewoon op een leu-
ke manier lef en staat midden 
in de samenleving. In aanloop 
van de Pride at the Beach, is in 
dit museum nu de tentoonstel-
ling ‘Pride and Prejudice’ te zien 
van LHBT (Lesbische, Homo, Bi, 
Transgender)-kunst. Confronte-
rend, maar verfijnd en zeer kunst-
zinnig.

Zo is er werk te zien van onder an-
deren fotograaf René Zuiderveld, 
DonkerLaar, beeldend kunste-
naar André Donker en Jurrie de 
Vries. Werk dat een blik gunt in de 
LHBT-scene en dat regelmatig de 
geketende gevangenschap in de 
maatschappij symboliseert, die 
verlangt naar de uitbraak van vrij-
heid en acceptatie. Tevens de fo-
toserie ‘A Series of Questions’ van 
fotograaf L. Weingarten, die zeker 
de moeite waard is om te gaan 
bekijken. Deze tentoonstelling is 
nog te zien tot 25 augustus.

Zandvoortse verhalen
Wie wat over de geschiedenis van 
Zandvoort en de bewoners wil 
weten, kan tevens goed terecht 
in het museum. Zo is er een ty-
pisch historische Zandvoortse 
stijlkamer ingericht met kleder-
dracht, een winkeltje dat de Wa-
ter- en Vuurwinkel heet en er be-

vindt zich op de eerste verdie-
ping de Wonderkamer, waar een 
kijkje kan worden genomen in 
de Zandvoortse verhalen. Verder 
hangen er historische schilderijen 
van Zandvoort door diverse kun-
stenaars. Een aanrader.

Formule 1
De Formule 1 en het circuit zijn 
natuurlijk ook onlosmakelijk aan 

Zandvoort verbonden. In 2020 
keert de Formule 1 als racespek-
takel in Zandvoort terug. Zand-
voorts Museum organiseert jaar-
lijks de Historische Grand Prix. 
Volgend jaar staat vanaf maart 

tot en met mei de Formule 1 ten-
toonstelling geprogrammeerd.
Meer informatie op:
www.zandvoortsmuseum.nl.

Foto’s en tekst: Bart Jonker

‘Vissersvrouw met mand met vis-
sen’ door Thérèse Schwartze (1884).

De Wonderkamer.

Zandvoortse stijlkamer.

‘Reach Out’ door René Zuiderveld.‘Adam and Eve’ door Frans Franciscus.

‘I am’ van André Donker.

Foto door L. Weingarten.
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Monumenten Leyduin in 
het zonnetje gezet
Vogelenzang - Met de hitte van 
de afgelopen dagen was het zelfs 
te heet op het strand. Als je dan 
toch verkoeling zoekt en erop uit 
wilt, kun je het beste de fiets pak-
ken en in het bos de schaduwrij-
ke plekken opzoeken. De bosrij-
ke buitenplaats Leyduin bijvoor-
beeld is daar uitermate geschikt 
voor. Niet alleen de natuur, maar 
ook de buitengewone monu-
menten daar zijn erg interessant. 
Tijd om deze in het zonnetje te 
zetten en te gaan bekijken.

Leyduin ontstond als buiten-
plaats in 1596, volgens de oud-
ste vermelding. In de Gouden 

Eeuw stichtten rijke kooplie-
den en bestuurders uit Amster-
dam en Haarlem talrijke buiten-
plaatsen. Eerst waren dit zomer-
verblijven, maar deze werden la-
ter toch permanent bewoond. 
De rust, de ruimte en de prach-
tige natuurlijke omgeving gaven 
hiervoor de doorslag. De aanvan-
kelijk kale duinen, groeiden in de 
loop der jaren steeds meer uit tot 
een parkachtige omgeving. Eerst 
werd de Franse symmetrische 
lijn aangehouden die de een-
heid huis en park moest bena-
drukken, gevolgd door de meer 
speelse Engelse landschapsstijl, 
die meer bos en open terrein be-

nadrukte. Deze beide stijlen zijn 
nog steeds op de buitenplaats 
Leyduin terug te vinden. 

De beroemde familie Van Len-
nep werd in 1808 eigenaar van 
de buitenplaats. In 1855 werd Sa-
muel van Lennep de nieuwe ei-
genaar en liet vermoedelijk een 
nieuw hoofdhuis bouwen. Bij 
dit huis werd het Koetshuis in 
1874 gebouwd. De Van Lenneps 
zouden later een belangrijke rol 
gaan spelen bij de duinwater-
winning, waarvoor zij delen van 
de buitenplaats beschikbaar stel-
den. Sinds 1997 is Landschap 
Noord-Holland beheerder van 
de buitenplaats, die onder meer 
hun kantoor hebben in het voor-
malige Koetshuis. 

Het voormalige Juffershuis (ook 
wel Tweelinghuis genoemd) da-
teert uit de 18e eeuw en is daar-
mee het oudste pand op Buiten-
plaats Leyduin. Het diende als 
zomerhuis voor twee halfzus-
ters, die familie waren van Da-
vid Jacob van Lennep. Land-
schap Noord-Holland restaureer-
de het pand. Historische elemen-
ten zoals de antieke schouw, de 
servieskast, vloeren en de opka-
mer, geven een beeld van vroe-
ger, met het gebruik van authen-
tieke materialen. Sinds enige ja-
ren is Gasterij Leyduin hier nu ge-
huisvest.

In het bos op een kunstmatige 
heuvel staat de beroemde belve-
dère. Deze is in de laatste helft 
van de 18de eeuw gebouwd, er-
gens voor 1798. Het is een bouw-
werk in de vorm van een zes-
hoek. Vermoedelijk was het oor-
spronkelijk als ruïne verbouwd, 
waardoor het dak ontbreekt.

Het statige Huis Leyduin is na-
tuurlijk het meest in het oog 
springende monument. Ge-
bouwd in 1921 en ontworpen 
door architect A. de Maaker, in 
opdracht van de toenmalige ei-
genaar Piet Dorhout Mees. Het 
oude huis bij de cascade werd af-
gebroken. Huis Leyduin is sinds 
de Tweede Wereldoorlog geen 
woonhuis meer. Ook Huis Ley-
duin valt thans onder beheer van 
Landschap Noord-Holland en 
kan door bedrijven en particulie-
ren gehuurd worden als trouwlo-
catie of vergaderruimte.
Op de parkeerplaats bevindt zich 
het bezoekersinformatiecentrum 
over Leyduin en de natuur in het 
gebouwtje ‘De Kakelye’. 

Tekst en foto’s Bart Jonker

Bronvermelding: HVHB en Land-
schap Noord-Holland.

Koetshuis Leyduin.

De Zwarte Schuur.

Voormalig Ju�ershuis, nu Gasterij Leyduin.

De Kakeleye.

Huis Leyduin.

ZIcht op de Belvedère.
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Net een vliegende bloem…
Heemstede - Vliegende bloe-
men, ja zo zou je de dagvlinders 
met hun prachtige tekening rus-
tig kunnen beschouwen. Zoals 
deze fraaie atalanta (Vanessa ata-
lanta), die zich tegoed doet aan 
de nectar van een witte vlinder-
struik (buddleja) in Heemstede. 
Een kleurrijke verrijking van de 
tuin, deze mooie en sierlijke vlin-
der, waar we met zijn allen zuinig 
op moeten zijn. 

De atalanta, ook wel admiraal-

vlinder genoemd, is een trekvlin-
der die in Nederland wordt ge-
spot tussen april en november. 
De vlinder vertrekt ieder jaar in 
grote aantallen vanuit Zuid-Eu-
ropa naar het noorden, om een 
nieuwe generatie voort te bren-
gen. Ze zijn vooral te vinden op 
nectarplanten als de buddleja en 
koninginnekruid. In de herfst ko-
men de vlinders ook af op rottend 
fruit. Daarna vliegt de nieuwe ge-
neratie in groepjes terug naar het 
zuiden om te overwinteren, waar 

de vlinders zelfs de afstand naar 
de Canarische Eilanden en Ma-
deira weten te overbruggen: een 
wonderlijk fenomeen.
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La Dolce Vita verbeeld in 
Kloostergangen Haarlem
Haarlem - La Dolce Vita associ-
eert men veelal met de in de ja-
ren zestig spraakmakende fi lm 
van Frederico Fellini. Het woord 
staat ook voor een iets algeme-
ner begrip. Letterlijk betekent dit 
‘het zoete leven’, maar in fi guurlij-
ke zin ligt het breder, de gangba-
re omschrijving luidt: al het goe-
de uit het leven’. Daaronder wor-
den veel zaken verstaan zoals het 
lekkere eten en ook de mooie, 
ontspannen en gezonde aspec-
ten uit het leven. 
Een breed thema dat door een 
elftal beeldend kunstenaars van 
de  kunstenaarsvereniging KZOD 
uit Haarlem is gekozen om in de 
historische ruimte  van de Kloos-
tergangen in het Haarlemse Stad-
huis aan de Grote Markt 2 te ex-
poseren. Een vingerwijzing naar 
de uitwerking van het thema 
door de 11 leden wordt op de uit-
nodigingskaart gegeven: de ex-
posanten hebben zich met name 
laten inspireren door begrippen 
als gezin, vriendschap, strand, na-
tuur, zomerse feesten en humor. 

De exposerende kunstenaars 
zijn Adriaan Brand, Vera Brug-
geman, Marie-Therese Dijkman, 
Ronnie Helder, Francisca Jans-

sen, Eline JJ, Jolanda Kanters, 
Marcel Kooij,Rosa Navarro, Laris-
sa Neslo en Eveline Vos. De ten-
toonstelling is in De Klooster-
gangen (Grote Markt 2) gedu-
rende alle werkdagen (van 8 
tot 17 uur) te bezichtigen vanaf 
woensdag 31 juli t/m donderdag 
5 september 2019. De opening 
vindt plaats op vrijdagmiddag
2 augustus om 16 uur door Adri-
aan Brand.
Zie ook www.kzod.nl en www.
facebook.com/kunst.zijonsdoel.

Zandbak-
theater in 
Molenpark
Haarlem - Vrijdagavond 2 augus-
tus organiseert De Blauwe Kom 
het Zandbaktheater in het Mo-
lenpark, Haarlem. Vertellers, mu-
zikanten en zangers treden voor 
u op. Neem je drankje en knab-
beltje en een kussentje mee. Tijd: 
20.30 tot 21.30 uur.  Na afl oop 
gaat de hoed rond voor een vrij-
willige bijdrage. Met medewer-
king van Marca Bahlmann (stem 
en klankkunstenares) en Chris-
tine en haar maandagmannen. Christine en haar maandagmannen (foto: door De Blauwe Kom).

Eveline Vos (foto’s aangeleverd 
door KZOD).

La Dolce Vita, Adriaan Brand.

Weidevogelseizoen in 
Noord-Holland wisselend
Regio - Het weidevogelseizoen 
van 2019 is nauwelijks ten einde 
en voorzichtig worden de eerste 
conclusies getrokken door Land-
schap Noord-Holland en Agra-
rische Natuurvereniging Water, 
Land & Dijken. Ook dit jaar werk-
ten weer honderden vrijwilligers 
en boeren met hart en ziel aan 
bescherming van de weidevo-
gels in Noord-Holland. Wat op-
valt is dat per gebied het broed-
succes sterk verschilt. Algemene 
conclusie is dat de weidevogels 
het in Noord-Holland nog steeds 
moeilijk hebben. Vooral kievit en 
scholekster hebben het moei-
lijk, maar er is hier en daar goed 

nieuws te melden. Op plekken 
waar kuikens voldoende voedsel 
vinden, gaat het beter met kie-
vit en grutto. Dat betekent dat er 
hoop is en dat de omstandighe-
den voor weidevogels met rela-
tief simpele middelen te verbe-
teren zijn. Boeren, natuurbeheer-
ders en vrijwilligers doen samen 
wat ze kunnen. 

Exacte tellingen zijn pas in okto-
ber bekend. De organisaties spre-
ken over een heel wisselend en 
gespreid weidevogelseizoen. De 
belangrijkste oorzaak hiervan is 
waarschijnlijk de droogte. In de 
eigen terreinen van Landschap 

Noord-Holland gaat het redelijk 
goed met de weidevogels. Daar 
waar maatregelen worden ge-
nomen, zoals het aanleggen van 
natte greppels en het plaatsen 
van vossenrasters, zijn de broed-
successen beter. Weidevogelkui-
kens kunnen voldoende voedsel 
vinden en er is sprake van weinig 
predatie. 

Kievit (foto: Henk van Bruggen).

Jonge pianist Dimitri Malignan in Lutherse kerk
Haarlem - Tijdens de zomeraca-
demie van The Holland Music Ses-
sions komen muzikale toptalen-
ten (piano, viool, cello) vanuit de 
hele wereld naar Noord-Holland 
om masterclasses te volgen en 
concerten te geven. Op woens-
dag 7 augustus om 20.30 uur is 
er een concert van de briljante 
jonge Franse pianist Dimitri Ma-
lignan, die winnaar is van de Prix 
Cortot 2017 en een laureaat van 

meer dan 20 internationale wed-
strijden. In Haarlem speelt hij 6 
Préludes van Claude Debussy en 
de Pianosonate nr. 30 van Ludwig 
van Beethoven. Dit concert vindt 
plaats in de Lutherse Kerk aan 
de Witte Herenstraat 22 in Haar-
lem. Toegangsprijs € 18,-. Jonge-
ren tot 30 jaar € 9,- en kinderen 
tot en met 12 jaar gratis. Kijk voor 
kaartverkoop en informatie op:
www.tihms.com/concerten.

Dimitri Malignan (foto: Jean Bap-
tiste Millot).

Orgeltochten in Bennebroek, 
Heemstede en Overveen
Heemstede - Nergens zijn zoveel 
orgels te vinden als in de regio 
Noord-Holland. Daarom klinkt 
ook dit zomerseizoen een groot 
aantal van deze instrumenten tij-
dens de Orgeltochten Noord-Hol-
land. De vierde serie concerten 
is op zaterdag 10 augustus a.s. 
in Bennebroek, Heemstede en 
Overveen onder leiding van or-
ganist Christine Kamp. Orgellief-
hebbers en geïnteresseerden zijn 
welkom op deze tocht door het 
mooie landschap langs prachti-
ge instrumenten in bijzondere 
kerken. 
Programma:
10.30 uur: Bennebroek, Hervorm-
de Kerk, Binnenweg 67, G. Bon-
gaert, 1686/C. Müller, 1742          
Flentrop, 1976.
12 uur:  Heemstede, H. Bavo, He-
renweg 88, L. v.d. Brink en Zn. 1833.
14.30 uur: Overveen, Kerk O.L. 
Vrouw Onbevlekte Ontvangenis-
kerk, Korte Zijlweg 5, L. Ypma, 1867.

Iedereen kan deelnemen aan de-
ze muzikale verrassingstocht zon-
der opgave vooraf. Deelname is 
€15,- p.p. inclusief programma, 
exclusief lunchkosten.
Het volledige programma en al-
le praktische informatie is te vin-
den op www.orgeltochtennoord-
holland.nl.

Foto’s aangeleverd door Orgel-
tochten Noord-Holland.

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

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

 

 

 

 

 

 

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder 
Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

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

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

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

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor 
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:  
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onder-
werp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een 
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
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GEEN KRANT? 0251-674433

Op de fi ets de natuur verkennen: 
Mooie Nel en Haarlemmerliede
Haarlem/Haarlemmermeer - 
Het mooie weer nodigt uit om de 
natuur in te gaan. Wie van (elek-
trisch) fi etsen houdt kan zijn lol 
op in de omgeving van Heem-
stede. Duingebieden enerzijds en 
water anderzijds lonken om ver-
kend te worden. De Mooie Nel, 
een meer aan de Noordoostkant 
van Haarlem, is zo’n gebied dat 
een fi etstocht waard is. De Mooie 
Nel heet eigenlijk ‘Mooien Hel’ 
maar is door de jaren heen ver-
basterd naar Mooie Nel dat – la-
ten we wel wezen – veel aardi-
ger klinkt. Het water ligt vlakbij 
recreatiegebied Spaarnwoude 
en wie fi t genoeg is vervolgt zijn 
fi etstocht daarheen. Maar je kunt 
rondom de Mooie Nel ook goed 
verblijven, zeker omdat aan het 

meer ook horeca te vinden is. In 
de zomer wordt druk gecreëerd 
op het water en ook vissen en 
zwemmen zijn populair.
Als je wandelt of fi etst bij de 
Mooie Nel kies dan eens de route 
door het plaatsje Haarlemmerlie-
de. Heel klein, zo’n 300 inwoners, 
maar bedeeld met een fort, een 
kerk en een dorpspleintje. Aan 
dezelfde weg een grappig beeld 
in de (zachte) berm: een fi ets die 
voor de helft in de zachte grond 
lijkt weggezakt. De waarschu-
wing ‘Zachte berm’ is met deze 
uitdossing niet meer nodig!
De Mooie Nel en Haarlemmerlie-
de zijn op zo’n 10 km afstand van 
Heemstede.

Tekst en foto: Joke van der Zee
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1, 15 en 29 augustus
  Creatieve middag met Gaby 
Godijk. De Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Van 
14-15.30 uur. Kosten € 3,- per 
middag.

8 augustus
  Mediacafé, Bibliotheek Heem-
stede. Van 13:30 - 15:30 uur. 
Gratis.

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

  Zandbaktheater in Molen-
park. Molenpark, Haarlem. van 
20.30-21.30 u.

3 augustus
  Lunchconcert Perron12 in de 
Bavo. Grote of St. Bavokerk, 
Grote Markt, Haarlem. Aan-
vang: 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@wijtelen-
groente.nl of www.haarlem-
merkweektuin.nl, www.wijte-
lengroente.nl.

3 t/m 11 augustus
  Heemstede HBC Open toer-
nooi. Ringvaartlaan 2 (hoek 
Sportparklaan), Heemstede. 
Meer info op: https://www.
tvhbc.nl/.

10 augustus
  Orgeltochten in Bennebroek, 
Heemstede en Overveen. Pro-
gramma: 10.30 u Hervorm-
de Kerk Binnenweg 67 Benne-
broek, 12 u. H. Bavo, Herenweg 
88, Heemstede 14.30 u.  Kerk 
O.L. Vrouw Onbevlekte Ont-
vangeniskerk, Korte Zijlweg 
5, Overveen. Deelname: €15,- 
w w w.orgeltochtennoord- 
holland.nl.

▲

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

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

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

  Peuterbieb. Bibliotheek Haar-
lem-Centrum, Gasthuisstraat 
32, Haarlem. Van 10.30-11.15 u. 
Gratis. Meer info: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl. 

  Jonge pianist Dimitri Malig-
nan in Lutherse kerk. Witte He-
renstraat 22, Haarlem. Aan-
vang 20.30 u. Toegangsprijs 
€ 18,-, Jongeren tot 30 jaar 
€ 9, - en kinderen tot en met 12 
jaar gratis. Kaartverkoop en in-
formatie op: www. tihms.com/
concerten.

 

TENTOONSTELLINGEN

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

T/m 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. 

Tot 25 augustus
  Expositie Pride and Prejudice. 
Zandvoorts Museum, Swaluës-
traat 1,  Zandvoort. Meer infor-
matie op www.zandvoortsmu-
seum.nl.

Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail: redactie@heemsteder.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.

 T/m 1 september
  Diverse activiteiten Franse tijd 
Teylers Museum. Spaarne 16, 
Haarlem. Meer informatie op: 
www.teylersmuseum.nl.

La Dolce Vita Eveline Vos.

T/m 5 september
  La Doce Vita verbeeld. Kloos-
tergangen in het Haarlemse 
Stadhuis, Grote Markt 2, Haar-
lem. Werkdagen van 8-17 u. 
Meer informatie op: www.
kzod.nl.

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

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

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

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

14 september t/m
14 november

  Duurzaam textiel in Kunstcen-
trum Haarlem. Gedempte Ou-
de Gracht 117-121, Haarlem. 
Met lezing op 14 september, 
aanvang 14 u. (Aanwezigheid 
graag melden via info@kunst-
centrum-haarlem.nl.) Meer in-
formatie op: www.kunstcen-
trum-haarlem.nl. 

Alle tuinmeubelen met korting
bij Tuincentrum De Oosteinde

Hillegom/Vijfhuizen - Het is nog 
volop zomer. Hete dagen wisse-
len elkaar af met koelere maar 
buiten zitten doen we elke dag. 
Tenminste: als u goed tuinmeubi-
lair heeft. Bent u iemand die zich 
lekker loom wil nestelen in een 
heerlijke loungebank of vindt u 
het fijn rechtop bij de tafel te
zitten? Bij Tuincentrum De Oos-
teinde, zowel bij de vestiging in 
Hillegom als die te Vijfhuizen is 

een keur aan tuinmeubelen te 
vinden. Kunststof of hout, klas-
siek of modern en alles van een 
goede kwaliteit. Verstelbare lig-
stoelen, robuuste tafels, smaak-
volle stoelen in ‘gevlochten riet-
look’, zonnebedden, tuinbanken, 
ronde tafels en uitgebreide zit-
hoeken: zegt u het maar.

Het mooiste is dat ze vanaf van-
daag interessant geprijsd zijn: 

maar liefst 40% korting op het ge-
hele assortiment!
De korting geldt alleen in de tuin-
centra (dus niet in de webshop) 
en u dient de meubelen wel zelf 
af te halen. Korting geldt niet op 
parasols en parasolvoeten en 
-hoezen.

Van harte welkom in Hillegom 
aan de Zandlaan 22 en Vijfhuizen, 
Schipholweg 1088.

Open toernooi van HBC Heemstede
Heemstede - Tennisvereniging 
HBC organiseert van 3 augustus 
tot en met 11 augustus het jaar-
lijkse Heemstede HBC Open. Dit 
jaar zijn er tijdens dit toernooi, 
geen WK, geen Olympische spe-
len of andere grote sportevene-
menten. Wèl is het de afgelopen 
weken echt zomer geweest in 
Nederland en daarom is het the-
ma dit jaar ‘zomer’.   

Het belooft een gezellige en druk-
ke week te worden aan de Ring-
vaartlaan 2 (hoek Sportparklaan). 
Zo’n 300 deelnemers vechten in 
verschillende categorieën en met 
mooi tennis, om de prijzen. Het 
toernooi vindt dit jaar midden in 
de vakantieperiode plaats en dat 
heeft een aantal deelnemers er 
zelfs toe gezet om hun vakantie-
plannen om te gooien. 
Het is vooral een gezellig toer-
nooi waarbij u van harte welkom 
bent om op het mooie HBC-terras 
te genieten van spannende wed-
strijden. 

Ook kan de typerende Gamba-
Samba avond op vrijdag 9 au-

gustus niet achter blijven. Na een 
heerlijk diner, een potje tennis 
spelen of kijken, is er tijd om de 
heupen los te gooien tijdens een 
swingend feest met DJ Erik B.

Zondag 11 augustus is de finale-
dag waar niet alleen de winnaars 
bekend worden gemaakt, maar er 
ook een loterij is waarbij alle aan-
wezige deelnemers leuke prijzen 
kunnen winnen.

Tijdens deze editie van het Heem-
stede HBC Open is er de mogelijk-
heid om je racket professioneel te 
laten bespannen zodat elke bal 
weer strak geslagen kan worden.

Ook is het mogelijk om de spieren 
voor of na de wedstrijd even lek-
ker los te laten maken of een tape 
te laten plaatsen.
Meer informatie op:
https://www.tvhbc.nl/.

Heemstede - Wil je ook fit de zo-
mer door? Doe dan mee met de 
pilateslessen van Pink Pilates in 
het Groenendaalse bos. 
Karen Wouters van Pink Pilates 
Studio geeft fijne, uitdagende 
klassiek pilateslessen op de mat 
voor vrouwen. Karen Wouters: “In 
de zomer stoppen veel vrouwen 
met sporten, terwijl het dan juist 
zo fijn is om actief bezig te zijn! 
Met deze pilateslessen in de bui-
tenlucht willen we vrouwen van 
alle leeftijden kennis laten ma-
ken met klassiek pilates. Je geeft 
je per keer op en betaalt ook per 
keer, dus je zit nergens aan vast. 
Kom gewoon een keer meedoen! 
We leggen onze matjes neer op 
het sportveldje aan de Vrijheids-
dreef.”
De pilateslessen zijn zowel in-
spannend als ontspannend, om 
je lijf sterk en soepel te maken. Pi-
lates is een trainingsmethode die 
al 100 jaar geleden ontwikkeld is 
door Joseph Pilates. Houding, sta-

biliteit, coördinatie, ademhaling 
en concentratie zijn belangrij-
ke uitgangspunten. Hiermee ver-
sterk je je hele lichaam en je die-
pere buikspieren in het bijzonder.

De lessen zijn elke dinsdag in au-
gustus en september, van 19.30-

20.30 uur, als het veld droog is. 
Kosten: €10 per keer.

Doe je mee? Reserveer je matje 
door te mailen naar:
info@pinkpilatesstudio.nl.
Meer info op:
www.pinkpilatesstudio.nl.

Pilates 
in de 
buitenlucht

Oudere vrouw onwel door hitte in Heemstede
Heemstede - Een oudere vrouw 
is donderdagmiddag  25 juli ten 
val gekomen in Heemstede. De 
vrouw fietste op haar fiets over 
de Heemsteedse Dreef toen ze 
rond kwart over drie in de hitte 
zich niet goed begon te voelen. 
De vrouw stapte van haar fiets en 
na enkele stappen kwam ze ver-
volgens ten val.
Omstanders boden direct hulp 
in afwachting van de ambulance. 
Na de eerste zorg is ze naar het 
ziekenhuis vervoerd voor verde-
re behandeling. Haar fiets is door 
agenten meegenomen.

Eerder die middag raakte er ook 
al in Aerdenhout een oudere man 
onwel door de hitte. Foto: Michel van Bergen
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Adresgegevens en 
openingstijden

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

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

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

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

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

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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Fijne
vakantie!

Heemstede

In deze vakantieweken vindt u alle 
offi  ciële bekendmakingen en een 
beperkt aantal redactionele artikelen in 

HeemstedeNieuws. 
U leest het laatste nieuws van ons ook op 
www.heemstede.nl, 

Facebook.com/gemeenteheemstede en 
Twitter.com/heemstede

Uitgelicht: Textielinzameling in 
Heemstede
Welke soorten textiel kan ik inleveren voor 
hergebruik?
Textiel is niet alleen kleding, maar ook 
handdoeken, dekens, lakens, knuff elberen, 
gordijnen, petten, schoenen en tassen. 
Meerlanden zamelt niet alleen onbeschadigd 

textiel in, maar juist ook de gescheurde 
theedoek, de kapotte spijkerbroek, die ene 
schoen en de knuff elbeer met maar één oog.

Welk textiel is niet herbruikbaar?
Sterk vervuild en/of nat textiel met verfvlekken 

Verwijdering 
gemeentelijke boom

HeemstedeNieuws ‘light’
Tijdens de vakantieweken:

- Fazantenlaan/ Kemphaanlaan: 1 iep 
(aantasting iepziekte, herplant 1 of 2 bomen 
in het najaar 2019-voorjaar 2020)

Op basis van artikel 4:10f van de Algemene 
Plaatselijke Verordening is de iep verwijderd op 
23 juli.

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).

Handige app voor 
bekendmakingen

of chemicaliën of bijvoorbeeld een matras. Dit 
is restafval/grofvuil.

Waar kan ik textiel inleveren?
Inleveren kan bij de volgende 
containerlocaties:

-  Milieustraat Cruquiusweg 47
-  Parkeerterrein Sportparklaan
-  Winkelgalerij Glipper Dreef
-  Parkeerterrein Amstellaan
-  Hoek Eijkmanlaan-Van der Waalslaan
- Parkeerterrein Eikenlaan
-  Roemer Visscherplein

Meerlanden houdt ook 4 keer per jaar een 
huis-aan-huisinzamelingsactie.

Wat doet Meerlanden met het ingezamelde 
textiel?
Ruim 80% van al het ingezamelde textiel krijgt 
een tweede leven in binnen- en buitenland.
De overige 20% wordt gerecycled tot 
poetsdoeken, isolatiemateriaal of wordt 
gebruikt als grondstof voor de productie van 
dekens en  vloerbedekking.

Meer weten over wat wel en niet bij textiel 
mag? Kijk op beginvanietsmoois.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Camplaan 41, het wijzigen van de 

bestemming kantoor naar wonen, 
verbouwen naar appartementen en plaatsen 
dakterras, wabonummer 436190, ontvangen 
12 juli 2019

- Cruquiusweg 116A, het wijzigen van 
de bestemming bedrijfsruimte naar 
woonruimte en verbouwen van de 1e 
verdieping naar 4 kamers / studio’s met 2 
balkons, wabonummer 437174, ontvangen 
15 juli 2019

- Rijnlaan 66, het plaatsen van een dakkapel 
op het achtergeveldakvlak, wabonummer 
436544, ontvangen 14 juli 2019

- Willem Pijperlaan 16, het plaatsen van 
een haagondersteunende erfafscheiding, 
wabonummer 438335, ontvangen 17 juli 
2019

- L. van Wijkplein 15, plaatsen haag 
ondersteunende erfafscheiding en een 
overkapping,  wabonummer 439586, 
ontvangen 17 juli 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Crayenestersingel 57, het bouwen van een 

woonhuis en het kappen van 4 bomen , 
wabonummer 421589, verzonden 22 juli 
2019

- Crayenestersingel 59, het kappen van 1 
bruine beuk en 1 eik , wabonummer 431833, 
verzonden 23 juli 2019

- Cruquiusweg 37, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 377892, verzonden 25 juli 
2019

- Herenweg 126, het kappen van 3 iepen, 

wabonummer 441637, verzonden 25 juli 
2019

- Maaslaan 21, het doorbreken van een 
muur tussen keuken en woonkamer, 
wabonummer 428194, verzonden 29 juli 
2019

- Glipper Dreef 199, brandveilig gebruik 
seminarhotel Mariënheuvel, wabonummer 
396564, verzonden 23 juli 2019, uitgebreide 
procedure

- Glipper Dreef 199, inpandige verbouwing 
Mariënheuvel, wabonummer 396565, 
verzonden 23 juli 2019, uitgebreide 
procedure

- Adriaan Pauwlaan 19, brandveilig gebruik 
Bosch en Hovenschool,  wabonummer 
381962, verzonden 22 juli 2019, uitgebreide 
procedure

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
- Meijerslaan 162, het plaatsen van 2 

gevelkozijnen, wabonummer 430051, 
ontvangen 2 juli 2019

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
- César Francklaan 43, het uitbreiden van 

de eerste verdieping aan de achterzijde, 
wabonummer 397819, ontvangen 18 april 
2019, reguliere procedure

Belanghebbenden kunnen binnen 3 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’



Haarlemse Janskerk langer dicht
Haarlem - De Janskerk in Haar-
lem, het publiekscentrum van 
het Noord-Hollands Archief, staat 
sinds begin juli aan de binnen-
kant en aan de buitenkant in de 
steigers.
Reden hiervoor zijn werkzaam-
heden door de gemeente Haar-
lem aan de buitenkant van het 
monumentale pand en een ver-
bouwing en aanpassingen aan 
het interieur door het Noord-Hol-
lands Archief. De datum voor de 
opening van de vernieuwde stu-
diezaal was voor 14 oktober ge-
pland, maar verschuift nu naar 26 
november 2019.

Na de voorbereidende werk-
zaamheden werd geconstateerd 
dat de stucwerkzaamheden, me-
de door de droogtijd van het ma-
teriaal, meer tijd nodig hebben. 
Dit heeft tot gevolg dat de studie-
zaal op de Jansstraat pas op dins-
dag 26 november weer open is 
voor publiek. Tot die tijd kan on-
derzoek worden gedaan op de lo-
catie op de Kleine Houtweg 18. 

Tijdens de ingrijpende verbou-
wing en restauratie krijgt naast 
herstelwerkzaamheden en het 
stucwerk ook het Archiefcafé een 
nieuwe uitstraling en wordt een 
vaste presentatie over drukkerij 

Joh. Enschedé ingericht.
De officiële opening van de Jans-
kerk en de presentatie vinden 
plaats rond de verjaardag van 
Haarlem op 23 november 2019 
met een feestweekend. 

Foto aangeleverd door Noord-Hollands Archief

Start verkoop woningen Wickevoort
Cruquius - Op woensdag 31 juli 
start gebiedsontwikkelaar AM 
met de verkoop van de eerste 
woningen van Landgoed Wicke-
voort. In totaal gaat het om 12 
half vrijstaande landhuizen en 
24 herenhuizen in korte rijen. De 
woningen liggen in woonveld Ha-
gen in het noordwestelijke deel 
van fase 1 van Landgoed Wicke-
voort. Alle woningen hebben rui-
me tuinen omgeven door hagen 
met doorzichten naar de ring-
vaart of de omliggende bosgor-
del. Het natuurgebied De Groene 
Weelde ligt naast de deur. 

Op Wickevoort heeft elk woon-
veld een eigen identiteit en ar-
chitect. De woningen hebben 
een speelse opzet met versprin-
gingen en groene, onverwachte 
doorkijkjes. De woningen in Ha-
gen zijn omgeven met volwassen 
groen en hagen. Het landschap 
loopt door in de tuinen. Parkeren 
kan uit het zicht in parkeerho�es 
of op eigen erf. Zo behoudt Ha-
gen een groene en natuurlijke 
uitstraling en is het er bijzonder 
aangenaam wonen.  
De herenhuizen hebben een ge-
bruiksoppervlakte van circa 105 
m2 tot circa 157 m2. De half vrij-
staande landhuizen hebben een 
gebruiksoppervlakte van circa 
180 m2. 

Foto aangeleverd door AM

Op Landgoed Wickevoort neemt 
duurzaamheid een belangrijke 
plaats in. Niet alleen bij de wonin-
gen, maar ook in de voorzienin-
gen. Zo worden de woningen in 
Hagen uitgevoerd als Nul op de 
meter of met een EPC = 0. 

Daarnaast komen er eigentijds 
en duurzame voorzieningen 
zoals een duurzame boerderij, 
‘Hoeve Wickevoort’, een boerde-
rijwinkel, kleinschalige horeca, 
pakjeshub bij de toegang van de 
wijk, elektrische auto’s en fietsen 
om te delen, eigen Wickevoorts 

deelgereedschap en mooie wan-
delroutes. In Wickevoort zijn alle 
bewoners automatisch lid van de 
beheervereniging Landgoed Wic-
kevoort en kunnen hierdoor initi-
atieven ontplooien voor en mee-
beslissen over het beheer en een 
aantal voorzieningen. 

De start van de bouw is naar ver-
wachting in het voorjaar 2020 
en de oplevering in het voorjaar 
2021. 

Voor meer informatie:
www.wickevoort.nl.

Peuterbieb in 
Bibliotheek 
Haarlem
Haarlem - De Peuterbieb komt in 
de zomervakantie naar de Bibli-
otheek Haarlem-Centrum. Wat is 
er fijner dan samen met je (klein)
kind te komen luisteren naar een 
verhaal. Woensdag 7 augustus 
zijn de peuters en hun (groot)ou-
ders of oppas welkom in de Bibli-
otheek Haarlem- Centrum (Gast-
huisstraat 32) om te komen luiste-
ren, spelen en dansen. Van 10.30-
11.15 uur. De toegang is gratis
Kijk voor meer informatie op:
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl.

Cruquius - De laatste weken is 
er sprake van grote drukte op de 
meubelboulevard Cruquius waar 
The Vintage Store tegenwoordig 
is gevestigd.
Dit komt door de hoekbanken die 
The Vintage Store aanbiedt te-
gen de laagste prijsgarantie in de 
markt.
De banken zijn afkomstig van een 

gerenommeerd Duits bungalow-
park en zijn nog in zeer goede 
staat. Iedere week worden ban-
ken opgehaald uit Duitsland.
Bij binnenkomst zijn de gelever-
de banken vaak binnen enkele 
dagen verkocht.
De aangeboden hoekbanken be-
staan uit een 5/6&7 persoons-
bank. De banken worden tijdens 

dit hoekbank-festival aangebo-
den vanaf € 200,- (5-personen).
Voorlopig blijven deze banken 
nog wekelijks binnenkomen.
The Vintage Store is te vinden aan 
de Spaarneweg 75-C in Cruquius 
(meubelboulevard).
Tel.: 023-7600477.
Meer informatie op:
https://thevintagestore.eu/.

Foto aangeleverd door The Vintage Store

Foto aangeleverd door Kunstcentrum Haarlem

Duurzaam textiel in 
Kunstcentrum Haarlem
Haarlem - Vanaf zaterdag 14 sep-
tember tot en met donderdag 
14 november is in Kunstcentrum 
Haarlem, Gedempte Oude Gracht 
117-121 in Haarlem, de tentoon-
stelling Duurzaam textiel te zien 
van textielontwerper Roos Soe-
tekouw. In deze verkoop exposi-
tie zijn o.a. plaids, kussens, droog-
doeken en handdoeken te zien. 
Roos Soetekouw werkt overwe-

gend met gerecycled materiaal 
waar haar liefde voor de natuur 
ontegenzeggelijk is. Op zaterdag 
14 september geeft Soetekouw 
tijdens een openbare lezing een 
toelichting op haar werk en ver-
telt zij waarom zij textiel-ontwer-
per is geworden. Aanvang van 
deze lezing is om 14 uur (aanwe-
zigheid graag melden via:
info@kunstcentrum-haarlem.nl). 

Meer informatie op:
www.kunstcentrum-haarlem.nl.

Hoekbankenfestival bij The Vintage Store

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




