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Heemstede - Twee bokspringende jongens, ontworpen en ge-
maakt door beeldend kunstenaar Kees Verkade (geboren in 
1941). In 1968 geplaatst op het pantsoen op het Julianaplein te-
genover de voormalifge Dreefschool, thans Plein1. Na een tij-
delijke opknapbeurt weer teruggeplaatst in 1996. Het speel-
se beeld leeft nog steeds. Kees Verkade brak ook internationaal 
door met zijn werk, vooral in Monaco en Zuid-Frankrijk, waar hij 
nu woont en werkt.

Ommetje in Heemstede
Foto: Marenka Groenhuijzen

“Niet de indeling, wel de beplanting flink veranderd”

Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde:

Bennebroek - Deze keer geen tuin in Heemstede, maar een prach-
tige tuin in Bennebroek van de familie De Pee. Marieke de Pee:  “We 
zijn 10 jaar geleden in dit huis met tuin rondom komen wonen en 
hebben niet de indeling maar wel de beplanting flink veranderd en 
dit is het resultaat. We zijn er nog iedere dag blij mee en genieten 
er het hele jaar door van!”

Wilt u  ook uw tuin tonen aan alle lezers, bent u trots op uw bloemrij-
ke balkon, heeft u een gedeelte van uw tuin dat absoluut in de schijn- 
werpers mag? Stuur uw tuinfoto(‘s) in naar de redactie: redactie@
heemsteder.nl onder vermelding van de tuinenwedstrijd en vertel 
er iets bij over uw tuin. Vergeet niet uw adres en telefoonnummer in 
de mail te vermelden. Deelname 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 aan-
moedigingsprijs, een bon van 50 euro voor de mooiste kleine tuin of 
het mooiste balkon en een bon van maar liefst 100 euro voor de mooi-
ste tuin in alle opzichten. Succes!

Geslaagd met behulp van de 
Edwin van der Sar Foundation
Heemstede - Hester Bosma (28) 
was ruim vier jaar geleden bij 
een verkeersongeval betrokken. 
De student aan de Hogere Ho-
telschool Amsterdam begon des-
tijds aan de laatste fase van haar 
studie. Tot de val van haar fiets 
het leven bijna compleet tot stil-
stand bracht. Een langdurig her-
steltraject volgde na een diag-
nose die nogal eens werd bijge-
steld. De realiteit was dat ze aan 
het hersenletsel een permanen-
te hoofdpijn overhield. Zo hef-
tig dat ze jarenlang in bed lag bij 
haar ouders in Heemstede.  

Vorige maand is Hester alsnog 
afgestudeerd, met hulp van de 
Edwin van der Sar Foundation. 
Heel graag praat ze niet over het 
ongeluk, maar ze maakt nu een 
uitzondering. Om andere jonge 
mensen te informeren en te in-
spireren. “Er is een weg naar her-
stel, maar je moet zelf gemoti-
veerd zijn om die te vinden en 
om door te zetten”, zegt ze. Op 26 
februari 2016 was Hester net te-
ruggekeerd van een stage in Bar-
celona toen ze wakker werd in 
het VUmc. “Ik had geen herinne-
ring aan wat er was gebeurd”, ver-
telt ze. “Ik hoorde dat ik hard ten 
val was gekomen. In mijn hoofd 
heerste chaos en ik herkende ei-
genlijk alleen mijn ouders.” 

Een zware kneuzing was de diag-
nose en toen ze drie dagen later 
een fikse hersenbloeding kreeg 
werden er alsnog CT-scans ge-
maakt. De schade van de hersen-
bloeding tastte haar taalcentrum 
aan. “Ik kon niet meer uit mijn 

woorden komen, mijn hersenen 
waren toen al behoorlijk bescha-
digd. Desondanks mocht ik enke-
le dagen later naar huis. Ik herin-
ner me dat een verpleegkundige 
zei dat ik met de nodige rust over 
twee maanden wel weer de oude 
zou zijn.”

Helaas liep het anders voor Hes-
ter. Maanden van intense ver-
moeidheid volgden en de voort-
durend aanhoudende hoofdpij-
nen weerhielden haar van een 
normaal leven. De verlossing 
kwam uiteindelijk toen Hester 
een experimentele operatie on-
derging in België. Ze kreeg een 
neurostimulator geïmplanteerd 
met aansluitingen in haar herse-
nen die het pijnsignaal blokke-
ren. Via een afstandsbediening 
kan Hester een chip in haar bil be-
sturen om de pijn onder controle 
houden. “Het klinkt misschien wel 
bizar, maar het helpt!”  

Met het positieve resultaat kon 
Hester weer aan haar studie gaan 
denken. Ze kwam via een kran-
tenartikel in contact met de Class, 
een project van de Edwin van der 
Sar Foundation. Het project heeft 
tot doel jongeren met hersenlet-
sel te helpen een studie te vol-
tooien of een baan te vinden. De 
algemeen directeur van Ajax 
heeft zelf ervaren hoe ingrijpend 
de impact van een hersenbescha-
diging kan zijn toen zijn echtge-
note in 2009 een hersenbloeding 
kreeg.
Jaarlijks stellen ze een groep sa-
men van 20 jongeren tussen de 
18 en 30 jaar met niet-aangebo-

ren hersenletsel die dit coaching-
traject kunnen volgen.
Met behulp van hun sport- en 
studiecoaching is ze nu afgestu-
deerd. Hester wil haar ervarin-
gen delen met lotgenoten: “Pro-
beer je te focussen op wat mo-
gelijk is en neem kleine stapjes. 
Door jezelf niet teveel druk op te 
leggen, revalideer je op de lan-
ge termijn beter. Laat liever dat-
gene los waar je geen controle 

over hebt. Je bespaart jezelf veel 
energie. Energie die je hard nodig 
hebt. Mijn hulplijn kwam bij toe-
val op mijn pad in de vorm van 
de Class. Wellicht kan het andere 
jongeren in een soortgelijke situ-
atie helpen hun leven weer op te 
pakken.”  
Informatie over de Class: www.
edwinvandersarfoundation.nl. 

Mirjam Goossens

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

Winnaar woordzoeker bekend
Heemstede - In de Heemsteder 
van vorige week stond de woor-
zoeker ‘Zomermode’, waarbij kans 
gemaakt kon worden op een kle-
dingwaardebon ter waarde van 
maar liefst 50 euro, beschikbaar 
gesteld door Van Uffelen Mode 
op de Binnenweg 7-9 in Heem-
stede.  De oplossing is: ‘We kle-
den ons kek en zomers’. De re-
dactie werd weer overspoeld met 
oplossingen. Met alle juiste op-

lossingen gingen we dinsdag 28 
juli naar Van Uffelen Mode. Be-
drijfsleider Karin Gieben trok de 
gelukkige winnaar: dit is A. She-
hata geworden. Van harte gefe-
liciteerd met uw prijs! De win-
naar is inmiddels geïnformeerd. 
De video van de trekking is te 
zien op de Facebookpagina van 
de Heemsteder vai de link: www.
facebook.com/heemsteder/vi-
deos/206617234113447/.

 dagelijks verkrijgbaar bij 

 Landgoed Groenendaal

schepijs van

Bedrijfsleider Karin Gieben (links) trekt de gelukkige winnaar.
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Kerkdiensten

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

Za. 1 aug., 17u.
Holy Mass / Engelse Mis

Zo. 2 aug., 10u., H. Mis. 
Voorganger:

pastor Rob Verhaegh.
18.45u. Plechtig Lof.

Di. 4 aug., 9u., GEEN H. Mis.

Wo. 5 aug., 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 2 augustus, 10u.
Spreekster: mevr. Y. Elbers.

Leven in een ander licht
volgens Jacobus.

Info: info@rafael-nehemia.nl.

www.rafael-nehemia.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

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

M.i.v. augustus komt de 
zaterdagavondviering te 

vervallen.
 

Zondag 2 augustus, 10u. 
Eucharistieviering samenzang. 

Pastor J. H. van Ogtrop.

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

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

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 2 augustus 10u.
Ds. A. Molendijk.

Gezamenlijke dienst vanuit 
Heemstede.

Aanmelden is nodig. Dat kan via 
www.kerkpleinheemstede.nl/

kerkdienst-aanmelding.
De diensten zijn online te volgen 

via YouTube en kerkomroep.

www.pknheemstede.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Voor info over diensten
zie de website: 

www.petrakerkheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 2 augustus:
ds. Arie Molendijk

(gezamenlijke dienst vanuit 
Heemstede).

Zie www.pkntrefpunt.nl klik op 
Actueel. Alle vieringen kunnen 

ook online worden gevolgd.
 

www.pkntrefpunt.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Zondag 2 augustus, 10u.
Proponent J. Mulder.

De diensten kunt u volgen
via de link:

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

www.hervormdpknbennebroek.nl

GEEN KRANT?
0251-674433

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 14.300

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

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

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Bronsteeweg 94 is in zover-
re bijzonder dat het een klein 
huisje is t.o.v. de panden, die 
tot nu toe in deze serie voor-
bij gekomen zijn. De toen-foto 
is uit 1991 van Victor Klep. De 
tram reed vlak voor de deur, zo-
dat er in de hal bij de voordeur 
van het pand een bordje (nog 
steeds) hangt met de tekst “Pas 
op de tram”. 
Er is een bouwtekening voor 
een verbouwing uit 1918 en 
op de tekening schrijft men 
over Bronsteeweg 88. Eerder 

kwamen we al tegen dat ‘Ca-
fé Rozendaal’ op 86 gezeten 
zou hebben. Het zou kunnen 
komen door de verschillende 
bouwjaren van sommige pan-
den aan de Bronsteeweg. 

Op 1 december 1914 wordt er al 
melding gemaakt van een on-
dernemer op Bronsteeweg 94. 
L. Vreugdenhil heeft zijn kaas- 
en roomboterhandel verplaatst 
van de Koningstraat naar de 
Bronsteeweg. Hij heeft er een 
tijdje gezeten, want in het Haar-

lems Dagblad van 30 decem-
ber 1922 adverteert hij nog. In 
het adresboek van Haarlem van 
1 januari 1923 wordt K.A. Hart-
gerink als boterhandelaar ver-
meld. Vreugdenhil is dan over-
leden, want de weduwe woont 
dan op nummer 94. 

In het adressenboek van Heem-
stede van 1 januari 1929 woont 
en werkt kapper A. Maartense 
op Bronsteeweg 94. In de Eer-
ste Heemsteedsche Courant 
van 5 mei 1938 een klein arti-
keltje over de kapper. Hij blijkt 
de oud-corpskapper te zijn ge-
weest van het Leidse Studen-
tencorps. Vanwege zijn 10-jarig 
jubileum op dat moment kreeg 
hij twee nieuwe scheerstoe-
len, een nieuwe geiser en een 
moderne kinderkapstoel. Tot 
in 1975 wordt A. Maartense op 
nummer 94 genoemd In 1993 is 
dat J.J.H. Maartense. 

Met hulp van Google komen 
we nog wat ondernemingen te-
gen op Bronsteeweg 94: True 
Groove, Golf Swing Paradise 
(01-01-2018), Noordelijk Atelier 
Textielrestauratie en Maurick 
Management. 

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 27 juli 2020.  
Mocht u informatie over de 
Bronsteeweg hebben, dan kunt 
u terecht via webmaster@hv-
hb.nl (H. Opheikens). Ook zijn 
we op zoek naar beeldmateri-
aal. Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heem-
steder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Bronsteeweg
Toen en nu (22)

Zandvoort - Veel honden vin-
den het geweldig om actief 
met de baas aan de slag te 
gaan. Vaak hebben de dieren 
een uitdaging nodig om ook 
hun koppie bezig te houden. 
Daarom heeft de Dierenbe-
scherming stichting het Waar-
dige Dier gevraagd om spon-
sor te zijn voor trainingstoe-
stellen bij alle hun opvangen. 
In Zandvoort hadden ze al een 
trainingsveld, maar dat had erg 
te lijden gehad van 10 jaar zon, 
zee en wind. En op de losloop-
velden voor de honden ston-
den schuilhuisjes die ook wel 
aan vervanging toe waren. Ge-
lukkig kon dit allemaal meege-
fi nancierd worden en is er nu 
weer een geweldig trainings-
veld en schuilmogelijkheden.

Naast dat het heel leuk is om 
samen met je hond bezig te 
zijn op zo’n behendigheids-
parcours is het ook nog eens 
goed voor hun zelfvertrouwen. 
Zo daag je de hond en jezelf 
uit het hele parcours te lopen. 
Soms moet je als verzorger al-
les uit de kast trekken zodat de 

Honden zijn 
graag bezig

Foto aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland

hond toch die ene stap zet en 
een deel van het parcours vol-
tooit. Hierdoor leren ze dat on-
verwachte dingen niet eng zijn. 
Daarom is het ook heel goed 
voor de band tussen de hond 
en de baas/verzorger.

En het zijn niet alleen de atle-
tische honden die de agility-
toestellen weten te waarderen. 
Veel dieren zijn met een trakta-
tie wel zover te krijgen dat ze 
over de eenvoudigste toestel-
len beginnen te lopen. En hon-
den waarvan je het niet ver-
wacht kunnen er aardig bedre-
ven in worden. Zoals Dinky, de 

chihuahua van een van de col-
lega’s van het Dierentehuis, die 
op de foto staat.

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.

Geopend van maandag tot en 
met zaterdag 11.00-16.00 uur, 
dan ook telefonisch bereikbaar. 

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!

Omg. Huizingalaan – Lorentzlaan – Nobellaan (310 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

 

BEZORGERS/STERS
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Week van de Alfabetisering wordt 
Week van Lezen en Schrijven
Regio - Van maandag 7 tot en 
met zondag 13 september vindt 
de Week van Lezen en Schrij-
ven plaats. Daarmee krijgt de be-
kende Week van de Alfabetise-
ring een nieuwe en toeganke-
lijke naam. Stichting Lezen en 
Schrijven organiseert de thema-
week voor het zestiende jaar op 
rij. Tijdens de Week van Lezen en 
Schrijven vraagt de organisatie 
samen met honderden gemeen-
ten, bibliotheken, ziekenhuizen 
en vrijwilligersorganisaties, extra 
aandacht voor het verminderen 
en voorkomen van laaggeletterd-
heid in Nederland.

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen 
hebben moeite met lezen, schrij-
ven en/of rekenen. Vaak missen 
zij ook digitale vaardigheden om 
goed om te gaan met een com-
puter, smartphone en tablet.
Stichting Lezen en Schrijven kiest 
bewust voor een nieuwe naam: 
Week van Lezen en Schrijven. Die 
naam is toegankelijker en dekt 
de lading beter. Iedereen be-
grijpt voortaan waar de thema-
week over gaat: kunnen lezen en 
schrijven. De samenleving wordt 
namelijk sterker als iedereen kan 
lezen en schrijven. Partnerorga-
nisaties, media en vooral laag-
geletterden zelf gaven de voor-

bije jaren met regelmaat aan dat 
de naam Week van de Alfabetise-
ring ongeschikt is. Het woord ‘al-
fabetisering’ is moeilijk om te le-
zen, te schrijven en uit te spreken. 
Bovendien geeft die naam juist 
een verkeerd beeld van het on-
derwerp. Te vaak is er verwarring 
met analfabetisme.

Stichting Lezen en Schrijven 
roept ook dit jaar het Nederland-
se publiek, taalnetwerken en be-
drijven op om taalactiviteiten 
te organiseren tijdens de Week 
van Lezen en Schrijven. Zodat 
we met elkaar het belang van le-
zen, schrijven, rekenen en digi-

tale vaardigheden zichtbaar ma-
ken. Iedereen kan op weekvanle-
zenenschrijven.nl informatie vin-
den over de themaweek. Op de 
webpagina staan suggesties voor 
uiteenlopende activiteiten, zoals 
voorleesmiddagen, taallunches, 
digitale taalquiz, theater-, mu-
ziek- en filmavonden over laag-
geletterdheid en minisymposia. 
Ook is er op de pagina een stap-
penplan voor het organiseren 
van activiteiten. Belangstellen-
den kunnen banners, flyers, pos-
ters en stickers van de Week van 
Lezen en Schrijven downloaden. 
De materialen zijn zowel online 
bruikbaar als voor drukwerk.

Inwoner Haarlem wint 10.000 euro
Haarlem - Een grote verrassing 
voor een inwoner uit Haarlem. 
Hij heeft in de trekking van de 
BankGiro Loterij een bedrag van 
10.000 euro gewonnen. Dit liet 
de loterij afgelopen vrijdag 24 ju-
li weten.

De winnaar, die anoniem wil blij-
ven, werd onlangs verrast met 
het goede nieuws. Vorig jaar vie-
len er ook al twee Haarlemmers 
in de prijzen bij de BankGiro Lote-
rij. Toen wonnen zij allebei 10.000 
euro. De winnaar is blij verrast: 
“Geweldig, wat een mooie prijs!”
 
De BankGiro Loterij maakt iedere 
dag de winnaar van een prijs be-
kend. Alle dagen gaat er 10.000 
euro uit, elke week 100.000 euro 
en iedere maand wint een deel-
nemer van de loterij maar liefst 1 
miljoen euro.
De BankGiro Loterij is de cultuur-
loterij van Nederland: niet alleen 
deelnemers winnen, ook tal van 

culturele organisaties zoals mu-
sea, molens en monumenten. 
Met minimaal 40 procent van ie-
der lot dragen 751.000 BankGiro 
Loterij-deelnemers maandelijks 

bij aan cultuur in Nederland. Hier-
door kon de Loterij in 2020 een 
recordbedrag van 84,3 miljoen 
euro verdelen onder 77 culturele 
organisaties.

Robert ten Brink reikte de winnende cheque uit (foto: Jurgen Jacob Lodder).

Deel een ‘voetenfoto’ van jouw 
favoriete Nederlandse landschap 
Heemstede/Regio - Nederland 
kent zoveel prachtige landschap-
pen, alleen realiseren we ons dat 
niet altijd. Daarom heeft Boeren 
van Nederland de actie #feet-
view@NL bedacht.
Om met zijn allen te laten zien 
hoe mooi Nederland eigenlijk is. 
Deel jij je favoriete uitzicht met 
ons?  
 
“Nederland is prachtig met haar 
stranden, kanalen, oude stads-
centra, geweldige wolkenlucht, 
strakke design gebouwen, ve-
le natuurgebieden én karakteris-
tieke boerenlandschap. Omdat 
meer mensen deze zomer vakan-
tie vieren in eigen land, genieten 
we misschien wel extra van ons 
mooie land,” vertelt Maaike van 
Wanrooij van Boeren van Neder-
land. “Om te laten zien hoe mooi 
onze omgeving is, roepen we ie-
dereen op om zijn of haar favorie-
te uitzicht online te delen met de 
#feetview@NL. Samen willen er 
een prachtige en gevarieerde fo-
tocollage van maken.” 
Er zijn drie prijzen beschikbaar 
voor de meest verrassende foto’s. 
 
#feetview@NL is een initiatief van 
Boeren van Nederland. Een be-

weging die boer en samenleving 
met elkaar in verbinding wil bren-
gen. 
 
Hoe werkt de actie? 
• Maak een foto met jouw voeten 
en op de achtergrond jouw favo-
riete Nederlandse uitzicht, omge-
ving of jouw speciale plek die je 
graag wilt laten zien; 

• Je mag zelf weten hoe je voeten 
er op komen te staan, nog gehuld 
in schoenen, pumps, laarzen of 
lekker met blote tenen; 
• Plaats je foto op social media 
met #feetview@NL en #jelocatie. 

Meer informatie over de actie is te 
vinden op:
www.boerenvannederland.nl.

Foto: Bigstock Kunstfort verlengt groeps- 
tentoonstelling Plural Fertilities 
Vijfhuizen - Het Kunstfort aan de 
Fortwachter 1 in Vijfhuizen, ver-
lengt de succesvolle tentoonstel-
ling Plural Fertilities met meerde-
re weken toten met 6 september.

 In het historische fort en de mo-
numentale Genieloods tonen ne-
gen internationale kunstenaars 
werk rondom verwantschap, kli-
maat, aanraking en spiritualiteit. 

De opstelling bestaat uit video, 
fotografie, beeldhouwkunst en 
mixed media.
Meer informatie op:
www.kunstfort.nl/.

Heemstede - Wil jij je tuin wel 
delen met een (of meer) egel(s)? 
Maak dan je tuin geschikt voor ze 
Egelopvang Haarlem en omge-
ving vertelt hoe je dit doet.

- Help de egel een nest te laten 
maken: laat bladeren en een sta-
pel takken in de tuin liggen, maak 
een composthoop (veel insecten 
en wormen) of plaats een egel-
huis.
- Zorg voor een opening in de 
schutting waardoor egels van de 
ene naar de andere tuin kunnen 
lopen. 15 cm bij 15 cm, dit wordt 
de ‘egelsnelweg’ genoemd. Vraag 
ook aan uw buren of ze mee 
doen. Zie www.egelwerkgroep.
com voor meer informatie.
- Zet een lage schaal met vers wa-
ter neer.
- Help de egels door ze bij te voe-
ren. Ze zijn dol op droge kat-
tenbrokjes of speciaal egelvoer. 
Vooral in voor en najaar en tij-
dens droge periodes, dan is het 
aanbod natuurlijk voedsel (insec-
ten) erg laag.
- Er zijn in de handel speciale 
egelvoerhuisjes, zodat de buurt-
katten er niet bij kunnen. Bijvoor-
beeld op: www.egelhuis.com.
- Geen melk of brood! Daar krij-
gen ze diarree van en kunnen 
ze dood aan gaan. Egels zijn ex-
treem lactose intolerant.
- Egels houden van struikgewas. 
Laat in uw tuin voldoende plan-
ten en struiken groeien. Voor-
al een dicht begroeide bodem is 
erg welkom en biedt de egel be-
scherming en beschutting en in-
secten om te eten. Natuurlijk zo 
weinig mogelijk tegels.

Natuurlijk is er ook een aantal 
dingen die een gevaarlijke situa-
tie kunnen opleveren voor egels, 
maar daar kun je natuurlijk reke-
ning mee houden.

- Pas op met rechthoekig scha-
pengaas. Egels kunnen hierin 
klem raken.
- Pas op met een net over de 
moestuin/aardbeiennetten. Hang 
deze hoger dan 30cm zodat egels 
er niet in verstrikt kunnen raken.
- Let ook op met tuinvijvers met 
een rechte oever en/of zwem-
baden. Egels kunnen best goed 
zwemmen, maar als ze er niet 
uit kunnen komen verdrinken ze. 
Leg een schuin loopplankje in de 
vijver of zorg voor een lichte hel-
ling bijvoorbeeld met keien, zo-
dat egels eruit kunnen kruipen.
- Gebruik geen (slakken)gif.
- Leeghalen van de compost-
hoop; kijk eerst of er geen egel 

(soms zelfs met jongen) een nest 
in heeft gemaakt.
- Ruim rondslingerend afval, jam-
potten, blikjes en (prikkel)draad 
op. Ze kunnen erin verstrikt raken 
en stikken.
- Let op met maaien en werken 
met trimmers. We krijgen heel 
vaak egels binnen met wonden 
van maaimachines.
- Sluit keldergaten/putten af zo-
dat egels er niet in kunnen val-
len of leg er een loopplankje in 
zodat ze er zelf weer uit kunnen 
klimmen.
- Controleer voor het opruimen 
of verbranden hopen gras, tuinaf-
val, oude bladeren en takken of er 
geen egel onder woont.
- Let op dat er geen egels opge-
sloten raken in schuurtjes, gara-
ges en stallen. 
 
Meer informatie op: 
www.egelopvanghaarlem.nl/. 

Foto: Bigstock

Hoe maak je de tuin geschikt voor egels?

Lezing Jan Dörsch over Nederlands Indië
Aalsmeerderbrug - Op 15 au-
gustus is het 75 jaar geleden dat 
de Japanners hebben gecapitu-
leerd. Daarom staat de gehele 
maand augustus in het teken van 
Nederlands Indië. De oorlog in 
Zuidoost Azië wordt wel ‘De Ver-
geten Oorlog’ genoemd. CRASH 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 wil een bijdrage leveren 
aan het in stand houden van de 
herinnering aan wat er in Neder-
lands Indië is voorgevallen.
Er zullen meer activiteiten in au-
gustus worden georganiseerd 
waaronder en expositie over Ne-
derlands Indië.

De eerste activiteit is een Lezing 
door Jan Dörsch over zijn herin-

nering aan Nederlands Indië. Jan 
is in 1939 geboren in Semarang. 
Hij heeft zijn gehele leven infor-
matie verzameld over het leven 
in het kamp en daarna en vertelt 
daar graag en boeiend over.

Als gevolg van de beperkingen 
die ons zij opgelegd ingevolge de 
COVID-19 richtlijnen kunnen wij 
een beperkt aantal toehoorders 
toelaten. Daarom zal Jan zijn ver-
haal op 8 augustus 2 keer vertel-
len, de eerste sessie is om 11 uur 
en de tweede sessie is om 13uur. 
Bezoekers van het museum en 
een van de lezingen moeten zich 
opgeven via de website op www.
crash40-45.nl/kaarten-reserve-
ren/.

Deze lezing is uitstekend te com-
bineren met een bezoek aan het 
museum. Toegang tot de lezing is 
gratis voor bezoekers aan het mu-
seum.

De toegang bedraagt € 6,- voor 
volwassenen en € 3,- voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar. Bezoe-
kers krijgen bij binnenkomst een 
consumptiemuntje gratis. Dona-
teurs van de stichting en vetera-
nen hebben gratis toegang. Het 
museum is op zaterdag en de 
tweede zondag van de maand 
geopend van 11:00 tot 16:00 uur 
en is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug (na-
bij Rijsenhout).

Foto aangeleverd door CRASH





Open dagen Forteiland IJmuiden
IJmuiden - Op zondag 2 augus-
tus is het Forteiland IJmuiden aan 
het Forteiland 10 in IJmuiden, zo-
als alle eerste zondagen in de pe-
riode van maart tot en met no-
vember, weer geopend voor het 
publiek. Maar speciaal voor het 
toerisme in het zomerseizoen kan 
het Fort, inmiddels behorend tot 
het Unesco Wereld-erfgoed, ook 
bezocht worden op woensdag 5 
augustus.  
Vanwege coronamaatregelen lo-
pen er geen gidsen mee, maar 
mag je zelf in het eenrichtings-
verkeer rondlopen in en rond het 
uit 1888 daterende pantserfort 
dat door zijn ligging bij de sluizen 
en in het havengebied in 1910 
het zwaartepunt werd van de ‘Po-
sitie IJmuiden’. 
In 1940 namen de Duitsers de 
‘Positie IJmuiden’ over en noem-
den het toen de ‘Festung  IJmui-
den’. Vandaar de vele bunkers op 
en om het Fort. Het toen 52 jaar 
oude Fort deed daarbij dienst als 
manschappenverblijf en opslag-
ruimte voor onder andere muni-
tie. 

Zie voor meer informatie:
www.forteilandijmuiden.com. 

Overtocht 
De overtocht naar het Forteiland 
wordt verzorgd door mps ‘Konin-
gin Emma’ vanaf de Kop van de 
Haven in IJmuiden. Op zondag 
zijn de vertrektijden om 10.45, 
12.45 en 15.10 uur. Terugvaren 
kan -naar keuze- om 13.00, 15.15 
of 17.20 uur. 

Op woensdag is er slechts één 
overtocht: de boot vertrekt dan 

om 12.45 uur en vaart weer te-
rug om 15.15 uur.  Toegangskaar-
ten voor de overtocht heen en te-
rug, inclusief rondleiding, kosten 
€12,50 per persoon. Kinderen tot 
en met 6 jaar hebben gratis toe-
gang (onder begeleiding; maxi-
maal 4 kinderen per begeleider). 
Kaarten kunnen vooraf worden 
besteld via internet:
www.ijmuidenserondvaart.nl, of 
telefonisch: 0255-511676. 

Foto aangeleverd

Weetjes uit de gemeenteraad
door Eric van Westerloo

Corona-uitkering gemeente 
De gemeenten in Nederland maken kos-

ten die verband houden met de coronacrisis. Het 
rijk trekt  542 miljoen uit ter compensatie aan al-
le gemeenten samen. Voor Heemstede is het be-
drag voor de maanden maart t/m mei geschat 
op 307.000 euro. Het gaat hier over compensatie 
subsidie cultuur, sociaal domein, extra WMO kos-
ten en de jeugdwet alsmede gederfde inkom-
sten parkeerbelasting. Tot op heden zijn de kos-
ten onttrokken aan de algemene reserves. Het 
rijk maakt in juli een nieuwe berekening voor de 
maanden na mei. 
 

Digi-panel inzetten voor 
vuurwerkdiscussie 

Lopende de te verwachten wetgeving vanuit 
Den Haag i.v.m. een algeheel vuurwerkverbod 
op knalvuurwerk en vuurpijlen, zit ook Heem-
stede niet stil. Twee bewoners schreven een brief 
aan het college met het verzoek Heemstede 
vuurwerkvrij te maken. Ook het CDA vroeg om 
een verbod via een motie, die echter door de ge-
meenteraad werd verworpen. Wethouder Mul-
der kondigde aan dat na de zomer de inwoners 
hun visie kunnen geven via het digitale panel 
van de gemeente. Informatie volgt. 
 

Eenrichtingsverkeer Drieherenlaan 
Van een inwoner kwam het verzoek, me-

de namens meerdere laanbewoners, om in de 
Drieherenlaan eenrichtingsverkeer in te voeren. 
Het college is enthousiast. Er zijn met de inspre-
ker verschillende gesprekken gevoerd. Er moet 
een apart budget worden toegewezen door de 
raad. Na de zomer krijgen de bewoners een brief 
met het verzoek hun zienswijze kenbaar te ma-

ken. Als alles snel verloopt, worden er nog dit 
jaar de nodige aanpassingen gedaan zodat de 
weg een eenrichtingsweg wordt.  
 

Plan inrichting speellocatie 
Havendreef

Samen met bouwbedrijf Huib Bakker Bouw, de 
omwonenden en de gemeente is een plan op-
gesteld om te komen tot een speellocatie in de 
buurt van de nieuwbouw. Deze is bedoeld voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar. Er komen wat speel-
toestellen zoals klimrekken, klimhuisjes en bank-
jes. De inspraak met de bewoners leverde slechts 
één aanpassing op, dat is het schrappen van één 
van de twee geplande afvalbakken. 
 

5G-netwerk  
Op vragen van D66 antwoordt het colle-

ge dat er vanuit Den Haag nog geen vaste richt-
lijnen zijn met betrekking tot het 5G-netwerk. 
Er kunnen kleine (vergunningsvrije) antennes in 
het straatbeeld verschijnen. Wat dit in de praktijk 
gaat betekenen voor Heemstede is nog ongewis. 
Een opgaaf hoeveel antennes er nodig zijn voor 
een volledige dekking van het netwerk, moet 
van de telecomaanbieders komen. 
Op monumenten en in natura 2000 gebieden 
mogen geen antennes komen. Dit geldt ook 
voor het Groenendaalse bos met uitzondering 
van de tennisbanen, de kinderboerderij, scou-
ting, speeltuin en parkeerplaatsen. Alle kosten 
worden door de telecomaanbieder betaald. Voor 
antennes op gemeentegrond en gebouwen mag 
de gemeente een vergoeding vragen, evenzo le-
ges voor eventueel uit te voeren werkzaamhe-
den. Op de projectpagina van de gemeentelij-
ke website kunnen inwoners informatie vinden.    

 

ken. Als alles snel verloopt, worden er nog dit 
jaar de nodige aanpassingen gedaan zodat de 

Restauratie grafmonument
Van Vollenhoven door gemeente
Heemstede - De grafrechten van 
het grafmonument van Van Vol-
lenhoven zijn in 1998 vervallen. 
De erfgenamen zijn in 1927 wel 
met de gemeente overeengeko-
men het onderhoud geduren-
de 75 jaar af te kopen voor 1.851 
gulden. De laatst bekende erfge-
naam, Maurits van Vollenhoven 
jr., is in 1976 in Spanje overleden 
en aldaar begraven.  
 
De gemeente is vanaf 1998 eige-
naar geworden en neemt nu de 
restauratie voor haar rekening. 
Het monument stamt uit 1874 
waar Willem Cornelis van Vollen-
hoven, bekende bierbrouwer uit 
Amsterdam, als eerste werd be-
graven. Nadien zijn er nog twee 
familieleden bijgezet. Aanvan-
kelijk werd gedacht het gebouw 
anno 2020, na restauratie, open 
te stellen voor het opbaren van 
overledenen en andere uitvaart 
gebonden activiteiten. De graf-
kapel commercieel te exploite-
ren leidt echter tot hoge kosten. 
Vooral technisch gezien vraagt 
dit een fl inke investering qua ver-
warming, elektrische installatie, 
verlichting, een pantry en sanitai-
re voorzieningen. 

Het college ziet gezien de hoge 
kosten nu af van een ruime (com-

merciële) openstelling voor het 
opbaren of andere bijeenkom-
sten. Uit de inschrijving voor de 
restauratie kwam de fi rma Holle-
man/ Van Braam – Minnesma als 
laagste inschrijver uit de bus. Er is 
eerder een krediet goedgekeurd 
van 270.000 euro en de provincie 
zal 82.200 euro subsidie verstrek-
ken. De BTW kan worden gecom-
penseerd (wat eerder niet moge-
lijk was), zodat de investering nu 
uitkomt op € 223.000. De off erte 
na inschrijving door de aannemer 
bedragen 228.400 euro.  
 
De Historische Vereniging Heem-
stede Bennebroek (HVHB) zal, net 
als de omwonenden, worden ge-
informeerd. Tevens zal de HVHB 
gedurende de restauratie op de 
hoogte worden gehouden en 
zullen zij ongetwijfeld zo nu en 
dan gaan kijken. Het monument 
zal een paar keer per jaar wor-
den opengesteld, bijvoorbeeld 
tijdens de Open Monumenten-
dagen, Lichtjesavond, Vader- en 
Moederdag en tijdens het week-
end van de begraafplaats. Na een 
grondige en duurzaam uitge-
voerde restauratie kan het mo-
nument weer tot in lengte van ja-
ren mee.    

Eric van Westerloo 

Bastogne 
kwarktaart met 
blauwe bessen 

Bastogne 

achter het fornuis 

Een frisse kwartaart met een 
bodem van bastognekoeken. 
Lekker voor bij de koffi  e en 
thee of als nagerecht. 

Benodigdheden
(voor 8 personen):
•  Een taartspringvorm of

ronde/vierkante ovenschaal 
bekleed met bakpapier

•  1 bakje volle kwark
(500 gram)

•  Half pak bastognekoeken
• 50 gram roomboter
•  Sap van een uitgeperste

sinaasappel
• 250 ml slagroom
• 5 eetlepels basterdsuiker
•  18 gram gelatinepoeder (bij-

voorbeeld van Oetker) of in 
plaats van gelatine, 20 gram 
agar agarpoeder is vegeta-
risch, te koop bij toko)

• Flink bakje blauwe bessen

Bereiding:
Verkruimel de bastognekoe-
ken fi jn in een blender of keu-
kenmachine.
Klaar (langzaam laten smelten) 
de roomboter in een steelpan-
netje op een zeer laag vuur. De 
boter mag niet bruin worden.
Bedek de bodem van bakpa-
pier van de springvorm/oven-
schaal met de verkruimelde 
bastognekoeken. Verdeel hier 
over de geklaarde roomboter. 
Druk het geheel met de bolle 
kant van een lepel goed aan, 
zodat het een stevige taart-
bodem wordt. 
Klop de slagroom met 2 eet-
lepels basterdsuiker fl ink stijf.
Pureer de helft van de blauwe 
bessen, laat de andere helft 
van de bessen intact. 
Meng de kwark met de rest 
van de suiker, het sap van de 
sinaasappel (maakt het frisser) 
het gelatinepoeder of agar 
agarpoeder en de blauwe bes-
senpuree met een staafmixer. 
Spatel de geklopte slagroom 
en de andere helft van de hele 
bessen goed door het kwark-
mengsel. Houd wat bessen 
apart voor garnering.
Verdeel het kwarkmengsel 
over de bastognebodem. Laat 
de kwarktaart ca 2 uur in de 
koelkast opstijven. Garneer de 
bovenkant met de apart ge-
houden blauwe bessen.

Eet smakelijk! 

Weer commotie rond kruising 
Camplaan/ Valkenburgerlaan
Heemstede - De situatie rond 
de kruising Camplaan/ Valken-
burgerlaan nabij het raadhuis 
blijft de gemoederen bezighou-
den. Ontevreden buurtbewoners 
die klagen over het vele verkeer, 
de snelheid, overmatig zwaar 
vrachtverkeer met schade aan de 
huizen tot gevolg.

Niet in de laatste plaats komt de 
verkeersveiligheid aan bod. Was 
er afgelopen week weer een on-
geval te melden op deze krui-
sing nu staat de veiligheid van 
de fi etsers centraal. Autoverkeer 
komende vanaf het Valkenbur-
gerplein die de kruising met de 
Van Merlenlaan/Camplaan nade-
ren, hebben geen enkel zicht op 
fi etsers die de kruising naderen 
via het fi etspad. Wil een voertuig 
rechtsaf slaan de Camplaan in, is 
het maar gokken of er een fi et-
ser aankomt. Vooral voor vracht- 
en bestelwagens is het Russisch 

roulette waar het met enig geluk 
vaak goed afl oopt.
De buurtbewoners vragen de ge-
meente er iets aan te doen. Die is 
voornemens een pilon te plaat-
sen op de kruising als waarschu-
wing. De marktmeester heeft 
aangegeven dat dit niet kan, om-
dat er op die plek een maal per 
week een kraam staat. Met een 
verplaatsing van een of twee me-
ter is het probleem opgelost. De 
behandelende ambtenaar heeft 
de bewoners laten weten dat er 
voorlopig niets anders opzit dan 
de huidige situatie te handhaven 
en dus de gevaarlijke situatie te 
laten voortduren.

De bewoners vragen zich af of er 
met enige creativiteit geen op-
lossing gevonden kan worden. 
Het gedoe rond de het verkeer 
in de omgeving, Van Merlenlaan, 
Camplaan, Dreef, Valkenburger-
laan blijft aanhouden, totdat er 

adequate oplossingen worden 
bedacht en uitgevoerd. De krui-
sing Camplaan/Dreef is net gere-
noveerd, of dat het gevaar heeft 
weggenomen zal na verloop van 
tijd blijken.

Eric van Westerloo

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

06 29 juli 2020
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Heemstede - Tijdens een bezoek aan Ed van 
Zonneveld beland je zomaar in de wereld van 
de klassieke automobielen. Wat zijn passie be-
treft kan hij bogen op een jarenlange ervaring 
in het onderhouden en rijden in wagens uit de 
jaren 50 en 60.  
Zo maakte hij een tocht met een Skoda Felicia 
cabrio uit 1960. Samen met  andere liefhebbers 
reed hij van de oost naar de westkust van de 
Verenigde Staten via de Route 66. Van Chicago 
voert deze route, 3940 km lang, naar Santa Mo-
nica aan de Stille Oceaan. Een trip naar Moskou 
in een bejaarde Citroën kan hij ook bijschrijven 
op zijn palmares.  

Ed is nu aan een nieuw project begonnen. Een 
Austin-Healey  gebouwd op 10 januari 1955 gaat 
hem de komende jaren voldoende werk ver-
schaff en. De  wagen stond dik onder het stof in 
een halfopen schuur bij een particulier. Ondanks 
de slechte staat zag Ed er wel iets in om deze wa-
gen een nieuw leven te geven.  

Via een kennis kon hij gebruikmaken van een 
garagebrug waardoor hij de onderkant, assen, 
remmen en wielen eens goed onder handen 
kon nemen. De originele voorruit zit vol barsten. 
Zoek en gij zult vinden, ja zowaar een nieuwe 
voorruit werd gevonden. De huidige rode kleur 
is er in de loop der jaren op aangebracht , maar 
in nieuwstaat moet hij in 1955 wit zijn geweest. 
Van Zonneveld wil die kleur weer terugbrengen, 
zodat de Austin weer zijn oorspronkelijke kleur 
terugkrijgt.  

Hij heeft de wagen nu  vier jaar in bezit en voor 
hij naar de keuring kan zal er nog wel een paar 
jaar bijkomen. Gelukkig beschikt hij over een ga-
rage naast het huis, waardoor hij ieder vrij mo-
ment kan sleutelen aan de wagen. Er is nog wel 
wat te doen. De stoelen moeten nieuw bekleed 
worden. De benzinetank is al vervangen, net als 
alle elektrische bedrading. Onderdelen moeten 
verchroomd worden, al het plaatwerk moet er af 
voordat het gespoten kan worden.  

Handig is het wel om een garagehandboek voor 
dit type te hebben. Dat heeft Ed en daarin staat 
uitvoerig beschreven hoe alle onderdelen in el-

kaar zitten. Waar moet je op letten bij het monte-
ren en in welke volgorde.  Omdat het een Engel-
se auto betreft, past het metrische gereedschap 
niet op de bouten en moeren in inches.  

De Austin-Healey (type 100) is een product  van 
de gelijknamige fabriek. Lord Leonard Austin 
van de Austin Motor Company kocht het auto-
merk Donald Healey. Zo ontstond de naam Aus-
tin-Healey in 1952. In 1972 is de fabriek gesloten 
en die heeft dus maar 20 jaar bestaan. In die tijd 
ontwierpen zij schitterende auto’s die niet alleen 
prive werden gereden, maar ook deelnamen aan 
races zoals de 24 uur van Le Mans in 1953  en 
een jaar later de 12 uur van Siebring. Verschillen-
de records werden gebroken. Met een topsnel-
heid van 310 km per uur raasde de Austin-Hea-
ley over de zoutvlakte van Bonneville. Als de au-
to van Ed van Zonneveld rijklaar is, wordt er een 
mooi pronkstuk aan het Nederlandse wagen-
park toegevoegd.  

Eric van Westerloo 

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

Ed van Zonneveld heeft passie voor oldtimers  

Huwelijken
25 juni

Said Mohamed Said
Mohamed & Sanne Elisabeth 

Maria Prins

1 juli
Guido Born & Suzanne van 

Roijen

8 juli
Johannes Hendrikus Luijer & 

Merel Groenveld

10 juli
Willem van Dam & Astrid

Mélanie Charlotte Eveline Stam
Ronald Veenendaal & Adelita 

de Castro de Souza Lima

14 juli
Hidde van der Veer &

Rinske Koster

18 juli
Elwin Smit &

Daniëlle Lammers

22 juli
Eric van Diemen & Nathalie 

Chantal Botschuijver

Geregistreerd Partnerschap
8 juli

Onno Remmert van Tijen & 
Anne Jorine Knevel

Geboortes
27 juni

Hayden Quinn Houniet

12 juli
Boaz Gabriël Gilad Marco

17 juli
Pip de Graaf

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Nencies heet u welkom in Haarlem én Lisse!
Haarlem/Lisse - Nencies, de spe-
ciaalzaak in lingerie, badmode, 
nachtkleding en kousen uit de 
Gierstraat 77 in Haarlem, is al 28 
jaar een begrip in de wijde omge-
ving. Zelfs klanten uit heel Neder-
land weten de weg naar deze spe-
ciaalzaak te vinden. Speciaal om-
dat u nog ouderwets goed gehol-
pen wordt en op de juiste manier 
geadviseerd bij uw aankopen. 
De merken haalt Nancy ten Brink 
veelal uit het buitenland. Het 
zijn geen alledaagse merken die 
in ketens verkocht worden. Dat 
maakt het speciaal en bijzonder. 
Van al deze mooie merken kiest 
Nancy ieder jaar een locatie om 
laatste stuks, bijzondere maten 
en uitverkoop te verkopen. 

In het prachtige Lisse in een wer-
kelijk heel leuk winkelcentrum 
is de nieuwe locatie gevonden, 
adres: Blokhuis 6. Hier zijn nacht-
goed, badjassen, lingerie, bad-
mode, veel leuke zomerblouses, 
tunieken en jurkjes te vinden. 
Om weer ruimte te maken voor 
de nieuwe collecties is het mooi 
om te profi teren van bijzondere 
items. Zowel in Haarlem als in Lis-
se staan er vakbekwame dames 
u te woord, die al vele jaren er-
varing hebben in de Gierstraat in 
Haarlem. Heeft u vragen of bent u 

op zoek naar iets speciaals? Dan 
bent u in Lisse ook op het juis-
te adres. Met heel veel aanbie-
dingen, een prachtige etalage 
en een fantastische winkel he-
ten de dames van Nencies u van
harte welkom vanaf woensdag 5 
augustus. De winkel in Lisse is ge-

opend op woensdag, donderdag, 
vrijdag, zaterdag van half 10 tot 
half 6. Nencies hoopt snel kennis 
met u te mogen maken en u als 
klant te mogen begroeten.

Meer informatie op:
www.nencies.nl. 

Foto aangeleverd door Nencies

Klassiekers in Heemstede

Sinds 2006 zijn gemeenten bij wet verplicht 
gesteld in het hebben van een onafhanke-
lijke Rekenkamer of Rekenkamercommissie. 
Voor welke variant gekozen wordt is aan de 
gemeenteraad. In Heemstede heeft men ge-
kozen voor de variant Rekenkamer. Omdat lid 
zijn van een gemeenteraad veelal gezien moet 
worden als een nevenfunctie, heeft de Reken-
kamer als belangrijkste taak de gemeenteraad 
te ondersteunen in haar controlerende en 
taakstellende rol. 
In het zichzelf presenteren in de Heemsteder, 
spreekt de nieuwe rekenkamer de ambitie uit 
het verschil te willen maken. Het uitspreken 
van deze ambitie schept verwachtingen. Jam-
mer is dan ook, dat de nieuwe Rekenkamer bij 
haar presentatie een verkeerde volgorde toe-
past in het openbaar maken van onderzoeks-
rapporten. Zoals gebruikelijk wordt het doen 
van onderzoek uitbesteed aan een bureau. Na 
een onderzoek rapporteert dit bureau haar 
bevindingen aan de Rekenkamer. Naar aan-
leiding van dit onderzoeksrapport voegt de 
Rekenkamer haar aanbevelingen toe. Tot zo-
ver prima, maar hierna gaat het mis. In plaats 

van het ‘ruwe’ onderzoeksrapport met de no-
dige aanbevelingen in eerste instantie naar 
de gemeenteraad toe te sturen, gaat het on-
derzoeksrapport nu eerst naar de ambtena-
ren die er een plas over mogen doen, waarna 
als tweede partij het college ook nog zijn zeg-
je erover mag doen, pas daarna wordt de ge-
meenteraad geïnformeerd.  

Reden waarom dit in mijn ogen de verkeer-
de volgorde is dat de onderzoeksresultaten 
in eerste instantie in al haar ‘maagdelijkheid’ 
naar de raad gestuurd moet worden, dit van-
wege de garantie op volledige transparantie. 
Waarna het onderzoeksrapport door de raad 
wordt geagendeerd en het in alle openbaar-
heid besproken wordt in de gemeenteraad 
van Heemstede. De nieuwe rekenkamer heeft 
bij haar presentatie aangegeven dat men het 
zeer op prijs stelt als inwoners mee willen den-
ken en met ideeën komen, ik hoop met deze 
ingezonden brief hiermee een bijdrage aan-
geleverd te hebben.  

E. Geels Heemstede 

LEZERSPOST
Rekenkamer  

De afvalgelovigen proberen 
ons op alle mogelijke ma-
nieren naar een andere wij-
ze van inzamelen te bewe-
gen. Nu weer een strooifol-
der van de gemeente in de 
wijk Merlenhoven. De cijfers 
die daar in genoemd worden 
imponeren in totaal niet. Dat 
de indruk wordt gewekt dat
inzameling van PMD zou 
hebben geleid tot een verlaging van 200kg tot 100 kg restafval is lachwekkend. Grof afval in de 
gewenste ondergrondse container kan volgens een van ‘meedenkgroep’ niet meer. En dan de-
ze foto. En denk nou maar niet de ‘nette’ Heemsteedse bevolking zich hier niet toe zou verlagen. 
Achteraf scheiden levert volgens vele ingewijden nog veel meer op ook.  

R. Prins, Heemstede 

LEZERSPOST

Wijk Merlenhoven 

Zandvoorts Museum vanaf 
1 augustus volledig open
Zandvoort - Vanaf 1 augustus 
wordt het Zandvoorts Museum 
op de Swaluëlaan 1 in Zandvoort 
weer volledig opengesteld: vanaf 
dinsdag t/m zondag.
Dat betekent ook dat de VVV 
front offi  ce zes dagen bereikbaar 
is van 10 –16 uur.
 
Wist u dat het Zandvoorts Muse-
um ook wekelijks cultuur/histori-
sche wandelingen organiseert?
U kunt op onze website zien wan-
neer deze plaatsvinden.
www.zandvoortsmuseum.nl/nl/
museum/wandelingen
 
De meeste dorpswandelingen 
starten bij het Zandvoorts Muse-
um. Een gids loopt met u mee en 
vertelt over de geschiedenis van 
Zandvoort.
Voor- of achteraf kunt u meteen 
een kijkje nemen in het muse-
um, waar nog tot 6 september de 

tentoonstelling staat: Magic Mo-
ments in de Formule 1 Zandvoort.
Tevens zijn er wandelingen die 
starten bij de ingang van de AWD 
(Amsterdamse Waterleiding Dui-
nen) ingang Zandvoortselaan. Dit 
zijn de bunker- en de natuurwan-
delingen.
Uiteraard volgen wij het corona/
museumprotocol, zodat u en ons 
museumteam veilig en verant-
woord kunnen genieten van de 
cultuur in Zandvoort.
 
Meer informatie over data en aan-
melden:
www.zandvoortsmuseum.nl.
 
Ondertussen is het museum-
team volop in voorbereiding met 
de tentoonstelling ‘Groeten uit 
Zandvoort’. Vanaf 11 september 
het ‘vakantiegevoel in Zandvoort’ 
met o.a. een collectie van nostal-
gische ansichtkaarten.

Foto aangeleverd door Zandvoorts Museum
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Vogelhospitaal ontvangt zieke of 
gewonde vogels in bijgebouw
Haarlem - Ondanks de corona-
maatregelen, ontvangt het Vogel-
hospitaal zoals gebruikelijk zieke 
of gewonde patiëntjes. Om de 1.5 
meter afstand in acht te houden, 
dienen vogels voorlopig niet aan 
de balie aan de Vergierdeweg 292 
in Haarlem-Noord te worden af-
gegeven, maar in het bijgebouw-
tje direct tegenover de voordeur. 
Van hieruit dient de brenger te-
lefoonnummer 023-525 53 02 te 
bellen. Een medewerker haalt het 
slachtoff er zo snel mogelijk op. 
Openingstijden zijn van maart 
t/m oktober dagelijks van 9.00 tot 
17.00 uur (november t/m februa-
ri: 9.00 tot 16.00 uur).

Buiten deze tijden – of als de 
brenger niet in de gelegenheid 
is het slachtoff er zelf aan te leve-
ren – kan de Dierenambulance in-
geschakeld worden. Dierenam-
bulance Noord-Holland Zuid, tel: 
088 – 811 3680 (spoednummer 
dag en nacht), Regionale Dieren-
ambulance, tel.: 023 – 533 4323 
óf voor gemeente Velsen: Die-

Foto aangeleverd door Vogelhospitaal

renambulance Velsen, tel.: 0255 – 
533 239.

Een paar eenvoudige tips om een 
gewonde vogel te vangen: werp 
er voorzichtig een (thee)doek 
overheen. Zet de vogel in een 
doos met voldoende luchtgaten, 

eventueel met de doek erbij. Het 
is belangrijk om een zieke of ge-
wonde vogel geen eten of drin-
ken te geven in verband met mo-
gelijk inwendig letsel.

Instructies op: www.vogelhospi-
taal.nl/kennis/vogel-gevonden/.

Ken uw tuin: nog meer natuurschoon
Heemstede - Vorige week maak-
ten we een excursie door eigen 
tuin. Ook deze week waren we 
weer onder de indruk van al het 
prachtige natuurschoon dat we 
gadesloegen. 

De bloeiende hibiscus
De plant staat nu op zijn bloei-
hoogtepunt en is nu op zijn 
mooist: de tuinhibiscus (Hibis-
cus syriacus) of altheastruik. Het 
is een familielid van de Chine-
se roos, die als kamerplant wordt 
gehouden.  De Hisbiscus syriacus
is de enige winterharde soort 
van deze plantenfamilie. De hi-
biscus is beschikbaar met bloe-
men in verschillende kleuren. Ze 
zijn allemaal even fraai, zoals de-
ze paarse variant op de foto. Als 
in het voorjaar de hibiscus goed 
teruggesnoeid wordt, heeft u de 
kans op de meeste bloemen in ju-
li en augustus. De bloementooi 
trekt veel hommels aan. De hibis-
cus staat graag op een beschutte 
zonnige plek. De wortels mogen 
echter nooit helemaal uitdrogen. 
Deze heester of boom is echt een 
sieraad en ware eyecatcher in uw 
tuin. Ondanks de groei blijft de 
hibiscus qua vorm gelijkmatig. 

Atalanta op bougainvillea
Een heel bijzonder en een mooi 
plaatje, deze atalanta of admi-
raalvlinder (Vanessa atalanta), die 
uitrust op een bougainville (Bou-
gainvillea). We zeggen uitrus-
ten, omdat de nectar van de bou-
gainvillea voor de atalanta niet 
de voorkeur geniet. Liever nipt 
de vlinder aan de nectar van bij-
voorbeeld de buddleja of vlinder-
struik. De atalanta, een van onze 
fraaiste dagvlinders, is ook een lid 
van de schoenlappersfamilie en is 
een trekvlinder. Laat in het najaar 
vliegt deze vlinder naar zuidelijke 
regionen, waarbij zelfs de afstand 
naar Madeira en de Canarische Ei-
landen wordt overbrugd. 
De bougainvillea kennen we ook 
uit mediterrane regionen, maar 
komt oorspronkelijk uit Zuid-
Amerika. Het is een rijkbloeiende 
plant met papierachtige schut-
bladen in de mogelijke kleuren, 
roze, paars en rood. Het is  een 
klimplant voor tegen de muur of 
voor in een pergola, die af en toe 
fl ink gesnoeid moet worden om 
de bloei te blijven garanderen. 
De plant kan niet tegen vorst, dan 
moet hij naar binnen. Tijdens de 
bloei verlangt de plant dagelijks 
water. De bougainvillae houdt 
van veel zon. 
 
De drukke kleine vuurvlinder
Van de kleine vuurvlinder (L. 
phlaesas) zagen we regelmatig 
exemplaren druk heen en weer 
rondfl adderen, maar poseren 
voor de foto was lastig. Wie er 
oog voor heeft, ziet dat het een 
mooi vlindertje is met prachti-
ge koperrode vleugels. De klei-
ne vuurvlinder is vrij algemeen, in 
tegenstelling tot zijn familielid de 
grote vuurvlinder, die zeldzaam 
is. De kleine vuurvlinder vliegt 
in drie generaties, van april tot 
eind oktober. Het vlindertje leeft 
op vooral schrale plekken op de 
zandgronden in graslanden, hei-
develden, kapvlakten, duinen, 
braakliggende gronden, tuinen 
en bermen. 

IJverige honingbij op lavendel
Deze honingbij (Apis mellifera)  
doet zich te goed aan de nectar 

van de gewone lavendel (Lavan-
dula angustifolia). En dat is niet zo 
gek, want de lavendel verspreidt 
een heerlijke zoete geur in uw 
tuin en is nog bijzonder fraai ook. 
Dat zal lekkere honing worden. 
De lavendel is een dankbare plant 
die buiten hommels en bijen ook 
zweefvliegen aantrekt. Een grote 
zoempartij dus.

Een bijenvolk bestaat uit zo’n ca 
60.000 werksters, die een grote 
voedselvoorraad aanleggen zo-
dat zij en de koningin kunnen 

overwinteren. In een goed sei-
zoen kunnen de werksters wel 
een paar honderd pond honing 
verzamelen. Slechts een derde 
hiervan is voor eigen gebruik. 
Een koningin leeft zo’n gemid-
deld vier of vijf jaar, de werksters 
leven als ze in de zomer uitkomen 
slechts een paar weken, als ze in 
de herfst uitkomen zelfs zes of 
meer maanden. 

Tekst en foto’s: Bart Jonker

(Bronnen o.a. Landelijk Nederland).

Atalanta meest waargenomen vlinder
Regio - Van 4 t/m 26 juli 2020 or-
ganiseerde De Vlinderstichting 
voor de 12e keer de tuinvlinder-
telling. Dankzij deze telling weet 
De Vlinderstichting welke vlin-
ders er in de zomer in tuinen 
rondvliegen. Met die informatie 
kunnen we vlinders beter helpen 
en beschermen. 
Alle waarnemingen werden ge-
meld via www.vlindermee.nl. 
In Noord-Holland werden meer 
dan 2000 tellingen gedaan in 575 
tuinen. Landelijk werden bijna 
14.000 tellingen doorgegeven, in 
ruim 4.500 tuinen.  
De landelijke nummer een was al 
heel erg snel duidelijk: de atalan-
ta (zie ook toelichting en foto bij 
artikel ‘Ken uw tuin’ op deze pa-
gina). Deze relatief grote, oranje 
met zwarte vlinder was behoor-
lijk talrijk in 2020. Hij werd in 83% 
van de tuinen waargenomen. 
Ook in Noord-Holland stond deze 
vlinder op nummer een. De dag-
pauwoog werd tweede. Het klein 
koolwitje werd landelijk derde. 
 
Top 5 in Noord-Holland: 
1. Atalanta 
2. Dagpauwoog 
3. Klein koolwitje 
4. Groot koolwitje 
5. Kleine vos 

Opvallend: in de noordelijke pro-
vincies werden veel meer vlinders 
geteld dan onder de rivieren. Van 
alle atalanta’s die geteld werden, 
werd maar liefst 79% boven de ri-
vieren waargenomen. En voor de 

dagpauwoog was dat eff ect nog 
sterker: 84% van het totaal werd 
in Noord- en midden-Nederland 
gezien.  
De dagpauwoog werd landelijk 
tweede. Ook ten opzichte van 
2019 deed deze vlinder het goed: 
vorig jaar werd hij nog slechts in 
51% van de tuinen waargeno-
men, dit jaar in 70%. Waarschijn-
lijk komt dat door de tempera-
tuur. Vorig jaar was het erg heet 
en dan houden dagpauwogen 
zich schuil. 

Dit jaar werden er meer vlinders 
geteld in 2018 en 2019. Veel deel-
nemers hoopten dan ook op een 
goed vlinderjaar. “In vergelijking 
met de twee voorgaande jaren 

klopt dat ook”, zegt De Vlinder-
stichting. “Maar als we wat lan-
ger teruggaan en vergelijken met 
de periode 2009-2017, zien we 
helaas een daling. Vlinders gaan 
langzaam maar zeker achteruit. 
De lichte opleving van dit jaar is 
dan ook geen reden tot optimis-
me.” De Vlinderstichting roept ie-
dereen dan ook op om in de tuin 
iets te doen voor vlinders. Plant 
nectarplanten voor vlinders en 
voedselplanten voor rupsen. Al-
leen dan kunnen we samen zor-
gen dat de daling een halt wordt 
toegeroepen.  

Bekijk alle resultaten op: www.
vlinderstichting.nl/vlindermee/
resultaten.

De dagpauwoog was nummer twee als meest geziene vlinder (foto: Bart 
Jonker).

Overveen - Het IVN Zuid-Kenne-
merland organiseert in samen-
werking met Staatsbosbeheer op 
zaterdag 8 augustus een werk-
dag in natuurgebied Middenduin 
in Overveen. Deelnemers aan de-
ze werkdag gaan esdoorns knip-
pen/zagen. Een dag lekker bui-
ten werken in de natuur met een 
groep enthousiaste mensen Doet 
u mee? 

De handen gaan fl ink uit de mou-
wen. Dit is nodig om Middenduin 
nog meer natuurlijker en mooi-
er te maken. Een werkdag met 
verschillende werkzaamheden 

van lichte naar zwaardere werk-
zaamheden. Zorg zelf voor werk-
kleding en neem je eigen koffi  e/
thee mee. Het IVN zorgt voor ge-
reedschap, begeleiding én lekke-
re vlaai bij de koffi  e. Verzamelen 
voor deze leuke werkdag op za-
terdag 8 augustus is om 9.30 uur 
op de parkeerplaats van Kraan-
tje Lek op de Duinlustweg 22 in 
Overveen. De werkdag duurt tot 
15 uur. Informatie bij Marc van 
Schie, 06-22575748 en aanmel-
den graag via marcmargriet@het-
net.nl of kijk op www.ivn.nl/zk en 
bekijk daar tevens alle werkda-
gen van het nieuwe seizoen.

Hibiscus.

Atalanta op bougainvillea.

Kleine vuurvlinder (foto: Bigstock).

Bij op lavendel.

IVN werkdag Middenduin in Overveen
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Deze prachtige tuin aan de Leidsevaart is van Corrie Brogt-Poel uit Bennebroek. Corrie:  “Mijn tuin 
is aangelegd in 1998. Qua lijnen en vormen is dat nog precies zo. Grofweg een grote cirkel voor 
de beplanting en een cirkel voor het terras. Daar omheen aanvullende beplanting, looppaden 
en een plaats voor de middag en avondzon. De beplanting is in de loop der jaren aangepast aan 
mijn voorkeur en rekening houdend met de droge geestgronden waarop ik hier tuinier. Wat kan 
ik genieten van mijn bloemen-en plantenweelde in mijn tuin. Niet alleen ik en mijn man genie-
ten in onze tuin maar ook de vogels, vlinders, bijen, libellen en kevertjes. De verzorging van al die 
bloemen-en plantenweelde is mijn passie. Het liefst loop ik dagelijks door mijn tuin om te zien 
hoe het er bij staat. Zo gebruik ik geen onkruid bestrijdingsmiddelen maar probeer alles zo na-
tuurlijk mogelijk op te lossen. Als de tuin in evenwicht is lossen veel ziekten en plagen zich van-
zelf op”, aldus Corrie.

Nog veel meer tuinen waar 
van alles groeit en bloeit 

Chris Kolen stuurde deze foto’s in van zijn tuin. Een prachtig 
aangelegde en gevarieerde tuin met vijver. Heerlijk om in te 
vertoeven en weg te dromen. 

Geertje Steenhouwer is een van de vrijwilligers die de groei en 
bloei op Tennispark Merlenhove verzorgen. “Sinds een aantal 
jaren is een aantal vrijwilligers bezig het tennispark Merlenho-
ve te onderhouden. Dat is de zogenaamde klusploeg. Om de 2 
weken wordt er hard gewerkt.  Een van de werkzaamheden is 
het verwijderen van bladeren,vooral in het voorjaar, het snoei-
en van heggen en bij houden van perken en bloembakken, 
etc. Daarbij houden we zoveel mogelijk van vaste planten. Nu 
staan de dahlia’s in volle bloei , De Californische papaver, ofte-
wel Slaapmutsjes, geven veel kleur. De zaaddozen springen nu 
open en volgend jaar kunnen we weer genieten van dat mooie 
oranje”, aldus Geertje Steenhouwer.

Heemstede - Nog meer fraaie tuinen en balkons waar van alles groeit en 
bloeit! U zendt de mooiste kiekjes van uw tuin naar de redactie, waar-
van we op deze pagina nog enkele extra plaatsen. Doet u ook mee?
Inzenden kan tot en met 31 augustus naar redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van de tuinenwedstrijd. Tuincentrum De Oosteinde
jureert en stelt voor de mooiste tuinen de volgende prijzen beschikbaar: 
een waardebon van 25 euro als aanmoedingsprijs, een bon van 50 euro 
voor de mooiste kleine tuin of het mooiste balkon en een bon van maar 
liefst 100 euro voor de mooiste tuin in alle opzichten. Succes!

Heemstede - Nog meer fraaie tuinen en balkons waar van alles groeit en 

Tuinenwedstrijd de Heemsteder 
met Tuincentrum De Oosteinde

Gevarieerde tuin met vijver

Genieten van mijn bloemen- en plantenweelde
Geertje Steenhouwer is een van de vrijwilligers die de groei en Geertje Steenhouwer is een van de vrijwilligers die de groei en 

Klusploeg op 
Tennispark Merlenhove

Paméla Rhee aan de Huizingalaan deelt deze foto’s. “Dat onze 
tuin in de Huizingalaan er zo mooi bij staat is echt het werk van 
mijn echtgenoot. Elke dag is hij er wel in te vinden. Omdat de 
tuin vrij lang is, konden we verschillende zithoekjes creëren, al 
dan niet in de zon. 
Vorig jaar hebben vader en zoon zelfs achterin de tuin een 
mooie overkapping gemaakt zodat we ook bij wind vaak al in 
onze tuin kunnen genieten. Zo komen wij deze zomer wel door!” 
aldus Paméla.

Tuin is werk van mijn echtgenoot
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Tuinenwedstrijd de Heemsteder 
met Tuincentrum De Oosteinde

Prachtige zonnebloemen
Heemstede - “Onderweg op de 
fi ets naar Zandvoort, afgelopen 
22 juli, kwam ik langs een tuin, vol 
met prachtige zonnebloemen! 
Hier word je heel blij van!” aldus 

Ingrid Bosschert uit Heemste-
de die deze zonnebloemen vast-
legde op de Zandvoortselaan, ter 
hoogte van de tandartsenpraktijk  
(voorheen het politiebureau).

Vogelenzang - “Een oud-Hollands landschap, daarvoor hoef je niet ver te zoeken, zoals hier in Vogelen-
zang”, schreef Kees Zandvliet uit Heemstede aan de redactie bij deze foto die hij maakte.

De tuin van Marianne Krauss ligt 
aan de Crayenesterlaan.  Marian-
ne: “Ook voor mij is tuinieren mijn 
lust en mijn leven. Vooral in de-
ze coronadagen heeft de tuin mij 
zo veel kracht gegeven. Bij de ve-
le warme, zonnige dagen miste ik 
amper dat zo vele andere dingen 
uit mijn leven verdwenen waren.  
In de ochtend is mijn eerste gang 
- met een kop koffi  e - naar de tuin 
te lopen om te kijken wat er alle-
maal bloeit en wat er misschien 
weer opgebonden moet of aan 
andere dingen aandacht ge-
schonken moet worden.Ik hoop 
dat er ook na deze crisis de tuin 
mijn grootste hobby zal blijven.
In de oorlog moest ik als klein 
meisje elke dag in onze groente-
tuin werken maar de liefde voor 
tuinieren is altijd gebleven”, aldus 
Marianne Krauss. 

Tijdens de coronadagen heeft
de tuin mij zoveel kracht gegeven

Oud-Hollands landschap

Elk voorjaar krijg ik 
weer de kriebels

“Elk voorjaar krijg ik weer de krie-
bels, dan wil ik zo snel mogelijk 
kleurige planten kopen voor mijn 
balkon”, vertelt Laura van Vliet 
uit de Jan Wiegmanlaan. “Het is 
niet zo dat er in de winter niets 
staat. Dan is het ook groen met 
veel winterviolen. En ook heb ik 
eind zomer vorig jaar, twee Ole-
anders gekocht waar geen bloem 
meer in zat, multicolour stond er-
op. Uiteindelijk werden ze prach-
tig wit, ook goed. De Sundavil-
le heb ik over kunnen houden. 
Het duurt dan wel lang voor deze 
weer bloeit, maar is gelukt. Ik ge-
niet iedere dag van mijn heerlijke 
balkon. Ook van iets kleins kun je 
iets groots maken”, aldus Laura.

Tineke van El stuurde foto’s van haar tuin op de Slotlaan. “Na enig aarzelen stuur ik u toch enkele
tuinfoto’s toe”, vertelt ze. “Omdat we vaker thuis zijn dan andere jaren heb ik er meer tijd in gestopt. Nu 
genieten we volop van onze bloementuin.”

Tineke van El stuurde foto’s van haar tuin op de Slotlaan. “Na enig aarzelen stuur ik u toch enkele

Vaker thuis

Vervolg tuinenwedstrijd

Susie Frank woont aan de Linge in Heemstede. “Ik heb deze keer mijn voor-
tuin gestuurd. Als ik thuiskom word ik hier erg vrolijk van”, schrijft ze erbij. 

Vrolijk van mijn tuin
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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. 
Kosten: € 7,- en € 3,- voor kin-
deren tot 12 jaar. Beschermers 
€ 4,- en € 2,- voor hun kinderen 
tot 12 jaar. Reserveren: www.
gaatumee.nl.

31 juli
  WIJ-activiteiten voor kids (7 
t/m 12 jaar) op Plein1: Koken 
van 15-17 u.

8 augustus
  Werkdag in natuurgebied Mid-
denduin. Verzamelen om 9.30 
u bij Kraantje Lek op de Duin-
lustweg 22 in Overveen. Duurt 
tot 15 u. Informatie op tel.:
06-22575748 en aanmelden 
via marcmargriet@hetnet.nl of 
kijk op www.ivn.nl/zk.

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

TENTOONSTELLINGEN
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.

T/m 9 augustus
  Tentoonstelling  ‘Los Zand’ 
KZOD. De Waag. Spaarne Haar-
lem, nabij Damstraat.

T/m 30 augustus
  Pride-tentoonstelling Roze 
Kunstlijn. Passage 20 in Zand-
voort. 

▲

Draaiorgelmuseum Haarlem vaker open
Haarlem - Omdat veel mensen 
dit jaar vakantie in eigen land vie-
ren, is het Draaiorgelmuseum in 
Haarlem vaker geopend voor pu-
bliek. Naast de normale zondags-
concerten die het museum el-
ke week heeft, is op zaterdag 1 
augustus het museum extra ge-
opend.
U kunt doorlopend genieten 
van prachtige orgelklanken en u 
komt meer te weten over de ge-
schiedenis van onze museumcol-
lectie die uit liefst 14 straat-, dans- 
en kermisorgels bestaat.
Kinderen kunnen aan het klein-
ste orgel uit de collectie, de Ma-
riëlle, draaien en zij krijgen een 
echt orgeldraaiersdiploma mee 
naar huis. Kom genieten van het 
straatorgel de ‘Jupiter’ uit 1900 of 
het 9 meter lange en 6 meter ho-
ge ‘Kunkelsorgel’ uit 1909.

Het museum is, zowel op zater-
dag 1 augustus als op de regu-
liere zondag, geopend van 12 

tot 18 uur en het is te vinden aan 
de Küppersweg 3 in de Waarder-
polder, Haarlem. Voor fi etsers en 
wandelaars is het museum een-
voudig te bereiken via de (nieu-

we) Figeebrug. De entree is vrij.
Er wordt gewerkt volgens de 
richtlijnen van het RIVM. Op de 
website vindt u meer informatie: 
www.draaiorgelmuseum.org.

Kunkelsorgel en Starkton (foto aangeleverd, via FB David Ward).

Nieuwe HeerlijkHeden: over paarden, 
postduiven en een afgebrande torenspits
Heemstede - Zo werd in Heem-
stede in 1946 glas ingezameld 
voor huizen elders in het land die 
na beschadigingen in de oorlog 
nog niet voorzien waren van ven-
sterglas (actie Ruiten Troef ). Op 
het RCH-sportpark stroomde het 
publiek in 1946 en 1947 toe voor 
een concours hippique van de 
Hoofddorpse vereniging Vooruit, 
die op het eigen terrein vanwege 
oorlogsschade niet terecht kon. 
En vlak na de oorlog bestond de 
Rivierenbuurt in Heemstede nog 
maar uit een paar straten rond de 
Rijnlaan. De broers Goulmy groei-
den er op en vertellen hun jeugd-
herinneringen.  
 
In Heerlijkheden 185 ook het ver-
haal over de brand in de Neder-
lands Hervormde Kerk In Benne-
broek in 1955. Heel het dorp liep 
uit. Gelukkig bleef de schade be-
perkt tot de toren van de 17de-
eeuwse kerk die een rijksmonu-
ment is. En in Heemstede ver-
rees naast de in 1973 gebouw-
de Schouwbroekerbrug in 1974-
1975 Spaarneborgh, een complex 
van tweehonderd terrasfl ats met 
een eigen jachthaventje.  
 
Verder richt de redactie de schijn-
werpers op een tweetal loka-
le politici. Op de Algemene Be-
graafplaats aan de Herfstlaan ligt 
het graf van de Zaanse industrieel 
Adriaan Honig. Hij woonde vanaf 
1901 in Heemstede en was er van 
1905 tot 1920 gemeenteraads-
lid. Hij was nauw betrokken bij 
talrijke vernieuwingen in Heem-
stede: de bouw van raadhuis, de 
gasfabriek en het elektriciteitsbe-
drijf, de aanleg van riolering, en 
drinkwaterleiding en de aankoop 
van Groenendaal als wandelbos. 
In Bennebroek drukte wethou-

der Jan van Lierop jarenlang een 
stempel op de plaatselijke poli-
tiek. De hyacintenkweker, die een 
hele rits bestuurlijke functies be-
kleedde, werd bij zijn afscheid als 
wethouder de grijze eminentie 
van Bennebroek genoemd.  

Tot slot in dit nummer aandacht 
voor postduivenverenigingen in 
Heemstede, de naweeën van de 

Spaanse griep en een interview 
met sociaal-geografe R. Clement, 
gespecialiseerd in historische 
kaarten en atlassen.  
 
Op www.hv-hb.nl kunt u een aan-
tal pagina’s van HeerlijkHeden 
185 inzien. Losse nummers kos-
ten €5,50 en zijn verkrijgbaar bij 
de boekhandels in Heemstede en 
Bennebroek.

Pride-tentoonstelling te zien in Zandvoort

Roze Pluim voor Fred Rosenhart
Heemstede/Zandvoort - Af-
gelopen zondag 26 juli ontving 
Heemstedenaar Fred Rosenhart 
uit handen van COC-Kennemer-
land voorzitter Jos Ahlers de Roze 
Pluim. Een pluim van verdienste 
voor iemand die zich op bijzon-
dere wijze inzet voor COC Ken-
nemerland en de LHBTI-gemeen-
schap in het algemeen. 

Fred is al jaren initiatiefnemer 
van De Roze Kunstlijn, die kun-
stenaars de ruimte geeft om werk 
te laten zien met een roze rand. 
Dit evenement is in 2012 (Haar-
lem Roze Stad) ontstaan als on-
derdeel van de Kunstlijn Haarlem. 
Toen al was Fred betrokken als or-

ganisator en kunstenaar Bob Ro-
sé. Fred Rosenhart is in Heemste-
de vooral bekend als vertolker 
van Adriaan Pauw. 

Dit jaar presenteert de Roze 
Kunstlijn met inachtneming van 
de coronarichtlijnen een pride-
tentoonstelling, die iedere week 
groeit met werk van kunstenaars 
uit binnen- en buitenland. Deze 
tentoonstelling is tot en met 30 
augustus te zien in Passage 20in 
Zandvoort, een ruimte met twee 
grote glazen wanden waardoor 
werken altijd te zien zijn. 

Voor wie de werken dichterbij wil 
bekijken, is de Passage ook open 

op donderdag- en zondagmid-
dag van 13-17 uur en op onregel-
matige andere dagen en tijden. 
 
Kunstenaars die exposeren zijn  
onder meer Stephen Kelly, Dave 
Hilliard, Patrick Rohr, Pablo Bur-
gos, Marc Deconinck, Suzanne 
van de Laar, Roberto Helder, Rob 
Snellen, Jaap de Jonge, Roy Jon-
geling, Ok van Batenburg, Ano-
niem, Fred Rosenhart en Soek 
Zwamborn. 
 
Deze tentoonstelling is in samen-
werking met Soek Zwamborn tot 
stand gebracht. 
Meer informatie op: www.face-
book.com/rozekunstlijnnu.

V.l.n.r: Fred Rosenhart ontvangt Roze Pluim uit handen van Jos Ahlers (foto aangeleverd). 

Plaatsing van de nieuwe torenspits van de Nederlands Hervormde Kerk 
in Bennebroek in 1956. De oude spits was het jaar daarvoor afgebrand.  

25-jarig jubileum van postduivenvereniging De Gevleugelde Vrienden, 27 november 1949. 

Tentoonstelling ‘Los 
Zand’ in De Waag
Haarlem - Sinds 16 juli open-
de de oudste Haarlemse kunste-
naarsvereniging KZOD, Kunst Zij 
Ons Doel, de deuren weer van Ga-
lerie De Waag aan het Spaarne in 
Haarlem. In de afgelopen maan-
den is het interieur van galerie De 
Waag grondig gerenoveerd. De 
eerste expositie die weer in Ga-
lerie De Waag wordt gehouden, 
is de expositie ‘Los Zand’. Samen 
met Kunstenaars Collectief Vel-
sen organiseert KZOD deze ten-
toonstelling. De deelnemende 
kunstenaars aan de expositie Los 
Zand, zijn Afke Spaargaren, Kees 
Kalkman, Dakmar Scholten, Di-
anne Robinson, Bettine Heslin-
ga, Larissa Neslo, Petra C.M. Mes-
kers, Renske de Jong, Tania En-
gelchor, Annet Verplanke en Win-
nie Meijer-Rob. De expositie is te 
bezichtigen t/m 9 augustus. Ope-
ningstijden donderdag t/m zon-
dag van 13-17 uur. Het gelden-
de corona-protocol is terug te 
vinden bij de ingang van galerie 
De Waag en op de website www.
kzod.nl/. Ook vindt u hier meer in-
formatie over de tentoonstelling.

Op het werk moet je het ook 
treff en met het management, 
oftewel met de bedrijfsleiding. 
Nou weet ik van mezelf dat ik 
ook niet altijd de makkelijk-
ste en kritisch ben (en geluk-
kig maar), maar een leiding-
gevende kan je maken of bre-
ken. Dan wordt het al snel
‘lijdinggevende’ waarbij jij het 
‘lijdend voorwerp’ wordt dat 
hij of zij stukje voor stukje ont-
leedt en afbreekt omdat je 
geen ‘meewerkend voorwerp’ 
bent. Dat wil toch niemand? 

Ik heb gelukkig veel goede 
managers gehad maar ook een 
stel stukken verdriet, waarbij
je je weleens afvraagt hoe die-
gene in hemelsnaam op zo’n 
positie beland kan zijn. Mees-

COLUMNITEITEN

Licht tal niet omdat ze zo integer 
of ‘people manager’ zijn. Vaak 
doordat ze bij anderen de po-
ten onder hun stoel wegza-
gen. Omdat ze alles gauw als 
een bedreiging beschouwen. 
Omdat ze zo competent en zo 
intelligent zijn? Laat me niet
lachen. 
 
Gelukkig niet iedereen hoor, 
maar je hebt ze er tussen. Ooit 
schreef ik een stuk over de ver-
lichtingstijd en vertelde dit aan 
de koffi  etafel. Mijn leidingge-
vende destijds kwam toen par-
does met twee gloeilampen 
aanzetten. Ik vatte dit maar 
lichtjes op: zoiets van een half 
woord en een slecht verstaan-
der, of gewoon niet goed luis-
teren. Enfi n, niet iedereen is 
een licht in de duisternis…

Bart Jonker





Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 29 juli 2020

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

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

Heemstede

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Overlastspreekuur 
6 augustus 
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd. 

Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 
6 augustus tussen 14.00-15.00 uur. Dit keer 
in De Princehof op Glipperweg 57. U hoeft zich 
vooraf niet aan te melden. U kunt vrij inlopen. 
Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevings-
vergunningen
• Camphuysenlaan 17, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 649008, ontvangen 

 13 juli 2020
• Herenweg 88, het kappen van een 

kastanjeboom, wabonummer 652237, 
ontvangen 17 juli 2020

• Oosterlaan 11, het vergroten van de 
zolderverdieping, wabonummer 648611, 
ontvangen 13 juli 2020

• Van der Horstlaan 1, het plaatsen van een 

voordeurluifel, wabonummer 649560, 
ontvangen 14 juli 2020

• Zandvoortselaan 153, restauratie van de 
wachtruimtes op de perrons van station 
Heemstede-Aerdenhout naar grotendeels 
oorspronkelijke staat, wabonummer 652535, 
ontvangen 17 juli 2020

• Zomerlaan 6, het kappen van een den, 
wabonummer 650107, ontvangen 

 14 juli 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Glipperweg 92, het vervangen van kozijnen, 

dakgoot, wijzigen voorgevel, gevelbekle-
ding en vergroten dakkapel, wabonummer 
605332, verzonden 23 juli 2020

• Slotlaan 17, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
639745, verzonden 21 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’.

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 (griffi  erecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:

per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

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

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

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

Wijs op reis in coronatijd
De zomer van 2020 is door het coronavirus 
anders dan we gewend zijn. Met vakantie 
gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. 
Voor wie toch gaat, is het advies: bereid je 

goed voor en informeer jezelf. Kijk op 
www.nederlandwereldwijd.nl of 
download de Reisapp Buitenlandse zaken 
voor Android of IOS.
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