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ZALIG ZOMEREN MET SMAKELIJK SCHEPIJS VAN 
verkrijgbaar bij de BosBar van Landgoed Groenendaal

WIJ ZIJN OPEN!
Zowel afhaal,

terras en restaurant

Tel. 023-5284269
(vanaf 13.00 uur)

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

Raadhuisstraat 2-4

www.mandarin-heemstede.nl

Chinees Restaurant
Heemstede - “Goedendag, hierbij 
stuur ik jullie een paar foto’s van mijn 
achtertuin”, zo schrijft Ingrid Snitker 
uit Heemstede. “Ieder jaar en jaarge-
tijde ziet hij er altijd weer anders uit, 
zoals ik de tuin altijd weer zelf vorm-
geef. Ik hoop dat jullie er plezier aan 
beleven”, aldus Ingrid.

U kunt nog meedoen met de 
Tuinenwedstrijd t/m 8 augustus!
Wilt u ook uw tuin laten zien aan alle 
lezers, bent u trots op uw bloemrijke 
balkon, heeft u een gedeelte van uw 
tuin dat absoluut in de schijnwerpers 
mag? Stuur uw tuinfoto(‘s) in naar de 
redactie: redactie@heemsteder.nl 
onder vermelding van de tuinenwed-
strijd en vertel er iets bij over uw tuin. 
Vergeet niet uw adres en telefoon-
nummer in de mail te vermelden. 
Deelname is mogelijk tot en met 8 
augustus. De mooiste tuinen krijgen, 
zoals op deze pagina, een plekje in 
de krant.
Tuincentrum De Oosteinde jureert en 
stelt voor de mooiste tuinen de 
volgende prijzen beschikbaar: een 
waardebon van 25 euro als aanmoe-
digingsprijs, een bon van 50 euro 
voor de mooiste kleine tuin of het 
mooiste balkon en een bon van maar 
liefst 100 euro voor de mooiste tuin 
in alle opzichten.
Succes!

Onze Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde: 
“Ieder jaargetijde ziet mijn tuin er weer anders uit”

Frida Kahlo en Diego 
Rivera in het Cobra 
Museum van Amstelveen

Heemstede/Regio - Recent zijn de 
gegevens over de criminaliteit in 
Nederland 2020 verstrekt door het 
CBS en de politie en heeft beursgids.
com een onderzoek opgesteld. In het 
kort de meest opvallende resultaten 
uit dit onderzoek: 
1.  De gemeenten met de grootste 

procentuele daling van het aantal 
misdrijven komen voornamelijk uit 
Friesland. 

2.  In de top 10 gemeenten met het 
laagste aantal misdrijven per 1.000 
inwoners zijn er 8 gemeenten uit 
Overijssel vertegenwoordigd. 

3.  Het aantal geregistreerde 
misdrijven is sinds 2010 gedaald 
van 1.200.825 naar 808.030 in 
2020. Dat is een daling van 32,7%. 

4.  De meest voorkomende criminali-
teit in Nederland is Diefstal en 
inbraak. Dit is sinds 2010 gedaald 
met 50,7%. 

5.  Computervredebreuk is het meest 
gestegen misdrijf. Dit is sinds 2010 
gestegen met 939%. Opmerkelijk 
is dat het in 2019 circa 5.000 keer 
bedroeg en in 2020 ruim 11.000 
keer is geregistreerd. 

De cijfers voor Heemstede van het 
aantal misdrijven omgerekend naar 
1.000 inwoners in de jaren 2010 tot 
en met 2020 zijn: 

Het volledige onderzoek is te vinden 
op:
https://beursgidscom/#onderzoek.

Bron en beeld: Beursgids.com.

Criminaliteit in kaart gebracht

2010: 57,9
2011: 56,1
2012: 54
2013: 66,9
2014: 47,3
2015: 45

2016: 40,7
2017: 33,5
2018: 33
2019: 34
2020: 41,2

Excursieprogramma IVN 
Zuid-Kennemerland hervat

Regio - Per augustus heeft IVN 
Zuid-Kennemerland haar excur-
sieprogramma hervat. Om deze 
excursies veilig aan te kunnen 
bieden, is in deze COVID-19 tijd 
een aantal voorwaarden aan de 
excursies verbonden. Voor 
iedere excursie geldt een maxi- 
mum aantal deelnemers (10 per 
aanwezige gids) en is opgeven 
vooraf verplicht. Daarnaast 
gelden er een aantal algemene 
COVID-19 voorwaarden tijdens 
de excursie.
IVN Zuid-Kennemerland ziet 
ernaar uit om u binnenkort weer 
bij hun excursies te ontmoeten.
Meer informatie op: www.ivn.nl/
afdeling/zuid-kennemerland.

IN DIT NUMMER
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtube-kanaal 
van de Adventskerk: 
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Zondag 8 augustus 10u,
Woord- en Communieviering.
Voorganger Pastor A. Dekker. 
Donderdag 12 augustus om 9u, 
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh. 
Maximaal 140 bezoekers per viering 
toegestaan. Reserveren niet meer 
verplicht. Wel aanmelden voor 
aanvang van de viering.
Info: 023-5280504. Alle vieringen 
zijn te volgen via live-stream:
www.parochiesklaverblad.nl. 

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 8 augustus om 10u.
Ds. P. Schalk.
De diensten kunt u volgen via de 
link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Doordeweekse vieringen:
Dinsdagmorgen 3 augustus, 9u, 
Eucharistieviering,
Pater Diego Pildain.
Woensdagmorgen 4 augustus, 10u, 
viering ouderen seniorenpastoraat.
Zondagmorgen 8 augustus, 10u, 
Eucharistieviering, Pater Diego 
Pildain.
Zondagavond 8 augustus, 18.45u, 
Plechtig Lof, m.m.v. E.J. Eradus, 
orgel.
Per viering zijn maximaal 105 kerk-

gangers toegestaan. U hoeft zich 
niet meer van tevoren aan te 
melden voor een viering. Wel 
vragen wij u zich bij binnenkomst in 
de kerk te registreren door uw naam 
en contactgegevens te noteren.
www.parochiesklaverblad.nl

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 8 augustus, 10u.       
Geen dienst in de Oude kerk, 
gezamenlijke dienst in ’t Trefpunt 
Bennebroek.                                                                                                                
Reserveren verplicht: www.kerk-
pleinheemstede.nl/kerkdienstaan-
melding. De diensten zijn online te 
volgen via YouTube en kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl

PETRAKERK
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag, 10-11u.
Aanmelden via: 

reserveringpetrakerk@gmail.com.
Online volgen via: 
www.petrakerkheemstede.nl/live
www.petrakerkheemstede.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 8 augustus 10u.  
Spreker: Elske Stevelmans.
Opgave via website.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
zondag 8 augustus: dr. Gerben 
Heitink. Gezamenlijke dienst met 
Heemstede
Reserveren is niet meer nodig. U 
wordt wel geregistreerd en daarom 
verzocht uiterlijk om 9.45 uur 
aanwezig te zijn.
Alle vieringen kunnen online 
worden gevolgd via:
www.pkntrefpunt.nl, klik op actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Kerklaan 103 is een gemeentelijk monument. Het is 
een villa-achtig woonhuis dat herinnert aan de 
historische bebouwing langs dit deel van de 
Kerklaan met cultuurhistorische waarde. In het bouwtekeningenarchief van 
de gemeente is er geen bouwtekening van, maar op het pand staat het 
bouwjaar 1891. Een beschrijving is terug te vinden op www.hvhb.nl. De 
toen-foto is van C. Peper uit 2005.  

Het pand heeft geen ondernemingen gekend, maar wel ondernemende 
families. Zo was ‘kleerbleeker’ J.G.J. van der Horst één van de bewoners. Hij 
wordt vermeld vanaf begin jaren twintig, bekend van ‘Stoomwasscherij 
J.v.d. Horst & Zn.’ op de Blekersvaart 11. Van der Horst was lang voorzitter 
van voetbalvereniging HBC. 
De kinderen v.d. Horst, Apollina (1930), Adriaan (1932) en Cornelis Jozef 
Maria (1936) zijn op nummer 103 geboren. 

Het Bloemendaals Weekblad van 5 november 1937 meldt een ‘nieuwe 
aansluiting Rijkstelefoon’ bij architect B.N.A. Ir. Frans Coenraad Johannes 
Dingemans (1905-1961) op Kerklaan 103, de nieuwe bewoner. De architect 
verzorgde o.a. in 1938 de aanbesteding voor een kerk in Haarlem. Het 
bestek was aan te vragen bij Dingemans. 

In het Haarlems Dagblad van 13 april 1939 wordt een conciërge-echtpaar 
gezocht door de ‘Mij. Tot Nut van ’t Algemeen’ voor hun Nutsgebouw in 
Haarlem, het secretariaat bevond zich op Kerklaan 103. In 1931 trad hij in 
Haarlem in het huwelijk met Antonia Caroline Hoog. Op 19 januari 1942 is 
dochter Caroline Antonia Dingemans geboren, tevens in 1942 werd hij 
benoemd tot directeur van de Dienst Stadsontwikkeling Maastricht. Vanaf 
1951 was hij stadsarchitect van Maastricht. Dingemans overleed op 
55-jarige leeftijd aan leukemie.  

Vervolgens komen er nog verschillende bewoners op 103 te wonen: kleer-
maker J. Bergman (adresboek 1948), schoenstikker W.P.A. van der Vorst 
(adresboek 1951) evenals 1e Luit KNIL Th. N. Hofman. Verder nog boek-
drukker P. Ruifrok (adresboek 1957), W. Keilman en Mw. L. Ruifrok-
Tempelman (1961), monteur H.J. Kroft (1963), H.P. Willemse (1966), Mw. 

C.H.M. van der Horst (1969-1975) en A.H.M. van Amerongen (vanaf 1971), 
G.W. Schorel (1993). Vanaf 1995 familie Van der Linden. 
De nu-foto is van 1 augustus 2021. 
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Kerklaan hebben, 
dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens). 
sTips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).

Kerklaan toen en nu (26)

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Haarlem/ Overveen - Wegens suc- 
ces organiseert ABC Architectuurcen-
trum Haarlem in de herhaling de fiet-
stocht langs de 100-jarige Zeeweg, 
op dinsdagmiddag 17 augustus van 
14:00 tot ca 16.30 uur. Kosten: € 7,50 
(voor Museumkaarthouders en Vrien-
den van het ABC € 5,00). Maximaal 
aantal deelnemers:12. Verzamelen: 
om 14u bij pannenkoekenhuis De 
Hemelse Pannenkoek, Zeeweg 3, 
Overveen. Vooraf aanmelden en be- 
talen via de website is noodzakelijk 
gezien het maximum aantal deelne-
mers op https://architectuurhaarlem.
booqi.me/category/69/entreetickets- 
abc- architectuurcentrum.

Tweede fietstocht 
Zeeweg door ABC 
Architectuurcentrum

Haarlem - De politie in Haarlem 
heeft woensdagmiddag 28 juli een 
40-jarige man uit die plaats aange-
houden op verdenking van beledi-
ging van een beveiligingsmede-
werker die werkzaam is bij een zelf-
bedieningswinkel. Nadat de politie 
de man aansprak beledigde hij ook 
de politiefunctionarissen door naar 
hen te spuwen. Vanwege zijn recalci-
trante en agressieve gedrag werd hij 
geboeid. Bij de fouillering is een 
ploertendoder aangetroffen. Dit 
wapen is inbeslaggenomen. De man 
werd overgebracht naar het politie-

bureau. Na verhoor is hij heenge-
zonden. De man is gedagvaard en zal 
zich te zijner tijd moeten verant-
woorden bij de rechter.

Politie houdt spuwende man aan

Heemstede - Deze bloeiende Ane-
mone hupehensis, ook wel Chinese 
anemoon genoemd, is een plaatje 
om te zien. 
Ze werd ergens tussen 1900 en 1910 
in Europa ingevoerd in Nancy, en is 
afkomstig uit de Chinese provincie 
Hebei.
De Chinese oorsprong is ook in de 
Latijnse naam te ontdekken. De 
bloemen zijn wit, roze of gemengd 
van kleur en geliefd, zoals op de foto 
te zien, bij hommels.

Fraaie Chinese 
anemoon

Chinese anemoon. Foto: Bart Jonker.
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ACHTER HET FORNUIS

Tja, een eenvoudig en een heerlijk Italiaans nagerecht. Dit verrassende 
nagerecht werd een keer voor ons 
geserveerd in Italië in een Calabrees 
restaurant en oogstte bij de gasten 
hoge ogen. Het is even stoeien met de 
dunne pannenkoekjes (crêpes), maar u 
steelt met dit nagerecht zeker weten de 
show!
Begin met het maken van crêpes.   

Benodigdheden (4 personen): 
Voor de crêpes (6x):

Bereiding crêpes:
Meng in een kom, de melk, de eieren en de geklaarde gesmolten boter. 
Meng apart in een andere kom de bloem met het snu� e zout. Maak een 
kuiltje in de bloem en giet het mengsel uit de andere kom hierbij, als 
kloppend, samen met de vanillesuiker. Goed mengen en laat het beslag 
minimaal een uurtje rusten.
Verhit de 20 gram boter in een koekenpan op gemiddeld vuur en doe als 
de boter gesmolten is een dun laagje beslag in de pan, beweeg de pan 
zodanig, dat de crêpe de hele pan dun bestrijkt. Als de randjes gaar 
worden, de crêpe voorzichtig omdraaien, zodat hij in een stuk heel blijft. 
Bak op deze wijze zes crêpes en laat deze los van elkaar afkoelen. 

Benodigdheden vulling:
500 gram gewassen aardbeien, uitgelekt en in partjes gesneden
1 bakje mascarpone
1 bekertje verse slagroom
2 x 2 eetlepels basterdsuiker
Sap van een uitgeperste sinaasappel
Wat cacaopoeder

Bereiding aardbeienvulling:
Klop de slagroom stijf met een (staaf ) mixer en 2 eetlepels basterdsuiker.  
Meng in een andere kom de mascarpone, het sinaasappelsap en de 
overige 2 eetlepels basterdsuiker. Spatel daarna de slagroom hier door-
heen. Goed mengen tot er een glad mengsel ontstaat.
Neem een schaal en leg de eerste afgekoelde crêpe op de bodem van 
deze schaal, alvorens alle crêpes bijgesneden te hebben op de maat van 
de schaal. Bestrijk iedere crêpe met het mascarpone/slagroommengsel, 
met een laag partjes aardbeien verdeeld hier bovenop. Eindig met de 
topping van mascarpone en de aardbeien. Minstens een uur in de koel-
kast op laten stijven. Bestrooien voor het serveren met een beetje caca-
opoeder. Buon appetito (eet smakelijk)! 

Lasagne van crêpes
en aardbeien 
Tja, een eenvoudig en een heerlijk Italiaans nagerecht. Dit verrassende 

achter het fornuis 

• 2 eieren
• 250 ml melk
• 100 gram gezeefde bloem
• 20 g roomboter voor het bakken

•  30 g gesmolten (geklaarde) 
roomboter

• 1 eetlepel vanillesuiker
• 1 à 2 snufj es zout 

Door Mirjam Goossens

Haarlem –  Na 29 jaar gaat Nancy ten 
Brink, de eigenares van Nencies, het 
stokje doorgeven. De speciaalzaak
in lingerie en badmode in de Haar-
lemse Gierstraat staat er uitstekend 
voor en heeft in tegenstelling tot 
veel winkeliers een goed jaar achter 
de rug. Ondanks de coronacrisis, of 
wellicht dankzij, is de omzet zelfs 
gestegen. Tijdens de lockdown is de 
winkel altijd open gebleven, want 
online shoppen bleek geen goed 
alternatief. Het is daarom ook niet uit 
noodzaak dat het bedrijf per 1 
augustus overgaat naar haar ervaren 
medewerkster Corina Stoop. Zelf is 
Ten Brink vol vertrouwen voor de 
toekomst van de speciaalzaak van 67 
vierkante meter: “Het is echt de kip 
met de gouden eieren”, stelt ze.

Dat was het zeker nog niet toen 
Nencies in 1993 haar deuren opende. 
Wat de eigenares voor ogen had was 
een speciaalzaak in lingerie en bad-
mode in het luxere segment, maar 
wel toegankelijk voor iedere vrouw, 
ongeacht de kledingmaat. “Wat ik 
niet wilde was ook duidelijk: geen 
keten, maar exclusieve merken 
gekoppeld aan persoonlijk advies.”

Een klantenbestand opbouwen doe 
je niet van de ene op de andere dag, 
daar gaat veel inzet en vakkennis aan 
vooraf. Nancy ten Brink weet als geen 
ander dat een goede band opbou-
wen met je klanten een proces is. 
“Vertrouwen is kostbaar en je moet 
er keihard aan werken om het te 
behouden. Lukt dat, dan blijven de 
klanten terugkomen en gaat de 
reclame van mond tot mond.”
Ten Brink heeft in die jaren lief en 
leed voorbij zien trekken in haar 

winkel. “Veel mensen ken ik ook al 29 
jaar. Ze waren en zijn hier welkom, 
van jonge meisjes tot tachtigers, van 
cupmaat AA tot H. Ze komen uit het 
hele land hiernaartoe, waaronder 
natuurlijk ook uit Heemstede.”

Helemaal weg gaat Ten Brink niet; ze 
blijft zich zijdelings bezighouden 

met de inkoop, maar gunt zichzelf 
wel meer vrije tijd : “Ik word binnen-
kort 65 jaar en langer dan een weekje 
vakantie zat er nooit in. Mijn tijd 
breekt nu aan in de wetenschap dat 
de dagelijkse leiding in goede 
handen zit bij Corina Stoop. Nencies 
gaat dus gewoon verder onder een 
vernieuwde naam, Nencies Luxury.” 

Nancy ten Brink van Nencies geeft het 
stokje door aan haar medewerkster

Nancy ten Brink, links op de foto met haar opvolgster Corina Stoop.

Haven geeft een heel andere aanblik
Heemstede - Opeens was daar een stroomversnelling in de afwerking van het havengebied vorige week. Op maandag 
26 juli was het nog een behoorlijke bouwplaats, aan het eind van de week was alles ‘spik en span’, waren alle drang-
hekken weg en was de haven openbaar.  Toch is het nog niet helemaal klaar, want het straatmeubilair, het groen, een 
hek voor de huurligplaatsen, straatverlichting, toilethokje, verkeersborden (de ventweg wordt tenslotte eenrichtings-
verkeer vanuit de Havenstraat en die moeten nog allemaal geplaatst worden. Volgens de gemeente is men half 
november pas klaar. Toch ziet het er fraai uit. Ook een stukje nostalgie is gebleven, zoals op de foto te zien is.

De opgeknapte haven. Foto: Harry Opheikens.

Heemstede - Speciaal voor de zomer-
maanden draaien er bij WIJ Heem-
stede in de grote zaal van de Luifel, 
Hereweg 96 in Heemstede vaker 
fi lms. Dit zijn vaak fi lms met een 
thema of nieuw uitgekomen fi lms. 
De volgende fi lms zijn te zien: 
•  Komisch drama (2015) Film op woens-

dag 11 augustus om 19.30 uur 
•  Romantisch drama (2019) Film & 

lunch op donderdag 12 augustus 
om 10.30 uur 

•  Romantisch drama (2016) Film op 
donderdag 19 augustus om 16.00 
uur 

•  Romantisch drama (2015) Film op 
woensdag 25 augustus om 19.30 
uur. 

Wilt u meer informatie over de titel 
en/of de inhoud van de fi lm? Belt u 
dan even met de receptie van de 
Luifel: 023- 548 38 28. 
Opgeven voor de fi lm is verplicht en 
kan via www.wijheemstede.nl, 
023-548 38 28 of
info@wijheemstede.nl. 
Er is een maximum aantal bezoekers 
voor de fi lmzaal en vanzelfsprekend 
wordt deze volgens de geldende 
coronaregels ingedeeld. 

Zomerfi lms in de Luifel 
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. hoorbaar uitademen; 7. kuit van de steur; 12.
oude doek of lap; 13. Antilliaans eiland; 14. opstootje; 15.
bevroren water; 17. groot ongeluk; 19. strook; 21. kosten koper
(afk.); 22. vochtig; 24. onderdeel van de wiskunde; 27. bijen-
product; 28. takkewijf; 30. bladgroente; 31. rivier in Engeland;
32. logé (eter); 33. paleis in Apeldoorn; 35. dop op zuigfles; 37.
tennisterm; 38. man met veel ervaring; 41. Japanse munt; 42.
deel van eetservies; 44. kier of spleet; 46. Portugese wijn; 47.
deel van been; 48. familielid; 49. melkklier; 50. twaalf uur ’s-
middags; 52. deel van voet; 54. weegschaal (bascule); 56.
straalvliegtuig; 58. schoon en proper; 61. bloeiwijze; 62. dob-
bel- of kaartspel; 64. ontkenning; 65. schoolvak; 67. Bredase
voetbalclub; 68. dun en mager; 70. taaie grondsoort; 72. wit-
handgibbon; 73. ons volkslied; 76. meisjesnaam; 77. verbran-
dingsrest; 78. Aziatisch rijstgerecht; 79. godin van de maan; 81.
koninklijke landmacht (afk.); 82. tijdperk; 83. bontsoort; 84.
nieuw (Lat.); 86. bedroevend (triest); 87. eenvoudig restaurant.

Verticaal 1. jong varken; 2. inhoudsmaat (afk.); 3. raam-
scherm; 4. openbaar vervoermiddel; 5. plaats in Italië; 6. ver-
slaafde aan harddrugs; 7. bewerking van melk; 8. toestand van
rust; 9. loofboom; 10. aluminium (scheik. afk.); 11. gymnastiek-
toestel; 16. plaaggeest; 18. snijwerktuig; 20. plaats in Gelder-
land; 21. oogholte; 23. bloembolgewas; 25. schuin toelopend;
26. plaats in Noord-Brabant; 27. eenheid van elektrisch vermo-
gen; 29. draaisnelheid van een motor; 32. onhandig gedoe; 34.
Noorse munt; 36. deel van een kamer; 37. sociaal economi-
sche raad (afk.); 39. kleurloos edelgas; 40. zacht en liefdevol;
42. draaiend een gat maken; 43. man van adel; 45. duizend
kilo; 46. hoofddeksel; 51. sterk ijzerhoudende grondsoort; 53.
telwoord; 54. deel van een auto; 55. rivier in Duitsland; 56. ven-
tje (knaap); 57. metalen wasbak; 59. militair voertuig; 60. land
in Afrika; 62. slangvormige vis; 63. tramstalling; 66. lokspijs; 67.
muurholte; 69. oog in een touw; 71. boomsoort; 73. koopmans-
goed; 74. Europese munt; 75. heilige; 78. Nederlandse Radio
Unie (afk.); 80. droog (van wijn); 82. rivier in Friesland; 85.
onder andere (afk.).

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

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

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

Horizontaal 1. hoorbaar uitademen; 7. kuit van de steur; 12.
oude doek of lap; 13. Antilliaans eiland; 14. opstootje; 15.
bevroren water; 17. groot ongeluk; 19. strook; 21. kosten koper
(afk.); 22. vochtig; 24. onderdeel van de wiskunde; 27. bijen-
product; 28. takkewijf; 30. bladgroente; 31. rivier in Engeland;
32. logé (eter); 33. paleis in Apeldoorn; 35. dop op zuigfles; 37.
tennisterm; 38. man met veel ervaring; 41. Japanse munt; 42.
deel van eetservies; 44. kier of spleet; 46. Portugese wijn; 47.
deel van been; 48. familielid; 49. melkklier; 50. twaalf uur ’s-
middags; 52. deel van voet; 54. weegschaal (bascule); 56.
straalvliegtuig; 58. schoon en proper; 61. bloeiwijze; 62. dob-
bel- of kaartspel; 64. ontkenning; 65. schoolvak; 67. Bredase
voetbalclub; 68. dun en mager; 70. taaie grondsoort; 72. wit-
handgibbon; 73. ons volkslied; 76. meisjesnaam; 77. verbran-
dingsrest; 78. Aziatisch rijstgerecht; 79. godin van de maan; 81.
koninklijke landmacht (afk.); 82. tijdperk; 83. bontsoort; 84.
nieuw (Lat.); 86. bedroevend (triest); 87. eenvoudig restaurant.

Verticaal 1. jong varken; 2. inhoudsmaat (afk.); 3. raam-
scherm; 4. openbaar vervoermiddel; 5. plaats in Italië; 6. ver-
slaafde aan harddrugs; 7. bewerking van melk; 8. toestand van
rust; 9. loofboom; 10. aluminium (scheik. afk.); 11. gymnastiek-
toestel; 16. plaaggeest; 18. snijwerktuig; 20. plaats in Gelder-
land; 21. oogholte; 23. bloembolgewas; 25. schuin toelopend;
26. plaats in Noord-Brabant; 27. eenheid van elektrisch vermo-
gen; 29. draaisnelheid van een motor; 32. onhandig gedoe; 34.
Noorse munt; 36. deel van een kamer; 37. sociaal economi-
sche raad (afk.); 39. kleurloos edelgas; 40. zacht en liefdevol;
42. draaiend een gat maken; 43. man van adel; 45. duizend
kilo; 46. hoofddeksel; 51. sterk ijzerhoudende grondsoort; 53.
telwoord; 54. deel van een auto; 55. rivier in Duitsland; 56. ven-
tje (knaap); 57. metalen wasbak; 59. militair voertuig; 60. land
in Afrika; 62. slangvormige vis; 63. tramstalling; 66. lokspijs; 67.
muurholte; 69. oog in een touw; 71. boomsoort; 73. koopmans-
goed; 74. Europese munt; 75. heilige; 78. Nederlandse Radio
Unie (afk.); 80. droog (van wijn); 82. rivier in Friesland; 85.
onder andere (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Regio - Sinds zaterdag 1 augustus 
houdt Stichting De Noordzee de 
achtste editie van de Boskalis Beach 
Cleanup Tour. Vijftien dagen lang 
rapen vrijwilligers in weer en wind 
afval langs de hele Noordzeekust. 
Meer dan 2.000 vrijwilligers hebben 
zich aangemeld voor de 30 opruim-
acties: elke dag wordt het strand 
zowel in het noorden als in het 
zuiden van het land opgeruimd. De 
vrijwilligers ruimen al het afval op 
dat ze tegenkomen en hebben 
daarbij in het bijzonder aandacht 
voor peuken.

Plastic peuken vervuilen het 
strand en de zee
Op toeristische stranden zijn peuken 
het meest gevonden soort afval. Om 
de peukenvervuiling zichtbaar te 
maken, worden tijdens de Tour elke 
dag alle peuken apart gehouden en 

geteld. “Lang niet iedereen weet dat 
de filter van een sigaret grotendeels 
uit plastic en giftige stoffen bestaat 
die wel acht liter water kunnen 
vervuilen,” legt afvalexpert Marijke 
Boonstra van Stichting De Noordzee 
uit. “Voor een schone en gezonde 
Noordzee zijn peukenvrije stranden 
nodig.”

Samen veilig opruimen
Vanwege COVID-19 heeft de stich-
ting maatregelen genomen om de 
opruimacties veilig te laten lopen. 
Vrijwilligers melden zich aan voor 
een tijdslot om drukte aan het begin 
van de dag te voorkomen, er is volop 
desinfectiemateriaal aanwezig en in 
plaats van als één groep te bewegen 
ruimt iedereen op met het eigen 
gezelschap. Bovendien biedt het 
strand de mogelijkheid om elkaar 
veel ruimte te geven. Juist nu veel 

mensen vakantie vieren in eigen land 
wil Stichting De Noordzee het belang 
van een schoon strand en een 
schone zee benadrukken.

“Afval hoort niet op het strand. Het 
valt uiteen in kleine stukjes, draagt 
bij aan de plasticsoep en is schadelijk 
voor vissen, vogels en zeezoogdieren 
omdat ze het aanzien voor voedsel of 
erin verstrikken,” legt Boonstra uit. 
“Elk stukje afval dat wordt opgeraapt 
telt. Juist de kleine stukjes zijn heel 
schadelijk voor dieren. Dus het is 
heel mooi dat ook dit jaar veel 
mensen hun handen uit de mouwen 
willen steken voor een schone zee.” 

Inschrijven 
Het is nog mogelijk om deel te 
nemen aan één of meerdere etappes. 
Inschrijven kan via:
www.beachcleanuptour.nl/etappes.

Peuken rapen langs Noordzeekust

Foto: Linde van Asperen, Stichting de Noordzee.

Aalsmeerderbrug - Kinderspeel-
goed had in de periode van 1940-
1945 een extra belangrijke rol voor 
kinderen die zich in deze verschrik-
kelijke periode konden terugtrekken 
in hun eigen veilig gewaande omge-
ving en de tijd hiermee door 
kwamen. Daardoor werd speelgoed 
meer en meer een bron van hoop en 
troost.

Daarom begint 21 augustus de 
nieuwe expositie ‘Kinderspeelgoed in 
de Tweede Wereldoorlog’ in het 
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmu-
seum’40-’45 bij het Fort Aalsmeer 
aan de Aalsmeerderdijk 460 in 
Aalsmeerderbrug. 
 
Alle facetten van kinderspeelgoed
De tentoonstelling laat alle facetten 
zien van het kinderspeelgoed uit de 
Tweede Wereldoorlog, natuurlijk ook 
poppetjes zoals soldaten, cowboys 
en indianen. Die zijn vaak met de 
hand gemaakt door hun vader of een 
oom, maar ook het speelgoed dat 
werd geproduceerd en gewilde 
cadeautjes waren wordt getoond. 
Dat gaat van een simpel houten 
vliegtuigje tot imposante bouw-
werken van Meccano of gemaakt van 
vliegtuigaluminium dan wel van lood 
gegoten, of houten speelgoed 
gemaakt door de Canadese soldaten 
in Brabant in December 1944. Dat is 
als Sinterklaaspresentjes uitgedeeld 
aan de kinderen. 

De samensteller en CRASH vrijwil-
liger Richard Mutsaers heeft een 
bijzondere collectie bij elkaar weten 
te brengen, van een bootje gemaakt 
van blikken van de voedseldrop-
pingen tot een trapkar. 

Een groot diorama toont een beeld 
van een deel van bevrijd Nederland 
waarbij het landschap deels is over-
genomen door de bevrijdingslegers. 
Alle objecten zijn kinderspeelgoed. 

Elisabeth Stienstra
De kinderjaren van Elisabeth 
Stienstra (roepnaam Els), geboren in 
1943 in Haarlem is het belangrijke 
middelpunt van deze tentoonstel-
ling. Haar collectie speelgoed met 
foto’s en haar verhaal over de vlucht 
uit Haarlem naar de Wieringermeer is 
de basis van deze kinderspeelgoed 
tentoonstelling.
Het museum is geopend op zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur en de 2e 
zondag van de maand ook van 10.00 
tot 16.00 uur. De toegang bedraagt € 
6,00 voor volwassenen en € 3,00 voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Donateurs 
van de stichting en veteranen 
hebben gratis toegang. 

Toegang reserveren 
Als gevolg van de beperkingen inge-
volge de COVID-19 richtlijnen 
moeten bezoekers 1,5 meter afstand 
houden en de hygiëne maatregelen 
in achtnemen. Bezoekers van het 
museum moeten zich opgeven via 
de website op www.crash40-45.nl/
kaarten-reserveren/.  
Voor meer informatie over het 
museum en het werk van het CRASH 
Luchtoorlog en Verzetsmuseum ’40- 
‘45 kunt u de website 
www.crash40-45.nl, Instagram of de 
Facebookpagina raadplegen.

Nieuwe expositie ‘Kinderspeelgoed in WOII’

Kinderspeelgoed in de Tweede 

Wereldoorlog. Foto: aangeleverd door 

CRASH ’40-’45 Museum.
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Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - De coronabesmet-
tingen doen weer een stapje terug. 
Zowel landelijk als lokaal in Heem- 
stede daalde het aantal besmetting 
flink. Ook in de ziekenhuizen is de 
afname weer zichtbaar. Op 30 juli 
werden er slechts 3 patiënten in 
Nederlandse ziekenhuizen opge-
nomen. Uiteraard zijn er miljoenen 
Nederlanders die hier of elders 
vakantie vieren. Mogelijk wordt er 
daarom minder getest. De GGD heeft 
laten weten dat het langzaamaan 
gaat afschalen. In onze regio gaan de 
locaties in Beverwijk en Uitgeest half 
augustus dicht. De grote tent bij de 
Kennemer Sporthal in Haarlem gaat 
eind september dicht. 

Testen neemt af
Het aantal te testen personen neemt 
zienderogen af. Dit beeld is over het 
gehele land te zien. De afgelopen 
week (30) werden in Heemstede 43 
besmettingen geconstateerd. Dit is 

ruim 40% minder dan in week 29. Het 
leidde wel tot één ziekenhuisop-
name, geen IC-opnames of sterfge-
vallen. Het (R) getal is spectaculair 
gedaald. Op het toppunt een paar 
weken terug van 3 is dat nu 0,7. 
Ongeveer 89% van de geconsta-
teerde besmettingen zijn terug te 
voeren op de Deltavariant. Hoewel je 
mag aannemen dat in landelijke 
zorginstellingen en thuiswonende 
ouderen (70+) allen zijn ingeënt, 
komen daar nog steeds besmet-
tingen voor. In Nederlandse verpleeg- 
huizen en gehandicaptenzorg wer- 
den 19 besmettingen geconstateerd 
en onder de ouderen die thuiswonen 
101.

Tweedeling
De tweedeling tussen gevacci-
neerden en zij die dit niet willen 
speelt steeds meer op.  De niet-
gevaccineerden beroepen zich op de 
grondwet, waarin hun lichamelijke 
integriteit niet ingeperkt mag 
worden. Rechtsgeleerden zien echter 

ruimte om dit te omzeilen. Zeker in 
de gezondheidszorg lijkt het niet 
acceptabel dat personeel ongevac-
cineerd zieken helpen met de kans 
het virus over te dragen op een 
patiënt. 

Het kabinet kwam maandag 2 
augustus met maatregelen die 
opnieuw meer vrijheid moesten 
geven. Het had niet veel om het lijf. 
De evenementen mogen niet door-
gaan als er meer dan 750 mensen 
aanwezig zijn en het moet in de 
openlucht plaatsvinden. Dat is een 
domper voor deze sector. De overige 
geldende maatregelen blijven van 
kracht.
Mensen die het Janssen-vaccin 
hebben gehad, moeten vier weken 
wachten alvorens hun vinkje in de 
App verschijnt. Dat is nieuw, het is 
dus niet zo dat direct na de Janssen 
prik men immuun zou zijn. 

Op 9 en 13 augustus volgt nieuwe 
informatie.

Corona in Heemstede week 30 INGEZONDEN COLUMN GGD

Zoals bekend zitten we in de 
tweede helft van de vaccinatiecam-
pagne en gaan we het opgebouw- 
de netwerk aan test- en vaccinatie-
voorzieningen ontmantelen. We 
schakelen terug naar één massa 
test- en vaccinatielocatie op 
Schiphol en zetten daarnaast in op 
een fijnmazig aanbod dat zich 
vooral richt op bijzondere doel-
groepen. Nu we nog een uitgebreid 
netwerk hebben staan en we graag 
iedereen in de gelegenheid willen 
stellen om zich dicht bij huis te 
laten vaccineren, start GGD Kenne-
merland met een open inloop, te 
beginnen in Uitgeest en later ook 
op andere locaties.

Vanaf maandag 2 augustus kan iedereen van 12 jaar en ouder, die nog 
geen vaccinatie-afspraak heeft gemaakt, in Uitgeest (locatie De Zien aan 
de Zienlaan 4) terecht voor de eerste prik zonder afspraak. Op de locatie 
in Uitgeest wordt gevaccineerd met BioNTech/Pfizer. De mogelijkheid om 
langs te komen zonder afspraak geldt alleen voor mensen die nog geen 
vaccinatie-afspraak hebben staan en voor de eerste prik komen. Geadvi-
seerd wordt te kijken op de website van de GGD Kennemerland om meer 
te weten over de openingstijden en wat je mee moet nemen. Spreekt u in 
uw omgeving wellicht mensen die moeite hebben ervaren om een 
afspraak te maken? Wijs ze dan vooral op deze mogelijkheid.   

Wat nog wel van het hart moet is dat het op onze test- en vaccinatie-
straten nog steeds voorkomt dat medewerkers worden lastig gevallen of 
zelfs bedreigd. Soms gaat het om mensen die verward gedrag laten zien, 
maar ook om mensen die niet mis te verstaan uiting geven aan hun onge-
noegen over testen en vaccineren. Tevens hebben we ook te maken met 
schriftelijke bedreigingen. Hoewel het hebben van een eigen mening en 
het uiten daarvan in onze samenleving een grondrecht is, kan niet 
worden toegestaan dat geweld, fysiek of verbaal, tegen hulpverleners 
plaatsvindt. 

We zien gelukkig de meldingen weer dalen en de vaccinatiegraad is 
hoog. Dus we zijn al ver op streek. Ook al denk je er anders over, laat dan 
wel de mensen hun werk doen voor degenen die zich wel door testen en/
of vaccineren beschermd voelen. Een beetje lief zijn voor elkaar, is niet 
verkeerd.

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Eerste prik zonder 
afspraak 

Bert van de Velden. Foto: aange- 

leverd door GGD Kennemerland.

Heemstede/Regio - In de periode 
van 15 januari t/m 28 juli zijn er 
571.203 vaccinaties gezet door GGD 
Kennemerland, waarvan 348.027 
eerste prikken (61%) en 223.108 
tweede prikken (39%).
In de week van 22 t/m 28 juli zijn er 
28.722 vaccinaties gezet door GGD 
Kennemerland, waarvan 3.886 eerste 
prikken (14%) en 24.836 tweede 
prikken (86%). Er zijn deze week 
6.013 vaccinaties minder gezet dan 
de week ervoor.
 
In de periode van 7 januari t/m 28 juli 
zijn er 314.018 inwoners van GGD-
regio Kennemerland gevaccineerd 
door een GGD (57.109 per 100.000 
inwoners). Van de gevaccineerde 
inwoners zijn 99.867 deels gevacci-
neerd (32%) en 214.151 volledig 
gevaccineerd (68%) door een GGD.
 
De komende weken zal het aantal 
gezette vaccinatie per week blijven 
afnemen. Als gevolg hiervan zal het 
aantal vaccinatielocaties verspreid 
over de regio ook afnemen. 
De vaccinatielocaties in Beverwijk en 
Uitgeest sluiten half augustus. De 
overige locaties blijven nog wel 
langer open.  
 
Besmettingen en testen
Afgelopen week (22 t/m 28 juli) 
waren er in Kennemerland 1.139 
nieuwe besmettingen (207 per 
100.000 inwoners). Dit zijn er 1.395 
minder dan de week ervoor (-55%).
In die week zijn er 9.517 testen afge-
nomen door GGD Kennemerland. Dit 
zijn er 6.869 minder dan de week  
ervoor(16.386).

In de meeste leeftijdsgroepen lag het 
aantal nieuwe besmettingen deze 
week hoger ten opzichte van die 
week ervoor, met uitzondering van 
de 18-24 en 25-29-jarigen die juist 
een afname lieten zien. Daarbij lieten 
de 18-24-jarigen de grootste afname 
zien t.o.v. de week ervoor (-43%).
In vrijwel alle leeftijdsgroepen lag 
het aantal besmettingen vorige week 
duidelijk lager. De 13-29-jarigen 
lieten de grootste afname zien.
Ondanks de forse afname, lag het 
aantal besmettingen per 100.000 

inwoners vorige week opnieuw het 
hoogst bij de 18-24-jarigen (536 per 
100.000 inwoners), gevolgd door de 
13-17-jarigen (481 per 100.000 
inwoners).
Inwoners uit de regio Kennemerland 
kunnen zich laten testen in Haarlem, 
Beverwijk en bij P4 Lang Parkeren 
Schiphol. Een mobiele testbus staat 
ten slotte in wisselende gemeenten. 

In Uitgeest vanaf maandag eerste 
prik ook zonder afspraak
Sinds maandag 2 augustus kan 
iedereen van 12 jaar en ouder die 
nog geen vaccinatie-afspraak heeft 
gemaakt terecht in Uitgeest voor de 
eerste prik zonder afspraak. GGD 
Kennemerland wil inwoners hiermee 
de mogelijkheid bieden om zich 
laagdrempelig en dichtbij huis te 
laten vaccineren.
 
De vaccinatielocatie in Uitgeest is 
geopend tot en met 15 augustus 
2021. Aangezien minder massaal 
wordt gevaccineerd en fijnmazig 
vaccineren is geïntensiveerd, wordt 
het aantal vaccinatielocaties weer 
afgebouwd.
 
Op de locatie in Uitgeest wordt 
gevaccineerd met BioNTech/Pfizer. 
De mogelijkheid om langs te komen 
zonder afspraak geldt alleen voor 
mensen die nog geen vaccinatie-
afspraak hebben staan en voor de 
eerste prik komen.
 
De vaccinatielocatie bevindt zich in 
Sporthal De Zien aan de Zienlaan 4. 
De locatie is zeven dagen per week 
geopend. Vaccineren zonder afspraak 
vindt op maandag plaats van 13.30 
tot 19.00 en op dinsdag tot en met 
zondag van 10.00 tot 16.00.
 
Meer informatie over vaccineren 
zonder afspraak op andere locaties 
volgt binnenkort.
 
Vaccinatie zonder afspraak 
mogelijk voor reizigers op 
Schiphol
Sinds woensdag 28 juli biedt GGD 
Kennemerland vertrekkende en 
aankomende reizigers op Schiphol 
de mogelijkheid om zich zonder 

afspraak te laten vaccineren (eerste 
prik) tegen COVID-19 op de XL-vacci-
natielocatie bij P4 Lang Parkeren. 
Hiervoor is ook een gratis pendel-
dienst beschikbaar.
 
Medewerkers van GGD Kennemer-
land staan vanaf woensdag bij de 
vertrek- en aankomsthallen op 
Schiphol om reizigers te informeren 
over deze vaccinatiemogelijkheid bij 
P4. Daarnaast krijgen reizigers de 
optie om direct een afspraak voor 
een coronavaccinatie in hun eigen 
regio te maken. Dit kan bij de blauwe 
balie tussen aankomsthal 3 en 4. 
Beide voorzieningen zijn beschikbaar 
voor inwoners van Nederland.
 
Op 14 juli is GGD Kennemerland al 
gestart met het uitdelen van zelf-
testen op Schiphol. Dit gebeurt bij de 
gates, voor de baggage reclaim en bij 
de aankomsthallen. Per dag worden 
inmiddels zo’n 10.000 testen uitge- 
deeld.
 
Daar komt nu de mogelijkheid om 
direct gevaccineerd te worden bij. 
Reizigers kunnen zelf naar de vacci-
natielocatie bij P4 Lang Parkeren 
rijden of gebruikmaken van de gratis 
pendeldienst. Deze staat klaar op 
halte A15 bij plaza, bij uitgang deur B 
(tegenover de Hema bij aankomsthal 
4).
 
Bron: GGD Kennemerland.

Wekelijkse corona-update GGD

Santpoort-Zuid – Leest u met 
plezier mooie boeken en wilt u uw 
leeservaringen delen met anderen? 
In Santpoort Zuid begint binnenkort 
een leesclub literatuur van Senia 
leesgroep, waarvan u lid kunt 
worden. In Brasserie De Boemel, 
Willem de Zwijgerlaan 61 in Sant-
poort-Zuid bij station Santpoort-
Zuid, is op donderdagmiddag 19 
augustus een informatiebijeenkomst 
voor mensen die het leuk vinden om 
moderne literatuur te (gaan) lezen. 
De bijeenkomst is een initiatief van 
de landelijke organisatie Senia. Senia 
richt in heel Nederland leesclubs op. 
Leidraad voor de groepen zijn 

boekenlijsten die zijn opgesteld door 
deskundigen.
Meer informatie over de werkwijze is 
te vinden op www.senia.nl.

Praktische informatie
Belangstellenden uit Santpoort en 
omgeving zijn welkom op 19 
augustus om 16:00 uur in Brasserie 
De Boemel, W. de Zwijgerlaan 61 in 
Santpoort Zuid (station Santpoort 
Zuid). Aanmelden is noodzakelijk in 
verband met de 1,5 m die in acht 
gehouden moet worden. Dit kan via 
e-mail:
mailto:miek.vandesande@senia.nl.
Meer informatie op: http://senia.nl.

Aanvang leesclub literatuur in Santpoort-Zuid

Leesclub in de buitenlucht. Foto: aangeleverd door Stichting Leesclub Senia.

Foto: Bigstock.
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Haarlem – Dichter, muzikant en cul-
turele aanjager Joshua Baumgarten 
is samen met Anita Brouwer de 
nieuwe coördinator van het aanloop-
centrum van Stem in de Stad. In het 
aanloopcentrum op de Nieuwe 
Groenmarkt in Haarlem komen 
mensen om te praten en te luisteren. 
Stem in de Stad is de plek voor Haar-
lemmers die niet altijd gezien of 
gehoord worden. Stem in de Stad 
voert wekelijks met 12 medewerkers 
en 200 vrijwilligers een groot aantal 
projecten uit, variërend van schuld-
hulpverlening, begeleiding van 
mensen in psychische nood en hulp 
voor verslaafden en asielzoekers op 
hun tocht naar hun nieuwe bestaan.

Ontmoeten en verbinden
Joshua Baumgarten kijkt ernaar uit 
om zijn steentje bij te dragen en de 
Haarlemmers die zich aan de rand 
van de samenleving bevinden een 
manier te geven om zich gezien en 
essentieel te voelen. Zo is hij deze 
zomer ook tourguide tijdens de geor-
ganiseerde audiotour door Haarlem 
‘Stemmen in de Stad’. 
Ontmoeten en verbinden zijn de 
sleutelwoorden van het aanloopcen-
trum. Naast het schenken van koffie 

en thee zijn er in het aanloopcen-
trum diverse activiteiten. Anita 
Brouwer richt zich onder andere op 
de afhaalmaaltijden. Net zoals Joshua 
Baumgarten heeft Anita Brouwer een 
veelzijdige achtergrond, zij was vrij-
willigerscoördinator bij verpleegte-
huizen in Haarlem en Zeist. Maar zij 
schrijft ook liedjes en ontwerpt 
interieurs. 

Georganiseerde audiotour
deze zomer
Deze zomer organiseert Stem in de 
Stad georganiseerde audiotours 

langs een aantal bijzondere stoepte-
gels door de stad Haarlem waar 
verhalen van Haarlemmers te beluis-
teren zijn die de nodige tegenslagen 
hebben meegemaakt. De audiotour 
(max 10 personen per keer) is op 
woensdag, vrijdag en zaterdag om 
14.00 uur. De kosten zijn € 9,50 per 
deelnemer. De tour duurt circa een 
uur.
Boek de audiotour via:
www.stemindestad.nl.

Hier is ook meer informatie te vinden 
over Stem in de Stad.

Joshua Baumgarten en Anita Brouwer nieuwe 
coördinatoren aanloopcentrum Stem in de Stad

Joshua Baumagarten en Anita Brouwer. Foto’s: aangeleverd door Stem in de Stad.

Haarlem - In de Kloostergangen 
naast het Stadhuis van Haarlem aan 
de Grote Markt exposeren acht leden 
van KZOD (Kunst Zij Ons Doel) en 
hebben zij elk met hun eigen tech-
niek en werkwijze vormgegeven aan 
het thema: ‘Dromen’ of ‘Dromen van 
Vliegen’.
De expositie start op donderdag 5 
augustus en duurt tot en met 3 
september. Velen weten niet dat 
achter de poort naast het stadhuis in 
Haarlem een binnenplaats is 
omringd door de Kloostergangen. 
Elke zes weken is daar een nieuwe 
expositie van werken van leden van 
de KZOD. Voor ‘Dromen van Vliegen’ 
hebben Arjan Bosch, Conny Vlasveld, 
Coby Kluitman, Mark Thatcher, Miep 
den Haan, Jolanda Kanters, Eiko 
Maruyama en Eveline Vos hun 
dromen verbeeld met schilderijen, 
etsen, lino’s, aquarellen, mixed media 
en collages. Het is verrassend om te 
zien hoe dit thema wordt beleefd en 
wat voor uiteenlopende zienswijzen 
en technieken er zijn, om hier 
uitdrukking aan te geven. 

De Kloostergangen is een publiek-
stoegankelijke ruimte van de 
gemeente en zijn te bezoeken van 
maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 
17.00 uur.

Expositie ‘Dromen van Vliegen’

Yolanda Kanters, ‘Flying House’.

Foto’s: aangeleverd door KZOD.

Collage Mark Thatcher, ‘Dromen’, 

mixed media.

Heemstede/Regio – Veel mensen 
verbouwen dit jaar hun huis, dat 
blijkt uit cijfers van het Hypotheek 
Data Netwerk (HDN). In het tweede 
kwartaal vroegen verbouwers meer 
dan 22.000 hypotheken aan, ruim 
33% meer dan in hetzelfde kwartaal 
vorig jaar. De kosten voor een verbou- 
wing zijn niet aftrekbaar bij de belas-
tingaangifte. De financieringskosten 
voor een lening en de rente vaak wél. 
Om verbouwers te helpen, geeft de 
Belastingdienst vier tips.

De kosten van het verbouwen, onder- 
houden en verduurzamen van een 
koopwoning zijn niet aftrekbaar in 
de belastingaangifte. Kosten die je 
maakt wanneer je geld leent voor 
een verbouwing of onderhoud, zijn 
dat meestal wel. Denk aan de finan-
cieringskosten en de rente die je over 
de lening betaalt. Om te helpen 
checken welke kosten aftrekbaar zijn, 
geeft de Belastingdienst tips aan 
verbouwers.

Vier belastingtips voor verbouwen
1. Check welke �nancieringskosten je 
mag aftrekken
Wie een lening afsluit voor een 
verbouwing of onderhoud aan de 
eigen woning, mag de financierings-
kosten meestal aftrekken bij de 
belastingaangifte. Dit geldt als er 
sprake is van een verbouwingslening 
of verbouwingsdepot. Financierings-
kosten zijn de afsluitkosten, de 
bemiddelingskosten en de notaris-
kosten voor het afsluiten van de 
lening. De financieringskosten van 
de verbouwingslening of het verbou-
wingsdepot mogen woningeige-
naren in één keer aftrekken.
Ook goed om te weten: als je het 
verbouwen of onderhouden van de 
woning betaalt met eigen geld, dan 
zijn er geen financieringskosten en 
kun je niets aftrekken bij de 
belastingaangifte.

2. Check of de rente over de lening 
aftrekbaar is
Sommige woningeigenaren finan-
cieren hun verbouwing via hun 
hypotheek. Bijvoorbeeld door de 
hypotheek te verhogen. Over deze 
extra lening mag hypotheekrente 
worden afgetrokken. Voorwaarde is 
wel dat ook deze extra lening binnen 
30 jaar wordt afgelost, en je jaarlijks 
een bepaald bedrag aflost. Een 
andere voorwaarde is dat het bedrag 
alleen gebruikt wordt voor de eigen 
woning. Dus niet voor een tweede 
huis of een vakantiewoning.

Andere verbouwers sluiten hun 
hypotheek over om de kosten direct 
mee te financieren. Hier komen over-
sluitkosten en vaak boeterente bij 
kijken. Beide zijn meestal aftrekbaar.

Is er sprake van een verbouwings-
depot? Let dan op dat de ontvangen 
depotrente wordt afgetrokken van 
de betaalde rente. In de eerste 6 
maanden hoeft dit niet.

3. Check voor welke werkzaamheden 
en materialen de rente over de lening 
aftrekbaar is
Het vervangen van de kozijnen, 

asbestverwijdering, onderhouds-
schilderwerk of verbouwing van de 
keuken. Of energiebesparende zaken 
zoals zonnepanelen of een warmte-
pomp. Over deze en andere zaken 
mag je de rente over de lening 
aftrekken. Controleer goed of dat 
voor jou geldt, want kosten voor de 
verbouwing of het onderhoud zelf 
mag je niet aftrekken.

4. Bewaar alle bonnen en rekeningen
Woningeigenaren mogen de finan-
cieringskosten voor hun verbouwing 
aftrekken in de belastingaangifte 
wanneer zij een verbouwingslening 
of verbouwingsdepot hebben. 
Hierbij moeten zij wel kunnen 
aantonen dat de lening of het depot 
gebruikt is voor de verbouwing. Een 
tip is daarom om alle rekeningen en 
bonnen van de verbouwing te 
bewaren.

Meer informatie?
Op http://belastingdienst.nl/koop-
woning kunnen woningeigenaren 
terecht voor meer informatie. Bij 
vragen kun je contactopnemen met 
de Belastingtelefoon op 0800-0543 
(gratis) of je vraag stellen op Face- 
book, Instagram en Twitter.

Verbouwen in plaats van vakantie vieren? 
Vier belastingtips om rekening mee te houden

Woning verbouwen. Foto: aangeleverd door Belastingdienst.

Heemstede/ Regio - In de afgelopen 
maand juliwerden in Nederland 
26.883 nieuwe personenauto’s gere-
gistreerd en dat is 22,4 procent 
minder dan in juli 2020, zo blijkt uit 
de officiële cijfers van BOVAG, RAI 
Vereniging en RDC. De daling is een 
gevolg van broos economisch herstel 
en vertraagde leveringen door voort-
durende coronamaatregelen wereld-
wijd en -meer specifiek- door het 
tekort aan computerchips.
In de eerste zeven maanden van 
2021 bedroeg het aantal nieuwe 
personenauto’s 189.692, oftewel 
anderhalf procent minder dan in 
dezelfde periode vorig jaar. BOVAG 
en RAI Vereniging verwachten voor-
alsnog een jaartotaal van 400.000 
registraties, maar dat is sterk afhan-
kelijk van de mate waarin de 
komende maanden het economisch 
vertrouwen herstelt en de corona-
pandemie kan worden beteugeld. 
Een aantal fabrikanten ondervindt 

bovendien hinder van het chiptekort 
en van logistieke verstoringen als 
gevolg van coronamaatregelen.
 
De meest geregistreerde merken in 
juli 2021 waren:
1.  KIA met 2.782 exemplaren en 10,3 

procent marktaandeel
2.  Volkswagen (636 / 9,8 procent)
3.  Toyota (2.139 / 8,0 procent)
4.  Skoda (1.679 / 6,2 procent)
5.  BMW (1.632 / 6,1 procent)
 
De meest geregistreerde modellen in 
juli 2021 waren:
1.  KIA Niro met 166 stuks en 4,3 

procent marktaandeel
2.  Volkswagen Polo (919 / 3,4 

procent)
3. T oyota Yaris (899 / 3,3 procent)
4.  KIA Picanto (753 / 2,8 procent)
5.  Ford Mustang Mach-E (644 / 2,4 

procent)

Bron: Bovag.

Bovag: ruim 22 procent minder 
nieuwe personenauto’s in juli

Minder nieuwe personenauto’s in juli. Foto: Bigstock.
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AGENDA

ZATERDAG 7 AUGUSTUS 
Vincent van Amsterdam en 
Esther Kuiper in openlucht- 
concert op Huis te Manpad. 
Herenweg 7-11. Een concert om 
17u en een concert om 19.15u. 
entree €15,- Kaarten online via 
www.podiaheemstede.nl.
 

WOENSDAG 11 AUGUSTUS 
Zomergespreksgroep ‘Vrij zijn 
van angst’ van nog 1 avond 
(woe 11 augustus). V. 19.30-
21.30 u. Kosten: €20,- per avond. 
Plaats: De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Aanmelden:
www.wijheemstede.nl.
Informatie/begeleiding: Jan 
Oostenbrink, tel. 06-50815697.

ZONDAG 15 AUGUSTUS 
Heide-excursie in de oude 
duinen van De Zilk. WD-ingang 
De Zilk (Joppeweg 1, Noordwij-
kerhout). V.14-16.30u. Toegangs-
kaart AWD verplicht. Max. deel-
nemers: 10. Informatie en 
aanmelden (verplicht): Eric van 
Bakel, ericvanbakel@hetnet.nl.

DONDERDAG 26 AUGUSTUS 

Stadswandeling Leiden en 
bezoek Hortus Botanicus met 
Michiel Kersten. Uiterlijk 16 
augustus aanmelden.
Stuurt u een mailtje naar 
info@wijheemstede.nl.
Wilt u meer informatie, bel 
Michiel Kersten 06 - 10 05 72 28. 
Kosten € 45,- incl. koffie/gebak, 
uitgebreide lunch en aperitief, 
excl. treinreis, entree hortus en 
museum, met de Museumjaar-
kaart gratis.

MAANDAG 30 AUGUSTUS 

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

DO 5 AUG T/M VR 3 SEPT 
Expositie ‘Dromen van Vliegen’. 
Kloostergangen naast het Stad-
huis, Grote Markt, Haarlem. 
Gratis, van maandag t/m vrijdag 
van 8-17u. 

Door Bart Jonker

Heemstede – Het muzikale werk van 
de Oostenrijkse componist Gustav 
Mahler is op dit moment erg in trek. 
Alleen al op Huis te Manpad wordt 
tijdens de openluchtconcerten van 
Podia Heemstede Mahlers werk 
meermaals door virtuoze musici ten 
gehore gebracht. En in de componis-
tenwijk is er de Mahlerlaan, een 
zijstraat van de Heemsteedse Dreef. 
Tijd om Mahler eens voor het voet-
licht te halen.

Dirigeren als noodzaak
Gustav Mahler komt in 1860 ter 
wereld in Kalište, in Bohemen bij de 
grens met Moravië. Dit deel van het 
huidige Tsjechië, maakt destijds deel 
uit van de immense Habsburgse 
dubbelmonarchie Oostenrijk-Honga-
rije. Na de Eerste Wereldoorlog valt 
deze monarchie uiteen. Mahler 
maakt deel uit van een Joods gezin 
met 14 kinderen, waarvan zijn ouders 
leven van een taveerne. De interesse 
in muziek begint al op jonge leeftijd 
bij Gustav Mahler en hij leert al snel 
pianospelen. Op zijn tiende jaar geeft 
hij zijn eerste recital. In 1875 blijft 
Mahlers talent niet onopgemerkt en 
wordt hij door Julius Epstein opge-
nomen op het conservatorium in 
Wenen, een studie die hij in 1878 
voltooit. Mahler schrijft zich vervol-
gens in aan de Universiteit van 
Wenen en begint in 1878-79 met de 
compositie van “Das klagende Lied’. 
Om de kost te verdienen is hij ge- 
noodzaakt daarnaast te werken als 
dirigent.
Mahler kende niet alleen successen: 
sommige van zijn werken sloegen 
eenvoudigweg niet aan. Zijn werk en 
Joodse achtergrond zorgde mede 
voor een aanvankelijk lastige entree 
bij de muzikale elite en de muziekcri-
tici. In 1896 bekeert Mahler zich 
daarom tot het katholicisme om aan 
de eisen van de Weense Hofopern te 
voldoen. Katholieke invloeden zijn 
ook in het werk van Mahler terug te 
vinden. Mahler maakt zijn reputatie 
als dirigent meer dan waar en bouwt 
veel respect op.

Vriendschappen in Nederland
Mahler was meermaals directeur. Zo 
wordt hij in 1888 hij benoemd tot de 
directeur van het Operatheater van 
Boedapest en wordt hij in 1897 
benoemd tot directeur van de 
Weense Opera. Met deze periode 
vangt zijn meeste creatieve en meest 
succesvolle deel van zijn leven aan. 
Door Wenen bouwt hij veel nationale 

en internationale culturele contacten 
op. In 1902 trouwt hij met Alma 
Schindler, die twintig jaar jonger is 
dan hij. In datzelfde jaar wordt de 
Derde symfonie voor de eerste keer 
uitgevoerd en wel met succes. Dat 
legde tevens de basis voor zijn 
contacten met Nederland. Tijdens 
zijn verblijven in Europa reist hij in 
1908 naar Praag (wereldpremière 
Zevende symfonie), in 1909 naar Den 
Haag en Amsterdam (Nederlandse 
première Zevende symfonie) en in 
1910 naar Parijs (Tweede symfonie). 
Hij sluit in Nederland onder meer 
vriendschap met dirigent Willem 
Mengelberg en Alphons Diepenb-
rock. In Amsterdam dirigeert Mahler 
meermaals het Concertgebouwor-
kest. Het huwelijk van Mahler met 
Alma Schindler maakt vaak bittere 
tijden door. Mahler bespreekt zijn 
huwelijksproblemen met tijdgenoot 
Sigmund Freud, onder andere tijdens 
hun wandelingen in Leiden. Mahler 
liet meermaals een componeerhuisje 
bouwen bij zijn huis, waar hij rustig 
kon werken.

Hij had echter een broze gezondheid, 
die in hem in de laatste fase van zijn 
leven parten speelde. Hij leed aan 
een afwijking aan zijn hartklep en 
had vaak last van keelontstekingen. 
Hij overlijdt uiteindelijk op 18 mei 
1911. Mahler wordt gezien als 
componist die de late romantiek 
verbond met de moderne klassieke 
muziek, die vooral in de tijd van de 
Tweede Weense School gestalte 
kreeg. Na de Tweede Wereldoorlog 
groeide de belangstelling voor 
Mahler. Onder meer de Amerikaanse 
dirigent Leonard Bernstein was 
gecharmeerd van zijn werk.
(Uit diverse bronnen)

Straatnamen in Heemstede: 
deze week de Mahlerlaan

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Nieuw: Kerkgebouw in ogenschouw. De aankomende 
weken neemt Marenka Groenhuijzen u mee in de historie van het 
gebouw van de Doopsgezinde Kerk aan de Postlaan 16.

Het pand met kosterswoning is in 1926 als verenigingsgebouw en kerk 
van de Nederlandse Protestantse bond gebouwd. Het gebouw is een 
zaalkerk, gebouwd door de architect H. Tuninga in de Amsterdamse 
Schoolstijl. Het pand bestaat uit een enkele bouwlaag onder een hoog 
zadeldak, waarvan de noklijn haaks op de Postlaan is gericht. In de nok 
bevindt zich een kleine klokkenstoel.

De zijgevels van de kerk worden geleed door uitgemetselde steunberen 
(hierover meer later) waardoor vier traveeën ontstaan.
De travee nabij de Postlaan heeft in tegenstelling tot de overige traveeën 
geen verticale vensters, maar een deur en wordt door een lage topgevel 
afgesloten.

De deur is een dubbele voordeur die aan de bovenzijde driehoekig is 
afgewerkt. De gevels zijn opgetrokken uit geelrode baksteen met gesin-
terde exemplaren en worden onderbroken door verticale vensterreeksen 
met deels figuratief glas-in-lood, voorstellende de vier evangelisten. Het 
geheel wordt overkapt door een samengesteld zadeldak en is met rode 
Hollandse pannen bedekt.

Doopsgezinde Kerk

De Mahlerlaan in Heemstede. Foto: Bart Jonker.

Oostenrijkse herdenkingspostzegel 

met afbeelding Gustav Mahler.

Foto: Bigstock.

Heemstede - Helaas moest het 
tweede zomerconcert op Huis te 
Manpad aan de Herenweg 7-11 in 
Heemstede, met accordeonist 
Vincent van Amsterdam en mezzo-
sopraan Esther Kuiper afgelopen 
zaterdag worden afgelast vanwege 
slechte weersomstandigheden. 

Verheugend nieuws is dat aanstaan- 
de zaterdag 7 augustus het concert 
alsnog in de openlucht op Huis te 
Manpad zal worden uitgevoerd, een 
uitvoering om 17 uur en een uitvoe-
ring om 19.15 uur. Op het program- 

ma staan ‘Lieder eines Fahrenden 
Gesellen’ van Mahler en een selectie 
van bekende en minder bekende 
liederen van Tsjaikovski. De orkes-
trale begeleiding van de virtuoze 
accordeonist Vincent van Amsterdam 
bij de liederen van de veelzijdige en 
gelauwerde mezzo Esther Kuiper 
zorgen voor een unieke combinatie.  
Er zijn nog enkele kaarten beschik-
baar (entree €15,-) en online te 
bestellen bij:
www.podiaheemstede.nl. 
 
Het terrein is ingericht op 1,5 meter. 

Afgelast openluchtconcert Vincent van 
Amsterdam en Esther Kuiper naar 7 augustus

Esther Kuiper.

Foto: Sarah Wijzenbeek.

Vincent van Amsterdam.

Foto: Ronald Knapp.

Politie zoekt getuigen 
autobrand in Haarlem
Haarlem – De politie zoekt getuigen 
van een autobrand op maandag-
avond 2 augustus 22.45 uur op de 
Van Oosten de Bruinstraat in Haar-
lem. Het zou mogelijk gaan om 
brandstichting. Bent u getuige of 
heeft u informatie over deze brand? 
Neem dan contact met de politie via 
telefoonnummer 0900-8844 of bel 
anoniem met 0800-7000 (Meld 
Misdaad Anoniem).  
Bron: Politie.nl.
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Door Bart Jonker

Amstelveen – In het Cobra Museum 
voor hedendaagse moderne kunst 
dat gevestigd is in het Stadshart van 
winkelcentrum Amstelveen, is tot en 
met 26 september een tentoonstel-
ling over de Mexicaanse kunstenaars 
Frida Kahlo en haar echtgenoot 
Diego Rivera te zien. Deze tentoon-
stelling ‘Frida Kahlo & Diego Rivera: 
A Love Revolution’ omvat hun werk 
dat afkomstig is uit de privéverzame-
ling van het echtpaar Jacques en 
Natasha Gelman.
Naast het werk van Kahlo en Rivera, 
is er ook werk van andere Mexi-
caanse (Muralistische) kunstenaars te 
bewonderen, uit dezelfde privécol-
lectie. Kunst die werd gemaakt en 
wordt geïdentificeerd  tijdens, voor 
en in de nadagen van de roerige 
Mexicaanse Revolutie, die woedde 
van 1910-1917. Deze liep uit op een 
bloedige burgeroorlog met honderd-
duizenden slachtoffers.

Het Mexicaanse Muralisme
Na de revolutie wordt onder de 
Minister van Onderwijs José Vascon-
celos een educatief cultuurpro-
gramma voor de Mexicaanse bevol-
king opgezet. Onderdeel hiervan 
waren grootschalige muurschilde-
ringen in en op publieke gebouwen. 
Deze kunststroming wordt het Mexi-
caanse Muralisme genoemd, die ten 
doel had de eigen Mexicaanse identi-
teit te bevestigen en de Mexicaanse 
cultuur weergaf van voor 1519, voor 
de Spaanse invasie. Mexicaanse 
kunstenaars als David Alfaro 
Siqueiros, José Clemente Grozco en 
Diego Rivera worden als de grote 
drie van het Mexicaanse Muralisme 
beschouwd. 

Diego Rivera, een politiek 
geëngageerde kunstenaar
Diego Rivera werd geboren in Guano- 
juato in 1886. Het tekenen en schil-
deren werd al door zijn ouders met 
de paplepel ingegoten. Al op 10- 
jarige leeftijd wordt de jonge Diego 
ingeschreven bij de vermaarde 
kunstacademie Academia de San 
Carlos in Mexico-Stad. De muurschil-
deringen van Diego Rivera in Mexico 
en in enkele Amerikaanse steden 
getuigen van zijn communistische, 
nationalistische en atheïstische 
idealen. Zijn politiek activisme, lid-
maatschap en liefde voor de commu-
nistische partij stak hij niet onder 
stoelen of banken. Hij werd zelfs 
persoonlijk in 1927 in Moskou uitge-

nodigd om de Russische Oktoberre-
volutie te vieren. Na bijna een jaar in 
de Sovjet-Unie te hebben gebivak-
keerd, werd hij het land uitgezet, om- 
dat hij verdacht werd van het sympa-
thiseren van Stalins grote ideologi-
sche tegenstander. Leon Trotski.
Naast de muurschilderingen, maakte 
Rivera tevens schilderijen en por-
tretten in zijn atelier, om inkomsten 
te verwerven. Tevens was Diego 
Rivera een fervent verzamelaar van 
pre-Spaanse kunst, die te zien is in 
een museum in Mexico-Stad. Diego 
Rivera overleed in 1957.

Frida Kahlo’s tragische leven en 
het schilderen met pijn
Frida Kahlo werd in 1907 geboren als 
de derde van vier dochters van het 
echtpaar Matilde en Guillermo Kahlo 
in het Mexicaanse Coyocán, een 
buitenwijk van Mexico-Stad. Haar 
vader Guillermo had Duitse wortels 
(oor-spronkelijk heette hij Wilhelm 
Kahlo) en was fotograaf, iets waar 
Frida zich ook voor interesseerde en 
in be- kwaamde en waar zij als 
kunstenaar dankbaar gebruik van 
heeft gemaakt. Haar vader stimu-

leerde haar kunstzinnige talenten. 
Zelf zei Frida Kahlo daar in 1950 over: 
“Ik hield van mijn vader, omdat hij 
goed voor me was en me hielp.” 
De Mexicaanse Revolutie heeft bij 
Frida Kahlo reeds als klein kind een 
onuitwisbare indruk gemaakt, waar-
door de basis voor haar politiek acti-
visme in haar latere leven werd 
gelegd. Op vij�arige leeftijd was zij 
getuige van de slag tussen de boeren 
van Zapata’s tegen de Carrancista’s 
tijdens de zogenaamde  ‘tien tragi-
sche dagen’ (Decena Trágica) van de 
revolutie in 1913.

In hetzelfde jaar wordt Kahlo getrof- 
fen door kinderverlamming, waar ze 
de rest van haar leven mee moet 
kampen. Het noodlot slaat nog een 
keer toe in 1925, als de bus waarmee 
ze reist wordt aangereden door een 
tram en haar zwaar verwondt, door-
dat een stuk leuning haar spietst. Ze 
breekt haar been op elf plaatsen en 
verbrijzelt haar ruggengraat op 
verschillende plekken. Een lang 
ziekbed is het gevolg, waar ze besluit 
te gaan schilderen. Door haar onge-
luk en haar handicap heeft Frida 
Kahlo haar hele leven geschilderd 
met pijn. Ze droeg haar hele leven 
korsetten en ze liep met krukken. Ze 
stond daarom vaak zelf model voor 
haar schilderijen. Daarbij maakte ze 
dankbaar gebruik van spiegels en de 
fotografievaardigheden die ze had 
geleerd van haar vader.
Toen ze kunststudent was raakte ze 
in de ban van de communistische 
partij, waarvan ze in 1928 lid werd. 
Ze leerde Diego Rivera kennen en 
begon met hem een stormachtige 
relatie, ondanks hun leeftijdsverschil 
van 21 jaar. Hun ‘open huwelijk’ 
begon in 1929. Diego Rivera was 
twee keer eerder getrouwd geweest. 
Rivera en Kahlo deelden dezelfde 
interesses, stimuleerden en inspi-
reerden elkaar en waren beiden 
overtuigd communist en vertegen-

woordigers van de Mexicaanse iden-
titeit.  Frida Kahlo zei in 1950 daar-
over: “Ik geloof niet in een perfecte 
wereld. Maar om een betere wereld 
te scheppen, biedt de communisti-
sche theorie de enige mogelijkheid. 
Diego en ik zijn communisten.”

De symboliek van haar tragische 
leven met pijn is terug te zien als 
thema in haar werk. Zo heeft ze 
tijdens een zwangerschap een mis-
kraam gehad, die ze pijnlijk uitbeeldt 
in haar ets ‘Frida na een miskraam’ 
(1932). In haar werk gebruikt ze vaak 
een mix van middeleeuwse symbo-
len, elementen uit de renaissance en 
de Mexicaanse cultuur. Frida Kahlo 
hulde zich graag in kleurrijke Mexi-
caanse jurken en gewaden. Deze 

collectie is tevens in het Cobra Mu- 
seum te zien. Frida Kahlo overlijdt in 
1954 op slechts 47-jarige leeftijd.
Het Cobra Museum voor Moderne 
Kunst is gevestigd aan de Sandberg-
plein 1, in het Stadshart van Amstel-
veen. Meer informatie op:
https://cobra-museum.nl/.

Bronnen: Het Cobra Museum en ‘Frida 
Kahlo’ door Andrea Kettenmann.
(Beeld beschikbaar gesteld door Cobra 
Museum, Courtesy of The Jacques and 
Natasha Gelman Collection of 20th 
Century Mexican Art and The Vergel 
Foundation/INBAL-Secretaría de 
Cultura. © 2021 Banco de Mexico 
Diego Rivera Frida Kahlo Museums 
Trust, Mexico DF c/o Pictoright 
Amsterdam 2021.)

De Mexicaanse Love Revolution van Frida Kahlo en 
Diego Rivera in het Cobra Museum van Amstelveen

Frida schildert Diego in mijn gedachten terwijl Diego toekijkt (1940, gelatine-

zilverdruk). Fotograaf: Bernard Silberstein.

‘Diego in mijn gedachten’ (zelfportret als Tehuana) door Frida Kahlo. Olieverf op 

masoniet (1943).

Portret Natasha Gelman door Diego Rivera, 1943 olieverf op doek.

‘Liefdesomhelzing van het universum, de aarde (Mexico). Diego, ikzelf en de heer 

Xólotl’ door Frida Kahlo (1949, olieverf op masoniet.
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De Zilk - Op zondag 15 augustus 
houdt IVN Zuid-Kennemerland van 
14-16.30 uur een heide-excursie in 
de oude duinen van De Zilk.
De duinzoom van De Zilk getuigt van 
een respectabele oorsprong. Terwijl 
de Hollandse kust overwegend kalk-
rijke duinen heeft, vinden wij hier 
een zeldzame en kalkmijdende 
heidevegetatie: Alsof je op de Veluwe 
bent!
Een aanrader voor liefhebbers van 
natuur en cultuurhistorie van de 
oude duinen.
Te midden van en rondom een 
bloeiend heideveld.

Toegangskaart AWD verplicht.

Vertrek: AWD-ingang De Zilk bij het 
dorp De Zilk (Joppeweg 1, 
Noordwijkerhout)

Aanmelden vooraf is verplicht. Maxi-
maal aantal deelnemers is 10. Infor-
matie en aanmelden: Eric van Bakel, 
ericvanbakel@hetnet.nl

Let op: deze excursie wordt uitge-
voerd onder de huidige (Covid-19) 
voorwaarden: deelnemers en 
gids(en) zijn klachtenvrij, afstand van 
tenminste 1,5 meter handhaven, 
geen handen schudden, hoesten/
niezen in de elleboogplooi en geen 
dingen aan elkaar doorgeven tijdens 
de excursie.

Heide-excursie in oude duinen

Heide. Foto: ©Marry Van Der Geest, IVN-ZK.

Door Bart Jonker 

Heemstede –  Een paar weken terug 
bespraken we in de Heemsteder het 
muntvlindertje (Pyrausta aurata). Met 
een geringe spanwijdte 10-15 mm) 
behoort de muntvlinder tot de 
microvlinders en grasmotfamilie 
(Crambidae). Dit vlindertje komt 
algemeen in tuinen voor en komt 
vooral, zoals de naam al zegt, op 
munt af. Ook andere kruiden van de 
zgn. lipbloemenfamilie zijn echter 
geliefd, zoals citroenmelisse, marjo-
raan en salie. Dit zijn ook de waard-
planten voor de rups van deze 
vlinder. 

Kijk nu eens: een zeldzame 
purpermot in Heemstede!
Een naast familielid dat op dezelfde 
waardplanten afkomt, is de op de 
muntvlinder sterkgelijkende 
purpermot (Pyrausta purpuralis). 
Linnaeus stelde deze soort vast in 
1758. Deze troffen we ineens in onze 
tuin aan tussen de muntvlindertjes 
op de bloeiende majoraan en 
citroenmelisse. In tegenstelling tot 
de algemeen voorkomende munt-
vlinder, wordt de purpermot door de 
Vlinderstichting als zeer zeldzame 
verschijning beschouwd in Neder-
land en België. Wel lijkt deze soort de 
laatste jaren wat vaker gezien te 
worden. Dus wat waren we blij dat 
we deze unieke vlinder in Heemstede 
mochten aantreffen: een goed teken. 
We hebben de muntvlinder en de 
purpermot op de foto naast elkaar 
gezet, zodat u goed de verschillen 
kunt zien. De vliegtijd loopt van mei 
tot en met september. 

Naaktslakken: de grote 
plaaggeesten van uw tuin
Diverse media berichtten er onlangs 
al over: er blijkt een grote invasie 
naaktslakken deze zomer de tuinen 
te terroriseren. Deze veelvraat is 
iedereen liever kwijt dan rijk.
Moestuinhouders en volkstuineige-
naren klagen steen en been: veel 
gewassen worden tot de steel 
weggevreten door hun rasptong. 
Soms hoor je ze zelfs knagen. Daar 
gaat de oogst.

Er zijn maar liefst twintig soorten 
naaktslakken in Nederland actief. In 
de Heemsteedse tuinen treffen we 
vooral de tuinnaaktslak (Arion 
hortensis) aan. Experts laten weten 
dat de plaag van naaktslakken wordt 
veroorzaakt door het overwegend 
aanhoudende vochtige weer. Hier-
door krijgen de slakken vrij spel en 

kunnen zich makkelijk voortbewe- 
gen. Bovendien zetten ze bij vochtig-
heid hun eitjes af.
Bij droge zomers verbergen ze zich 
op vochtige plekken of graven zich 
zelfs in de grond. Dan komen ze vaak 
‘s nachts tevoorschijn. Wist u dat 
slakken door hun voelhoorns al vanaf 
een meter hun voedsel waarnemen?

De natuurlijke vijanden van slakken 
zijn egels, maar ook kikkers en 
bepaalde vogels. Strooi daarom geen 
slakkenkorrels! Koffieprut wil nog 
weleens helpen, of verwijder zelf de 
slakken uit uw planten. Ook houden 
slakken niet van koper. Er wordt er 
nog weleens een schoteltje met bier 
geplaatst, waar slakken op afkomen 
en in verdrinken. Het nadeel van bier 
is echter dat u alle slakken uit de 
buurt meteen naar uw tuin trekt.
Dit is dus niet aan te bevelen.  

Ken uw Tuin: de purpermot en een 
invasie van plaaggeesten in uw tuin

Zoek de verschillen: links de muntvlinder Pyrausta aurata) en rechts purpermot (Pyrausta purpuralis). Foto’s: Bart Jonker.

De tuinnaaktslak (Arion hortensis), een echte veelvraat. 

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

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

 

 

 

 

 

 

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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Heemstede – Op donderdag 26 
augustus wordt er door WIJ Heem-
stede een stadswandeling en een 
bezoek aan de Hortus Botanicus met 
Michiel Kersten gehouden. Opgeven 
dient uiterlijk 16 augustus te gebeu-
ren via WIJ Heemstede. 
Leiden blijft verrassen met zijn prach-
tige historische centrum. Het was 
vooral de lakennijverheid (wol) en 
Zuid-Nederlandse immigranten die 
voor welvaart zorgden. Natuurlijk 
was er ook een keerzijde: velen 
waren aangewezen op de liefdadig-
heid. Via het Galgewater, Doelen-
gracht en het Rapenburg met statige 

grachtenpanden gaan wij door het 
Academiegebouw naar de Hortus. 
Hier staan koffie en gebak klaar. Via 
de kloksteeg (Pieterskerk) en het 
Gerecht lopen wij naar de Nieuwe 
Rijn, waar we buiten op een 
dekschuit lunchen. ‘s Middags voert 
de wandeling naar De Burcht (oudste 
hart van de Sleutelstad). Via de Lange 
Mare loopt u naar de Oude Singel en 
kijken in De Lakenhal naar herinne-
ringen aan de ooit zo bloeiende 
wolindustrie. Voor we terugreizen 
naar Heemstede, wordt op het terras 
van Stadscafé Van der Werff nog een 
aperitief gedronken. 

Praktische informatie:
09:25 uur Vertrek vanaf Heemstede- 
Aerdenhout
Stadswandeling o.l.v. Michiel Kersten 
18.00 uur Terug in Heemstede. 
Kosten € 45,- incl. koffie/gebak, 
uitgebreide lunch en aperitief, excl. 
treinreis, entree hortus en museum, 
met de Museumjaarkaart gratis. 

Uiterlijk 16 augustus aanmelden. 
Stuurt u een mailtje naar info@
wijheemstede.nl.

Wilt u meer informatie, bel Michiel 
Kersten: 06 - 10 05 72 28.

Stadswandeling Leiden en bezoek 
Hortus Botanicus met Michiel Kersten
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Adresgegevens

Heemstede

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?

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

Aanmelden nieuwsbrief

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

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

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

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

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

Pride Amsterdam vindt dit jaar 
(vooral online) plaats van 31 juli 
tot en met 8 augustus. Door 
gezamenlijk de regenboogvlag te 
hijsen, laten we zien dat we streven 
naar een samenleving waarin 
iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht 
afkomst, seksuele geaardheid of 
identiteit. En waarin iedereen zich 
geaccepteerd en veilig voelt.

Biedt iemand een vergoeding om uw 
bankrekening te gebruiken? Doe het niet. Dit 
kan ernstige gevolgen hebben. Laat daarom 
nooit iemand anders gebruik maken van uw 
rekening. Ook niet in noodgevallen of als u 
er een beloning voor krijgt. Vooral jongeren 
komen wel eens in de verleiding.

Toch slachtoff er geworden? 
Lees wat u kunt doen als u wordt misbruikt als 
geldezel op slachtoff erhulp.nl/gebeurtenissen/
fraude/geldezel. 

Iedereen mag 
zichzelf zijn

Wees geen ezel!

Duurzaamheidskrant teruglezen?
De Duurzaamheidskrant Heemstede is onlangs bij zo’n 11.000 huishoudens in Heemstede 
door de brievenbus gegaan. Hebt u ‘m toch gemist of wilt ‘m nog eens online teruglezen? 
Dat kan! Ga naar heemstededuurzaam.nl

Abonneer u op nieuwsbrief via
heemstededuurzaam.nl

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

Hallo,  
wij zijn 
Heemstede 
Duurzaam

Uw etensresten 
mogen ook bij 
het GFT-afval

Bekijk

de scheidings-

wijzer in de 

Meerlanden-

appJa!

Wijziging inzameldagen Meerlanden
De inzameldagen voor uw afval zijn per 1 augustus gewijzigd. 
Kijk op de online afvalkalender op meerlanden.nl voor de inzameldagen.

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

Heemstede

Heemstede

Vervanging 
gemeentelijke bomen
• Esdoornkade, ter hoogte van nr. 10 hoek 

aan de waterkant, Japanse sierkers Ø 50-60 
cm, scheur in de stamvoet. Boom is reeds 
gekapt in verband met groot verhoogd 
risico op breuk. Herplant op de locatie 
wordt later dit jaar bepaald.

• Marga Klompélaan in het bosplantsoen 
naast nr. 8, Zomereik Ø 40-50 cm, gevaar 
voor de omgeving in verband met zware 
plakoksel die open staat. Deze boom wordt 
verwijderd in het kader van noodzakelijk 
onderhoud. Heemstede is een groene 
gemeente, dat houden wij graag zo. De 
intentie is te herplanten, toegepast op 
een locatie die de beste kans biedt op een 
volwassen, volwaardige boom met goede 
gezondheid. Herplant wordt later in het 
jaar bepaald. In principe op de huidige 
locatie. Indien niet mogelijk door kabels en 
leidingen en of voldoende ruimte worden 
de bomen herplant in de wijk of elders in de 
gemeente.

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

Jaarmarkt
Op 2 augustus 2021 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening, 
een vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging WCH voor het houden 
van een jaarmarkt op de Binnenweg en 
Raadhuisstraat op 29 augustus 2021 van 
11.00 tot 17.00 uur (onder voorbehoud van 
eventuele coronamaatregelen).

Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven het 
weggedeelte van de kruising Raadhuisstraat/
Provinciënlaan tot de kruising Bronsteeweg/
Koediefslaan af te sluiten tussen 06.00 en 19.00 
uur.

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer (023) 548 56 07.



Haarlem - Speciaal voor de zomerva-
kantie heeft het ABC Architectuur-
centrum aan het Groot Heiligland 47 
in Haarlem de tuinzaal ingericht als 
LEGO-bouwruimte. Kom je samen 
met je vader of moeder, opa of oma 
of andere begeleider lekker met 
LEGO spelen bij ABC? Als je komt, kijk 
dan ook eens naar het mooie duin-
landschap dat Thijn Nibourg vorige 

week gebouwd heeft: de Kennemer-
duinen met de Oosterplas. En hé, zie 
ik daar een Schotse hooglander tus- 
sen de bomen? ABC werkt voorlopig 
nog even met tijdslots en een 
maximum aantal LEGO-bouwers per 
tijdslot. Koop vooraf online je kaartje 
op: https://architectuurhaarlem.
booqi.me/category/69/entreetickets-abc- 
architectuurcentrum. 

LEGO spelen bij ABC Architectuurcentrum

Heemstede/Regio - In 2021 zijn tot 
en met juli 6.594 nieuwe caravans 
geregistreerd en dat is 29,3 procent 
meer dan in de eerste zeven 
maanden vorig jaar. Uit de cijfers van 
BOVAG, Kampeer en Caravan Indus-
trie (KCI) en RDC blijkt tevens dat de 
verkoop van nieuwe campers op een 
haar na al het niveau van heel het 
jaar 2020 heeft geëvenaard.
Het aantal nieuwe kampeerauto’s 
reikte in kalenderjaar 2020 tot 2.412, 
terwijl dit jaar tot en met juli al 2.394 
exemplaren op kenteken zijn gezet. 
De verkoopstijging in de eerste 
zeven maanden van 2021 ten 
opzichte van dezelfde periode vorig 

jaar bedraagt 32 procent. Een dezer 
dagen zal het absolute jaarrecord 
qua camperverkoop reeds worden 
gebroken. De afzet van nieuwe cara-
vans ligt op koers om dit jaar voor 
het eerst sinds 2011 de grens van 
8.000 stuks te passeren.

Vakhandel plust met occasions
De vakhandel leverde dit jaar ook het 
hoogste aantal tweedehands cara-
vans af sinds 2011. Voor het eerst in 
10 jaar werden er in de eerste zeven 
van het jaar meer dan 10.000 stuks 
verkocht; 10.045 om precies te zijn 
en dat was 9,6 procent meer dan een 
jaar geleden. Tussen particulieren 

onderling werden ruim 23.000 
gebruikte caravans verhandeld, 
oftewel bijna 16 procent meer dan in 
de periode januari tot en met juli 
2020. De particuliere handel in twee-
dehands kampeerauto’s steeg slechts 
met anderhalf procent in vergelijking 
met vorig jaar, tot 12.247 transacties. 
De vakhandel daarentegen noteerde 
dit jaar tot en met juli een plus van 
maar liefst 28 procent in de verkoop 
van camperoccasions. In totaal ver-
lieten de afgelopen zeven maanden 
11.056 gebruikte kampeerauto’s de 
showrooms.

Bron: Bovag

30 procent meer nieuwe 
campers en caravans in 2021

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’.

Omgevingsvergunningen

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerp-
omgevingsvergunning herenboerderij ter inzage
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede zijn voornemens mee te werken 
aan het vestigen van een herenboerderij in 
de aanwezige stal Cruquiusweg 45a en op 
de aangrenzende weilanden en hiervoor 
een omgevingsvergunning te verlenen. De 
ontwerp-omgevingsvergunning ligt nu ter 
inzage. Deze vergunning is onder meer nodig 
omdat de boomgaard, de akkerbouw, de 
tunnelkas en het mobiele kippenhok niet 
passen in het geldende bestemmingsplan 
‘Herziening Landgoederen en Groene 
Gebieden’. De gemeenteraad heeft voor dit 
project een ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen (VVGB) afgegeven. 

Ontwerp-omgevingsvergunning 
en VVGB ter inzage 
Burgemeester en wethouders delen 
hierbij mee dat met ingang van 
donderdag 12 augustus 2021 de ontwerp-
omgevingsvergunning en ontwerp-VVGB met 
bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter 
inzage liggen. 

Waar kunt u de documenten inzien?
De ontwerp-omgevingsvergunning en 
ontwerp-VVGB kunt u digitaal inzien op 
heemstede.nl en ruimtelijkeplannen.
nl (plannummer NL.IMRO.0397.
OVherenboeren-0101).  

De ontwerpen zijn ook in te zien in de 
publiekshal van het raadhuis tijdens 
openingstijden (zie heemstede.nl)

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar 
maken? 
Van donderdag 12 augustus tot en met 
woensdag 22 september 2021 kunt u 
mondeling of schriftelijk zienswijzen 
over de ontwerp-VVGB en ontwerp-
omgevingsvergunning indienen. Schriftelijke 
zienswijzen stuurt u naar burgemeester en 
wethouders van Heemstede, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede of via e-mail 
gemeente@heemstede.nl. 

Voor het mondeling indienen van zienswijzen 
kunt u contact opnemen met één van 
onderstaande contactpersonen.
Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge 
zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet 
worden op welke onderdelen van de ontwerp-
omgevingsvergunning en/of ontwerp-VVGB 
de zienswijze betrekking heeft.

Contact 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Ruimtelijk Beleid:
•	 de	heer	G.	Klaassen	via	(023)	548	57	65	
•	 de	heer	B.	ter	Haak	via	(023)	548	57	66	
•	 of	per	e-mail:	gemeente@heemstede.nl	

Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Haringvlietplantsoen	16,	het	vergroten	

van de dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 881410, ontvangen 23 juli 2021

•	 M.	Bolstraplein	10,	uitbreiding	vlonder	met	1	
meter, wabonummer 880437, ontvangen 

 21 juli 2021
•	 Binnenweg	1A,	het	wijzigen	van	

gevelreclame, wabonummer 880469, 
ontvangen 21 juli 2021. De aangevraagde 
activiteit is vergunningvrij. Voor deze 
aanvraag is geen omgevingsvergunning 
nodig. Besluit verzonden 28 juli 2021.

•	 Professor	Asserlaan	1,	het	realiseren	van	een	
dakopbouw op de voormalige praktijkruimte, 
wabonummer 879263, ontvangen 20 juli 2021

•	 Raadhuisplein	3,	het	aanleggen	van	een	

uitweg/uitrit, wabonummer 881874, 
ontvangen 25 juli 2021

•	 Watertoren	2,	vernieuwen	dakbedekking	
van het pomphuis van de watertoren, 
wabonummer 878656, ontvangen 

 19 juli 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Nicolaas	Beetslaan	9,	het	vervangen	

van dakkapellen, het maken van een 
dakloggia op de eerste verdieping aan 
de achtergevel en het wijzigen van de 
hoofddraagconstructie, wabonummer 
858715, verzonden 2 augustus 2021

•	 Cruquiusweg	126,	het	optrekken	van	
de voorgevel, wabonummer 864355, 
verzonden 29 juli 2021

•	 Els	van	Roodenlaan	11,	het	wijzigen	van	
een kozijn in de voorgevel, wabonummer 
867464, verzonden 27 juli 2021

•	 Franz	Lehárlaan	149,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 877909, verzonden 30 juli 
2021

•	 Glipperweg	67,	het	uitbreiden	van	de	
eerste verdieping aan de achtergevel, 
wabonummer 831870, verzonden 27 juli 
2021

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 

bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Manpadslaan	7,	het	plaatsen	van	een	

dakraam en verplaatsen muur ten behoeve 
van een badkamer, wabonummer 869221, 
ontvangen 6 juli 2021

•	 Vrijheidsdreef,	het	plaatsen	van	
speeltoestellen, wabonummer 853486, 
ontvangen 9 juni 2021

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

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
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