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Verbazing over zoveel water

Jamborette te gast in Cruquius

Tuinenwedstrijd de Heemsteder met De Oosteinde

Tuin voor alle
seizoenen
Siem en Inge Nieuwenhuijse stuurden foto’s
in van hun fraaie tuin aan de Anna Blamanlaan. “We zijn dol op onze tuin gedurende alle seizoenen door de ligging, de vorm, het
uitzicht en de beplanting”, aldus Siem en
Inge.
Heeft u ook een mooie tuin of mooi balkon? Dan kunt u
tot en met eind augustus een overzichtsfoto of meerdere foto’s met
close-ups van uw tuin, balkon of terras met planten insturen voorzien van uw
naam, telefoonnummer, adres en waarom u uw tuin zo mooi vindt naar de redactie via
redactie@heemsteder.nl. De mooiste tuinen krijgen een prominente plaats in de Heemsteder en dingen
mee naar de hoofdprijs, een cadeaubon van Tuincentrum De Oosteinde ter waarde van maar liefst 100 euro. Succes!

Heemstede – Wat een boottochtje van Spaarnwoude naar
het Cruquiusmuseum allemaal
teweegbrengt onder de buitenlandse deelnemers aan de Jamborette, die nu gehouden wordt
in Spaarnwoude. “Daar wonen
mensen op het water en gaan er
bruggen open voor je boot. Wij
varen hoger dan die auto`s rijden.” Verwondering overal. Met
kleine oogjes lopen er vijftig verkenners het Cruquiusmuseum
binnen. Niet al te enthousiast,
want ze komen duidelijk slaap te
kort. De nachten op Spaarnwoude zijn kort, maar ze moeten er
toch op tijd uit voor de excursie
‘Hoe Holland het water temde’.
Met het Wachtschip ‘Vertrouwen’
werd een vaartocht gemaakt over
het Spaarne van Haarlem naar
het Cruquiusmuseum. Tijdens de
vaart wordt er een wedstrijd ‘malen’ gehouden. Hiermee wordt
het principe van het droogmaken
van een polder in wedstijdvorm
beleefd, waarbij de deelnemers
iets leren over het gebied, de geschiedenis en het waterbeheer. In
het museum stond een gids klaar
om de scouts een maquette te laten zien: met rivieren en kanalen
en hoe heel Nederland het water
beheerst.
Nicolaus Cruquius
Nicolaus Cruquius (1678-1754),

landmeter en waterbouwkundig
plannenmaker, cartograaf, leerling en vriend van professor Boerhave verwelkomde woensdagochtend de scouts van de Jamborette in zijn historische kleding,
wat voor de Weense padvinders
aanleiding was om op te merken:
“Loopt Mozart daar?” Maar eigenlijk was Nicolaus een man van
‘meten is weten’ en van groot belang, bijvoorbeeld met zijn weermetingen, die hij vooral uitvoerde omdat hij vond dat nauwkeurige waarnemingen vereist waren
om de waterhuishouding in kaart
te brengen.
Van deze waarnemingen wordt
nog steeds gebruikgemaakt bij
historisch weeronderzoek. Dankzij Cruquius is Nederland in dit
opzicht uniek: in geen enkel land
is zo lang achtereen zonder onderbreking het weer gemeten.
Ook zocht hij een oplossing voor
de doorstroming van het water in
grachten. Cruquius bedacht dat
een uitwateringssluis bij Katwijk
een oplossing zou kunnen zijn.
Vandaar zijn naam als sluiswachter.
Echt erkenning voor zijn werk
kwam pas later. De Jamborettejeugd mocht tot slot de machine in werking stellen. Even stil en
dan een “Machtig mooi man!”
Ton van den Brink

Met rollator in gezelschap en in regen wandelen

Heemstede – Ze vinden het nog
leuk ook om in de regen te wandelen, maar wel in gezelschap. Ze
gebruiken een rollator, maar heb-

ben daar nooit (rij) les mee gehad.
Lisette van Dee, buurtsportcoach
van Team Sportservice Heemstede-Zandvoort leert ze daarom

eerst maar om handig de stoep
op en af te komen. Ze doet gelijk
wat oefeningen om de spieren
soepel en warm te houden. Als iemand afhankelijk wordt van een
rollator, wil dat niet zeggen dat je
niets meer kunt. Het kan zelfs het
begin zijn van een nieuw sociaal
en sportief leven. Bewegen zorgt
voor bevordering van de algehele
fitheid, sociale contacten en haalt
mensen uit een eventueel sociaal
isolement.
Team Sportservice HeemstedeZandvoort nodigde in samenwerking met WIJ Heemstede alle gebruikers van een rollator uit om
mee te lopen. Start- en eindpunt
op woensdagochtend was bij
Plein1, om 10.30 uur, na 30 minuten was de groep weer terug bij

Waar is de fontein gebleven?

Heemstede - Het is 4 augustus alweer twee jaar geleden dat
het haventje in Heemstede opgesierd was met een fraaie fontein voor de opening van dierenspeciaalzaak Heems. Veel verontwaardiging was er toen de fontein verdween en ondanks de vele verzoeken via social media, is
de fontein nooit meer teruggekomen.
Daarom hierbij nog een keer de
foto met fontein, die dateert van
4 augustus jl. I
Foto’s en bijdrage:
Harry Opheikens

Plein1, daar kon dan in de sociëteit nog gezellig met elkaar een
kopje koffie worden gedronken.
De activiteit vond plaats op 17,
24, 31 juli en 7 augustus. Het tempo en de afstand werden aangepast aan het niveau van de groep;
door middel van het wandelen
werkten de deelnemers aan hun
conditie en ervoeren zij dat ze
steeds een beetje langer konden
lopen en/of makkelijker konden
bewegen.
Voor verdere inlichtingen kunt u
terecht bij WIJ Heemstede Plein1
aan de Julianalaan. De rijlessen
waren heel nuttig.

Kruidig Heemstede in
de zomer

Ton van den Brink

Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69
Keuze uit 20 gerechten. U kunt
daarvan zelf 3 gerechten
samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

AFHAAL SAM-SING
MENU €23,00
AANBIEDING
1 portie pangsit
6 stuks, voor maar €3,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur
www.mandarin-heemstede.nl

Marenka Groenhuijzen deelt deze week in ‘Kruidig Heemstede
in de zomer’ een recept met de zomerkruiden en aardappelen
uit de tuin van Kom In mijn Tuin (KIMT).
Neem enkele donkerpaarse ‘Blaue St. Galler’ aardappelen.
Kook deze in de schil, schil deze daarna en maak er puree van.
Meng door de puree een snufje zeezout, een kuipje koffiemelk,
wat fijngesneden rucola en 1 el koolzaadolie.
Garneren met wat eetbare bloemen, een dressing van koolzaadolie met bonenkruiden en zeezout. Eet smakelijk!
Foto en recept: Marenka Groenhuijzen
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Zandvoortselaan

COLOFON

de Heemsteder

Toen en nu (61)

Zandvoortselaan 158 is veel aan
verbouwingen onderhevig geweest na de bouw in 1927, samen met nummer 160.
Dit had vooral te maken met de
ondernemers, die nummer 158
hebben gebruikt. De eerste ondernemer was F.A. Beelen met
een kruidenierswinkel.
In het adressenboek van Heemstede van 1 januari 1930 is het
een fietsenwinkel geworden:
‘Rijwielhandel
Boekenroode’
van dhr. A. Bottelier.
In de loop der jaren was hij
agent voor verschillende merken fietsen: Fongers, Raleigh
en Gazelle. Toen kostte een fiets
nog fl. 72,-. Vanwege de wedstrijd Holland-Italië op 6 april
1930, rekende Bottelier speciale tarieven voor zijn fietsen. Op zondag 4 mei waren
er eveneens speciale tarieven
bij de wedstrijd Holland-België. Tot en met 1961 wordt Bottelier vermeld in de verschillende adressenboeken van Heemstede, Bloemendaal en Haarlem. Het pand werd in 1965 ingrijpend verbouwd tot automobielbedrijf. In het Adressenboek van Haarlem van 1 januari 1966 staat ‘Automobielbedrijf Boekenroode’ (BMW-dealer) vermeld op Zandvoortselaan 158. De toen-foto is uit die
tijd (1969) uit de beeldbank van
het NHA. In 1985 wordt opnieuw het pand ingrijpend verbouwd aldus de bouwtekeningen bij de gemeente Heemstede voor een ander automobielbedrijf: ‘De Groot en Zn’,
Toyotadealer. In het adressenboek van Heemstede van 1 januari 1993 wordt De Groot nog

steeds vermeld. In 2004 wordt
niet alleen de showroom nog
aangepast, maar ook de bovenwoning. Daar komen twee appartementen met een aparte
ingang. Sinds 2006 zit ‘Huis van
Pilates’ in het pand voor Yoga en
Pilates van Trudy Warmerdam.
De nu-foto van Harry Opheikens is van 2 augustus 2019.
Mocht u informatie over de
Zandvoortselaan hebben, dan
kunt u terecht via webmaster@

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

Foto: Franklin van der Erf

Welkom!

H. Bavo parochie

Herenweg 88, Heemstede
Donderdag 8 augustus, 9u.
Eucharistieviering. Pastor R.
Verhaegh.
Zondag 11 augustus, 10u.
Eucharistieviering. Samenzang.
Pastor Van Ogtrop.
www.parochiesklaverblad.nl

Trefpunt Bennebroek

Hervormd PKN
Bennebroek

Akonietenplein 1
Bennebroek

Zondag 11 augustus, 10u.
ds. Arie Molendijk.
Gezamenlijke dienst met
Heemstede.
www.pkntrefpunt.nl

Binnenweg 67, Bennebroek

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

Zondag 11 augustus, 10u.
Ds. P. van Veen
Woensdag 14 augustus, 19.30u.
Zomerzangavond.

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

www.hervormdpknbennebroek.nl

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Adventskerk
Aerdenhout

slaagd voor deze Kwaliteitstoets.
Kennemerhart is de enige aanbieder van ouderenzorg in de regio met logopedisten die deze
audit hebben behaald.
De zaken binnen de vakgroep zijn
goed op orde en de auditoren gaven complimenten aan de logopedisten over de vorm en inhoud
van de dossiers. Meer informatie
op: https://www.kennemerhart.
nl/.

Rafaelgemeente
Nehemia
Koediefslaan 73
Heemstede

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout
Zondag 11 augustus, 10u.
Voorganger Drs. G. van der Harstde Leeuwe (Haarlem).

Zondag 11 augustus 10u.
Spreekster:
ds. Annemarie Snijders
Aanbidding: Ibert

www.adventskerk.com

www.rafael-nehemia.nl

Foto aangeleverd door
Kennemerhart

Inschrijving gestart voor Grootste
Band van Nederland
Haarlem – Op 1 augustus jl. gingen de inschrijvingen voor deelname aan de Grootste Band van
Nederland van start. Op de vernieuwde website van dgbvn,
kunnen maximaal 500 muzikanten aangeven met welk instrument ze mee willen doen. Het
spektakel vindt volgend jaar 7
juni plaats op de Botermarkt in
Haarlem. Op zondag 7 juni 2020
spelen 500 muzikanten op de
Haarlemse Botermarkt een miniconcert dat deze keer in het teken staat van vrijheid en vrede.
In 2020 is het 75 jaar geleden dat
de Tweede Wereldoorlog eindigde, maar ook wordt er aandacht

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

www.petrakerkheemstede.nl

Logopedisten Kennemerhart
slagen met vlag en wimpel
Heemstede - Deze zomer heeft
de audit ‘Kwaliteitstoets Logopedie 2019’ plaatsgevonden bij de
vakgroep logopedie van Kennemerhart Ouderenzorg. Kennemerhart hecht veel waarde aan
kwaliteit en deskundigheid. De
vakgroep logopedie is uitgebreid
getoetst op organisatieonderdelen zoals veiligheid, privacy, registratie, continuïteit, het werken
volgens richtlijnen voor de behandeling en op verslaglegging.
De logopedisten van Kennemerhart zijn met vlag en wimpel ge-

Petrakerk

Nederlands Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3, Heemstede

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

aan de 775-jarige verjaardag van
Haarlem besteed.
De nieuwe editie in 2020 belooft meer te worden dan alleen
een miniconcert. Initiatiefnemer
Alain Timmers legt uit: “Het concert zal bestaan uit een aantal
bekende popsongs en natuurlijk
het lijflied van DGBVN ‘Rockin In
A Free World’ van Neil Young. Het
optreden wordt afgesloten met
een nieuw nummer over Haarlem. Dat is dan ons cadeautje aan
de stad vanwege het 775-jarige
bestaan. We dagen dan ook singer-songwriters uit om een popof rocknummer te schrijven over
Haarlem. Voertaal moet zijn En-

gels of Nederlands. Een deskundige jury zal, tijdens een feestelijke gelegenheid, de winnaar bekend maken. En dat nummer gaat
gespeeld worden door 500 muzikanten.” De website waar meer informatie te vinden is en waar je
kunt aanmelden is: www.dgbvn.
com.

PKN Heemstede
Zondag 11 augustus, 10u.
in Trefpunt, Bennebroek:
ds. A. Molendijk,
gezamenlijke dienst.
www.pknheemstede.nl

Valkenburgerplein
Heemstede

Za.
Zo
Zo
Di
Wo

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

Holy Mass
Hoogmis
Plechtig Lof
H. Mis
H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Bij Societeit Plus WIJ Heemstede:

Hardop kijken naar kunst
Heemstede – Dinsdagmiddag introduceerde Katinka Verdonk van
WIJ Heemstede een nieuwe uitdaging om van kunst te genieten die ook bij Alzheimerpatiënten blijkt aan te slaan.
Aan de hand van vragen volgens
de VTS-methode, Visual Thinking Strategies, nodigt Katinka de
deelnemers uit om open en zonder oordeel te kijken en in gesprek te gaan, naar elkaar te luisteren en voort te bouwen op elkaar over wat ze zien in het kunstwerk.
Elkaar verrassen met wat opvalt, wat je erbij kunt bedenken
en waar je dat aan ziet. Zo kijk je
met meer ogen en zie je zoveel
meer. Deze methode prikkelt de

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Achterweg 19A
Heemstede

nieuwsgierigheid en levert vooral
plezier op. Kijken naar Kunst verbindt. Kennis van en ervaring met
kijken naar kunst is niet nodig.
Het VTS-programma werd oorspronkelijk opgezet om het esthetisch begrip te ontwikkelen bij
mensen die weinig ervaring hebben met ‘het kijken’ naar kunst. Zo
werd het programma in het kader
van museumeducatie aangeboden bij beroemde musea zoals
het MOMA in New York. Het unieke van dit programma is dat iedereen, ongeacht intelligentie en
(culturele) achtergrond, kan deelnemen omdat er wordt gewerkt
met kunst. Kunst vereist immers
geen achtergrondkennis, is toegankelijk en tijdloos. Ook inter-

preteert ieder persoon kunst op
een andere manier, waardoor er
geen foute antwoorden bestaan.
Dus met de mond open kijken
naar kunst en laten horen wat
je ziet. Katinka Verdonk van WIJ
Heemstede is opgeleid om de bijeenkomsten te leiden. Deelname
kost 20 euro voor vier bijeenkomsten van 14.30 tot 16.00 uur, inclusief koffie en thee. Ook deze

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, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL
vinden plaats bij Plein1 aan het
Julianaplein 1. Aanmelden kan
via www.wijheemstede.nl of telefonisch op 023-5288510. Kijk
ook op de site van WIJ Heemstede voor overige activiteiten en
het cursusaanbod na de zomervakanties.
Ton van den Brink
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Kunstmarkt Spaarndam altijd verrassend
Spaarndam – Lopend van de Oude Kerk naar de sluis hoor je de
‘Bolero van Ravel’.
Dat klinkt veelbelovend en op
de Kunstmarkt van Spaarndam
speelt Pit Hermans op de cimbalom, een citerachtig geluid, aangenaam om te horen op de 50ste
Spaarndamse Kunstmarkt die zaterdag werd gehouden aan de
Historische Kolk, de oude sluis
van Spaarndam.
Pit Hermans is een Amsterdamse,
ze speelt de Roemeens-Hongaarse cimbalom en de Appenzeller
hackbrett. Ze is ook een singersongwriter in zigeunerstijl, zich-

zelf begeleidend op cimbalom of
akoestische gitaar. Op de kunstmarkt staan 45 kramen met schilders, tekenaars, grafici, sieradenmakers en keramisten. In een omgeving met oude gevels, kademuren, de geur van gerookte paling, de ontspannen uitleg van de
kunstenaar die vertelt dat eigenlijk een verbouwing haar tot glazenier bracht. Ze wilde zo graag
een glas-en-loodraam in de hal,
en ze verdiepte zich in het bewerken van gekleurd glas. Voor ze het
in de gaten had, was ze als beeldend kunstenaar bezig en maakt
ze glazen objecten, schalen, sie-

raden en schilderijen. Iedere kunstenaar heeft wel een verhaal, zoals Ada Breedveld die op school
niks wilde leren en alleen maar
tekende. Ze werd er kunstenares
met internationale allure mee. Zij
exposeerde met fleurige en kleurige volumineuze dames die altijd
tevreden glimlachen. Je wordt er
zelf blij van als je dat ziet. Iconen
schilderen is soms een ambacht.
Jan Verdonk geeft er lessen in nadat hij jaren studie maakte van
deze kunst uit een mystieke wereld.
Naast het schilderen van iconen
leer je ook zelf temperaverf aan-

maken van niet meer dan eidooier, azijn en pigment. Orthodoxie
speelt een rol bij het schilderen.
Iconen zijn afbeeldingen van
Christus, Maria, engelen, heiligen en bijbelse taferelen. Jan begint weer met zijn lessen in september, zelfs in Haarlem kunt u
terecht.
De Kunstmarkt Spaarndam is
veelzijdig en biedt altijd weer verrassingen zoals troubadours en
optredens in de Oude Kerk. Op
10 en 17 augustus kunt u nog terecht vanaf 11.00 tot 17.00 uur.
Ton van den Brink

Het werd zomer

Heemsteder
en Blokker

Zomerpoëziewedstrijd 2019
Heemstede - Na het succes van vorig jaar organiseert de Heemsteder samen met Boekhandel Blokker wederom een spannende
zomerpoëziewedstrijd. De hoofdprijs voor
de winnaar is een boekenbon ter waarde
van 50 euro.

•

Inzendingen kunnen van 17 juli tot en
met 31 augustus, voorzien van naam,
telefoonnummer en e-mailadres gemaild worden naar redactie@heemsteder.nl.

•

Het gedicht dient over het thema
‘zomer’ te gaan en mag niet langer zijn
dan 16 regels.

•

De jury die de inzendingen beoordeelt,
bestaat uit het redactieteam van de
Heemsteder en Arno Koek van
Boekhandel Blokker.
De winnaar wordt in de eerste week van
september persoonlijk bericht. Over de
uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

•
•

Tussentijds worden geselecteerde
inzendingen gepubliceerd in de
Heemsteder.

Meisje hoe kon het gebeuren,
Jij was in de klas als was gekneed.
Alle dagen op schouders gedragen,
Voordat je in mijn armen gleed.
Ogen volgden bevlogen schreden,
Die jij bespied op straat achterliet.
Terwijl ik was, nog groen als gras,
Wat te doen, toen, wist ik niet.
Beginnen te beminnen,
Ik was zeker onzeker, verlegen.
Welke knoop na elke kus,
Volgde was nieuw, we zwegen.
Hoe te verklaren, zo’n ervaren
Meisje mij verleidde en meer.
Zacht lacht en vraagt:
“Is dit voor jou ook de eerste keer?”
Marcel Harting, Aalsmeer

Zomer

Onopmerkzaam

Hiep hoera, daar issie weer,
de zomer is weer terug;
wat heb ik dáár toch naar verlangd:
naar buiten dus, en vlug!

Achter mijn rug om is het zomer
Het begrip hartje zomer ken ik niet

Kijk, zie me nou toch zitten, ja,
een dolce far niente,
dat is toch heel wat lekkerder
dan zo’n natte lente.
Maar hemellief, wat voel ik nu,
is dat nou tòch weer regen?
Kussens weer naar binnen, tjé,
wat valt me dàt nou tegen.
Maar ja, dat is symbolisch voor
het leven als geheel:
nu eens treurig, dan weer blij,
ik neem er graag aan deel!
Addie Leupen, Heemstede

Zomer

Zomerklaar

Vol ongeduld wacht hij, de zomer
Op het einde van de lente.
En ziet tot zijn genoegen het decadente.
Dus begint hij al wat te kleuren, onze dromer.

Ik heb van vorig jaar geleerd
Ben nu op alles voorbereid
Heb me volledig ingesmeerd
De klamboe is al ingewijd

Hij ziet struiken, die al volop staan te groeien
Met bloemen waarvan er velen lekker geuren
En ook de borders vol in veel diverse kleuren.
Hij ziet de velden gaande weg al staan te bloeien.

Een tafelbiertap, altijd leuk
Een voorraadje ijskoffiecups
Een rugkrabber tegen de jeuk
met dank aan de processierups

Vogels hoort hij allerlei deuntjes fluiten
En bomen staan weer vol in blad te wuiven.
Insecten zijn weer bezig alles te bestuiven
Ook de dieren lijken allen te genieten buiten.

Muggenspray en wespenvanger
Tuurlijk, parasol die staat
Tekenkam had ik al langer
en mijn airco is paraat

Zelfs de mens veranderd met de zon in zicht
Ook al valt er soms uit de wolken regen,
Daar kan men met de zomer, lijkt het, beter tegen.
Je ziet ze veel meer met een glimlach, op het gezicht!

Ik haal strakjes een extra boek
dan ben ik er al bijna, maar
pas met een knappe afritsbroek
ben ik volledig zomerklaar.

Th.J. Nunnink, Heemstede

Max van der Zwaag, Heemstede

Misschien is dat in de tweede of
derde week van de Tour,
Behalve als het regent
Ik denk niet dat dat goed of slecht is
Omdat tenslotte alles je plotseling
overkomt.
J.W., Heemstede

Zomer
Na het verstrijken van de koude kale winter
diende de lente en zomer zich weer aan.
Verlangend zat ik op de eerste mooie dag
te wachten die mij weer fietsend door het
Groene Hart doet gaan.
Ik voel weer de streling van de wind in
mijn gezicht, de weldadige warmte van
het gouden zonnelicht.
Ik ruik weer de geur van het groene polderland, Het riet en fluitenkruid langs de ruige
waterkant.
Ik zie weer koeien en schapen her en der
in de wei, die vredige aanblik stemt me
euforisch en blij.
Ik geniet van het uitzicht op de brede
rivieren, de prachtige uiterwaarden met
grazende dieren.
Ik zing bij het rijden over slingerende dijken,
waarlangs oude boerderijen het landschap
verrijken.
Thuis vier ik de vreugde die de dag heeft
gegeven, een band met de natuur is een
rijkdom in het leven.
Anton Klein, Heemstede
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Jasper Martens van Sir Jamian Uitvaart:

ontnomen en hij kreeg nooit het
afscheid dat hij verdiende.
De essentie is voor mij om verbinding zoeken met nabestaanden
om het levensverhaal op een bijzondere manier betekenis te geven bij het afscheid. Uiteindelijk
draag je dat je gehele leven verder bij je. Zoals het overlijden van
Ian, waarmee ik vroeger werkte
bij Albert Heijn en die een grote
het stukje afscheid juist onder- indruk op mij had gemaakt. Ik gaf
deel van wie wij zijn in de samen- zijn moeder een aansteker waarin
leving. We krijgen allemaal een zijn portret was gegraveerd. Het
keer te maken met de dood. De was het begin van een onvoordood blijft ongrijpbaar, ook hoe waardelijke vriendschap.
we dat in willen kleden. Eigenlijk
is de dood iets wat je deelt als sa- Wateruitvaarten
menleving, maar waar je als indi- Ik werk samen met Iede Hoorn,
vidu zelf iets mee moet doen. Het hij zit in de branche in Amsteris jouw eigen ervaring met rouw dam en ik in Haarlem. Zo hebben
en verlies. De rol van uitvaartbe- we samen de wateruitvaarten opgeleider is dan ook alle mogelijk- gezet, die Iede al deed in Amsterheden aan te grijpen om op een dam. We hebben dit samen naar
geheel menselijke manier aan- de omgeving van Haarlem gesluiting te zoeken bij de nabe- trokken. We werken samen met
staanden met de emoties die zij Rederij Haerlem. De gemeente
Heemstede heeft bij de begraafervaren.
plaats aan de Herfstlaan speciaal
een aanlegsteiger laten maken.
Helden en inspirators
De naam Sir Jamian is een naam Zo zetten wij Heemstede, Haardie mijn verhaal, mijn helden en lem en Spaarndam op de kaart.
inspirators weerspiegelen. Het Zo’n wateruitvaart vindt dan
is de krachtige naam waarmee plaats door Haarlem en Heemik dit werk als uitvaartbegelei- stede (en /of Spaarndam) en er
der kan gaan doen en goed kan zijn ook meerdere aanlegsteigers.
verbinden met waar ik wil voor Hiermee willen we laten zien wat
staan als uitvaartorganisatie. Zo- er allemaal mogelijk is binnen uitals de broer van mijn opa Jaco- vaarten die eigenlijk eindeloos
bus (Jam) die mij inspireerde als zijn.”
held. Hij weigerde als 17-jarige Meer informatie op: www.sirjamijongen tijdens de Tweede We- an.nl en www.wateruitvaarten.nl.
reldoorlog om te werk te worden
gesteld in Duitsland. Hij dook on- Bart Jonker
der en hielp Joodse studenten,
maar werd uiteindelijk zelf op- Foto aangeleverd door Sir Jamigepakt. Zijn toekomst werd hem an Uitvaart.

“Ik wil de dood onderdeel
maken van wie wij zijn”

Haarlem - De dood en uitvaart
horen bij het leven: Jasper Rudolf
Martens van Sir Jamian Uitvaart
geeft hier zijn eigen invulling aan.
Zijn unieke verhaal.
Jasper: “Voor mij is het altijd een
jeugddroom geweest om iets in
de uitvaartbranche te gaan doen.
Mijn eerste aanraking met het afscheid was bij de dood van een
klasgenootje en sinds die tijd
was het voor mij duidelijk dat ik
als uitvaartbegeleider aan de slag

wilde gaan. Eerst ben ik uitvaartbegeleider geweest bij een grote
organisatie en sinds januari van
dit jaar ben ik voor mezelf begonnen. Mijn doel is om het afscheid
intenser te maken en dichterbij de mensen brengen. Mensen
staan met een afstand naar de
dood toe. Het is een beetje een
taboe. Dat zie ik niet zo. Het taboe is er denk ik omdat de mensen de dood als iets ongrijpbaars
beschouwen. Ik maak de dood en

Abeer behaalt Nederlands
examen B2 niveau
Regio - Abeer Mahmoud Ahmad,
een Syrische moeder van 2 dochters en tandarts in haar vorige leven in Syrië, is vorige week geslaagd voor haar Nederlands examen op B2 niveau. Van niveau A2
studeerde zij door naar niveau B1
en vervolgens naar B2.
Zij heeft dat gedaan in de 4 jaar
dat zij nu, met haar man Khaled en hun twee dochters Sara
en Maria in Bennebroek woont.
Abeer Ahmad is de vrouw van
Khaled Mahoud, die van 2015 tot
2016 gastcolomnist was voor de
Heemsteder. Voor Abeer is het belangrijk om het Nederlands goed
onder de knie te krijgen. Zij werkte als tandarts in Syrië en wil dat
beroep in Nederland ook weer
uitoefenen. Om in Nederland te
kunnen werken als tandarts dien
je een BIG-registratie te hebben,
waarvan het goed beheersen van

Reinaldapark voor een
middag Superheldenwereld
Haarlem – Op zondag 15 september vindt in het Burgemeester Reinaldapark de allereerste
Superhero Kidsrun in Haarlem
plaats. Kinderen uit heel Haarlem en omgeving kunnen gratis meedoen aan deze unieke superhelden beleving. Uiteraard komen de kinderen echte superhelden tegen en gaan ze op jacht
naar superkrachten bij een aantal mooie Haarlemse jongerenorganisaties.
Kinderen in de leeftijdscategorie
5-15 jaar kunnen kiezen uit twee
afstanden; 1 km en 2,5 km, waarbij zij onderweg o.a. echte superhelden en spannende hindernissen tegenkomen. Uiteraard zijn
veiligheid en plezier de belangrijkste pijlers voor tijdens het evenement. Als de jonge lopers eenmaal over de finish, in de superhelden wereld, zijn wacht hen de
opdracht om een vijftal superkrachten op te halen in het park.
Bij jongerenorganisaties als Triple
Threat, Blast-zone, Rebup, Young

Leaderz en SportSupport kunnen
de kinderen hun superkrachten
ophalen. Eenmaal met alle superkrachten op zak wacht een leuke
smakelijke beloning.
Aangezien niet elk kind de (financiële) middelen heeft om zelf
aan een superhelden outfit te komen is de organisatie begin deze
week gestart met het inzamelen
van superhelden outfits. Zo kan
elke deelnemer volledig verkleed
meedoen aan de kidsrun.
Mocht men thuis nog superhelden outfits, superhelden gerelateerde kledij en/of superhelden
maskers hebben kan men deze
inleveren bij STAD Haarlem op de
Gasthuisvest 47-A in Haarlem.
Vanaf deze week kunnen ouders
hun kinderen online inschrijven
via www.superherokidsrun.nl.
Inschrijving is helemaal gratis. Er
kunnen maximaal 250 kinderen
mee rennen.
Foto: T.K. Hammonds, aangeleverd door STAD Haarlem

COLUMNITEITEN

de Nederlandse taal onderdeel
uitmaakt. BIG-register (Beroepen
in de Individuele Gezondheidszorg) is de plek waar je naam vermeld wordt als je werkzaam bent
in de gezondheidszorg. Werk je
b.v. als fysiotherapeut, arts of
apotheker; je basisvaardigheden
waar je aan moet voldoen, staan
hierin vermeld. Wekelijks spraken
we af en samen met een andere
taalhulp, hebben we gespeld, gelezen en teksten verklaard en een
vrolijke tijd samen gehad. Abeer
helpen met de Nederlandse taal
bleek voor mij een win-win situatie op te leveren. Al met al een
leerzame tijd voor ons beiden.
Abeer wens ik veel succes op weg
naar haar BIG-registratie. Dat gaat
haar zeker lukken!

Geparkeerd
Parkeergarages. U weet wel, die kolossale unheimische donkere
ruimtes met meerdere verdiepingen. Met zulke smalle parkeervakken en dikke pilaren, waarin je je achterwerk niet kunt keren.
De wanhoop slaat dan ook veelvuldig toe en zweetdruppels druipen terstond onder je oksels vandaan, terwijl jij je afvraagt hoe je
in godsnaam je auto daar ongeschonden moet indraaien. Zelfs
een Fiatje 500 is een uitdaging. Je hebt geen andere keus. Bent
u ook zo’n held? Na veel heen en weer sturen, dan weer vooruit,
dan weer achteruit, ben je een kwartier verder. Hè, hè, gelukt. Op
naar de hypermarché. Snel even boodschappen doen en naar de
kaartautomaat om de parkeerkosten te betalen. En ja, dan ben
je vergeten waar je precies staat. Zelfs de verdieping weet je niet
meer. Blijkt deze garage er zes te hebben. Wederom druipende
oksels, paniek en dweilen. Dan ben je zo’n 2 uur naar je auto aan
het zoeken en ontdek je dat zo’n parkeergarage een echte horrorfilm is. Dan ben je zo blij dat je auto eindelijk terugvindt en plaats
je de diepvriesspullen, die inmiddels in een klotsende koeltas zijn
ontdooid in de auto. Opgelucht rijd je weg en….. doet je kaartje
het niet meer: te lang gewacht met uitrijden…. Moet de parkeerwacht bijkomen en kun je bijbetalen…ik heb daarom het parkeren in een parkeergarage voorlopig maar even geparkeerd.

Gerry Bouma, vriendin en
taalhulp van Abeer

GRATIS KABAAL

Bart Jonker

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

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Bewegingscursussen bij
WIJ Heemstede

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

Telefoon:

5

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 onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.

Peuterbieb in
Bibliotheek Heemstede
Heemstede - Alle peuters verzamelen: de Peuterbieb komt in de
laatste week van de zomervakantie naar de Bibliotheek Heemstede (Julianaplein1).
Wat is er fijner dan samen met
je (klein)kind te komen luisteren naar een verhaal. Vrijdag 23
augustus zijn de peuters en hun
(groot)ouders of oppas welkom

in de Bibliotheek Heemstede om
te komen luisteren, spelen en
dansen.
De toegang is gratis. Aanvang is
om half elf. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.
Foto aangeleverd door Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Heemstede - Bij WIJ Heemstede
starten vanaf september verschillende bewegingscursussen voor
volwassenen en senioren, waar u
nu al op kunt inschrijven.
Voor volwassenen:
* Hatha Yoga, 15 lessen op maandagochtend vanaf 2 september
* Pilates, 32 lessen op maandagochtend (2 groepen) vanaf 9 september
* Pilates Plus, 15 lessen op woensdagmiddag vanaf 11 september
* Body Fit, 32 lessen op donderdagochtend vanaf 12 september
* Fit en vitaal met Chi Kung (Qi
Gong), 12 lessen op dinsdagavond vanaf 17 september
* Fit en in balans met Tai Chi, 12
lessen op vrijdagochtend vanaf
20 september
Voor senioren:
* Koersbal 65+ Princehof, 36 bijeenkomsten op maandagmiddag
vanaf 2 september
* Koersbal 65+ de Luifel, 36 bijeenkomsten op donderdagmid-

dag vanaf 5 september
* Internationale dans 55+, 36 lessen op dinsdagochtend vanaf 2
september
* Internationale dans 55+, 36
lseen op woensdagochtend vanaf 4 september
* Seniorenfit 65+, 36 lessen op
dinsdagmiddag op 3 verschillende tijden vanaf 3 september
* Keep Fit voor vrouwen 55+, 35
lessen op woensdagochtend vanaf 4 september
* Sacred Dance 55+, 24 lessen op
donderdagochtend vanaf 26 september
Uitgebreide informatie over deze cursussen, prijzen en locaties,
vindt u in onze brochure of op de
website www.wijheemstede.nl.
Hier kunt u ook direct inschrijven.
Ook kunt u op de Open Dag in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede,
op woensdag 4 september van
13.30 - 17.00 uur inschrijven voor
bovenstaande cursussen.
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De Heemsteder op reis:

Metz, het beste
van twee werelden

Heemstede – Veel Heemstedenaren zoeken hun vakantievertier in het zuiden van Europa en
nemen vaak de Route du Soleil in
Frankrijk om op hun bestemming
te komen. Oneerbiedig racen we
dan met zijn allen langs de Franse stad Metz, die we vaak links laten liggen. En dat is eigenlijk jammer. Onterecht, want deze historische parel aan de romantische
rivier de Moezel is echt een bezoek waard. Metz heeft met recht
een verhaal en veel te bieden. De
Heemsteder ging op reis en ontdekte deze fraaie, verrassende en
gezellige stad.
In het kort de geschiedenis
De Galliers stichten Metz onder
de naam Mediomatrices. Na de
verovering door de Romeinen
was de stad groter dan Lutetia,
de Romeinse naam voor de stad
die later Parijs werd. In de Frankische tijd werd de naam Mettis.
Metz werd later een vrije stadsrepubliek in het Heilige Roomse rijk in de Middeleeuwen. Het
was een van de grootste steden.
Frankrijk lijfden in de 17de eeuw
de bisschopssteden Metz, Verdun en Toul in en Metz werd een
garnizoensstad. Later werd Metz

een speelbal tussen Duitsland
en Frankrijk. Door de Frans-Duitse oorlog (1870-71) werd Metz bij
Duitsland gevoegd. Veel gebouwen in de stad zijn juist in die tijd
gebouwd, die de stad zijn huidige allure geeft. De stad had zelfs
toen een Duitssprekende meerderheid. Na de Eerste Wereldoorlog werd Metz weer Frans, om
vervolgens tijdens de Tweede
Wereldoorlog weer bezet te worden door de Duitsers. Na de oorlog kwam Metz weer aan Frankrijk toe.
Bezienswaardigheden
In het historische stadcentrum is
veel te zien. Enkele bezienswaardigheden zijn noemenswaardig.
Natuurlijk is de kathedraal SaintEtienne het meest markante en
symbolische bouwwerk van de
stad. Deze imposante kerk is gebouwd van de 13de tot 16de
eeuw en ontstaan uit de bisschopkerk, de kathedraal, en de
kerk Notre-Dame-la-Ronde, waardoor de kathedraal een bijzondere opstelling heeft. De kathedraal
heeft een hoogte heeft van 42
meter en is een van de hoogste
gotische bouwwerken in Europa.
Door zijn glas-in-lood oppervlak

van 6500 m² heeft de kerk ook de
bijnaam ‘Lantaarn van onze Lieve Heer’ gekregen. Zeker een bezoek waard.
Een andere opvallende kerk is ‘De
nieuwe Tempel’. De architectuur
is geïnspireerd door de Rijnlandse kathedralen Spire en Worms,
waardoor het geheel middeleeuws aandoet. Het gebouw is
echter in het begin van de 20de
eeuw gebouwd. Deze tempel is
weliswaar een religieus gebouw,

maar er worden ook culturele evenementen in gehouden. ’s
Avonds wordt dit gebouw kleurrijk verlicht, zodat het sprookjesachtig aandoet.
Liefhebbers van moderne kunst
kunnen terecht in het CentrePompidou-Metz, een dependance van het Centre-Pompidou in
Parijs. Een indrukwekkend bouwwerk, dat is gebouwd in 2010 volgens het winnende ontwerp van
de hand van de architecten Shi-

geru Ban en Jean de Gastines, geassisteerd door Philip Gumuchdjian Architects. De ruimte is zo ontworpen dat de kennismaking met
moderne kunst in al zijn vormen
een unieke beleving is.
Lekker eten en drinken
De smeltkroes van Duitse en
Franse cultuur komen in Metz ook
culinair tezamen. De stad is een
gastronomisch paradijs voor eetliefhebbers en biedt een fantas-

tische keuken. In de zomer is het
heerlijk toeven op de vele gezellige terrassen. De sfeer in Metz valt
ronduit prettig te noemen.
Kortom: onderweg naar het zuiden? Stop eens in Metz en ontdek
deze verrassende stad, met het
beste van twee werelden.
Meer informatie op: http://
www.tourisme-metz.com/nl/.
Tekst en foto’s: Bart Jonker

geleverd
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Natuurwandeling
in hartje Haarlem
Net
een vliegende bloem…
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Laat je
De vlinder vertrekt ieder jaar in
grote aantallen vanuit Zuid-Europa naar het noorden, om een
nieuwe generatie voort te brengen. Ze zijn vooral te vinden op
nectarplanten als de buddleja en
koninginnekruid. In de herfst komen de vlinders ook af op rottend
fruit. Daarna vliegt de nieuwe generatie in groepjes terug naar het
De atalanta, ook wel admiraal- zuiden om te overwinteren, waar

Haarlem - La Dolce Vita associeert men veelal met de in de jaren zestig spraakmakende film
van Frederico Fellini. Het woord
staat ook voor een iets algemener begrip. Letterlijk betekent dit
‘het zoete leven’, maar in figuurlijke zin ligt het breder, de gangbare omschrijving luidt: al het goede uit het leven’. Daaronder worden veel zaken verstaan zoals het
lekkere eten en ook de mooie,
ontspannen en gezonde aspecten uit het leven.
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Weidevogelseizoen in
Noord-Holland wisselend
Regio - Het weidevogelseizoen
van 2019 is nauwelijks ten einde
en voorzichtig worden de eerste
conclusies getrokken door Landschap Noord-Holland en Agrarische Natuurvereniging Water,
Land
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verrassen door flora en fauna op
de Bolwerken, in het Kenaupark
en langs de grachten. Bijzondere
soorten zoals de varens, inheemse en exotische bomen in de parken en vogels komen aan bod. De
gids zal ook vertellen over de invloed van het oude duinlandschap en over de geschiedenis
in Haarlem. Kortom: Verrassend
de vlinders
zelfs de
afstand
groen
en natuur
in de
oude naar
binde Canarische
Eilanden
en Manenstad.
Deelname
is gratis
en
deira weten
te overbruggen:
een
vooraf
aanmelden
is niet nodig.
wonderlijk
fenomeen.
De
groep verzamelt
om 11 uur bij
de ingang van Albert Heijn To Go
(Kennemerplein 14, Haarlem). De
excursie duurt ongeveer 1,5 uur.
Meer informatie via Wim Swinkels, tel. 023-5293302 of kijk op
www.ivn.nl/zuidkennemerland.
Foto: Bart Jonker

Heemstede
Vliegende
bloeHaarlem
- Op- zondag
11 augusmen,
ja zo zou het
je de
dagvlinders
tus
organiseert
IVN
Zuid-Kenmet hun prachtige
tekening
rusnemerland
een mooie
ochtendtig kunnen beschouwen. Zoals
deze fraaie atalanta (Vanessa atalanta), die zich tegoed doet aan
de nectar van een witte vlinderstruik (buddleja) in Heemstede.
Een kleurrijke verrijking van de
tuin, deze mooie en sierlijke vlinder, waar we met zijn allen zuinig
op moeten zijn.

La Dolce Vita verbeeld in
Kloostergangen Haarlem
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sen, Eline JJ, Jolanda Kanters,
Marcel Kooij,Rosa Navarro, Larissa Neslo en Eveline Vos. De tentoonstelling is in De Kloostergangen (Grote Markt 2) gedurende alle werkdagen (van 8
tot 17 uur) te bezichtigen vanaf
woensdag 31 juli t/m donderdag
5 september 2019. De opening
vindt plaats op vrijdagmiddag Foto’s aangeleverd door
De atal
2 augustus om 16 uur door Adri- Galerie de Tuinkamer
aan Brand.
Zie ook www.kzod.nl en www. Eveline Vos (foto’s aangeleverd
door KZOD).
facebook.com/kunst.zijonsdoel.

Expositie ‘Dit is wat ik wil’
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Bloemendaal - Tijdens de zomer- Bach en Robert Schumann. Na de moeilijk
academie van The Holland Music pauze betreden celliste Tamaki scholek
Sessions komen muzikale topta- Sugimoto (Japan) en pianiste Ma- lijk, maa
lenten (piano, viool, cello) vanuit na Oguchi (Japan) het podium.
de hele wereld naar Noord-Hol- Zij brengen werken van Robert
land om masterclasses te volgen Schumann en Ludwig van Beeten concerten te geven. De Dorps- hoven ten gehore.
kerk Bloemendaal aan het Kerk- Aanvang 20.30 uur, zaal open
plein 1 in Bloemendaal, een 17e om 20 uur. Toegangsprijs €18,- Haarlem
-eeuwse monument, is een van Jongeren tot 30 jaar € 9, - , kin- demie v
de concertlocaties. Op donder- deren tot en met 12 jaar gratis. sions ko
dag 15 augustus om 20.30 uur Kaartverkoop en informatie op: ten (pia
hele we
wordt hier een dubbelconcert www.tihms.com/concerten.
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concert
Voor de pauze speelt de talent- Foto: Mana Oguchi
volle pianist Vi Ngo (Vietnam) (Fotograaf: Donald van Hasselt dag 7 a
er een
werken van Johann Sebastian Photography)
jonge F
lignan,
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Jong toptalent in Dorpskerk Bloemendaal

Waterbeestjes
vangen
opinLeyduin
Jonge pianist Dimitri
Malignan
Lutherse kerk
Haarlem - Tijdens de zomeracademie van The Holland Music Sessions komen muzikale toptalenten (piano, viool, cello) vanuit de
hele wereld naar Noord-Holland
om masterclasses te volgen en
concerten te geven. Op woensdag 7 augustus om 20.30 uur is
er een concert van de briljante
jonge Franse pianist Dimitri Malignan, die winnaar is van de Prix
Cortot
2017 en- In
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van
Vogelenzang
hetlaureaat
water stikt
het van de leuke beestjes. Op za-

16.00 uur en van 24 augustus tot
en met 12 oktober op vrijdag en
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
en op afspraak.
Galerie De Tuinkamer werkt in het
derde seizoen opnieuw samen
met Justice and Care. In overleg
met de exposanten gaat een deel
van de opbrengst naar deze stichting, die slachtoffers van mensenhandel opspoort, bevrijdt en ondersteunt
Meer informatie op: www.galeriedetuinkamer.nl.
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Verzamelen bij Gasterij Leyduin,

Tweede Leyweg 7, Vogelenzang.
Parkeren kan op de parkeerplaats
aan de Manpadslaan, Vogelenzang. Kosten: Kinderen tot 12 jaar
€4,- van Beschermers €3,- volwassen begeleiders mogen gratis mee. Reserveren: www.gaatumee.nl of https://www.landschapnoordholland.nl/activiteiten/excursies/waterbeestjes-zoeDimitri Malignan (foto: Jean Bapken-op-buitenplaats-leyduin
tiste Millot).
Foto: Dutchphoto

Zandbaktheater in
Molenpark

Jong

Haarlem - Vrijdagavond 2 augustus organiseert De Blauwe Kom
het Zandbaktheater in het Molenpark, Haarlem. Vertellers, muzikanten en zangers treden voor
u op. Neem je drankje en knabbeltje en een kussentje mee. Tijd:
20.30 tot 21.30 uur. Na afloop
gaat de hoed rond voor een vrijwillige bijdrage. Met medewerking van Marca Bahlmann (stem
en klankkunstenares) en ChrisGEEN KRANT? 0251-674433
Christine en haar maandagmannen (foto: door De Blauwe Kom).
moeder. Op Buitenplaats Ley- tine en haar maandagmannen.
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te zien hoe divers Amsterdam volg op de tentoonstelling Ode
ter speuren naar wild? Dat is nu ge reeën te zien samen met hun over reeën en andere dieren.
en Haarlem zijn verbeeld door aan Haarlem in 2017.
Heemstede - Nergens zijn zoveel Sander van Walsum, Welmoed Geopend van dinsdag tot en met
Verzamelen op zondag 11 au- orgels te vinden als in de regio Schmidt, Geert Lemmers, Christel zaterdag, van 11 t/m 17 uur (toegustus om 06 uur op de parkeer- Noord-Holland. Daarom klinkt Bouwmeester, Jeroen Hermkens, gang gratis).
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Heemstede – Deze zomer
gaan we langs de terrassen
van Heemstede voor koffie
met gebak. Grote terrassen
of kleine hoekjes in de zon,
rustiek gelegen of aan een
doorgaande route, wij komen
overal. We testen de diverse
koffievarianten en natuurlijk
iets lekkers erbij, want het is
zomer! Wat mag je verwachten van een terras? Zijn de tafeltjes, de menukaart en de
kopjes schoon, wat is de kwaliteit van de koffie, het gebakje en hoe is de bediening?

T/m 1 september

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

31 augustus
15 en 29 augustus

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

8 augustus

Mediacafé, Bibliotheek Heemstede. Van 13:30 - 15:30 uur.
Gratis.
Koffieochtend NVVH-Vrouwennetwerk. Theehuis Cruquius,
Cruquiusdijk 32, Cruquius. Vanaf 10.30 u. Meer info op: www.
nvvh.nl.

Deze week: De Pasta Box
Waar: Raadhuisstraat 34, het hoekpand bij de
dorpspomp met twee gevelterrassen, in de nabijheid van de terrassen van ijspaleis Van Dam, Tante Bep en De Heerlijkheid.
De Trattoria is een combinatie van espressobar,
lunchroom, deli, catering en restaurant met een
Italiaanse keuken. Dat is ons op het lijf geschreven.
Wanneer: Zaterdagochtend tussen 10 en 11 uur.
In het winkelgebied is het nog rustig, voorbode
van een ongetwijfeld drukke zomerzaterdag.
Wie zijn er: Het gevelterras is voornamelijk onbezet, vanwege het tijdstip of vanwege het uitblijven van de zon. Binnen zitten al klanten aan de
koffie, maar wij gaan naar buiten, de temperatuur
is aangenaam.
Bestelling: We bestellen cappuccino vragen er
een dolce bij. Tony’s taarten zijn er in twee categorieën: een citroen-ricottataart naar traditioneel Italiaans recept en een chocoladetaart volgens geheim Siciliaans recept, beide dagvers gemaakt. Een cannolo met citroencrème (ook Siciliaans) is een klein zoetje. We kiezen die laatste en
een punt van de chocoladetaart.
Wij krijgen: Twee mooi uitziende koppen cappuccino met een volle koffiesmaak (Lavazza),
voorzien van latte art. De schuimlaag mag iets romiger en steviger van structuur. Je moet er eigen-

lijk een lepeltje op kunnen leggen zonder dat deze in het kopje duikt. De chocoladetaart smaakt
verrukkelijk, pure chocoladebeleving. De cannolo is lekker knapperig en de citroencrème iets te
zoet naar de mening van onze Italiëkenner. We
bestellen met genoegen een tweede rondje cappuccino.
De bediening: Netjes en vriendelijk. We worden
niet meteen opgemerkt, maar dat kan aan het
tijdstip liggen.
Hygiëne: De banken en tafeltjes zijn schoon, net
als de koffiekoppen en de gebakschotels. Een
menukaart ontbreekt.
De rekening: 1 caffe e dolce 7,50 euro, 3 cappuccino 8,25 euro, 1 cannolo 1,00 euro. Totaal 16,75
euro.
Eindoordeel: Plezierig dat er een Trattoria met
Italiaanse specialiteiten is gevestigd in ons winkelcentrum. De prijs/kwaliteitverhouding is in orde en de locatie van het etablissement is op een
van meest levendige plekken (in de zomer). Inderdaad zoals de website vermeldt: Een stukje
Italië in Heemstede. Het terras mag wat ons betreft qua ambiance nog iets meer het Italiaanse
‘dolce far niente’ uitstralen. We zijn eraan toe in
ons dorp.

15 augustus

Jong toptalent in Dorpskerk
Bloemendaal. Dorpskerk Bloemendaal, Kerkplein 1, Bloemendaal. Aanvang 20.20 u.,
zaal open 20 u. Kaartverkoop
en informatie op: www.tihms.
com/concerten.

9 augustus

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

kale bedrijven. Nieuw Groenendaal en Carwash Heemstede mogen zich trotse partner noemen
van de Heemstede Loop in 2019.
Stefan Schilder van SportSupport: “De Heemstede Loop heeft
nog plek voor bedrijven die zich
als partner willen verbinden aan
dit sportieve hardloopfeest. Er
zijn interessante pakketten waarmee je als bedrijf volop in de aandacht komt. Maar we kunnen samen met het bedrijf/organisatie
ook een pakket op maat samenstellen.” Bedrijven die interesse
hebben kunnen zich melden bij
Stefan Schilder (sschilder@sportsupport.nl). Hij behartigt de be-

Mediaspreekuur, 14:00 - 15:30
uur. Gratis

23 augustus

Peuterbieb in Bibliotheek
Heemstede. Julianaplein 1.
Aanvang 10.30 u. Gratis toegang. meer info op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Heemstede HBC Open toernooi. Ringvaartlaan 2 (hoek
Sportparklaan), Heemstede.
Meer info op: https://www.
tvhbc.nl/.

10 augustus

Orgeltochten in Bennebroek,
Heemstede en Overveen. Programma: 10.30 u Hervormde Kerk Binnenweg 67 Bennebroek, 12 u. H. Bavo, Herenweg
88, Heemstede 14.30 u. Kerk
O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangeniskerk, Korte Zijlweg
5, Overveen. Deelname: €15,w w w. o rg e l to c h te n n o o rd holland.nl.

langen van alle sponsors. Hij gaat
graag het gesprek aan om een
mooi sponsorpakket samen te
stellen.

11 augustus

Natuurwandeling hartje Haarlem. Verzamelen om 11 u. bij
de ingang van Albert Heijn To
Go (Kennemerplein 14, Haarlem). Gratis deelname. Meer
info op: www.ivn.nl/zuidkennemerland.
‘s Morgens vroeg wild speuren
op Buitenplaats Leyduin. Verzamelen om 06 u. op Parkeerplaats Buitenplaats Leyduin,
op de grens van Vogelenzang
en Heemstede. De kosten € 7,en € 3,- voor kinderen tot 12
jaar. Beschermers € 4,- en € 2,voor hun kinderen tot 12 jaar.
Aanmelden verplicht via www.
gaatumee.nl.
Superhero Kidsrun. Burgemeester Reinaldapark, Haarlem. Gratis. Meer info en inschrijven op: www.superherokidsrun.nl.

16 augustus

T/m 11 augustus

Ook interessant voor
sponsors

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

15 september

Mirjam Goossens

10de editie Heemstede Loop:

Heemstede – SportSupport organiseert dit jaar op zondag 27
oktober de 10de editie van de
Heemstede Loop een mooi jubileum voor dit Heemsteedse hardloopfestijn.
Met bijna 3000 deelnemers is de
Heemstede Loop uitgegroeid tot
een bekend fenomeen in de regio
Kennemerland.
De Heemstedenaren hebben dit
evenement in de armen gesloten.
Maar het heeft ook een aantrekkingskracht ver daarbuiten.
Dat de Heemstede Loop hiermee een interessant uithangbord is voor sponsors blijkt ook
door de toetreding van twee lo-

▲

Terrassentest Zomer 2019

keren op parkeerplaats aan de
Manpadslaan, Vogelenzang.
Kosten: Kinderen tot 12 jaar €
4, van Beschermers € 3,- volwassen begeleiders mogen
gratis mee.

17 augustus

Waterbeestjes vangen op Leyduin. Van 10-12 u. Verzamelen bij Gasterij Leyduin, Tweede Leyweg 7,Vogelenzang. Par-

La Dolce Vita Eveline Vos.

T/m 5 september

La Doce Vita verbeeld. Kloostergangen in het Haarlemse
Stadhuis, Grote Markt 2, Haarlem. Werkdagen van 8-17 u.
Meer informatie op: www.
kzod.nl.

Tot 15 september

Rembrandts Wereld in Teylers Museum. Teylers Museum,
Spaarne 16 in Haarlem. Voor
meer informatie: www.teylersmuseum.nl.

Tot 24 september

Expositie Haarlem Filmstad in
Museum Haarlem. Groot Heiligland 47, in Haarlem. Openingstijden: di t/m za van
11.-17 uur/zo en ma 12-17 u.
Zie: www.museumhaarlem.nl.

Tot 30 september
27 augustus

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

TENTOONSTELLINGEN
T/m 18 augustus

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

Tot 25 augustus

Expositie Pride and Prejudice.
Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1, Zandvoort. Meer informatie op www.zandvoortsmuseum.nl.

T/m 31 augustus

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

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

T/m 27 oktober

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

31 augustus t/m
12 oktober

Expositie ‘Dit is wat ik wil’. Galerie de Tuinkamer, Wilsonstraat
61, Hoofddorp. Meer informatie op: www.galeriedetuinkamer.nl.
Tentoonstelling Stadsgezichten Haarlem en Amsterdam.
Kunstcentrum Haarlem, Gedempte Oude Gracht in Haarlem. Gratis toegang . Meer
info op: www.kunstcentrumhaarlem.nl.

14 september t/m
14 november

Duurzaam textiel in Kunstcentrum Haarlem. Gedempte Oude Gracht 117-121, Haarlem.
Met lezing op 14 september,
aanvang 14 u. (Aanwezigheid
graag melden via info@kunstcentrum-haarlem.nl.) Meer informatie op: www.kunstcentrum-haarlem.nl.

Foto: Renata Jansen Fotografie.

Subsidie voor onderhoud en
restauratie provinciale monumenten
Regio - Het is voor eigenaren van
provinciale monumenten sinds
25 juli mogelijk om subsidie aan
te vragen voor onderhoud en restauratie.
Voor onderhoud is in 2019 67.000
euro beschikbaar en voor restauratieprojecten kan de provincie
dit jaar in totaal 295.000 euro uit-

keren. Eigenaren van onder andere stolpboerderijen en kerken
waarin gewoond wordt, mogen
voor het eerst subsidie aanvragen voor de restauratie van hun
vastgoed.
Eerder kwamen zij alleen in aanmerking voor een lening van het
Nationaal Restauratiefonds. Ook

Basiskoken voor mannen
bij WIJ Heemstede
Heemstede - De cursus Basiskoken voor mannen bestaat uit 4
lessen van 2 uur op woensdagmiddag/avond in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede vanaf 16
oktober.
Gewoon lekker de dagelijkse
maaltijd leren koken en daarna
de gemaakte gerechten gezellig met elkaar op eten. Natuur-

lijk krijgt u de recepten mee naar
huis.
U kunt nu al inschrijven voor deze
cursus via www.wijheemstede.nl
of belt u met 023-548 38 28.
Meer uitgebreide informatie over
deze cursus vindt u in de Seizoens-brochure van WIJ Heemstede of op de website:
www.wijheemstede.nl.

nieuw is dat grote onderhoudsprojecten van monumenten, zoals een kerk, in aanmerking komen voor subsidie als de kosten
hoger dan 100.000 euro uitvallen.
Eigenaren van provinciale monumenten kunnen een subsidie
ontvangen voor 50 % van de totale onderhoudskosten die onder
de subsidie vallen, met een maximum van 18.500 euro.
Een uitzondering geldt voor
grootschalige monumenten waar
de kosten voor de monumentale onderdelen boven 100.000 euro liggen.
Ook daar kan subsidie voor worden aangevraagd voor 40% van
de kosten.
Meer informatie is te vinden op
de website van provincie NoordHolland, onder het kopje Cultuur.
Op deze website staat ook de lijst
van provinciale monumenten.

Nieuw programma en koffieochtend
Kon. NVVH Vrouwennetwerk
Heemstede - Voordat het seizoen met vele activiteiten van
Kon.
NVVH-Vrouwennetwerk
weer begint, is er op donderdag
8 augustus vanaf 10.30 uur een
gezellige koffieochtend bij Theehuis Cruquius aan de Ringvaart
(Cruquiusdijk 32).
Wilt u kennismaken met deze ver-

eniging, kom langs. Het bestuur
ontvangt u hartelijk ontvangen
en verstrekt u graag meer informatie.
Alle activiteiten, zoals bv. lezingen worden gehouden in het
EHBO-gebouw, Herenweg 88a te
Heemstede en begint om 14.00
uur.

Wilt u meer weten over deze actieve en gezellige 55+ vrouwenvereniging, dan kunt u bellen 023-5477486 of kijk op de website www.nvvh.nl.
Foto: Museum club (juli 2019),
aangeleverd door NVVH-Vrouwennetwerk.

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 7 augustus 2019

Heemstede

Tijdens de vakantieweken:

HeemstedeNieuws ‘light’
HeemstedeNieuws
light

In deze vakantieweken vindt u alle officiële bekendmakingen en een beperkt aantal redactionele artikelen in HeemstedeNieuws.
U leest het laatste nieuws van ons ook op www.heemstede.nl, Facebook.com/gemeenteheemstede en Twitter.com/heemstede

Uitgelicht: Grofvuil in Heemstede
Wat is grofvuil?

Vragen aan de
gemeente?
Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687

Grofvuil is afval dat te groot of te zwaar is om in
de grijze rolemmer of in de verzamelcontainer
bij brengparkjes aan te bieden. Het is een
verzamelnaam voor allerlei soorten afval.
Zo’n 92% van het grofvuil bestaat uit 10
verschillende afvalsoorten, zoals glas, kunststof
en hout, die Meerlanden volledig kan recyclen.

Wat valt niet onder grofvuil?

Bouw- en sloopafval zoals steen en puin,
autobanden, asbest.
Deze afvalstromen levert u apart (tegen
betaling) aan bij de milieustraat aan

Adresgegevens en
openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1,
Postbus 352,
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(geopend voor alle producten, behalve
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk,
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u altijd vooraf een afspraak maken.
Wilt u toch ’s morgens komen?
Bel dan 14 023.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
en donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken
voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

de Cruquiusweg 47 of bij een andere
afvalverwerker.

Kan ik grofvuil zelf weg brengen of
laten ophalen?

Dat kan beide.
- Bij zelf wegbrengen naar milieustraat zijn
voor particulieren in Heemstede de eerste
3 m³ per jaar gratis. Voor alles meer dan 3 m³
betaalt u € 45,65 per m³. Neem een geldig
legitimatiebewijs mee.
- Heeft u een grofvuilophaalafspraak gemaakt
met Meerlanden? Dan betaalt u € 22,75 per
keer tot een maximum van 2 m³. Vanaf 3 m³
betaalt u € 45,65 per m³

Wat is 1 m³

Als vuistregel kunt u aanhouden dat een
driezitsbank ongeveer 1 m³ is.

Inloopavond
plan Fietspad
Leidsevaartweg zuid
We willen het fietsgebruik stimuleren en
de slechte toestand van het tegelfietspad
verbeteren. Daarom is een plan
voorbereid om de fietsverbinding
aan de Leidsevaartweg (tussen het
NS-station en Bennebroek) te verbeteren.
U kunt het voorlopige plan bekijken via:
www.heemstede.nl, kies Projecten in
Heemstede > Fietspad Leidsevaartwegzuid. Op woensdag 28 augustus tussen
19.30 en 21.00 uur is er een inloopavond
in het raadhuis. U kunt het voorlopige
plan op groot formaat bekijken, hierbij
uitleg krijgen en reageren. De termijn om
op het plan te reageren loopt tot en met
10 september 2019.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Camplaan 40, brandveilig gebruik
kinderdagverbijf Kindervilla Wereld,
wabonummer 441232, ontvangen 24 juli
2019, uitgebreide procedure
Tegen bovengenoemde aanvraag is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
- L. van Wijkplein 15, het plaatsen van een
haag ondersteunende erfafscheiding, wabonummer 439586, verzonden 29 juli 2019
- Rijnlaan 66, het plaatsen van een dakkapel
op het achtergeveldakvlak, wabonummer
436544, verzonden 29 juli 2019
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
- Raadhuisstraat 98-98A, nieuwbouw
3 woningen en een winkel, wabonummer
423352, ontvangen 18 juni 2019
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te
verlengen.
Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor
afwijken bestemmingsplan
- Raadhuisstraat 98-98A, nieuwbouw
3 woningen en een winkel, wabonummer
423352, ontvangen 18 juni 2019
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na

publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.
Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor
afwijken bestemmingsplan
(uitgebreide procedure)
- Camplaan 40, brandveilig gebruik
kinderdagverblijf Kindervilla Wereld,
wabonummer 441232, ontvangen 24 juli
2019, uitgebreide procedure
Belanghebbenden kunnen zienswijzen
kenbaar maken tot en met 6 weken na
publicatie aan het college van Burgemeester
en wethouders. Zie verder ‘Zienswijzen
indienen’.

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’.

