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Onze krant komt
de hele zomer uit!

ZOMERKRANT

“Voorbijgangers bewonderen de tuin 
en gaan er graag mee op de foto”

Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde:

Cruquius - Ook buiten de gemeentegrenzen is onze tuinenwed-
strijd bekend.  Dat blijkt uit deze inzending van de 82-jarige Piet 
Brouwer uit Cruquius. Hij stuurde deze plaatjes van zijn bijzondere 
tuin aan de Spaarneweg. Piet: “Dit is de coniferentuin, met 250 co-
niferen in 40 verschillende soorten en vele andere bloeiende hees-
ters. Het is een lust voor het oog. Vele voorbijgangers bewonderen 
de tuin en gaan er graag mee op de foto. Ik hou alles zelf nog bij en 
geniet hier ook ontzettend van”, aldus Piet Brouwer.

Wilt u  ook uw tuin tonen aan alle lezers, bent u trots op uw bloemrijke 
balkon, heeft u een gedeelte van uw tuin dat absoluut in de schijnwer-
pers mag? Stuur uw tuinfoto(‘s) in naar de redactie: redactie@heem-
steder.nl onder vermelding van de tuinenwedstrijd en vertel er iets bij 
over uw tuin. Vergeet niet uw adres en telefoonnummer in de mail te 
vermelden. Deelname is mogelijk tot en met 31 augustus. De mooiste 
tuinen worden geplaatst.  Tuincentrum De Oosteinde jureert en stelt 
voor de mooiste tuinen de volgende prijzen beschikbaar: een waarde-
bon van 25 euro als aanmoedigingsprijs, een bon van 50 euro voor de 
mooiste kleine tuin of het mooiste balkon en een bon van maar liefst 
100 euro voor de mooiste tuin in alle opzichten. Succes! Meer tuinen el-
ders in deze krant. 

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

KwaliteitsslagerijChinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

Pangsit (6 stuks) 
1+1 GRATIS

www.mandarin-heemstede.nl

ACTIE € 4,40
PER BESTELLING

Graag uw reservering
of bestelling telefonisch 

doorgeven vanaf 13.00 uur. 
Tel. 023-5284269

biedt het bos zalige schaduw, 
het schepijs van

bij zinderende zomerhitte

Landgoed Groenendaal

verfrissende verkoeling
en het terras van de BosBar

 riant de ruimte om te genieten.

het is weer lekker bij

‘Mr Heemsteder’ himself zwaait nu echt af:
Ton van den Brink stopt ermee
Heemstede - Het zat er een keer 
aan te komen: onze nestor ‘Mr 
Heemsteder’ Ton van den Brink 
heeft aangegeven om met zijn 
werkzaamheden als correspon-
dent bij de Heemsteder te stop-
pen. Na bijna 30 jaar en met 84 le-
vensjaren vindt hij het mooi ge-
weest.

Ton is het langst verbonden ge-
weest als correspondent in het 
schrijversgilde van de Heemste-
der en is het bekendste gezicht 
van onze krant. Voor Heemstede 
en voor ons als hecht redactie-
team zal het raar zijn zonder hem. 
Zijn oneindige enthousiasme en 
passie voor de krant samen met 
zijn warme persoonlijkheid zullen 
een zwaar gemis zijn.

Ton schreef over alles: niets was 
hem te gek. Alle stukken die hij 
heeft geschreven vanaf 1991 
heeft hij bewaard en gearchi-
veerd.  Zijn vrouw Ria, met wie 
hij ruim 56 jaar getrouwd is, las 
altijd zijn stukken nog een keer 
door, alvorens ze naar de redactie 
werden gestuurd.  Ton: “Ik ga wel 
weg, maar ik blijf de Heemsteder 
altijd een warm hart toedragen, 
het is een deel van mij. Het was 
een fantastische tijd met een ge-
weldig team. Ik heb met veel ple-
zier altijd geschreven.” 

Binnenkort in de Heemsteder een 
special en uitgebreid interview 
met ‘onze’  Ton, waar we samen 
met hem door zijn ordners gra-
ven en prachtige herinneringen 

ophalen met enkele van zijn ar-
tikelen.  Voor nu alvast heel veel 
dank Ton, voor die prachtige en 
gezellige tijd als collega en vooral 
als heel goede vriend en het ma-

ken van al die mooie Heemste-
ders vol nieuws. Ton, we gaan je 
missen, maar we houden contact.

Bart Jonker 

Heemstede - Een fraai tafereel van de Van Merlenvaart op de 
Ritzema Boskade. Door de nieuwe aanplant van de Torenlaan 
met jonge bomen, gaat het er weer aardig uitzien en krijgt het 
zo zijn oude status weer terug. De jonge aanplant bestaat uit 88 
beuken.
Natuurlijk gaan er tientallen jaren overheen, maar de open plek-
ken worden al aardig gedicht. Ook de zon doet goed haar best 
om het geheel een majestueus aanzien te geven.

Ommetje in Heemstede
Foto: Marenka Groenhuijzen
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Primeur: 
Adriaan Pauw 
stripverhaal
Heemstede - Vanaf deze 
week een Adriaan Pauw strip-
verhaal in de vorm van een 
exclusief feuilleton, geschre-
ven door Bies van Ede en ge-
tekend door Eric J. Coolen. 
Kijk snel elders in deze krant.
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Kerkdiensten

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

Za. 8 aug., 17u.
NO Holy Mass/GÉÉN Engelse Mis.

Zo. 9 aug., 10u., W&C Viering.
Voorganger: pastor Ans Dekker.

 18.45u. Plechtig Lof.

Di. 11 aug., 9u., GÉÉN H. Mis.

Wo. 12 aug., 10u., H. Mis.

Aanmelden niet langer meer 
nodig. Echter voor aanvang van 
de viering, dient u uw gegevens 

te vermelden op de lijst, die klaar 
ligt bij binnenkomst.

www. parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 9 augustus,
geen dienst.

Info: info@rafael-nehemia.nl.

www.rafael-nehemia.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Donderdag 6 augustus, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Zondag 9 augustus, 10u. 
Eucharistieviering.

Pater Diego Pildain.

Donderdag 13 augustus, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

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

acht genomen te worden.

www.parochiesklaverblad.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 9 augustus:
ds. Jolien Nak. Gezamenlijke 

dienst met Heemstede.

Alle vieringen kunnen ook
online worden gevolgd.

Zie de website:
www.pkntrefpunt.nl

klik op Actueel.
 

www.pkntrefpunt.nl
www.petrakerkheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Online viering Adventskerk 
Aerdenhout.

Te volgen via het Youtube kanaal 
van de Adventskerk:

www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A

www.adventskerk.com

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 9 augustus,
ds. Jolien Nak.

Gezamenlijke dienst vanuit 
Trefpunt Bennebroek.

 
Zie www.pkntrefpunt.nl

voor aanmeldingen.
De diensten kunnen online 

gevolgd worden.

www.pknheemstede.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Voor info over diensten
zie de website: 

www.petrakerkheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Zondag 9 augustus, 10u.
Ds. G.F. Smaling.

 
De diensten kunt u volgen

via de link:
www.kerkomroep.nl/#/

kerken/11159.

www.hervormdpknbennebroek.nl

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 14.300

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

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

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Bronsteeweg 96 en 98 zou-
den volgens de ‘Basisregistra-
tie Adressen en Gebouwen 
(BAG)’ gebouwd zijn in 1958. Uit 
dat jaar bestaat inderdaad een 
bouwtekening, maar dat betreft 
de verbouwing van een schuur. 
Kijken we in krantenviewer van 
het NHA (Noord-Hollands Ar-
chief ), dan zien we de eerste 
bewoning al in 1924. Op de si-
te van Hans Krol staat een foto 
uit 1910 waar de panden al op 
staan. 

Beide woningen hebben voor-
al dienst gedaan als woonhuis, 
zowel beneden als boven. De 
toen-foto komt uit de verzame-
ling van Johan van Schie (nega-
tievenserie W.B. Kreuger, jaren 
70). Rijksontvanger D. Fennema 

woonde in 1923 op nummer 96. 
In Amsterdam zat zijn fi rma ‘Du-
chateau Fennema voor Accoun-
tancy en Belastingzaken’. Op 7 
mei 1930 was er een openba-
re verkoping van het pand. In 
1942 wordt carrosseriebouwer 
G.A.M. Arink op 96 vermeld. Te-
vens woonde slager H.A. van 
den Hoogen op 96. Tot zeker 
1975 hebben ze er gewoond. 
In 1965 is het pand verkocht 
voor fl . 18.000,-. Via Google vin-
den we nog de ondernemingen 
‘Fermat Holding b.v.’, ‘Idea2sha-
re BV’, en ‘Airborn c.v.’.  

Ondernemer H.N. Zwier (ta-
baksfabrikant) bewoonde num-
mer 98, (adressenboek Heem-
stede 1930). Hetzelfde adres-
senboek vermeld ook C. Slans-

ky, die handelde in terrazzoma-
teriaal. In 1934 kwam C. Kreu-
ger op nummer 98 te wonen. 
Hij was chef afdeling Passage 
Holland-Afrika lijnen in Amster-
dam. In het adressenboek van 
1948 worden H.N. Zwier en C. 
Kreuger nog beiden benoemd 
op nummer 98. Het Haarlems 
Dagblad van 22 september 
1954 vermeldt dat W.B. Kreuger 
(nr. 98) beëdigd wordt tot ma-
kelaar. Deze makelaar heeft dus 
heel veel panden op negatief 
vastgelegd. C. Kreuger woonde 
in 1963 nog steeds op nummer 
98, W.B. Kreuger op de Postlaan, 
later op de Binnenweg. In 1993 
zat op 98 de onderneming ‘Fa-
vourite Models’. 

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 3 augustus 2020, te-
genwoordig witte panden.  
Mocht u informatie over de 
Bronsteeweg hebben, dan kunt 
u terecht via:
webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens).
Ook zijn we op zoek naar beeld-
materiaal. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Bronsteeweg
Toen en nu (23)

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.comDe Heemsteder: enige huis-aan-huiskrant 

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

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

Geboorte
27 juli

Jonathan Hendrik
van der Putten.

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Werkzaamheden 
ProRail augustus
Heemstede - Van maandag 10 
augustus 22 uur tot en met vrij-
dag 14 augustus 7 uur voert Pro-
Rail diverse werkzaamheden uit 
aan en rond het spoor in Heem-
stede. Daarnaast zijn er nog extra 
werkzaamheden aan het spoor 
op donderdag 13 augustus van 
23.30 uur tot en met vrijdag 14 
augustus 06 uur. Al deze werk-
zaamheden kunnen geluidshin-
der voor de omwonenden ver-
oorzaken. Meer informatie op 
www.prorail.nl. 

De Vergeten Oorlog over 
Nederlands-Indië
Regio - Op 15 augustus is het 75 
jaar geleden dat de Japanners 
hebben gecapituleerd. Daarom 
staat de gehele maand augustus 
in het teken van Nederlands In-
dië. De oorlog in Zuidoost-Azië 
wordt wel ‘De Vergeten Oorlog’ 
genoemd. CRASH Luchtoorlog- 
en Verzetsmuseum ’40-’45 wil 
een bijdrage leveren aan het in 
stand houden van de herinnering 
aan wat er in Nederlands Indië is 
voorgevallen. Daarom is de tijde-
lijke expositie ‘De Vergeten Oor-
log’ ingericht. Deze wordt op 15 
augustus om 13:00 uur geopend 
door de wethouder van de Ge-
meente Haarlemmermeer Mar-
ja Ruigrok samen met Dieter van 
der Schild Voorzitter Stichting In-
dië Veteranen.

U maakt in een diorama kennis 
met de uniformen die de KNIL- en 
andere militairen droegen en hun 
uitrusting en wapens. Er is ook 
een Indische woonkamer inge-
richt om een indruk te geven van 
de leefwijze van de Indische Ne-
derlanders en er is een maquet-
te te zien van een Indisch woon-
huis. De inrichting daarvan is per-
fect tot in detail. In vitrines ziet u 
gebruiksvoorwerpen en artikelen 
uit Nederlands-Indië. Aan één zij-
de van de ruimte hangt informa-
tie over de Mariniers in Neder-
lands Indië. Aan de andere wand 
wordt een tijdlijn getoond van 
voor de oorlog, tijdens de oorlog, 
de Bersiap (vrijheidsstrijd), de re-
patriëring en de wederopbouw 

in Nederlandsch Indië. Als basis 
daarvoor zijn foto’s uit de archie-
ven van twee families gebruikt. 
Tegelijk met de opening is een 
speciale uitgave van ons kwar-
taalblad Contrails te koop met als 
onderwerp Nederlands-Indië.
Als gevolg van de beperkingen 
ingevolge de COVID-19 richtlij-
nen dienen bezoekers 1,5 meter 
afstand te houden. Bezoekers van 
het museum en de opening moe-
ten zich opgeven via de website 
op www.crash40-45.nl/kaarten-
reserveren/.
Deze opening is uitstekend te 
combineren met een bezoek 
aan het museum. Toegang tot de 
opening is gratis voor bezoekers 
aan het museum.

Foto’s aangeleverd door CRASH
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Beginnersgeluk voor prijswinnaar woordzoeker
Heemstede - De winnaar van de 
Heemsteder woordzoeker ‘Zo-
mermode’ kreeg afgelopen zater-
dag 1 augustus een modecheque 
ter waarde van 50 euro uitgereikt 
door Karin Gieben, bedrijfsleider 
van Van Uffelen Mode die de prijs 
beschikbaar stelde. De heer Ash-
raf Shehata is een puzzelaar, maar 
had niet eerder meegedaan aan 
een prijsvraag. Omdat de oplos-
sing ‘We kleden ons kek en zo-
mers’ met slechts een druk op de 
knop doorgemaild kon worden, 
maakte hij dit keer een uitzonde-
ring.  
 
De 62-jarige woonmakelaar, 
woonachtig in de rivierenbuurt, 
lachte verrast: “Ik dacht eerst dat 
ik misschien de enige deelne-
mer was, maar er bleek een lawi-
ne van oplossingen te zijn inge-
stuurd. Ik noem het beginnersge-
luk.” De heer Shehata en zijn echt-
genote weten wel raad met de 
prijs: “We kopen beiden regelma-
tig kleding bij Van Uffelen. Deze 
cheque is een hele leuke start van 
ons weekend.” 
 
De heren- en damesmodezaak 
met 46 vestigingen in Nederland 
is een maand gesloten geweest. 
“Normaal is maart een drukke 
maand voor ons”, zegt Karin Gie-
ben, “Dat verlies haal je niet in. 
Gelukkig hebben we goede af-
spraken kunnen maken met onze 
leveranciers, ook omdat wij een 
grote afnemer zijn. Ze zijn geluk-
kig coulant geweest. Het voor-
jaar was lastig voor onze branche, 
maar met de verwachte hoge 
temperaturen krijgen we waar-
schijnlijk een verlenging van het 
zomerseizoen.”  
Ondanks de tijdelijke sluiting 

gaan de zaken goed bij Van Uf-
felen en is er sprake van een stij-
ging in omzet. “Er wordt weer vol-
op gewinkeld, uiteraard met toe-
passing van de richtlijnen van 
het RIVM. We hebben de nodige 
maatregelen genomen, zoals een 
scherm bij de kassa en voldoen-
de afstand bewaren tot de klant. 
De boordmaat opmeten laten we 

over aan een gezinslid. Diegene is 
welkom om mee te komen naar 
de winkel.” Volgens Karin Gieben 
is het te merken dat meer inwo-
ners deze zomer thuis zijn geble-
ven. “Waar het meestal erg stil is 
in Heemstede in de schoolvakan-
tie, zien we aan de auto’s in de 
buurt dat lang niet iedereen op 
vakantie is. Daarnaast krijgen we 

veel Nederlandse toeristen in de 
winkel die een dagje op stap zijn. 
Het lijkt erop dat de mensen zich-
zelf een mooi nieuw kledingstuk 
gunnen, nu een reisje naar het 
buitenland er dit jaar niet inzit.”                                                                                                           
Adres: Binnenweg 7-9,
Heemstede.

Mirjam Goossens

Meer jonge caravan- en 
camperbezitters door corona 
Regio - Uit cijfers van BOVAG en 
RDC blijkt dat vooral meer jonge 
mensen sinds de uitbraak van het 
coronavirus een caravan of cam-
per hebben aangeschaft. Het aan-
tal caravaneigenaren in de leef-
tijd tot en met 35 jaar nam tus-
sen 1 april en 1 juli 2020 met 6,6 
procent toe tot bijna 18.000 en bij 
de campers steeg dat aantal met 
17,2 procent tot ruim 4.600.

In de jongste leeftijdscategorie 
van 18 tot en met 25 jaar groei-
de het caravanbezit zelfs met 7,2 
procent, terwijl het aantal carava-
neigenaren van 65 jaar en ouder 
juist met 1,9 procent afnam. In to-
taal stonden er op 1 juli dit jaar 
422.127 caravans geregistreerd 
in Nederland, oftewel marginaal 
minder dan drie maanden eer-
der. Dat betreft caravans boven 
de 750 kilogram met een eigen 
kenteken; lichtere caravans voe-
ren -evenals vouwwagens- het 
kenteken van de trekauto en ko-
men niet in de statistieken voor. 

In Groningen en Flevoland steeg 
het aantal jonge caravanbezit-
ters tot en met 35 jaar in het vori-
ge kwartaal met ongeveer 9 pro-
cent, terwijl die stijging in Lim-
burg, Noord-Brabant en Overijs-
sel tussen de 5 en 6 procent be-
droeg.

Gedurende het tweede kwartaal 
van 2020 nam het camperbezit 
onder de jongste groep van 18 
tot en met 25 jaar met maar liefst 
26,8 procent toe. Bij de 65-plus-
sers bedroeg die stijging slechts 
1,5 procent. Het totale aan-
tal kampeerauto’s in Nederland 
steeg in die drie maanden met 
3,2 procent tot een recordaan-
tal van ruim 135.000, waar er vijf 
jaar geleden nog geen 100.000 
werden geteld. Het aantal jonge 
kampeerautobezitters tot en met 
35 jaar steeg in Flevoland tussen 
1 april en 1 juli met bijna 10 pro-
cent. In Utrecht, Noord- en Zuid-
Holland nam dat aantal met meer 
dan 20 procent toe.FNV: samen horeca toekomstbestendig maken

Heemstede/Regio - De horeca 
moet drastisch op de schop om 
toekomstbestendig te zijn, stelt 
FNV Horeca. De vakbond heeft 
daarom brancheorganisatie Ko-
ninklijke Horeca Nederland (KHN) 
en een aantal grote horecawerk-
gevers aangeboden om op een 
onconventionele wijze mee te 
denken over ingrijpende maat-
regelen nú die op termijn tot ba-
nenbehoud moeten leiden. De 
enige voorwaarde die de FNV 
stelt is dat het arbeidsrecht wordt 
gerespecteerd. Verder staat FNV 
Horeca overal open voor.
Om in de toekomst verzekerd te 
blijven van stabiele horecabe-

drijven en goed, gemotiveerd en 
gekwalificeerd personeel is het 
belangrijk dat werknemers- en 
werkgeversorganisaties in deze 
tijd schouder aan schouder op-
trekken om de sector te blijven 
door ontwikkelen. Ook zijn aan-
vullende steunmaatregelen na 1 
oktober a.s. noodzakelijk.  

Een aantal grote horecawerkge-
vers staat positief tegenover het 
initiatief van FNV Horeca en wil 
graag in gesprek over de toe-
komst van de horeca. Op korte 
termijn worden verkennende ge-
sprekken gevoerd over decentra-
le samenwerking.  Bigstockfoto

Deze zomerse tijd breng je 
veel in de tuin door. Een soort 
voldaan en ontspannen va-
kantiegevoel gloeit dan door 
je hele lichaam heen. Je weet 
wel: wijntje, stokbroodje en 
wat Franse chansons van Ju-
lien Clerc fluisteren lieflijk naar 
je op de achtergrond. “Mmmm, 
oui, als God in Frankrijk genie-
ten”, mijmer je dan. Je doezelt 
weg in de geur van lavendel, 
het geluid van zoemende bij-
tjes en…Julien. Heerlijk… 

Totdat abrupt jouw fijngevoe-
lige Franse droom bruut ver-
stoord wordt. Een zware op-
risping, zeg maar een lui-
de onwelriekende boer, ge-
volgd door een scheldkanon-
nade van een of andere pum-
mel in een van de aangrenzen-
de tuintjes. Een echtelijke ru-
zie met een ranzige woorden-
schat die jouw oortjes 360 gra-
den doet draaien. Waar overi-
gens geen enkel woord Frans 
bijzit, laat staan normaal Ne-
derlands. Op zo’n moment be-
sef je weer eens goed dat je 
hutjemutje op elkaars lip zit…
in randstad Holland… Gedaan 

COLUMNITEITEN

Tuinblues 

met de rust: adieu cheri, adieu 
vakantiegevoel. 

’s Avonds nog maar eens pro-
beren als alles stil is en ieder-
een op zijn nest ligt. Verrek, 
muggen. Au, door je shirt heen 
word je in je borst gestoken. 
Klerebeesten. Nondedju: in de 
badkamer zie je dat je ontblo-
te bovenlijf nu ineens over drie 
tepels beschikt, waarvan er 
een erg jeukt. Jakkes: je ziet er 
nu uit als een vergeten figuur 
uit de Griekse mythologie of 
als een B-acteur uit een slecht 
geregisseerde fantasyfilm. Dan 
begint het ook nog pijpenste-
len te regenen. Zut alors! Tuin-
kussens weghalen, voor ze 
zeiknat worden. Morgen dan 
toch maar een vakantieadres 
in Frankrijk zoeken met Julien 
(in de autoradio). 

Bart Jonker

Online aanvragen rijbewijs- 
keuringen locatie Heemstede
Heemstede - Beroepschauffeurs 
die gekeurd moeten worden om 
te mogen blijven rijden kunnen 
direct online een keuring boeken: 
www.voor-keur.nl.

Hetzelfde geldt uiteraard voor de 
automobilisten (75+) die het rij-
bewijs willen verlengen, of ande-
re medische keuringen.  U kunt 
bij VoorKeur meteen terecht en u 
hoeft niet te wachten. 
In verband met het COVID-19 vi-
rus zijn er aangescherpte proce-
dures om de keuringen veilig uit 
te voeren.

Vrijdag 28 augustus  wordt er 
weer gekeurd op Locatie Heem-
stede ProCare at Work aan de 
Oosterlaan 25. Deze locatie zal el-
ke maand op vrijdagmiddag keur-
data beschikbaar hebben. Keurin-
gen gaan alleen op afspraak. 
Voor houders van rijbewijs C/D/E 
tot 75 jaar is het tarief €60,-. Het 
tarief voor een senioren B/E (75+) 
keuring is €40,-. Houd zelf de 
einddatum van uw rijbewijs in de 
gaten en start 6 maanden voor 
deze datum. Voordat u een af-
spraak maakt koopt u eerst een 
gezondheidsverklaring via: www.
cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/ge-
zondheidsverklaring/gezond-
heidsverklaring-invullen.htm. 

Aangeraden wordt dit digitaal 
te kopen met behulp van uw Di-
giD met SMS code op mijn.cbr.
nl. Zodra u van het CBR uw keu-
ringsverslagen ontvangen heeft, 
wordt aangeraden een afspraak 
te maken bij een arts die uw for-
mulier digitaal via Zorgdomein 
kan invullen en terugsturen naar 
het CBR. Op deze locatie Heem-
stede wordt uiteraard gebruik ge-
maakt van dit digitale platform 
Zorgdomein.

Foto aangeleverd door voor-keur.nl

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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Fietsster raakt gewond op rotonde
Zandvoort - Een fietsster is 
woensdagochtend 29 juli ge-
wond geraakt nadat ze werd ge-
schept door een auto in Zand-
voort. Het ongeval gebeurde 
even voor negen uur op de roton-
de aan de Zandvoortselaan. De 
vrouw reed op de rotonde toen 
ze door een auto werd aangere-
den en ten val kwam.

2Toegesnelde ambulancemede-
werkers hebben het slachtoffer 
opgevangen. Na de eerste zorg is 
ze naar het ziekenhuis vervoerd 
voor verdere behandeling.

Door het ongeval was een deel 
van de rotonde gestremd waar-
door agenten het verkeer tijdelijk 
hebben moeten regelen.
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Heemstede - Mensen, wat was 
het allemachtig heet. Afgelopen 
week waren de zomerse tem-
peraturen goed te voelen, ze-
ker op vrijdag 31 juli. Terwijl de 
toegangswegen naar het strand 
zwetende verstoppingsverschijn-
selen door massa’s strandgangers 
vertoonden, zocht de Heemste-
der juist de schaduw én rust op in 
het fraaie Leyduin. “Laat iedereen 
maar lekker jakkeren naar en op 
het strand”, dachten we. Op bui-
tenplaats Leyduin kwamen we 
inderdaad relatief weinig men-
sen tegen. We hadden ook nog 
een gezellig en smakelijk pick-
nick/koel-rugtasje voor onder-
weg mee. 

We starten onze wandeltocht op 
de parkeerplaats bij het bezoe-
kersinformatiecentrum van Land-
schap Noord-Holland, de Kake-
leye. We nemen daarvandaan 
het smalle kronkelige grindpaad-
je. Langs weerskanten hoog gras 
en wilde bloemen, waar de ree-
en zich vaak op- en schuilhou-
den. Soms heb je geluk en laten 
ze zich even zien. Helaas heb-
ben we geen ree gespot. Die kans 

is groter ’s ochtends vroeg of ’s 
avonds bij het schemeren. Maar 
dat maakt onze wandeling niet 
minder mooi. We passeren enke-
le vennetjes en zien een moeder-
eend haar jongen koesteren, die 
al behoorlijk groot geworden zijn. 

We passeren het fraaie buiten 
Huis Leyduin. Gebouwd in 1921 
en ontworpen door architect A. 
de Maaker. Huis Leyduin is sinds 
de Tweede Wereldoorlog geen 
woonhuis meer. Het is nu in bezit 
van Landschap Noord-Holland. 

We lopen een bospad in en slen-
teren heerlijk over de schaduw-
rijke paden. Het prachtige groen 
is werkelijk een genot tijdens on-
ze wandeling. Adembenemend 
mooi: we worden er stil van. De 
vele weelderige varens zijn wer-
kelijk een plaatje en we snui-
ven de gezonde boslucht op. We 
slaan in de verte de beroemde 
belvedère gade, die in de laat-
ste helft van de 18de eeuw is ge-
bouwd, voor 1798.  

Via verschillende paden komen 
we terecht bij de oude renbaan 

in Woestduin. Je kunt aan de con-
touren nog zien waar die precies 
heeft gelegen. Boswachter Je-
roen Engelhart wist ooit te vertel-
len dat in 1909 deze renbaan op 
last van de gemeente Bloemen-
daal werd gesloten. Dit omdat zij 
van mening was dat er te veel ge-
gokt werd op zondag, terwijl de 
mensen in de kerk behoorden te 
zitten. We stoppen bij een omge-
vallen boomstam op een scha-
duwrijke plek en besluiten hier te 
picknicken. Olij�es, plakjes ham 
met augurk, flesjes water en een 
flesje rosé maken het uitje hele-
maal compleet in deze ambian-
ce. Het afval van de picknick ne-
men we netjes mee terug naar 
huis straks voor de gescheiden af-
valverwerking. 

Na de picknick wandelen we nog 
even verder.  Als we een poos ge-
lopen hebben, vervolgen we on-
ze weg terug richting etablisse-
ment Gasterij Leyduin, het voor-
malige Juffershuis, dat dateert uit 
de 18e eeuw. Het is het oudste 
pand op buitenplaats Leyduin. 
Het diende als zomerhuis voor 
twee halfzusters, die familie wa-
ren van David Jacob van Lennep. 
We praten nog wat na op het ter-
ras van de Gasterij. We zien diver-
se vlinders fladderen en een lijs-
ter.
Wat is het toch een fraai natuur-
gebied hier, op steenworp af-
stand van het Heemsteedse. 

Tekst: Bart Jonker
Foto’s: Joke van der Zee

De Heemsteder gaat uit wandelen
De schaduw en rust 
opzoeken in Leyduin 
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Paulien van Stein uit Bennebroek stuurde dit kleurrijke beeld van haar tuin aan het Karel Doorman-
plantsoen. “Hopelijk komt mijn tuin in aanmerking”, vermeldt ze erbij.

Martine Roos uit de Jan van den Bergstraat stuurde deze bloeiende kiek-
jes. “Hier een paar foto’s van onze geadopteerde gemeenteplantsoen. 
Het is een kleurrijk geheel dat helemaal is gericht op bijen en andere in-
secten, inclusief hotel. De hele buurt geniet ervan en tijdens het onder-
houd spreek je nog eens wat buurtgenoten”, aldus Martine. 

Een prachtige verzorgde tuin van Elly Wit. Ze 
schrijft: “Wij wonen nu zes maanden in “de Vallei”
op de Beelenlaan in Heemstede. Toen wij hier kwa-
men wonen was de tuin een wildernis.  Er had een 
oude man gewoond en hij kon de tuin al tijden niet 
meer onderhouden. Na eerst alles te hebben ge-
ruimd, zijn wij zelf aan de slag gegaan Deze foto’s to-
nen het resultaat.  Wij voelen ons op dit plekje thuis 
en hopen nog lang van de tuin te kunnen genieten”, 
aldus Elly.

Heemstede - En nog eens een rits fraaie tuinen. De redactie ontvangt de mooi-
ste inzendingen. Doet u ook mee? Inzenden van uw tuinfoto’s kan tot en met 
31 augustus o.v.v. ‘Tuinenwedstrijd’ naar redactie@heemsteder.nl. Vergeet 
niet iets kort over uw tuin te vertellen en vermeld uw adres en telefoonnum-
mer in de e-mail. De mooiste tuinen worden in de krant geplaatst. Tuincen-
trum De Oosteinde jureert en stelt voor de mooiste tuinen de volgende prij-
zen beschikbaar: een waardebon van 25 euro als aanmoedigingsprijs, een bon 
van 50 euro voor de mooiste kleine tuin of het mooiste balkon en een bon van 
maar liefst 100 euro voor de mooiste tuin in alle opzichten. Succes!

Heemstede - En nog eens een rits fraaie tuinen. De redactie ontvangt de mooi-

Tuinenwedstrijd de Heemsteder 
met Tuincentrum De Oosteinde

Geadopteerd gemeenteplantsoen

Kleurrijk beeld

Wij voelen ons op 
dit plekje thuis
Wij voelen ons op 
dit plekje thuis

André Koopman stuurt 
foto’s van zijn tuin aan de 
Linge. Hij schrijft: “Mijn 
lieve vrouw is heel druk
geweest in het voorjaar. 
Het was eerst een bende, 
maar de tuin is nu mooi 
opgeknapt.”

Tuin is nu mooi 
opgeknapt

Iets anders dan een traditionele moestuin

“Mijn tuin is onderdeel van Volkstuinvereniging Groenendaal, 
maar dan aan Leidsevaart”, vertelt inzender Jos Spaan. “Ik ben 
in oktober verleden jaar begonnen met het aanleggen van mijn 
ontwerp. Ik heb jaren geleden met mijn vader getuinierd, en 
heb daar nog steeds mooie herinneringen aan. Ik wilde nu eens 
iets anders dan een traditionele moestuin en dat lijkt te gaan 
lukken”, aldus Jos.

Tuinen en nog eens tuinen...
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Juf Tini (67) was overle-
den. Zij was een populaire 
juf die haar hele leven 
voor de klas had gestaan. 
In hetzelfde dorp, op de-
zelfde school. Zij leerde 
haar man Bert op de dans-
school kennen toen ze 
net 16 was geworden en 
trouwde met hem op haar 
19e. Zo jong nog. Dat kun 
je je vandaag de dag bijna 
niet meer voorstellen. 

Ondanks haar grote kinder-
wens, was het nooit gelukt 
om kinderen te krijgen. Mis-
schien dat ze juist daarom 
wel zo gepassioneerd was in 
het lesgeven. En de leerlingen 
die de school verlaten had-
den, bleef zij geïnteresseerd 
volgen in hun latere carrières. 
Eens in de zoveel jaar ook, 
organiseerde zij reünies, die 
altijd goed bezocht werden.

Het afscheid werd gehouden 
in het crematorium en de zaal 

was gevuld. Via livestream 
- waar steeds vaker gebruik 
van wordt gemaakt - keken 
veel oud-leerlingen mee. 

De kist van Tini was zwart 
geschilderd met schoolbord-
verf, waardoor iedereen er 
met krijt iets op kon plaatsen.  
Het werd een bijzonder en 
kleurrijk geheel. Tussen de 
vele namen, kusjes en liefs, 
stond ook veelbetekenend  
1 + 1 = 3. 

Vanuit de zaal in het crema-
torium kijk je door de ramen 
over de landerijen uit. En pre-
cies waar de linkerkant en de 
rechterkant van de zaal elkaar 
ontmoeten, stond in de hoek 
het spreekgestoelte opgesteld 
met daarnaast de krijtkist. 

Daniel (27), oud leerling van 
juf Tini en zelf inmiddels 
vader, hield een liefdevolle 
speech, met als laatste woor-
den: “Nou juf, ik had werkelijk 

nooit gedacht dat wij ooit nog 
eens samen in de hoek zou-
den staan…”

Juf

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur  
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het  
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Heemstede - In de Heemsteder van de afgelo-
pen weken heeft u kunnen lezen over uiteen-
lopende klassieke auto’s. Bezitters, veelal echte 
hobbyisten, vertellen met trots over de geschie-
denis van hun oldtimer, het werk dat ze eraan 
hebben en het plezier erin rond te rijden.  

Johan van der Schuit woont sinds twee jaar in de 
Wasserij Annalaan. Hij meldde zich met iets ge-
heel anders. Hij bezit een bromfi ets Kreidler Flo-
rett uit 1968. Johan kocht de brommer helemaal 
kant en klaar. Er hoefde dus niets aan te gebeu-
ren. Hoewel hij best handig is, vindt hij het leu-
ker om alleen met deze bromfi ets te rijden. De 
opvallende helgele kleur is iets aparts. In deze 
kleur zijn ze pas vanaf 1972 uit de fabriek geko-
men, dus de een of andere eerdere bezitter heeft 
er zelf iets bijzonders van gemaakt.  

De Kreidler komt uit een legendarische fabriek. 
De door Anton Kreidler opgerichte Kreidler 
Fahzeugbau stamt uit 1888. Uit de fabriek kwam 
alleen maar kwaliteit zoals het een Duitse fi rma 
betaamt. Naast bromfi etsen die vanaf 1950 wer-
den gebouwd, produceerden ze ook scooters en 
motoren. De Florett stamt uit 1957. In 1981 ging 
de fabriek failliet. De Florett wordt echter nog 
steeds gebouwd door de Nederlander John Bos 
in een fabriek in Portugal.  

De kleine 50cc motoren haalde in 1981 222 km 
per uur op het circuit. In Nederland maar ze-
ker ook in Kennemerland was er in de jaren 60 
een tweedeling in het brommerbezit. De Puch/
Tomos bromfi etsen met het hoge stuur was een 
geduchte concurrent van de Kreidler. Jongens 
uit een bepaald milieu bereden ofwel een Puch 
of een Kreidler. De Puchrijders werden kakkers 
genoemd en Kreidler rijders veelal nozems. He-
le veldslagen werden er gevoerd tussen de twee 
groepen.  

Qua snelheid wonnen de Kreidlers het van de 
meer gedistingeerde Puch. De meisjes reden 
in de die tijd op een Solex of Mobilette. Ande-
re minder in trek zijnde merken waren de Spar-
ta, Berini en Zundapp. Op deze laatste trof men 
vaak een antenne aan het zadel aan met een 
kleine vossenstaart. Johan van de Schuit en zijn 
Kreidler krijgen veel aandacht als hij zijn brom-
mer ergens parkeert. Om het geheel compleet 
te maken heeft hij in dezelfde kleur geel een jas 
en helm aangeschaft. Zonder veel onderhoud te 
hoeven doen toert hij regelmatig het land door. 

Eric van Westerloo 

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

Een klassieke bromfi ets nader bekeken 

Klassiekers in HeemstedePluim voor communicatie-
ambtenaar Nancy Dooijes
Heemstede - Op dinsdag 28 juli
ontving de gemeentelijke com-
municatiemedewerkster Nancy
Dooijes een bloemetje. De reden: 
zij verzet veel werk om de ge-
meentelijke website toeganke-
lijk te maken voor mindervaliden. 
Nancy is sowieso nauw betrok-
ken bij het onderwerp en helpt 
waar mogelijk inwoners met een 
beperking, opdat zij volledig aan 
de maatschappij kunnen deel-
nemen. De blijk van waardering 
kwam van de werkgroep Toegan-
kelijkheid. 

Voorvrouw van deze werkgroep 
is Dominieke Bos, een bekende 
verschijning in het Heemsteed-
se straatbeeld en met regelmaat 
ook in het raadhuis. Samen met 
haar geleidehond begeeft ze zich 
door het dorp en daarbuiten al-
waar zij dagelijks ontdekt dat er 
nog veel obstakels op haar pad 
komen. Niet alleen voor haar als 
slechtziende, ook voor vele an-
deren inwoners met een beper-
king. Denk aan slechthorenden, 
mensen in een rolstoel, rollator of 
scootmobiel. Nederland telt twee 
miljoen landgenoten met de een 
of andere vorm van een beper-
king in hun dagelijkse doen en la-
ten. Voor velen is het dan lastig 
of zelfs onmogelijk voor de vol-
le 100% deel te nemen aan de sa-
menleving. 

Nederland heeft, zij het wat laat, 
het VN-verdrag handicap, gera-
tifi ceerd. Het is in Nederland in 
wettelijke regels opgenomen.  Dit 
verdrag verplicht o.a. gemeenten 
zich in te zetten voort deze groep 
burgers. Via de werkgroep Toe-
gankelijkheid geeft Heemstede 
hier haar invulling aan. De groep 
mag gevraagd en ongevraagd 
adviezen geven over problemen 
waar de inwoners met een be-

perking tegenaanlopen. Er is nog 
veel werk te verzetten. 

Hoewel het veel aandacht heeft 
gehad, is nog niet ieder bedrijfs-
pand gemakkelijk toegankelijk. 
Alle stembureaus moeten sinds 
2019 voor iedereen toeganke-
lijk zijn. De websites met over-
heidsinformatie of vergaderingen 
moeten ook te beluisteren zijn. 
Toiletten in de openbare ruimte is 
een probleem. Deze voorziening 
is er in Heemstede alleen in het 
Raadhuis en Plein1, maar die zijn 
in de avond en weekenden geslo-
ten. Veel stoepen zijn al verlaagd 
zodat rolstoelen en rollators veilig 
onderweg kunnen, maar het kan 
nog veel beter. 

De werkgroep heeft in het raad-
huis een schouw uitgevoerd. 
Dit leverde o.a. extra verlichting 
op in gangen en nabij de toilet-
ten. Iedere twee maanden komt 

de groep, van inmiddels vijf per-
sonen, bij elkaar. Als de websi-
te van WIJ Heemstede en thea-
ter De Luifel beschikbaar komen 
voor slechtzienden zou dat bij-
voorbeeld  heel fi jn zijn. De groep 
wil graag met een positieve in-
valshoek trachten de problemen 
te benoemen en op te (laten) los-
sen.
Mochten inwoners op een of an-
dere probleem stuiten dat aan-
sluit op het voorgaande kunnen 
zij zich wenden via het mailadres:
voorzitter@werkgroeptoeganke-
lijkheidheemstede.nl. Of:
www.facebook.com/werkgroep-
toegankelijkheidheemstede.
 
Nancy was duidelijk beduusd 
toen zij haar plant en vriendelijke 
woorden in ontvangt mocht ne-
men. “Ik doe gewoon mijn werk 
hoor”, was haar reactie.

Eric van Westerloo

Bij klachten als frozen shoulder en burn-out 
Kostas Stavridis maakt patronen los 
die vastzitten in uw lichaam 
Haarlem - Je zult er maar last van 
hebben: aanhoudende pijn in je 
lichaam. Of je bent chronische 
hoofdpijnpatiënt die nooit echte 
ontspanning ervaart. Heb je een 
burn-out waardoor je al een lan-
ge tijd helemaal uitgeschakeld 
bent?

Deze en diverse andere klachten 
die een goed functionerend li-
chaam in de weg staan kunnen 
je leven echt somber maken. Ben 
je op zoek naar een aanpak tegen 
deze klachten als andere behan-
delingen niet (goed) aanslaan?

Neem eens contact op met Kos-
tas Stavridis. Een van oorsprong 
Griekse man die in Haarlem werkt 
als holistisch genezer, dat wil zeg-
gen dat hij zijn handen actief op 
het lichaam gebruikt daar waar 
pijn wordt gevoeld. 
oor holistisch (helend) te masse-
ren zorgt hij dat vastzittende pa-
tronen loskomen, waarna fl exibi-
liteit en bewegingsvrijheid in het 
lichaam vrijkomen. Op die manier 
gaat het lichaam zelf klachten te 

lijf. De methode die Kostas han-
teert heet Rolfi ng® Structural In-
tegration.  
 
Op de website van zijn bedrijf, 
Iyasu Bodywork en Healing, lees 
je uitgebreide informatie over 
wat Kostas voor je kan betekenen 
als je die vervelende pijn maar 
blijft houden. 
Als jonge man raakte Kostas ge-
fascineerd door helende eigen-
schappen van voedingsmiddelen 
(hij was vroeger chef-kok) en het 
helingsproces van mensen.  
 
In 2016 ontdekte hij Rolfi ng 
Structural Integration. Kortge-
zegd houdt deze behandelme-
thode in dat de handen het fas-
ciale systeem van het gehele li-
chaam reorganiseren.

Kostas: “Door patronen los te ma-
ken die vast zitten in het faciale 
systeem krijgt het lichaam meer 
fl exibiliteit en bewegingsvrijheid 
terug en is het in staat om beter in
balans te zijn met de zwaarte-
kracht.” 

Een behandeling (massage) duurt 
een tot anderhalf uur. Er gaat een 
analyse aan vooraf waarbij de 
houding van de cliënt wordt be-
keken, de structuur van het li-
chaam en hoe het functioneert. 
 
Herkent u zich in een greep uit 
onderstaande klachten, dan ver-
licht Kostas wellicht uw pijn. 
Pijn in de onderrug, een slechte 
houding, chronische pijn, ischi-
as, heuppijn, frozen shoulder, RSI, 
carpaal tunnel syndroom, ver-
minderde beweeglijkheid, burn-
out, post-operatieve pijn, hoofd-
pijn, spanningsvermindering na 
trauma en andere pijn. 
 
Informatie en contact:
www.Iyasu.nl.
Tel.: 06 -24645889.
Locatie Haarlem-Centrum: Pilates 
Studio Haarlem, Kinderhuissingel 
4E, Haarlem.

Kostas Stavridis (foto aangeleverd 
door Iyasu).

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

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

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL
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Gesmoorde 
Indische kip 
(ajam smoor)  

Gesmoorde 

achter het fornuis 

De Heemsteder achter het for-
nuis duikt deze week de Oos-
terse keuken in. Dit smakelij-
ke en pikante gerecht is op ba-
sis van een oud en eenvoudig 
recept uit de Indische keuken 
(Java). En erg lekker!  

Benodigdheden
(4 personen):
•  Vier kippenbouten

(eventueel kipdijfi let)
•  2 kopjes olie (zonnebloem)
•  Sap van een uitgeperste

sinaasappel (hierdoor blijft 
kip mals)

•  nootmuskaat
• Een gepelde en gesneden ui
•  Een Spaanse rode peper (of 

lombokpeper)
• Zout
• Peper
•  1 theelepel kunjitpoeder 

(kurkuma)
•  1 theelepel djahe ingwer 

poeder (gemberpoeder)
•  3 kopjes bouillon
•  2 à 3 eetlepels ketjap manis
•  1,5 theelepel maïzena 

Bereiding:
Leg de vier kippenbouten in 
het sap van de sinaasappel. 
Voeg een deel van de ketjap 
toe. Laat dit een kwartiertje in-
trekken.
Wrijf vervolgens de kippen-
bouten aan beide zijden goed 
in met zout, peper, nootmus-
kaat, kunjit en djahe ingwer.
Snijd de rode peper in ringe-
tjes. Neem een deel van de 
zaadjes mee voor de pikan-
te twist. Doe de olie in een 
braadpan en bak hierin de ui 
en de peperringetjes. Voeg 
vervolgens de kippenbouten 
met de ketjap en het sap waar 
de bouten ingetrokken waren 
toe. Laat de kippenbouten een 
tijdlang lekker pruttelen op 
een laag vuur. Begiet ze af en 
toe met de bouillon. Keer ze 
af en toe om in de pan. Bak de 
bouten aan beide zijden goed 
goudbruin. Voeg 10 minuten 
voor het opdienen de maïzena 
toe en roer dit goed door om 
de saus een beetje te binden.
Serveer de gesmoorde kip met 
saus met gebakken bami of 
nasi. Drink er een lekker koud 
biertje bij.

Silakan dinikmati makanannya!
(Eet smakelijk!)  

Vijftigplusser past vakantie aan
Heemstede /Regio - Coronapan-
demie of niet, tenminste de helft 
van de vijftigplussers verwacht 
dit jaar nog lekker op vakantie te 
gaan. Wel passen senioren hun 
plannen aan de omstandigheden 
aan. Twee derde wil in eigen land 
blijven, het vliegtuig wordt ge-
meden en ruim de helft van de 
vakantiegangers beslist pas kort 
van tevoren wanneer ze vertrek-
ken. Dat blijkt uit Vakantie en Ui-
tjes 2020, een kwantitatief onder-
zoek onder vijftigplussers in op-
dracht van Startpagina.nl.
Van fl ink wat vijftigplussers zijn 
de vakantieplannen in de war ge-
gooid door (de maatregelen te-
gen) het coronavirus: bij 42% 
gaat een vakantie helemaal niet 
door, bij 21% is deze gewijzigd, 
bijvoorbeeld uitgesteld of inge-
kort. De helft van de vijftigplus-
sers verwacht echter dit jaar nog 
op vakantie te gaan. Van deze 
groep wil 67% in eigen land blij-
ven. Slechts 3% wil naar een land 
buiten Europa. Verder verwacht 
46% van de respondenten korter 
weg te zijn dan gepland.

Auto
De auto is een populair vervoer-
middel op reis: 70% zegt hiervoor 
te kiezen. Slechts 10% wil met het 
vliegtuig. Wat opvalt, is dat 52% 
van de reizigers zo kort mogelijk 
van tevoren de vertrekdatum be-
paalt. En een fl inke meerderheid 
(81%) heeft zich voorgenomen 
om bepaalde plekken te mijden, 
zoals grote steden en drukke toe-
ristische attracties (musea, pret-
parken of bezienswaardigheden). 

Voorzorgsmaatregelen
Ook bij dagjes uit passen seni-

oren hun gedrag aan. Ruim de 
helft, 52%, verwacht dit jaar so-
wieso minder vaak een dagje uit 
te gaan.
Wie wel gaat, neemt voorzorgs-
maatregelen: 51% neemt een 
mondkapje mee voor het geval 
dát, 11% zet dit ook structureel 
op; 41% van de mensen neemt 
handgel mee. Een ander punt is 
wie je nu meeneemt tijdens een 
dagje uit, gezien het risico op be-
smetting.
Van de vijftigplussers die graag 
met vrienden of vriendinnen er-
opuit gaan, verwacht 43% dit 
minder vaak te doen dan in de 
maanden vóór de versoepelin-
gen van de coronamaatregelen; 
van de vijftigplussers die gewend 
zijn regelmatig met de kleinkin-
deren op stap te gaan, verwacht 
36% dat dit er minder van komt 
dan in de maanden voor de ver-
soepelingen. Van de vijftigplus-
sers die wel eens solo uitstapjes 
maken, denkt een derde dit in 
de huidige situatie vaker te gaan 
doen. 

Angst voor besmetting
Ruim een kwart (26%) van de vijf-
tigplussers maakt zich (erg veel) 
zorgen over het risico om tij-
dens een dagje uit besmet te ra-
ken. Vooral zestigers lijken zich 
hierover zorgen te maken. Op 
de vraag wanneer men verwacht 
weer normaal op vakantie te kun-
nen gaan, noemt 52% voorjaar 
dan wel zomer 2021; 8% is van 
mening dat de manier waarop 
wij op vakantie gaan voor altijd is 
veranderd.
 
*NOBO (Nederlands Online Bereik 
Onderzoek).

Foto aangeleverd door Startpagina.nl

Adriaan Pauwstripboek door Eric J. Coolen en Bies van Ede
Een stripverhaal van Adriaan Pauw in de Heemsteder!
Heemstede - In het kader van het Adriaan Pauwjaar verschijnt eind 
september het Adriaan Pauwstripboek. Een bijzonder omkeerboek 
dat uit twee delen bestaat. Het ene deel, voor kinderen van 4 t/m 8 
jaar, is geschreven en getekend door Bianca van Loon. Het andere 
deel, voor iedereen van 8 tot 100 jaar, is geschreven door Bies van 
Ede en in 5 stijlen getekend door Eric J. Coolen.

Het boek is een uitgave van stichting Adriaan Pauw en onder meer 
verkrijgbaar bij Boekhandel Blokker aan de Binnenweg 138 in 
Heemstede. Meer informatie op: www.ericcoolen.nl.

Exclusief in de Heemsteder: vanaf deze week starten wij met een 
van deze stripverhalen als feuilleton! Hierbij het eerste deel. 

Begin het schooljaar goed met 
HJF Huiswerkbegeleiding
Heemstede - In het afgelopen 
schooljaar hebben leerlingen van 
het voortgezet onderwijs veel 
tijd thuis gezeten: naar school 
gaan was er een poosje niet bij. 
Natuurlijk hebben scholen fl ink 
hun best gedaan om leerlingen 
wel ‘aan het werk’ te houden en 
dat verdient een pluim. Ook zijn 
er echter leerlingen die hier en 
daar toch wat moeite hebben 
met de leerstof. Dat kan ook bijna 
niet anders. Er werd veel minder 
les gegeven dan normaal. Er was 
wel werk te doen, maar het zag er 
vaak anders uit dan gebruikelijk. 
Er zijn veel praktische opdrachten 
gemaakt, werkstukken, posters, 
fi lmpjes enz. Heel nuttig. Leerlin-
gen leren hier echt veel van. Maar 
een aantal basisvaardigheden is 
in de laatste schoolperiode wat 
minder aan bod gekomen: wat 
zijn ook al weer de naamvallen in 
het Duits en hoe gebruik je die? 
Kun je ‘hebben’ en ‘zijn’ nog hele-
maal goed vertalen en vervoegen 
in het Duits, Frans en Engels? Hoe 
zat het ook al weer met die breu-
ken en procenten? Hoe schrijf je 
een wiskundesom goed op? Wel-
ke formules zijn er bij natuurkun-
de gebruikt in het afgelopen jaar 
en hoe reken je daarmee? Alle-
maal basisinformatie die bij de 
opdrachten van het afgelopen 

half jaar minder vaak aan bod 
kwamen.
Daarom biedt HJF Huiswerkbege-
leiding de eerste twee weken van 
het nieuwe schooljaar een ‘op-
friscursus’ aan. Je gaat individu-
eel met een van de begeleiders 
aan de slag om jouw eigen basis 
te verstevigen. Dat kan zijn voor 
meer de b-vakken als wiskunde, 
natuukunde of scheikunde. Maar 
uiteraard kunnen ook andere vak-
ken worden aangepakt. Dat kan 

ook voor een van de talen zijn of 
geschiedenis of aardrijkskunde. 
De basis is heel belangrijk. Zon-
der goede basis word je bouw-
werk van leerstof behoorlijk wan-
kel.

Wil je weten hoe het werkt? 
Bel met Hedwig Jurrius, 06-
46577776. HJF Huiswerkebege-
leiding helpt je graag!
Meer informatie op:
www.hjfhuiswerkbegeleiding.nl.

Foto aangeleverd door HJF Huiswerkbegeleiding

Gratis reanimatie trainingen 
Burgerhulpverlening weer opgestart
Heemstede - Dankzij de samen-
werking tussen de gemeente 
en EHBO-vereniging Heemste-
de worden er in 2020 weer gratis 
reanimatie trainingen verzorgd 
voor hen die wonen en/of wer-
ken in Heemstede. Na het volgen 
van deze training worden de cur-
sisten actief als burgerhulpver-
lener in de gemeente Heemste-
de. Burgerhulpverleners worden 
door 112, naast de reguliere am-
bulancehulp, ingezet als er in hun 
woon/werkomgeving een slacht-
off er gereanimeerd moet wor-
den. In de afgelopen jaren heb-
ben de burgerhulpvelreners vaak 
het verschil gemaakt!

Na een periode van 4 maanden 
geen les te hebben kunnen ge-
ven, is het inmiddels weer moge-
lijk de trainingen, op aangepaste 
wijze, geheel veilig te verzorgen. 
De trainingen zijn dan ook weer 
gepland op 15 september, 21 ok-
tober, 18 november en 16 decem-

ber 2020, telkens van 19.00 uur 
tot ca. 22.15 uur.

Wil jij ook het verschil maken en 
ingezet worden als burgerhulp-
verlener in Heemstede? Meld je 
snel aan voor één van de avon-
den. Wacht niet te lang, door de 

aangepaste regelgeving kun-
nen wij slechts zes cursisten per 
avond ontvangen, Er zijn dan ook 
nog maar een paar plaatsen be-
schikbaar.
Opgeven kan via:www.ehbo-
heemstede.nl/burgerhulpverle-
ning/.

Foto aangeleverd door EHBO-vereniging Heemstede

Politie zoekt 
getuigen van 
beroving tas
Haarlem - Vrijdagavond 31 juli
is een 72-jarige Haarlemse van 
haar tas met inhoud beroofd. Dit 
gebeurde voor een supermarkt 
aan Engelenburg, vermoedelijk 
ergens tussen 19.00 en 20.00 uur. 
De dader reed op een fi ets met 
een mandje voorop die fi ets. Op 
dit moment ontbreekt echter 
meer informatie over de verdach-
te. Om die reden komt de politie 
graag in contact met getuigen. 
Heb je iets gezien, of informa-
tie? Bel dan met 0900-8844. Lie-
ver anoniem? Bel dan met 0800-
7000. (Bron: Politie.nl.)

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

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

22 augustus
  Open Dag RCH. Sportparklaan 
6, Heemstede. Van 10- 12:30 u.

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

25 augustus
  Leesclub met Nelleke Noorder-
vliet bij Boekhandel Blokker. 
Binnenweg 138 in Heemstede.
Om 20 u, max. 15 pers. Aan-
melden kan via info@boekhan-
delblokker.nl of op tel.nr. 023-
5282472.

TENTOONSTELLINGEN
T/m 9 augustus

  Tentoonstelling  ‘Los Zand’ 
KZOD. De Waag. Spaarne Haar-
lem, nabij Damstraat.

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

▲

Uw activiteit in
deze agenda?

Mail: redactie@heemsteder.nl

Leesclub over roman met Nelleke 
Noordervliet bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Op dinsdag 25 au-
gustus is er om 20 uur een exclu-
sieve leesclub met Nelleke Noor-
dervliet over haar nieuwe roman 
De val van Thomas G. (deze ver-
schijnt offi  cieel op 4 september 
2020) bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede.
 
Om het nieuwe boek te vieren or-
ganiseert Boekhandel Blokker in 
samenwerking met uitgeverij At-
las Contact een leesclubavond 
voordat het boek verschijnt. Deel-
nemers kunnen direct laten we-
ten wat ze van het boek vinden.

“De val van Thomas G.”, de nieuw-
ste roman van Nelleke Noorder-
vliet. De ‘aff aire-Thomas G.’ schokt 
het land. Media en sociale me-
dia verketteren uitgever Thomas 
Geel, die een extreem controver-
sieel boek uitbracht met de titel 
Hedendaags fanatisme, geschre-

ven door een uitgerangeerde 
historicus. Enkele maanden later 
komt Thomas om. In de donkere, 
stormachtige winter na zijn dood 
vertrekt zijn vrouw Isa naar Ier-
land om daar de gebeurtenissen 
te overdenken. Tegelijkertijd be-
sluit een jonge freelancejourna-
list de aff aire uit te gaan spitten. 
Hij zoekt contact met Geels op-
volgster, die de zaak aanhangig 
heeft gemaakt, met zijn carrière-
bewuste dochter en ongrijpbare 
zoon. De aff aire is voor hen nog 
lang niet voorbij. Ze botsen, na-
deren elkaar, liegen, bedriegen, 
zwijgen, spreken. Totdat de stem 
van Thomas opklinkt uit zijn na-
gelaten manuscript.

In “De val van Thomas G.” duikt 
Nelleke Noordervliet in de ziel 
van haar personages, scherp 
maar met mededogen, en toont 
zij de kwetsuren van onze tijd.

Arno Koek van Boekhandel Blok-
ker leidt de leesclub. Aantal deel-
nemers: maximaal 15 personen.
Deelnemers ontvangen het boek 
rond 11 augustus ter voorberei-
ding. De aankoop is tevens deel-
name bewijs voor die avond.
 
Aanmelden kan via:
info@boekhandelblokker.nl of op 
tel.nr. 023-5282472.

Nelleke Noordervliet (foto aangele-
verd door Boekhandel Blokker).

Ken uw tuin: rokkenjagers, 
zonnehoedjes en slingeraars
Heemstede - Ken uw tuin. In de-
ze afl evering heeft de tuin weer 
wat moois en bijzonders in petto.
  
De kleine vos:
een ware rokkenjager
De kleine vos (Aglais urticae) heb-
ben we nog niet nader bekeken in 
‘Ken uw tuin’. Het is een algemene 
dagvlinder. De vlinder verschijnt 
in twee generaties en wordt voor 
een groot deel van het jaar waar-
genomen. Dit betekent dat de 
vlinder van de tweede generatie 
hier overwintert. Dit doen ze op 
een koele en donkere plaats. Voor 
de overwintering drinken ze eerst 
veel nectar om een grote energie-
voorraad op te bouwen. De eer-
ste vosjes kunnen reeds in febru-
ari te zien zijn. Het mannetje ver-
dedigt een territorium, meestal in 
de buurt van brandnetels. Als na 
verloop van tijd geen vrouwtje 
is gepasseerd, zoekt hij een an-
der territorium. Een mannetje be-
nadert ieder vliegend, donkerge-
kleurd object. Een mannetje ach-
tervolgt een vrouwtje net zo lang 
totdat ze gaat rusten. Deze ach-
tervolging kan enkele uren duren 
terwijl ook andere mannetjes het 
vrouwtje achterna gaan. Als het 
vrouwtje uiteindelijk gaat zitten, 
neemt het mannetje achter haar 
plaats. Hij betast haar vleugels 
met zijn antennes.
De paring duurt de hele nacht. 
Er bestaat ook nog de grote vos 
(Nymphalis polychloros) die erg 
zeldzaam is in Nederland en nau-
welijks wordt waargenomen. De-
ze grote vos houdt zich voorna-
melijk op bij iepen. (Bron: De Vlin-
derstichting.) 

De geneeskrachtige zonnehoed
De opvallende zonnehoed (Echin-
acea purpurea) is vaak roze-
rood van kleur, maar ook ver-
krijgbaar in andere kleuren. Bij-
voorbeeld deze witte zonnehoed 
(‘White Lustre’). Zoals de naam al 
zegt, houdt deze plant van vol-
le zon en kan het enige droogte 
verdragen. Oorspronkelijk komt 
de zonnehoed uit het Noordoos-
ten van Amerika. Ze blijven heel 
lang mooi. Het is een prachtige 
en sterke tuinplant. Uit deze plant 
komt echinacea, een genees-
krachtig bestanddeel in de ho-
meopathie dat wordt toegepast 
bij griep en verkoudheid. 

Kamperfoelie,
een echte slingeraar
De kamperfoelie (Lonicera peri-
clymenum) is een echte klimplant 
met opvallende stengels en bloe-
men. De plant slingert zich als 
een spiraal om de takken van an-
dere planten heen. Als dit te veel 
wordt, kan de gastheer zelfs daar-

door doodgaan. Kamperfoelie 
verspreidt vooral in de avond een 
sterke geur, die overdag hom-
mels en bijen aantrekt. De nectar 
zit vrij diep in de lange bloemen 
en is daarom voor deze insecten 
niet bereikbaar. ‘s Avonds wor-

den de bloemen vooral door pijl-
staartvlinders bezocht, die met 
hun lange roltong wel bij de nec-
tar kunnen komen. (Bron: Lande-
lijk Nederland.) 

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Stichting De Noordzee: “Houd ook in 
coronatijd altijd het strand schoon”
Regio - Zaterdag 1 augustus deel-
de Stichting De Noordzee papie-
ren Schoon Strand-tasjes uit op 
de stranden van Scheveningen, 
Noordwijk aan Zee, Zandvoort 
en Egmond aan Zee. De stichting 
roept daarmee strandgangers op 
om samen het strand schoon te 
houden. Na een zomerse dag blij-
ven de resten van een plezierig 
uitje vaak achter als zwerfafval. 
De afgelopen zeven jaar startte 
op 1 augustus de Boskalis Beach 
Cleanup Tour, waarbij duizenden 
vrijwilligers in groepen de he-
le Noordzeekust opruimen. Deze 
grootschalige landelijke strand-

opruimactie is afgelast door CO-
VID-19. Juist nu veel mensen va-
kantie vieren in eigen land wil 
de stichting het belang van een 
schoon strand en een schone zee 
benadrukken.

Achtergelaten strandafval 
voornamelijk wegwerpplastic
Het afval dat strandgangers ach-
terlaten is voornamelijk weg-
werpplastic: o.a. sigarettenfi lters 
(die bestaan voor 95% uit plas-
tic), plastic zakjes, bekers, rietjes, 
wegwerpbestek, doppen, blikjes, 
fl esjes en snoep-, chips- en snack-
verpakkingen. Maar niet al het 

strandafval wordt op het strand 
achtergelaten. Bovenaan de top 
vijf van meest gevonden strand-
afval staat namelijk afval afkom-
stig van de visserij: vispluis, net-
ten en touwen. Ook via de rivie-
ren stroomt er afval in zee, zo-
als wattenstaa� es, tampons en 
ander sanitair afval dat door de 
wc wordt gespoeld. Stichting 
De Noordzee doet al meer dan 
15 jaar strandafvalonderzoek op 
niet-toeristische stranden.
Wie meer wil weten kan op www.
noordzee.nl/strandopruimen een 
toolkit downloaden met nog veel 
meer tips.

Kamperfoelie.

De witte zonnehoed.

De kleine vos.

‘Berlin Alexanderplatz’ 
première in Filmschuur
Haarlem - Vanaf donderdag 6 au-
gustus draait de Duitse fi lm ‘Ber-
lin Alexanderplatz’ (2020) in de 
Filmschuur aan de Lange Begij-
nestraat 9 in Haarlem. Een eigen-
tijdse verfi lming van de gelijkna-
mige bestseller van Alfred Döblin, 
onder regie van Burhan Qurbani.
 
Vluchteling Francis maakt de 
gevaarlijke oversteek van Afri-
ka naar Europa. Als hij uitein-
delijk in Berlijn aankomt en aan 
een nieuw leven begint, zweert 
hij om dat als een goed mens te 
doen. Door zijn status als illegale 
vluchteling blijkt dat echter prak-
tisch onmogelijk. Francis valt in 
handen van drugsdealer Rein-
hold. Onder invloed van hem ver-
andert Francis in Franz, een gena-
deloze crimineel. Het eerlijke le-
ven wat hij probeerde te leiden, 
is opeens verder weg dan ooit. 
Evenals Rainer Werner Fassbin-
der in 1980 liet regisseur Burhan 
Qurbani zich inspireren door ge-
lijknamige roman van Alfred Dö-

blin uit 1929. Meer informatie op 
www.fi lmschuur.nl. 
 
NB. Voor deze fi lm geldt een ver-
hoogde toegangsprijs in verband 
met de lengte van de fi lm.

Haarlemse rockband Yoghurt 
brengt twee dubbelalbums uit
Haarlem - De Haarlemse band 
rockband Yoghurt (die sinds 1986 
bestaat verschijnt met maar liefst 
twee dubbelalbums in gelimi-
teerde, genummerde en gesig-
neerde oplage van 100 stuks elk. 
Het ene heet ‘Y’ en is van de for-
matie zoals die tot 1995 bestond, 
het andere heet ‘Kochfest’ en is 
van de formatie die sindsdien be-
staat.
Samen omvatten deze dubbelal-
bums 34 jaar werk van de band. 

Op vrijdag 7 augustus vanaf 21 

uur vindt de offi  ciële release 
plaats, online, met de feestelijke 
YouTube-première van de eerste 
2 van 6 videoclips die beide dub-
belalbums begeleiden. 
Die video-premières vinden 
plaats op het YouTube-kanaal van 
Yoghurt (te vinden via Yoghurt.
fm).

De albums zijn vanaf de premiè-
res van vrijdag aanstaande ver-
krijgbaar bij de band zelf (zie
Yoghurt.fm) en bij 3 Haarlemse 
platenzaken.
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Foto’s via website Filmschuur



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 5 augustus 2020

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

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

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

Heemstede

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram
Doe mee aan verkiezing 
Duurzaamste Huis van Nederland
Trotse huiseigenaren in heel Nederland 
kunnen zich tot 8 september aanmelden 
voor de verkiezing via 
www.duurzamehuizenroute.nl/verkiezing. 
Alle huiseigenaren die hun woning hebben 
verduurzaamd, kunnen meedoen met de 
verkiezing. Staat uw woning nog niet op de 
website? Meld dan eerst uw woning aan als 
voorbeeld. Een deskundige jury neemt de 
inschrijvingen vervolgens door en kiest in 
verschillende categorieën een winnaar. De 
jurywinnaars worden bekend gemaakt op het 

feestelijke (mogelijk online) verkiezingsevent 
op 20 november 2020.
De Nationale Duurzame Huizen Route: een 
onafhankelijk platform waar huiseigenaren hun 
ervaringen met duurzaam bouwen en wonen 
delen. Zo zijn hun woningen een bron van 
inspiratie en informatie voor mensen die zelf 
aan de slag willen met hun huis. Huiseigenaren 
kunnen online vragen beantwoorden en hun 
woning tijdens de Duurzame Huizen Route 
op 31 oktober of 7 november aanstaande 
(mogelijk online) openstellen voor bezoekers.

Ben je op zoek naar een leuke nieuwe functie bij een werkgever waar je je volop 
kunt ontwikkelen? Houd onze LinkedIn-pagina en www.werkenbijheemstede.nl 

dan goed in de gaten!

Op dit moment kun je solliciteren op de functie als 

(online) communicatiemedewerker, controller AO/IC 
en een stageplek bij team communicatie.

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Binnenweg	13,	het	plaatsen	van	een	

afzuigsysteem en plaatsen reclamebord, 
wabonummer 654685, ontvangen 

 21 juli 2020
•	 Claus	Sluterweg	2,	de	garagedeuren	

vervangen door een glazen pui, 
wabonummer 654563, ontvangen 

 21 juli 2020
•	 Frans	Lisztlaan	3,	constructieve	doorbraken,	

wabonummer 655256, ontvangen 
 22 juli 2020
•	 Ir.	Lelylaan	2-6,	het	plaatsen	van	een	tijdelijk	

stretchdoek/tent (oktober), wabonummer 
656912, ontvangen 23 juli 2020

•	 J.	Dixlaan,	vervangen	fiets	en	
voetgangersbrug, wabonummer 657464, 
ontvangen 27 juli 2020

•	 Julianaplein	1,	het	tijdelijk	plaatsen	van	een	
tent t.b.v. activiteiten voor inwoners 

 (01-07-2020 tot 01-10-2020), wabonummer 
656414, ontvangen 23 juli 2020

•	 Roerdomplaan	32,	het	plaatsen	van	
transparante en schuifbare balkonbeglazing, 
wabonummer 655244, ontvangen 

 22 juli 2020
•	 Van	Slingelandtlaan	15,	het	aanleggen	van	

een uitweg/inrit, wabonummer 655131, 
ontvangen 22 juli 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Bachlaan	27,	het	vergroten	van	een	

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 639516, verzonden 

 28 juli 2020
•	 Bosboom	Toussaintlaan	64,	het	maken	van	

een poort in de tuinmuur, wabonummer 
641683,  verzonden 27 juli 2020

•	 Heemsteedse	Dreef	160,	het	uitbreiden	
van de badkamer op de 1e verdieping, 
wabonummer 610800, verzonden 

 28 juli 2020
•	 Herenweg	88,	het	kappen	van	een	

kastanjeboom en een eikenboom, 
wabonummer 652237,  verzonden 

 28 juli 2020
•	 Raadhuisplein	3,	verbouw/uitbreiding	van	

een woonhuis, wabonummer 611560, 
verzonden 30 juli 2020

•	 Wagnerkade	21,	het	uitbreiden	van	het	
woonhuis met een atelier, wabonummer 
614973, verzonden 28 juli 2020

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Zandvoortselaan	68,	het	plaatsen	van	

een dakopbouw, wabonummer 610501, 
ontvangen 18 mei 2020, reguliere 
procedure

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

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
•	 Binnenweg	27-31,	het	verbouwen	van	
 3 geschakelde winkelpanden en bouwen 

2 nieuwe bouwlagen ten behoeve van 
wonen, wabonummer 622118, ontvangen 

 4 juni 2020

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Bekendmaking Wet milieubeheer
Beschikking maatwerkvoorschriften
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op 
grond van artikel 3.131, vijfde lid van het 
Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften 
op aan Bakstr Heemstede, gelegen aan 
Binnenweg 174 te Heemstede.
De maatwerkvoorschriften bepalen dat het 
lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 
is toegestaan, omdat het lozen in dit geval 
geen nadelige gevolgen heeft voor de 
doelmatige werking van de voorzieningen 
voor het beheer van afvalwater.

Inzage
De beschikking ligt ter inzage van 6 augustus 
tot 17 september 2020:
•	 bij	Omgevingsdienst	IJmond.	Hiervoor	kunt	

u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur 
telefonisch een afspraak maken.

•	 via	www.odijmond.nl
•	 in	de	publiekshal	van	het	raadhuis	in	

Heemstede op werkdagen tussen 08.30 en 
17.00 uur (op donderdagavond tot 19.30 
uur en op vrijdag tot 16.00 uur)

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 17 september 2020 kan door 
belanghebbenden schriftelijk bezwaar worden 
gemaakt bij het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede. Bij spoedeisende 
belangen kan een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd bij de Rechtbank 
Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon:	(0251)	26	38	63.	Fax:	(0251)	26	38	88.	
E-mail: info@odijmond.nl 

Heemstede

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

Heemstede

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



Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 13 augustus 2020 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.

• 20.00 uur  bezwaar tegen opgelegde 
voorschriften aan demonstraties bij de 
Bloemenhove kliniek (openbaar)

• 21.00 uur  bezwaren tegen het uitbreiden 
van een bovenwoning en het bouwen 

 van een bedrijfsruimte aan de 
 Raadhuisstraat 89 A (openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De defi nitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeentebestuur.heemstede.nl 
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Nieuwe regelgeving
Uitvoeringsregeling tijdelijke 
overbrugging liquiditeit/
continuïteit sport, cultuur en overige 
maatschappelijke instellingen
Op 30 juni 2020 heeft het college de 
Uitvoeringsregeling tijdelijke overbrugging 
liquiditeit/continuïteit sport, cultuur en 
overige maatschappelijke instellingen 
(publicatienummer 2020-196774) vastgesteld. 
Deze Uitvoeringsregeling is op 1 juli 2020 in 
werking getreden. 
Lees de volledige bekendmaking in het 
Gemeenteblad op overheid.nl of via onze 
website www.heemstede.nl/bekendmakingen 
en zoek op publicatienummer. 

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

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

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

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

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 

- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken 
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist.

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

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

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

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

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

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

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

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

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werkaandeweg

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Reddingsbrigade waarschuwt strandgangers
Pas op voor muien en stromingsgevaar
Regio - Reddingsbrigade Neder-
land wil strandgangers extra at-
tenderen op muien en stromings-
gevaar. Voor komende weken van 
augustus worden hoge tempera-
turen voorspeld. Nu de zomerva-
kantie in alle drie de regio’s een 
feit is, komen hoogstwaarschijn-
lijk dan veel Nederlanders naar de 
kust. En door de (reis)beperkin-
gen als gevolg van de coronacri-
sis zijn dat er mogelijk nog meer 
dan gebruikelijk. Aan de kust lig-
gen echter de nodige gevaren op 
de loer.
Reddingsbrigade Nederland wil 
dat mensen genieten van het wa-
ter, maar onderstreept ook: kies je 
voor een stranddag aan de kust 
dan is het belangrijk te weten wat 
de zee voor risico’s met zich mee 
kan brengen. Het gaat er niet om 
zeker te zijn van een droge zit- 
of ligplaats, maar om veilig kun-
nen zwemmen. Elke reddingsbri-
gadebiedt informatie over hoog- 
en laagwater. Bij oostenwind zijn 
er vaak veel kwallen en is ‘lekker’ 
afkoelen in zee niet (goed) moge-
lijk. Ronddrijven op een luchtbed 
is dan extra gevaarlijk, omdat er 
een grote kans bestaat op afdrij-
ven. Bovendien krijgt, bij afgaand 
tij, de stroming een ‘duwtje’ in de 
rug; dat maakt een mui nog ver-
raderlijker.

Herkennen
Muien zijn de onderbrekingen 
in zandbanken, die bij  laagwater 
te herkennen zijn aan geulen of 
stroomgaten, waardoor het wa-
ter uit het zwin – de verdieping in 
het zand van het strand evenwij-
dig aan de kust – naar open zee 
stroomt. Muien zitten echter ook 
in de banken die bij laagwater 
niet zichtbaar zijn; de zogenaam-
de tweede en derde banken. Die 
muien zijn vaak alleen te herken-
nen bij westenwind, aan de lage-
re of ontbrekende branding.

In muien is de stroming sterk, en 
deze trekt altijd richting open 
zee. Reddingsbrigade Nederland 
waarschuwt: zwem niet tegen 
zo’n stroming in. Iedere zwem-
mer, hoe geoefend ook, wordt er 
doodmoe van en redt het niet. 
Beter is het om met de stroming 
mee te gaan en schuin weg te 

Foto: Bart Jonker

zwemmen, zodat je op een zand-
bank belandt. Lukt dat niet dan is 
het zaak de aandacht van strand-
bezoekers en/of lifeguards te 
trekken. Bovenal geldt: raak niet 
in paniek!

Onderstroom
Bij westenwind staat er zelfs een 
sterke onderstroom naar open 
zee. Wanneer een bader of zwem-
mer door een golf omvergeduwd 
wordt, kan hij of zij door de on-

derstroom een stuk van de kust 
af getrokken worden. Het is daar 
dieper en kouder. Staan wordt 
steeds moeilijker, zeker wan-
neer dit zich een paar keer her-
haalt. Baders en zwemmers kun-
nen in paniek raken of door ex-
tra krachtsinspanning kramp krij-
gen, waardoor zwemmen moge-
lijk zelfs niet meer kan.

Meer informatie op:
www.reddingsbrigade.nl.

Stichting Bretels houdt buitendag
Haarlem - Op woensdag 12 au-
gustus organiseert Stichting Bre-
tels de Bretels Buitendag. Het 
is dit jaar een bijzondere editie, 
want het is voor het eerst sinds 
maanden dat de vrijwilligers van 
de stichting de gezinnen weer in 
het ‘echt zien’.  
Stichting Bretels zet zich in voor 
gezinnen die een ouder gaan ver-
liezen of hebben verloren en de-
ze dag wordt speciaal georgani-
seerd voor de gezinnen uit de-
ze doelgroep. Alle ouders en kin-
deren kunnen meedoen aan ver-
schillende activiteiten en de dag 
wordt afgesloten met een geza-
menlijke barbecue.  

De Bretels Buitendag wordt dit 
jaar voor het eerst georganiseerd 
in samenwerking me UP Events. 
Op deze gezellige buitenlocatie 
net buiten Haarlem bieden we 
gezamenlijk een middag vol ac-
tiviteiten aan voor de gezinnen. 
De kinderen kunnen boogschie-
ten terwijl de ouders genieten 
van een ontspannende yogases-
sie of uitdagende escape challen-
ge. Daarnaast wordt er een work-
shop gra�ti gegeven voor de 
jongeren en gaan de ouders en 
kinderen met elkaar een zands-
culptuur maken. Ook kan er, ho-
pelijk in het zonnetje, een potje 
jeu de boules of beachvolleybal 

gespeeld worden. Er is voldoen-
de tijd om met elkaar en met de 
speciaal opgeleide vrijwilligers in 
gesprek te gaan. 

Er is bewust gekozen om dit jaar 
met een professionele eventlo-
catie in zee te gaan die verstand 
heeft van de huidige corona-
maatregelen. De aanwezige vrij-
willigers krijgen duidelijke in-
structies en uiteraard worden al-
le activiteiten coronaproof geor-
ganiseerd.
Wil je meer informatie over de 
Buitendag of wil je erbij zijn? 
Stuur dan even een mailtje naar 
info@stichtingbretels.nl. 

Reddingsbrigade 
redt kind uit mui
Zandvoort - Een kind is donder-
dag 30 juli in een mui terecht ge-
komen ter hoogte van strandtent 
Thalassa. Rond 13.30 uur raak-
te het kind in de problemen. De 
hulpdiensten zijn groots opge-
roepen. Onder andere trauma-
helikopter ter plaatse gekomen, 
maar niet geland. Het kind is met 
hulp van de Reddingsbrigade er-
uit gehaald en werdt nagekeken 
in de ambulance.  Beeld: NieuwsFoto.nl

Foto: Up! Events’
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