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Zondag 15 augustus:
groot feest in parochie
O.L.V. Hemelvaartkerk

Tuinenwedstrijd: wat een
mooie tuinen hebben we in
Heemstede!

Ook bij Heemstroom is het
boekenkastje van Minibieb
een ware schot in de roos

Residentie De Burghave 50 jaar jong
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Een unieke plek voor
senioren om in een van alle gemakken voorziene residentie te wonen:
De Burghave. Bij binnenkomst waan
je je in een vijfsterrenhotel. De ambiance zal bij bezoekers en bewoners
een vakantiegevoel geven. De residentie biedt een uniek concept aan
van particulier wonen in een comfortabele omgeving met een perfecte
dienstverlening.
Ruim 50 jaar terug kreeg een architect opdracht panden te ontwerpen
met verschillende appartementen: 2,
3 of 4 kamers, waarbij de bewoners
evengoed het gevoel hebben deel
uit te maken van een gemeenschap.
De doelgroep werd bepaald op welgestelde ouderen uit Heemstede en
de nabije omgeving. Dat is nog
steeds het adagium van de vereniging van eigenaren. Men komt niet
zomaar binnen. De appartementen
zijn alle koopappartementen. Daarnaast moeten de nieuwe bewoners
nog een redelijke gezondheid hebben zodat zij, ijs en weder dienende,
vijf jaar na vestiging nog zelfstandig
kunnen wonen.
Lof en naar volle tevredenheid van
de bewoners
De Heemsteder sprak met mevrouw
Hanneke Jonker (83) die naar volle
tevredenheid een tweekamerappartement bewoont. Al ras schuiven
medebewoners aan die, zonder
uitzondering, lovend zijn over hun
appartementen, maar vooral over de
geboden service. Iedere bewoner
draagt binnenshuis een noodknop.
In geval van een calamiteit kan er
met één druk op de knop hulp
worden ingeroepen. Er is een restaurant dat 365 dagen per jaar maaltijden en aanverwante zaken faciliteert. Zo is er de hele dag in de
gemeenschappelijke ruimte koffie,
thee, bouillon of chocolademelk
verkrijgbaar.
Ieder appartement heeft een eigen
keuken, zodat bewoners die dat
willen gewoon thuis kunnen koken.
Mevrouw Jonker kookt dagelijks voor
haarzelf en haar buurman een maaltijd, die ze samen thuis nuttigen. Er is
een grote puzzeltafel waar iedereen
zich kort of lang kan uitleven op
duizenden puzzelstukjes. Er staan
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Kijk voor onze
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Gemeentepagina
in nieuw jasje
Nieuwe winnaar
kruiswoordpuzzel

Hanneke Jonker (op voorgrond) met enkele bewoners daarachter aan tafel. Foto’s: Eric van Westerloo.

twee biljarttafels, gezellige zitjes en
in de prachtig aangelegde tuin zitten
bij mooi weer veel bewoners lekker
buiten op een van de bankjes te
genieten.
Toplocatie
Mocht er iets te repareren zijn in de
appartementen, dan komt de in-huis
technische dienst het euvel verhelpen. Op zaterdag is er een aangeklede borrel, deelname is geen verplichting. Soms wordt er een film
vertoond, op een andere avond volgt
een muziekuitvoering. Bijzonder is
dat als men familie of vrienden wil
ontvangen dat prima kan. De gasten
kunnen zelfs blijven slapen in aparte
daarvoor bestemde gastenkamers.
Mee-eten in het restaurant kan uiteraard ook. Als bewoners iets te vieren
hebben, dan kan dat eenvoudig
worden geregeld. Vertel de keuken
wat je wilt en het staat op de feestdag klaar.
De 120 appartementen zijn ondergebracht in vier torens die allen met
elkaar in verbinding staan. Ieder
appartement ligt op het zuiden met
uitzicht op de tuin. Er zijn 60 garages
beschikbaar en er is een inpandige
fietsenstalling, alle binnenruimten
zijn drempelvrij. Centraal ligt de
receptie en het kantoor waar men

voor alle vragen terecht kan. In huis
bevindt zich een fysiotherapieruimte,
een kapsalon, een schoonheidssalon
en een vergaderruimte. De zorgverlener Zorgbalans houdt zelfs kantoor
in De Burghave. Bewoners hebben
op eigen initiatief kleine clubjes

opgericht voor bridge, klaverjassen
of handwerken. Op 11 augustus
wordt het bescheiden gevierd met
de bewoners. Later dit jaar volgt nog
een meer uitgebreide viering.
Kortom: een toplocatie om zorgeloos
te verblijven.

Heemstede - Deze week mag de
Heemsteder weer een winnaar
uit de vele inzendingen van de
kruiswoordpuzzel blij maken. De
redactie werd weer overspoeld
met een lawine aan oplossingen.
De juiste oplossing was:
‘Loslaten wordt mijn nieuwe
houvast’. Uit de loting van juiste
oplossingen is Ad van Leuven de
uiteindelijke gelukkige winnaar
geworden. Hij mag de goedgevulde AH-boodschappentas vol
artikelen afhalen in de Albert
Heijn-vestiging aan de Blekersvaartweg 57 in Heemstede en is
inmiddels geïnformeerd. Van
harte gefeliciteerd met uw prijs!
Volgende week weer een
nieuwe kruiswoordpuzzel in de
krant.

Buitenkant van residentie De Burghave.

ZALIG ZOMEREN MET SMAKELIJK SCHEPIJS VAN
verkrijgbaar bij de BosBar van Landgoed Groenendaal
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HEEMSTEDE, HAARLEMZ.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 023-8200170
Tel. 06-50284402
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
verkoop@heemsteder.nl
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Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda
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op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
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Redactie
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Redactie-opmaak
Mireille Huiberts
Kabalen
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voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven
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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.
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.REGIOMEDIAGROEP.NL

De bewoners van
Huis Leyduin
Heemstede - Ga mee terug in de tijd
bij deze excursie op Huis Leyduin
zaterdag 22 augustus. Tijdens een
uitgebreide rondleiding hoor je meer
over de welstand van de familie.
Zondag 22 augustus, 14:00 - 15.30
uur.
Vertrekpunt: parkeerterrein Leyduin,
Woestduinweg 4 in Vogelenzang.
Volg de Leidsevaartweg en neem de
afslag over het spoor.
Kosten: €7,- en €3,- voor kinderen tot
12 jaar. Beschermers mogen gratis
mee!
Twee personen per pas en neem uw
beschermerspas mee.
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KERKDIENSTEN
ADVENTSKERK AERDENHOUT

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtube-kanaal
van de Adventskerk:
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com
DOOPSGEZINDE KERK

Postlaan 16 Heemstede
Zondag 15 augustus 10.30 u.
Dienst: ds. Jaap Brusewitz.
Opgeven bij grimme@xs4all.nl
www.vdgh.nl.
H. BAVO PAROCHIE

Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 12 augustus, 9u,
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Zondag 15 augustus, 10u,
Eucharistieviering.
Voorganger Pater Tristán Pérez.
Maximaal 140 bezoekers per viering
toegestaan. Reserveren niet meer

verplicht. Wel naam melden voor
aanvang van de viering.
Info: 023-5280504. Alle vieringen
zijn te volgen via live-stream:
www.parochiesklaverblad.nl.
HERVORMD PKN BENNEBROEK

Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 15 augustus, 10u.
Ds. M. de Goei-Jansma.
De diensten kunt u volgen via de
link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl
KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Zaterdagmiddag 14 augustus om
17u, Mass in English.
Zondagmorgen 15 augustus, 10u,
Parochiefeest OLV Hemelvaart,
plechtig gezongen Eucharistieviering, Pater Diego Pildain.
Na afloop koffiedrinken met lekkernijen op het voorplein, boeken- en
brocantemarkt, tot 14u.

Zondagavond 15 augustus, 18.45u,
Plechtig Lof ter ere van Maria,
m.m.v. E.J. Eradus, orgel en Michelle
Mallinger, sopraan.
Doordeweekse vieringen:
Dinsdagmorgen om 9u.
Woensdagmorgen om 10u,
viering hart voor ouderen.
Per viering zijn maximaal 105 kerkgangers toegestaan. U hoeft zich
niet meer van tevoren aan te
melden voor een viering. Wel
vragen wij u zich bij binnenkomst in
de kerk te registreren door uw naam
en contactgegevens te noteren.
www.parochiesklaverblad.nl
PKN HEEMSTEDE

Achterweg 19A Heemstede
Zondag 15 augustus, 10u.
Ds. A. Molendijk.
Reserveren verplicht:
www.kerkpleinheemstede.nl/kerkdienstaanmelding. De diensten zijn
online te volgen via YouTube en
kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl

PETRAKERK

Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag, 10-11u.
Aanmelden via:
reserveringpetrakerk@gmail.com.
Online volgen via:
www.petrakerkheemstede.nl/live
www.petrakerkheemstede.nl
RAFAELGEMEENTE NEHEMIA

Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 15 augustus, geen dienst.
Opgave via website.
www.rafael-nehemia.nl
TREFPUNT BENNEBROEK

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 15 augustus:
ds. Henk Reefhuis (Santpoort).
Reserveren is niet meer nodig.
U wordt wel geregistreerd en daarom verzocht uiterlijk om 9.45 uur
aanwezig te zijn. Alle vieringen
kunnen online worden gevolgd via:
www.pkntrefpunt.nl, klik op actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

Mogelijk verkeerde man ontvoerd in Cruquius: €15.000,- beloning
Cruquius – Donderdag 5 augustus
kwamen rond 18.00 uur meerdere
meldingen binnen van een mogelijke
ontvoering aan de Spaarneweg in
Cruquius. Een 56-jarige man uit
Hoofddorp zou daar door een aantal
personen uit een auto zijn getrokken.
Hij werd meegenomen in een rode
Mercedes Vito-bus voorzien van
imperiaal in de richting van de N201.
De politie is direct een zoekactie
gestart. Al snel kwamen agenten een
aantal mogelijke betrokkenen op het
spoor en hielden hen in Gouda aan.
Het slachtoffer van de ontvoering is
helaas niet gevonden en wordt nog
vermist.

Het onderzoek naar de ontvoering
van de 56-jarige Hoofddorper is in
volle gang. Het TGO (Team Grootschalige Opsporing) van de politie
doet er alles aan om de Hoofddorper
terug te vinden. Uit het onderzoek
van het TGO is tot nu toe gebleken
dat er geen enkele aanwijzing is dat
de ontvoerde man deel uit maakt
van het criminele circuit. Het is op dit
moment dan ook niet duidelijk wat
het motief is van de ontvoering. Het
onderzoeksteam houdt er rekening
mee dat de daders zich vergist
hebben in de persoon die zij hebben
ontvoerd. Alle eerder aangehouden
verdachten zitten nog vast. Het TGO

ONBEKEND HEEMSTEDE
Kerklaan toen en nu (27)
Door Harry Opheikens
De panden Kerklaan 105-107 staan niet meer op de
kaart. Bouwtekeningen zijn er ook niet, althans niet
bij de gemeente Heemstede. De toen-foto is van
E.J.C. Hermans, genomen van toen nog Kerklaan 48 (nu 80). Eind jaren 60
zijn de panden gesloopt t.b.v. de aanleg van de ‘Broeder Josephlaan’.
Achter het huis was de schilderswerkplaats, op de toen-foto enigszins zichtbaar. Hier stonden o.a. de ladders en een handkar voor het vervoer van de
ladders. De ruimte werd deels ook gebruikt door de tuinlieden Gebr.
Geerling.
“De schilderbroers werkten meestal in een witte ‘jurk’, die tot het middel
werd opgerold als ze naar het werk gingen”, aldus A.J.M. Hermans.
Het bouwjaar van het pand is onbekend, maar Kerklaan 105 wordt op 25
juni 2014 in een advertentie in de Nieuwe Haarlemsche Courant vermeld,
waarin Leendert van der Weiden Arieszn (1830-1926) een ‘bekwaam schilders knecht’ vraagt. Zijn vrouw Martha van Tongeren overleed op 4 maart
1916 op Kerklaan 105.
Hoewel Leendert in 1926 is overleden, blijft de bedrijfsnaam ‘L. v.d. Weiden
& Zonen’. De zonen zijn Adrianus (1880-1959) (Kerklaan 105) en Cornelis van
der Weiden (1887-) (Kerklaan 107). Via advertenties zijn ze niet alleen op
zoek naar schildersknechten, maar jaarlijks brengen ze aan het eind ook
nieuwjaarswensen over. Deze advertenties staan zeker tot de jaren 40 in de
Nieuwe Haarlemsche Courant.
Als Adrianus v.d. Weiden op 12 juni 1959 komt te overlijden, blijft zijn
weduwe tot in de jaren 60 op nummer 105 wonen.
De Raadsnotulen van Heemstede van 1 september 1966 vermelden het
opkopen van grond en opstallen van nummer 105/107. Tot 1969 blijft het
schildersbedrijf nog vermeld op nummer 105.
De nu-foto is van 7 augustus 2021.
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Kerklaan hebben,
dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens). Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).

vermoedt dat behalve deze 6 mannen, nog meerdere verdachten
betrokken zijn bij deze ontvoering.
Beloning van €15.000,–
Vanwege de ernst van dit delict looft
het Openbaar Ministerie een beloning uit van €15.000,– voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van
deze zaak.
Vragen aan het publiek:
• Heeft u informatie over de ontvoerders of over de ontvoering zelf?
• Heeft u informatie over de rode
Mercedes Vito die bij de ontvoering
is gebruikt op donderdag 5 augus-

tus rond 18.00 uur op de Spaarneweg in Cruquius?
• Heeft u deze Mercedes ergens in
ons land zien rijden?
Neemt u dan alstublieft contact op
met het onderzoeksteam via onderstaand tipformulier of via tel.nr.
0900-8844. Heeft u informatie, maar
blijft u liever anoniem? Neem dan
contact op met Meld Misdaad
Anoniem via tel.nr. 0800-7000 of
online via: www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/#:~:text=Bel%20
0800%2D7000.
Bron: Politie.nl.
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Vroeg Eropaf bij zorgen over geld
Heemstede/Bloemendaal – Een
kleine schuld moet geen grote zorg
worden. Daarom gaat sinds enkele
maanden het team ‘Vroeg Eropaf’ zelf
naar inwoners toe in de gemeentes
Bloemendaal en Heemstede. Door
niet te wachten tot mensen zich zelf
melden kunnen mensen sneller
worden geholpen, voordat (geld)
problemen groot worden. Het team
Vroeg Eropaf wordt gevormd door
maatschappelijk werkers van de
stichting WIJ Heemstede.
Het team Vroeg Eropaf werkt in
opdracht van de gemeente. Voor de
uitvoering wordt samengewerkt met
woningbouwverenigingen, zorgverzekeraars, water- en energiebedrijven. Veel terugkerende maandelijkse kosten komen van deze ‘vaste
lasten leveranciers’.
Hoe werkt het?
Vaste lasten leveranciers melden
betaalachterstanden van hun klanten
op een vast moment in de maand
aan de gemeente via een beveiligd
portaal. Bij twee of meer betaalachterstanden gaat er altijd een melding
naar het team Vroeg Eropaf van
stichting WIJ Heemstede. Deze hulpverleners bellen met de klant of gaan

bij ze langs. Als er geldzorgen of
andere problemen zijn, wordt samen
naar oplossingen gezocht.
Team Vroeg Eropaf
Het team ‘Vroeg Eropaf’ van stichting
WIJ Heemstede bestaat uit maatschappelijk werkers met kennis van
zaken. De hulp die zij bieden is gratis
en vrijblijvend. Team Vroeg Eropaf
werkt voor de gemeente Bloemendaal en de gemeente Heemstede.
Privacy.
Het uitvoeren van de vroegsignalering is voor de gemeente en de vaste
lastenpartners een wettelijke verplichting. Hierbij worden de privacyregels gevolgd uit de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming).
Meer informatie
Inwoners die in contact willen komen
met het team Vroeg Eropaf kunnen
bellen of mailen: telefoon (023) 548
36 09 of vroegeropaf@wijheemstede.
nl. Voor algemene vragen over Vroeg
Eropaf is het aanspreekpunt de Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken
Bloemendaal Heemstede (IASZ),
Raadhuisplein 1, Heemstede. (023)
548 58 68 of via de e-mail:
iasz@heemstede.nl.

TERRASTEST
Met een cocktail haal je de
zomer in je glas
Door Joke van der Zee
Heemstede – Het voelde voor het team van de
Heemsteder een beetje onwennig om de onvolprezen
‘terrastest’ weer te gaan ondernemen. Immers, een
gewaardeerd redactielid en nestor van ons team, Ton,
overleed pasgeleden. Van als ‘keurteam’ was Ton die
steevast het alcoholvrije biertje van de kaart probeerde. Deze keer kozen we ervoor om cocktails te testen.
Ook die lenen zich in principe voor een alcoholvrije
basis en dus had Ton gerust weer kunnen aanschuiven.
Helaas mocht dat niet zo zijn. We proostten allereerst
op onze oud-collega en gingen over tot de orde van de
dag. Van de vrijdagmiddag om precies te zijn. Ons team
streek neer in de Jan van Goyenstraat op het terras van
Proeflokaal de Groene Druif. Geheel incognito
probeerde ieder van ons een cocktail. Daarnaast maakt
het team de bediening, het terras op zich, de toiletten
en de prijs-kwaliteit onderdeel van de test.
Cocktails
Meer en meer bieden cafés en restaurants cocktails
aan. Sommige etablissementen hebben zelfs een speciale cocktailkaart. Een cocktail is net iets feestelijker
dan een glas wijn, bier of sterke drank, maar je moet er
wel van houden. Eéntje is goed te doen. Bij de meeste
cocktails is de smaak vrij aanwezig. Sowieso is dit type
drankje een eyecatcher op je tafeltje door de samenstelling met fruit, de kleur, een afwijkend glas, rietje,
parapluutje en soms een gesuikerde glasrand. Standaard koud geserveerd met ijs. Bekende cocktails zijn
gin-tonic, Aperol spritz en mojito. Maar er zijn ook
nieuwe sterren aan het firmament. Tijd om uit te
proberen!
Soorten
Ons team bestelde Aperol spritz, een gin-tonic en een
variant die geen van ons kende: limoncello spritz. De
heerlijke limoncello-likeur was ons wel bekend maar
nog niet verwerkt in een cocktail. De gin-tonic werd in
een prachtig groot glas geserveerd, de ‘spritzen’ in een
wijnglas, geen speciaal cocktailglas dus, dat wat boller
is en waarin ruimte genoeg is voor ijsblokjes en stukjes
citrusfruit. Wel werden de glazen goed gevuld. We

Geldzorgen. Foto: Bart Jonker.

Een pluspunt vond het team de papieren drinkrietjes,
wegwerpplastic wordt meer en meer in de ban gedaan.
Foto: Joke van der Zee.

vonden de kwaliteit-prijsverhouding prima, waar voor
je geld. De Aperol spritz drink je voor 6,50 en een gintonic is er vanaf 7,50. De tonic is van een goed merk en
de kaart biedt verschillende gin-soorten. Er is ook een
aparte gin-tonic met rood fruit (10 euro) maar die proberen we niet. Aperol spritz is samengesteld uit prosecco,
Aperol-likeur en bruiswater. De verhouding vinden we
allen prima. De gin-tonic is heerlijk zacht. De nieuweling, de limoncello-spritz (limoncello, prosecco en bruiswater) wordt als fris ervaren maar onze panelleden geven toch de voorkeur aan een limoncello zonder fratsen, dus als likeurtje. Ook dit zomerse drankje kost 6,50.
Terras, bediening en hapjes
We bestellen een schaal gemengde gefrituurde hapjes.
Erbij wordt Amsterdams zuur geserveerd, heerlijk fris.
Sowieso zijn de warme hapjes een prima idee voor de
vrijdagmiddag al het al richting etenstijd gaat. De 11
euro zijn goed besteed. Wat wij aangenaam vonden
was de snelle en vriendelijke bediening op dit terras,
dat op dat moment tot het laatste tafeltje bezet was.
Dat maakte het ook nog eens heel gezellig, maar fijn
dat de gastheren van dit terras relaxt bleven en
zorgden dat ieder zijn bestelling snel op tafel kreeg.
Tot slot maakten we nog even gebruik van het toilet:
klein maar schoon en prima in orde.
Een prima eerste test, de zomer wil nog niet echt
vlotten maar met een cocktail haal je de zomer in je
glas.

Nieuwe haventour IJmuiden - Amsterdam v.v. inclusief bezoek aan SHIP
Amsterdam/IJmuiden – Het Noordzeekanaalgebied heeft er een toeristische attractie bij: een haventour
van IJmuiden naar Amsterdam en
terug inclusief ontvangst en rondleiding in SHIP (Sluis Haven Informatie
Punt).
De eerste vaart vindt plaats op
zaterdag 28 augustus a.s. en begint
in het Sluis Haven Informatie Punt op
de Noordersluisweg 1 in IJmuiden
met een gratis consumptie en korte
rondleiding om 9 uur.

Amsterdam en optioneel een bezoek
aan de nieuwe tentoonstelling
Amsterdam-Havenstad.

Na een rit per luxe touringcar door
het Westelijk Havengebied met eindbestemming Het Scheepvaartmuseum biedt de dagtocht vrije tijd in

De dagtour wordt aangeboden door
Amsterdam Boat Cruises. Deze rederij
introduceerde in juni de nieuwe
havenrondvaart Amsterdam in

Het arrangement eindigt met een
vaartocht op de rondvaartboot River
Dream naar het sluishavencomplex
in IJmuiden. Inclusief twee gratis
consumpties in SHIP en aan boord
bedragen de reiskosten € 49,95.
Kinderen tot 18 jaar kunnen
‘aanmonsteren’ voor de helft van de
prijs.

samenwerking met Port of Amsterdam en Amports. De nieuwe haventour IJmuiden-Amsterdam is het
tweede initiatief van het bedrijf in
samenwerking met deze partijen
met als doel de havens aan het
Noordzeekanaalgebied in de kijker te
spelen. Als het arrangement
succesvol is dan keert het terug in
het vaste aanbod van Amsterdam
Boat Cruises.

Over SHIP
SHIP geeft bezoekers in de experience een goed beeld van de bouw
van Zeesluis IJmuiden in al zijn
facetten en vele havenactiviteiten op
en rond het Noordzeekanaal.
Een nieuw onderdeel van de
tentoonstelling is het verhaal over
selectieve onttrekking. Een maatregel om verdere verzilting van het
Noordzeekanaal tegen te gaan.

Havenrondvaart. Foto: aangeleverd door Amsterdam Boat Cruises.

Het zorgt ervoor dat een deel van
het zoute zeewater dat meekomt
met elke schutting van de nieuwe
zeesluis, weer terug naar zee wordt
afgevoerd. Dit voorkomt dat het
water in het Noordzeekanaal te zout
wordt en landbouw, natuur en de
drinkwatervoorziening daar nadelige
gevolgen van ondervinden.
Meer informatie en reserveren op:
www.amsterdamboatcruises.nl.
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Zondag 15 augustus: groot feest in parochie O.L.V. Hemelvaartkerk
Heemstede - Maria Tenhemelopneming is het katholieke hoogfeest
waarop de Kerk gedenkt dat de
Maagd Maria door God in de hemel
werd opgenomen. Op dezelfde dag
vieren de Orthodoxe Kerken de
Ontslaping van de Moeder Gods.
Achtergrond
Maria Tenhemelopneming of Maria
Assumptie wordt ook wel Maria
Hemelvaart genoemd. Herdacht
wordt dat Maria aan het einde van
haar aardse leven door God in de
hemel werd opgenomen. Zij werd
door God aan de aardse werkelijkheid onttrokken.
Maria Tenhemelopneming werd eind
6de eeuw door keizer Mauritius in
Byzantium ingevoerd; later nam de
Kerk van Rome onder de heilige paus
Sergius I (687-701) het feest over. Het
feest heette eerst Dormitio Mariae,
dat ‘ontslaping van Maria’ betekent.
Deze naam verwijst naar een oude
overlevering die vertelt dat Maria op
de Berg Sion in Jeruzalem stierf te
midden van de Apostelen.
Dat in de traditie het sterven van
Maria samenvalt met haar tenhemelopneming heeft te maken met de
diepe overtuiging dat de dood van
de Heilige Maagd vanwege haar
zondeloosheid geen vat op haar had.
Vandaar dat men liever spreekt van
Maria’s ontslaping dan van haar
dood.
Het geloofsgegeven dat de Kerk op
15 augustus viert, is pas in 1950 door
paus Pius XII tot Dogma verklaard.
Het belangrijke document Lumen
Gentium van het Tweede Vaticaans
Concilie verwoordde dit dogma
aldus: “Tenslotte is de onbevlekte
Maagd, gevrijwaard van ieder smet
van de Erfzonde, in het voltooien van
haar aardse levensloop, met lichaam
en ziel in de hemelse heerlijkheid
opgenomen en door de Heer verheven tot koningin van het heelal om
zo gelijkvormiger te worden aan haar
Zoon, de Heer der heren en de overwinnaar van zonde en dood” (LG 59).
Wat opvalt is de formulering ‘opgenomen met lichaam en ziel’. Dat
betekent dat de dood geen macht
meer heeft over Maria. In tegenstelling tot andere stervelingen hoeft
Maria volgens de katholieke leer niet
meer te wachten op de Opstanding

der Lichamen op de Laatste Dag
waarop de mensheid geoordeeld zal
worden. Vanwege haar zondeloosheid hoeft zij namelijk niet geoordeeld te worden. Maria’s tenhemelopneming is dus de totale aanvaarding van haar gehele persoon, ziel én
lichaam - door God. Ferragosto.
In Italië is Maria Tenhemelopneming
zoals in veel andere katholieke landen een vrije dag. Maar daar heet het
Ferragosto. Deze naam is afgeleid
van het Latijnse feriae Augusti (‘de
feestdag van Augustus’). Keizer
Augustus (63 v. Chr. - 14 na Chr.) had
bepaald dat het zomerse landbouwfeest van 15 augustus − het Nederlandse woord ‘oogst’ is van augustus
afgeleid − ook een feest moest zijn
ter ere van hemzelf.
Patroonfeest in parochie
Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
15 Augustus is het patroonsfeest van
de parochie Onze Lieve Vrouw
Hemelvaart aan het Valkenburgerplein 1 in Heemstede. Dat wordt
ieder jaar uitbundig gevierd, vooral
nu na de coronacrisis. Het is immers
niet zomaar een gemeenschap.
De Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
hoopt dat u op 15 augustus na de
Mis dan ook wat extra lang zult
willen blijven. Het koor zingt weer
het hoogste lied. Na de Eucharistieviering worden kruidenbuiltjes uitgedeeld, een oude traditie. Tevens kunt
u genieten van koffie en thee met
gebak, verzorgd door hun bakkende
parochianen. Heel de Hemelvaartparochie bakt! Ook meesterbakker
Frans laat zich van zijn beste zijde
zien en zo hopen wij samen te
zorgen voor een feestelijke koffie na
afloop van de viering.

Plechtig Lof
Uiteraard mag een Lof op het parochiefeest niet ontbreken. Aanvang:
18.45 uur. Een prachtige en plechtige
afsluiting van de feestdag. Gregoriaanse gezangen met de vaste Loforganist/cantor Erik Jan Eradus en
ook nu weer is de kerk zo gelukkig de
sopraan Michelle Mallinger te mogen
ontvangen. Zij heeft aangeboden
voor het aanwezige publiek te
zingen.
Een eeuwenoud gebruik blijft in de
Heemsteedse O.L.V. Hemelvaartkerk
in gebruik: het Marialof. Tijdens dit
bijzondere lof wordt het Allerheiligst
Sacrament uitgesteld, de kerk is sfeervol verlicht en er heerst een meditatieve stemming. Er is stilte, maar er is
ook prachtige muziek: tijd voor
Maria, tijd voor inkeer, tijd om even
de stilte van het eigen hart te horen.
Sopraan Michelle Mallinger behaalde
haar bachelordiploma in Vocal Performance aan de San José State
University (VS) in 1998. Daarna studeerde zij aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag, waar ze bachelordiploma’s in koordirectie (2003) en
solozang (2005) behaalde. In 2006
ontving ze haar post-graduatediploma van de Operastudio Vlaanderen in Gent, België.

De Maagd Maria. Foto: Bart Jonker.

Er vindt buiten op het voorplein een
braderie plaats, met boeken en
brocante. Hier kunt u tot 14.00 rond
snuffelen en wellicht het nodige voor
een zacht prijsje op de kop tikken. Er
zijn vele zeer aantrekkelijk geprijsde
artikelen.
U wordt uitgenodigd om naar de
kerk toe te komen, de eucharistie bij
te wonen en misschien is het een
idee om een kennis, vriendin of familielid mee te nemen naar de kerk, die
is er immers voor ons allemaal. U
bent zeer van harte uitgenodigd!

Sopraan Michelle Mallinger. Foto: via website Michelle Mallinger door Mark Castillo.

Het altaar met gewelf van Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. Foto: aangeleverd door Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk.

Muurschildering op gewelf. Foto: Bart Jonker.
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Onze Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde nu ten einde:
“De bamboe-panda tuin is een verborgen paradijsje op De Glip”
Heemstede - De Tuinenwedstrijd met Tuincentrum
De Oosteinde is nu ten einde. De sluitingsdatum van
8 augustus is gepasseerd en inzenden kan niet meer.
De redactie ontving echter zoveel mooie tuinfoto’s, dat
we u deze niet willen onthouden. Een selectie van deze
foto’s vindt u hiernaast, met volgende week nog een
laatste toegift. Daarna wacht de moeilijke taak voor
Tuincentrum De Oosteinde om te jureren en de
winnaars aan te wijzen. Hierover in komende edities
meer.
Hierbij de inzending van een bijzondere Oosterse tuin:
de bamboe-pandatuin, ingezonden door Marga Webbe.
Enthousiast vertelt ze hierover: “Wij genieten alle
seizoenen van onze mooie Oosterse bamboetuin. Een
verborgen paradijsje op De Glip. Niet alleen de bamboe

blijft zomer en winter groen, ook de rododendrons,
camelia en veel van onze winterharde varens.
In het voorjaar en zomer hebben wij veel paarsblauwe
accenten van de rododendrons, blauwe regen,
hortensia, vlinderstruik, hibiscus, violen en allerlei
bloemen rondom onze prachtige diepe koivijver met
gekleurde vissen die er al meer dan twintig jaar rondzwemmen en deels eigen kweek zijn.
De kindjes uit de buurt komen graag met hun (groot)
ouders kijken naar de vaste bewoners van onze tuin: de
panda’s. Hoog in de lucht of bij ons tuinhekje, overal
komen ze om een
hoekje kijken om
bewonderd te worden”, aldus Marga.

Ken uw tuin: de allesetende Vlaamse
gaai en de felle gehakkelde aurelia
Door Bart Jonker
Heemstede – Op de foto’s kunt u het
al: zien de Vlaamse gaai kijkt echt
alsof hij denkt: “Wat moet die van me
met die camera”, en ook de gehakkelde aurelia lijkt wat verschrikt te
kijken als die de lens ziet bij het
nemen van de foto.
De Vlaamse gaai:
alarmbel van de natuur
Eigenlijk is het een bosbewoner,

Vlaamse gaai (Garrulus glandarius).

maar de Vlaamse gaai (Garrulus glandarius) wordt ook regelmatig in aangelegde tuinen en parken waargenomen. Het ene jaar echter meer dan
andere jaren. Toch is de stand van
deze vogel in Nederland redelijk
stabiel. De Vlaamse gaai met zijn
fraaie bonte verenkleed behoort tot
de kraaienfamilie, waarvan in ons
land vijf soorten zijn vertegenwoordigd, zoals de zwarte kraai, de ekster,
de roek en de kauw. Het zesde lid en
de grootste van deze kraaienfamilie,

de raaf, wordt sinds 1927 nauwelijks
of niet meer waargenomen in ons
land. De Vlaamse gaai is tamelijk
schuw en waagt zich niet zo dichtbij
mensen als bijvoorbeeld de kauw.
Het is een alleseter: insecten, vruchten, eikels en in het voorjaar wil de
ekster ook nog wel jonge vogels en
eieren uit nesten tot zich nemen.
Net als bij eekhoorns verzamelt de
Vlaamse gaai eikels en verstopt deze
in het bos als wintervoorraad, die hij
later niet meer terugvindt. Op deze
manier draagt de Vlaamse gaai bij tot
de voortplanting van eikenbomen.
Het grappige is dat de roep van de
Vlaamse gaai tevens een alarmbel is
voor andere dieren, die aangeeft dat
er gevaar dreigt. De Vlaamse gaai is
een van vogels die zijn jongen blijft
voederen nadat ze allang zijn uitgevlogen.
Gehakkelde aurelia
Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we
de gehakkelde aurelia, ook wel vanwege de witte kommavormige vlek
op de achtervleugels kommavlinder
genoemd, (Polygonia c-album) dit
jaar iets minder vaak hebben waargenomen in Heemstede. De stand
van deze vlinder fluctueert per jaar,
maar wordt over het algemeen

Gehakkelde aurelia (Polygonia c-album). Foto’s: Bart Jonker.

steeds meer waargenomen in het
noorden. Vroeger hield deze vlinder
zich meer zuidwaarts op. Ten opzichte van andere vlinders is de
gehakkelde aurelia echter nog steeds
schaars. Het was daarom ook een
aangename verrassing dat we deze
in onze tuin aantroffen en op de foto
konden nemen.

teren altijd. Sommige soorten trekken daarvoor naar het zuiden, zoals
de atalanta, die zelfs grote vliegafstanden aflegt naar de Canarische
eilanden en Madeira. Dit geldt niet
voor alle exemplaren van de gehakkelde aurelia. Vooral de vroeggeboren exemplaren overleven het
vaak niet en sterven in de herfst.

De fraaie gehakkelde aurelia, met zijn
gekartelde vleugels, maakt deel uit
van de zogenaamde schoenlappersfamilie, waartoe onder meer de
atalanta en dagpauwoog behoren.
De leden van de schoenlappersfamilie worden vaak als de mooiste
dagvlinders beschouwd en overwin-

Deze generatie uit het vroege voorjaar hebben geen winterschutkleur
en zijn lichter van kleur dan de latere
generatie, die overwintert. De waardplanten van de rups zijn voornamelijk brandnetels. De gehakkelde
aurelia kan andere vlinders fel uit zijn
kleine territorium verjagen.
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Wat een mooie tuinen hebben we in Heemstede!
Heemstede - Zoals u weet sloot onze Tuinenwedstrijd 8 augustus jongstleden, inzenden kan helaas niet mee. De redactie ontving zoveel mooie inzendingen, die
we helaas niet allemaal kunnen plaatsen. Toch laten we op deze pagina nog wat fraai bloei en groei zien. En ook volgende week nog een tuinentoegift. Daarna de
moeilijke taak aan Tuincentrum De Oosteinde om te jureren en de winnaars aan te wijzen. Hieronder een selectie van deze mooie inzendingen Oordeelt u zelf!

“Zelfs bij regen brengen wij uurtjes in het groen door”
“Sinds 10 jaar genieten wij volop van onze tuin op de Brahmslaan in Heemstede”, vertellen Lieke Becht en Jan van
Dongen. “Elk seizoen heeft iets moois in petto, maar vooral het voorjaar en de zomer zijn favoriet bij ons omdat de tuin
dan volop in bloei staat. We tuinieren graag en brengen heel wat uurtjes door in het groen bij zon en zelfs bij regen.
We willen jullie even mee laten genieten”, aldus Lieke en Jan.

“Tuin waar vrijwilligers wekelijks genieten”
“Als vrijwilligster stuur ik u deze foto’s van “Kom In Mijn tuin”, vertelt Nella
Beelen. “Een bloemen- en moestuin waar veel vrijwilligers wekelijks genieten
o.l.v. Mik van der Bor. De tuin is op zondag open voor bezoek van 14.00 uur tot
16.00 uur en ook doordeweeks als er iemand aan het werk is.
Het adres: aan de Herenweg in het Groenendaalse bos tegenover het Manpadslaan.”

“Diervriendelijke
tuin”
Astrid Dorland stuurde deze mooie
foto’s van haar tuin. “Met deze foto’s
wil ik een kleine impressie geven van
mijn diervriendelijke tuin”, vertelt ze.
“Ik heb veel planten waar insecten
van houden, zie bijvoorbeeld de
dagpauwoog op de vlinderstruik.
Ook komen de vogels hier graag
eten. Dit kan hier allemaal veilig
omdat mijn katten alleen in de
kattenkennel kunnen, dus op deze
manier heerlijk buiten en in het
zonnetje kunnen liggen zonder
vogels of insecten te kunnen pakken.
Zo genieten we allemaal van deze
heerlijke tuin op het zuidwesten aan
de Linge in Heemstede”, aldus Astrid.

“Klein maar fijn”
“Hierbij wat foto’s van mijn piepkleine tuintje”, vertelt Marjan Vijver.
“Klein maar fijn, alle hoekjes zijn benut!”
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Wekelijkse corona-update GGD
Heemstede/Regio - In de periode
van 15 januari t/m 4 augustus zijn er
605.359 vaccinaties gezet door GGD
Kennemerland, waarvan 350.887
eerste prikken (58%) en 254.404
tweede prikken (42%).
In de week van 29 juli t/m 4 augustus
zijn er 33.980 vaccinaties gezet door
GGD Kennemerland, waarvan 2.741
eerste prikken (8%) en 31.239 tweede
prikken (92%). Er zijn afgelopen week
5.248 vaccinaties meer gezet dan de
week ervoor.
In de periode van 7 januari t/m 4
augustus zijn er 318.271 inwoners
van GGD-regio Kennemerland gevaccineerd door een GGD (57.883 per
100.000 inwoners). Van de gevaccineerde inwoners zijn 80.598 deels
gevaccineerd (25%) en 237.673
volledig gevaccineerd (75%) door
een GGD.
De komende weken zal het aantal
gezette vaccinaties per week blijven
afnemen. Als gevolg hiervan zal het
aantal vaccinatielocaties verspreid
over de regio ook afnemen. De vaccinatielocaties in Beverwijk en Uitgeest
sluiten half augustus. De overige
locaties blijven nog wel langer open.
Besmettingen en testen
In de week van 29 juli t/m 4 augustus
waren er in Kennemerland 637
nieuwe besmettingen (116 per
100.000 inwoners). Dit zijn er 502
minder dan de week ervoor (-44%).
Afgelopen week (29 juli t/m 4
augustus) zijn er 6.951 testen afgenomen door GGD Kennemerland. Dit
zijn er 2.560 minder dan de week
ervoor (9.511).
In alle leeftijdsgroepen lag het aantal

besmettingen afgelopen week
opnieuw lager t.o.v. de week ervoor.
Net als voorgaande weken lag het
aantal besmettingen per 100.000
inwoners afgelopen week het hoogst
bij de 18-24-jarigen (318 per 100.000
inwoners), gevolgd door de 13-17jarigen (276 per 100.000 inwoners).
In alle gebieden was de dalende
trend in het aantal besmettingen die
week zichtbaar.
Inwoners uit de regio Kennemerland
kunnen zich laten testen in Haarlem,
Beverwijk en bij P4 Lang Parkeren
Schiphol. Een mobiele testbus staat
ten slotte in wisselende gemeenten.
Eerste coronavaccinatie zonder
afspraak op alle vaccinatielocaties
in Kennemerland
Sinds vorige week kan iedereen van
12 jaar en ouder die nog geen vaccinatie-afspraak heeft gemaakt, zonder
afspraak terecht bij alle vaccinatielocaties van GGD Kennemerland voor
de eerste prik. GGD Kennemerland
wil inwoners hiermee de mogelijkheid bieden om zich laagdrempelig
en dichtbij huis te laten vaccineren.
Aangezien er nu minder massaal
wordt gevaccineerd, bouwen we het
aantal vaccinatielocaties weer af. De
vaccinatielocaties in Uitgeest en
Beverwijk zijn geopend tot en met 15
augustus. In Haarlem is de locatie
geopend tot eind september. De
locatie in Badhoevedorp bij P4 Lang
Parkeren blijft langer geopend. Op
de locaties wordt gevaccineerd met
BioNTech/Pfizer.
De mogelijkheid om langs te komen
zonder afspraak geldt alleen voor
mensen die nog geen vaccinatieafspraak hebben staan en voor de
eerste prik komen.

Mobiele prikbus 15 augustus bij
Bazaar in Beverwijk
Zondag 15 augustus kunnen bezoekers van de Bazaar in Beverwijk zich
zonder afspraak laten vaccineren. Ter
plekke wordt een afspraak voor de
tweede prik gemaakt. Afgelopen
maand is GGD Kennemerland gestart
met voorlichting over vaccineren in
de regio. Medewerkers zijn de regio
ingetrokken om in gesprek te gaan
met specifieke doelgroepen waarbij
de vaccinatiegraad achter lijkt te
blijven.
Hierbij is vooral ingezet op de groep
mensen die de Nederlandse taal niet
goed machtig is. Meertalige medewerkers van GGD Kennemerland zijn
met hen in gesprek gegaan en hebben vragen over vaccineren beantwoord. Tijdens deze gesprekken
bleek de vaccinatiebereidheid onder
deze groep hoog te liggen. De praktische invulling voor bijvoorbeeld het
maken van een afspraak en/of het
vinden van een vaccinatie locatie
lastig blijkt voor deze doelgroep.
Daarom is besloten op de Bazaar een
mobiele prikbus in te zetten. Bezoekers kunnen hier gevaccineerd
worden zonder afspraak en met
begeleiding in de eigen taal.
De mobiele prikbus staat op zondag
15 augustus op de Bazaar in Beverwijk aan de Ringvaartweg tegenover
de Oriental Supermarkt. Er wordt
gevaccineerd met Pfizer en Moderna.
Op 11 juli stond de bus op dezelfde
plek. Een deel van de toen gevaccineerde mensen kan 15 augustus
langskomen voor de tweede prik. Er
is daarnaast genoeg ruimte voor
mensen die een eerste prik willen.
Bron: GGD Kennemerland

OPINIE
Discussie wel of niet vaccineren?
Door Eric van Westerloo
De discussie over het al dan niet vaccineren is wereldwijd een gespreksthema. Personen die niet zijn gevaccineerd of een testbewijs kunnen laten zien of kunnen
bewijzen dat ze de ziekte hebben doorgemaakt, vallen
buiten de boot. Weigeraars voelen zich achtergesteld
als hen de toegang tot een locatie, vliegtuig, bus of
festival wordt ontzegd. Natuurlijk mag iemand vaccinatie weigeren. Maar mogen wel gevaccineerden dan
ook weigeren om in de nabijheid van een ongevaccineerde te zijn?
Steeds meer landen, bedrijven en instellingen hanteren
de regel ‘niet gevaccineerd, geen toegang’. De regels
van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) moet voorkomen dat privégegevens openbaar
worden. Op zich is dat al een wassen neus, want
iedereen die dat wil kan onnoemelijk veel informatie
van een ander persoon achterhalen. Honderdduizenden werknemers hebben toegang tot informatie
over personen. Heel veel overheidsdienaren hebben
tot op zekere hoogte toegang tot veel privégegevens.
Medewerkers van zorgverleners, de GGD’s en verzekeraars hebben inzicht in uw fysieke gesteldheid. Mag
een onderneming eisen van haar personeel om testgegevens vrij te geven? Mag een Luchtvaartmaatschappij
ongevaccineerden weigeren, om zo de medepassagiers
niet in gevaar te brengen? Naar mijn mening houdt de
AVG op dit punt niet lang er stand. Dat de groep weigeraars zichzelf buitensluiten, moet men maar op de koop
toenemen. Er bestaat wel een mogelijkheid om
toegang te verkrijgen tot bedrijven, diensten, feesten,
restaurants of andere gelegenheden als men een
recente PCR-test kan overleggen. Dat wordt dus heel
vaak testen voor de groep weigeraars.

Jan Lammers toont zijn boek aan zijn moeder in 1979. Foto: aangeleverd door
Zandvoorts Museum.

Expositie Jan Lammers te zien in
het Zandvoorts Museum
Zandvoort – Jaarlijks presenteert het
Zandvoorts Museum aan de Swaluestraat 1 in Zandvoort een thematentoonstelling rondom de (Historische)
Grand Prix. Dit jaar wordt er een
beroemde Zandvoorter in de spotlights gezet: Jan Lammers. De expositie Jan Lammers in het Zandvoorts
Museum is van 20 augustus tot 21
november.
Begonnen als manusje van alles
Hij begon als manusje van alles op
de slipschool. Zijn talent achter het
stuur werd al snel duidelijk. In 1973
was hij kampioen in de Simca, in
1978 in de Formule 3 en in 1979 reed
hij Formule 1. In de 40 jaren die erop
volgden boekte Jan Lammers vele
successen op circuits over de gehele
wereld. Een uitgebreid overzicht van
Jan’s carrière is verschenen in ‘De
biografie van een leven met 300
km/u’, een boek samengesteld door
Mark Koense en Erik Verkaaik.
Het Zandvoorts Museum mocht
hieruit de mooiste foto’s selecteren,
die op groot formaat te zien zijn in
het museum en op de buitenexpositie op de Zandvoortse boulevard.
Daarnaast zijn in het museum vele
tientallen van Jan’s auto’s te zien, op
schaal. Van de Simca’s van Slotemaker’s Slipschool, via de Formule Ford,
Formule 3 en Formule 1 naar Le
Mans. Ook worden de nodige memo-

rabilia getoond, afkomstig uit diverse
collecties waaronder die van het
Autosport Museum Zandvoort.
Tentoonstelling CAR ART
De expositie in het Zandvoorts
Museum (en op de Boulevard) loopt
dit jaar van 20 augustus tot 21
november. Het Pop Up Museum in
het Raadhuis (tegenover het Zandvoorts Museum) toont tot eind
december CAR ART, een tentoonstelling van kunst rond auto’s, met een
knipoog en soms een beeldend
commentaar op de Grand Prix. Deze
is aangevuld met memorabilia uit de
Team Bleekemolen Collectie.
CAR ART wordt eind augustus uitgebreid met een buitententoonstelling
op de Boulevard de Favauge.
Museum HDMZ huisvest van 31 juli
t/m 19 september de Race Experience Zandvoort, met aandacht voor
coureurs die een bijzondere binding
hebben met het Zandvoortse Circuit,
met een 360-graden filmsensatie in
de Panorama Filmzaal, de mogelijkheid om in de race simulator een
levensechte circuitervaring te ondergaan en een autosportcafé
Het Zandvoorts museum is geopend
van dinsdag tot en met zondag 10 –
16u. (maandag gesloten).
Meer informatie op:
www.zandvoortsmuseum.nl.

Corona in Heemstede week 31
Door Eric van Westerloo

Foto: Bigstock.

Openbare gebouwen zoals het gemeentehuis, bibliotheken, ziekenhuis en dergelijke moeten altijd toegankelijk zijn voor alle inwoners. Maar wat doet dat met
het personeel van die instellingen? Zit je ontspannen
achter een balie als je denkt dat de persoon die tegenover je zit niet is gevaccineerd?
De Tweede Kamer heeft tot op heden uitgesproken dat
dwang om te vaccineren uitgesloten is. Een politiek
correcte stelling, maar het getuigt van weinig realiteitszin. Ongevaccineerden zullen steeds verder in het
nauw komen en zullen hun leven anders moeten
inrichten. Uitgaan wordt lastig, film, theater, restaurants
of vliegen is er dan vrijwel niet meer bij. Een reisje naar
Amerika en steeds meer andere landen kun je wel
vergeten. Dat zijn, hoe vervelend ook, de consequenties die de weigeraars te wachten staat. Niet de gevaccineerden, maar zij die een prikje weigeren zorgen voor
een ongewenste tweedeling in onze maatschappij.

Heemstede - We zijn nog niet van
het coronavirus af, al gaat het wel
langzaamaan de goede kant op.
Voor de landelijke sterfgevallen, die
nog steeds voorkomen, is het natuurlijk een hard gelag. Veelal zijn dit
inwoners die, om uiteenlopende
redenen, nog niet waren gevaccineerd of het niet wilden. Landelijk
worden nog dagelijks patiënten
opgenomen of belanden op de IC al
lopen de aantallen gelukkig terug.
In Heemstede werden er in de afgelopen week 17 mensen positief
getest. Opnieuw meer dan een
halvering ten opzichte van een week
geleden. Eén persoon werd in het
ziekenhuis opgenomen. Het aantal
wekelijks te zetten vaccinaties loopt
verder terug, omdat de overgrote
meerderheid van de inwoners nu is
gevaccineerd. Er zijn intussen 9,4
miljoen landgenoten volledig gevac-

cineerd en nog eens 3,1 miljoen hebben één prik ontvangen. Van het
Pfizer-vaccin zijn 15,5 miljoen doses
toegediend, van AstraZeneca bijna 3
miljoen, Moderna 1,8 miljoen en
Janssen 800.000. Tot op heden zijn er
dus +/- 21 miljoen spuitjes in armen
gegaan.
Opmerkelijk is dat van de nu nog
gevonden besmetting dit in 92% van
de gevallen dit het Deltavirus betreft.
Vanaf 11 juli kon iedereen vanaf 12
jaar zich melden voor een vaccinatie.
Aangenomen wordt dat voor het
ingaan van het nieuwe school- en
studiejaar veel jongeren zich nog
zullen laten vaccineren. Afwachten is
wel hoeveel inwoners, na terugkomst
van vakantie, klachten krijgen en zich
bij de huisarts of GGD melden.
Om met minister Hugo de Jonge te
spreken: ”Wij zijn klaar met het virus
maar het virus nog niet klaar met
ons.”
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AGENDA
ZONDAG 15 AUGUSTUS

Heide-excursie in de oude
duinen van De Zilk. WD-ingang
De Zilk (Joppeweg 1, Noordwijkerhout). V.14-16.30u.
Toegangskaart AWD verplicht.
Max. deelnemers: 10.
Informatie en aanmelden
(verplicht): Eric van Bakel,
ericvanbakel@hetnet.nl.
Patroonfeest Maria Hemelvaart
in parochie Onze Lieve Vrouw
Hemelvaart. Valkenburgerplein
1, Heemstede Eucharistieviering
om 10 u., tot 14u. braderie en
om 18.45u. Plechtig Lof.
WOENSDAG 18 AUGUSTUS

Slootjessafari op KIMT.
Herenweg 18 te Heemstede
(ingang Groenendaalse Bos).
V. 14-15.30u.Aanmelden via:
info@kominmijntuin.com of
tel.: 023-5282651.
DONDERDAG 26 AUGUSTUS

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

Ook bij Heemstroom is het boekenkastje
van Minibieb een ware schot in de roos
Door Bart Jonker
Heemstede – Sinds ongeveer twee
maanden is bij de ingang van Ontmoetingscentrum Heemstroom aan
de Molenwerfslaan 11 een ‘Minibieb’
geplaatst.
Een Minibieb is een klein boekenkastje met boeken, waarin iedereen
een boek mag pakken om te lezen. Je
kunt ook boeken aan zo’n boekenkastje afstaan. Overigens is dit niet
het enige kastje, want op menig plek
zijn deze Minibiebs al in ons dorp te
vinden, die als paddenstoelen uit de
grond schieten.
Leuke activiteiten
Judith Heistek en Maria Zweistra zijn
beiden medewerker bij Heemstroom,
een ontmoetingscentrum voor
mensen met een haperend brein. In
deze dagbesteding organiseren zij
leuke activiteiten voor de deelnemers. Zo is er bijvoorbeeld in deze
zomervakantieperiode een landenthema. “We hebben nu Oostenrijk als
thema”, vertelt Judith enthousiast.
“Hiervan getuigen de chocolade
Mozartkugeln in het schaaltje op
tafel. We hebben als lunch een gezellige ‘Oostenrijkse’ kaasfondue
gehouden waar onze deelnemers
volop van hebben genoten.” “En
morgen draaien we de musical ‘The

Sound Of Music’ met Julie Andrews
en Christopher Plummer”, vult Maria
enthousiast aan.
Feeling en laagdrempeligheid in
de buurt
Een coördinator trof in haar woonplaats Haarlem al regelmatig
boekenkastjes van Minibieb in een
aantal voortuinen van de stad aan.
Volgens de dames werd hierdoor het
idee geboren om bij Ontmoetingscentrum Heemstroom ook zo’n kastje
te plaatsen. Judith vervolgt: “Mede
door deze boekenkastjes krijgt de
buurt feeling met ons werk in het
ontmoetingscentrum. Dit bevordert
op een leuke manier de laagdrempeligheid en sociale cohesie in de
buurt.
Dit blijkt goed te werken: de mensen
uit de buurt reageren best wel
enthousiast. Ze pakken af en toe een
boek uit deze Minibieb, of vullen zelf
het boekenkastje aan met boeken.
Dit kunnen allerlei boeken zijn, zoals
een roman, een kinderboek of
bijvoorbeeld een kookboek. Het
maakt allemaal niet uit: je kunt een
boek pakken, lenen, bekijken en
lezen. Je kunt ook zo’n boek houden
of terugbrengen, of uitwisselen met
een andere Minibieb elders. Allemaal
geheel vrijblijvend en gratis. Op deze

T/M VRIJDAG 3 SEPTEMBER

Expositie ‘Dromen van Vliegen’.
Kloostergangen naast het Stadhuis, Grote Markt, Haarlem.
Gratis, van maandag t/m vrijdag
van 8-17u.

manier wordt ook de verzameling
van zo’n boekenkastje regelmatig
ververst. Zo werkt eigenlijk het principe van de Minibieb.”
Bloemzaadjes
Volgens de dames kan het idee om
op verschillende plekken een
boekenkastje te plaatsen leiden tot
leuke gelijksoortige initiatieven. “Er
worden nu al initiatieven ontplooid
om bijvoorbeeld hetzelfde te doen
met bloemzaadjes. Een bewoner die
bijvoorbeeld een bepaalde plant of
bloem in de tuin heeft, kan de

zaadjes hiervan in envelopjes doen
en voor de liefhebbers aan het hek in
de voortuin hangen. Of je kunt envelopjes met zaadjes met elkaar uitwisselen. Harstikke leuke ideeën natuurlijk waar iedereen wat aan heeft!”,
aldus de dames.
Meer informatie over het initiatief
Minibieb: https://minibieb.nl/.
Meer informatie over Ontmoetingscentrum Heemstroom: via
www.zorgbalans.nl, tel.nr.
023-8913891 of per e-mail: heemstroom@zorgbalans. nl.

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW
Doopsgezinde Kerk
Door Marenka Groenhuijzen
Heemstede - Steunberen of contrefort is een massieve plaatselijke
verzwaring van het muurwerk om dit te versterken en de zijdelingse druk
van de op de muur rustende gewelven, luchtbogen of kappen op te
vangen en naar de fundering te voeren.

MAANDAG 30 AUGUSTUS

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

V.l.n.r.: Maria Zweistra en Judith Heistek voor de Minibieb bij Heemstroom.
Foto: Bart Jonker.

Dankzij steunberen en luchtbogen konden de muren hoog en relatief
dun gebouwd worden en bovendien voorzien worden van grote ramen,
waarin decoratief glas-in-lood kon worden geplaatst.

Vleermuis. Foto: Bigstock.

Vleermuizenexcursie Geniedijk Hoofddorp
Hoofddorp - Tijdens de Nacht van de
vleermuis op vrijdag 27 augustus,
van 20.15-21.30 uur wordt een vleermuizenexcursie gehouden door IVN
Zuid-Kennemerland op de Geniedijk
in het centrum van Hoofddorp.

Vertrek: Molen De Eersteling, Hoofdweg Westzijde 741, Hoofddorp.
Aanmelden verplicht via:
ivnhaarlemmermeer@gmail.com.
Maximaal aantal deelnemers is 16.

“Weet je eigenlijk wel wie ik ben?” vroeg
de dame vooroverbuigend en steunend op
haar rollator. “U heeft een bekend gezicht”
probeerde ik. “Nou,” zei ze, “ik ben de eerste die jou heeft aangeraakt! Aangezien nog
nooit eerder iemand zoiets tegen mij gezegd
had, bleef ik even met mijn mond vol tanden
staan. Daar had ik niet direct een antwoord
op.
“Weet u dat zeker?” vroeg ik nog, vermoedend dat zij wellicht in de war was. “Jazeker.
In februari 1973 ben je samen met je broer
geboren en was ík de vroedvrouw.”

Er ging de ronde dat de architect Huib Tuninga zijn ontwerp niet kon
realiseren, omdat het ontwerp langwerpige ramen had en de Protestantse Bond ronde ramen wilde. Meer hierover volgende week.
Bronnen: o.a. Archief Doopsgezinde kerk
Librariana

Circle of life
Er stond een dame met een bos bloemen
aan de deur van het uitvaartcentrum. “Deze
bloemen zijn voor mevrouw Dekker” zei ze.
“Dat is mijn vriendin en als het goed is ligt ze
bij Dunweg opgebaard.” Ik nam de bloemen
aan en vertelde dat ik deze bij haar vriendin
zou neerleggen.

Steunberen kunnen in verschillende vormen voorkomen, waaronder
schuin uitgemetselde steunbeer, een steunbeer die schuin afloopt.
De grootste problemen bij de gewelfbouw worden veroorzaakt door
buitenwaarts gerichte krachten.

Inloopspreekuur
Toen werd het mij duidelijk en de dame en
ik spraken over de tijd die voorbij gevlogen
was. Uiteraard kreeg ik ook de vraag of mijn
vader nog leefde. “Jazeker,” zei ik, “ik zal de
hartelijke groeten doen.” Ze vertelde nog
hoeveel kinderen zij wel niet op de wereld
had geholpen en dat zij nog op hoge leeftijd actief was geweest. Wat een kra(m)nige
vrouw.

Elke eerste woensdag van
de maand heeft Dunweg Uitvaartzorg 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 - 204 44 24
Dunweg.nl

“Nou, fijne dag Alexander en hopelijk tot
ziens. Ik heb alles al bij jou geregeld, mocht
mij iets overkomen. Maar voorlopig kom ik
nog niet!” “Nee hoor,” zei ik glimlachend,
“dat spreken we zo af.” “En weet je wat nu
zo’n bijzondere gedachte is? Ik heb jou als
eerste aangeraakt en ik weet dat jij mij als
laatste kan aanraken.”
En weer stond ik met mijn mond vol tanden.
The circle of life…

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg
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De voetbalcompetitie gaat binnenkort van start
Door Eric van Westerloo
Heemstede/Haarlem - De voetbalprofs in de keukenkampioendivisie
zijn in het weekend van 7/8 augustus
al van start gegaan. Op 21 en 22
augustus starten de tweede en de
derde divisie hun competitie. De
hoofdklasse een week later. De overige amateurs eind (25/26) september, al gaat er een bekerprogramma
op 4 september aan vooraf.
De meeste clubs hebben naast trainingen een heel oefenprogramma
afgewerkt.
Afgelopen zaterdag 7 augustus trof
de Kon. HFC in een oefenwedstrijd
het team van AFC uit Amsterdam.
Beide teams komen elkaar later ook
in de reguliere com- petitie weer
tegen. Aardig om te zien waar de
teams nu staan. Doordat het een
oefenduel betreft, mag er veel gewisseld worden. Dat geeft een vertekend beeld over de echte krachtsverhouding, al kun je er toch wel iets
uit opmaken. Hoe doen de nieuwe
aanwinsten het of welke systemen er
worden gespeeld? De eerste helft
was het aanzien meer dan waard. De
twee teams waren aan elkaar ge-

waagd met AFC in de eerste 10 minuten sterker. HFC kwam steeds beter in de wedstrijd. Een vrije trap genomen door Castien werd niet goed
verwerkt door doelman Zonneveld
van AFC. De rebound werd door, de
altijd attente, Wessel Boer achter de
grabbelende Zonneveld gewerkt. Na
rust werd er veel gewisseld, dat
kwam het spel niet ten goede. AFC
werd de bovenliggende partij. Het
resulteerde in een aantal kansen die
vakkundig werden benut, waardoor
AFC kon uitlopen naar een 1-3 eindstand. HFC zag een aantal bepalende
spelers ( Van Son, Tadmine van der

Slot en doelman Boks) vertrekken.
Een aantal nieuwelingen maakte hun
opwachting in de ploeg, waaronder
een mooie groep spelers uit de eigen
jeugd. Dat vergt aanpassingen en
wennen aan het hoge tempo in de
tweede divisie. Kortom: er is nog
weinig te voorspellen hoe het de
beide ploegen in het komende
seizoen zal vergaan.
Op 21 augustus gaat de competitie
voor hen echt van start. HFC begint
met een uitwedstrijd in en tegen
Noordwijk. AFC heeft het voordeel
van een thuiswedstrijd tegen het
altijd sterke Katwijk.

HFC tegen AFC. Foto: Eric van Westerloo.

BEREIK MÉÉR MET EEN
ADVERTENTIE ÉN FOLDER!

ACHTER HET FORNUIS
Olijven-vijgentapenade
Vive la France! Want dat is zeker zo met deze heerlijke olijven-vijgentapenade, die een Franse vriend voor ons meenam uit het Zuid-Franse Toulon.
Oui, oui, het is ook zijn favoriete mediterrane borrelhapje. Wat is dit goddelijk
op een vers warm stokbroodje vergezeld van een goed glas Franse rosé,
zoals een droge fruitige Côtes de
Provence. Als God in Frankrijk dus. Deze
tapenade is eenvoudig zelf te maken.
De vijgen geven een heerlijke zoete
twist. En nog vegan ook. Nu alleen nog
iets meer zonnige zomerdagen…

achter het fornuis

Benodigdheden):
• 200 tot 250 gram ontpitte zwarte
olijven
• 250 gram gedroogde vijgen, eerst
30 minuten in water laten wellen
en afgieten
• Een eetlepel kappertjes
• Een tot twee eetlepels water
• Enkele druppels tot een theelepeltje citroensap voor de frisheid (naar smaak) of balsamicoazijn
• Een ﬂinke eetlepel olijfolie, eerste persing
• Een gehakt teentje knoﬂook
• Een beetje oregano, majoraan, tijm of rozemarijn
• zout en versgemalen peper
Bereiding:
Meng alle ingrediënten tot een gladde smeerbare massa in een blender.
Proef even of alle smaakverhoudingen naar wens zijn. Direct serveren.
Bon appetit!

U bent bij ons aan het juiste
huis-aan-huis adres!

Nieuw is de mogelijkheid van een advertentiekoppeling.
Tegen een speciaal tarief kunt u in één van onze
huis-aan-huis bladen een advertentie plaatsen die verwijst
naar uw folder.
Hiermee heeft u een nóg
groter bereik voor uw
product of bedrijf!
Wij helpen u graag
met de juiste
keuze van uw
mediacampagne.

0251-674433

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

VERSPREIDNET

Finn en Florian bij de hoge zonnebloemen. Foto: aangeleverd.

Zijn dit de allerhoogste
zonnebloemen van Heemstede?
Heemstede - Finn en Florian Dijkstra (9 en 11 jaar) wisten niet wat ze zagen!
Toen ze weer terugkwamen van vakantie uit Italië waren de pitten die zij voor
vertrek hadden geplant uitgegroeid tot enorme hoogte. De hoogste zonnebloem komt al tot 3.32 meter en is nog niet eens geopend.
Van de pitten die ze hadden gepland hadden ze al wel kleine zonnebloemplantjes zien groeien, maar dat ze zo groot konden worden hadden ze niet
verwacht. Ook dankzij Opa Dolf, die naast het snoeien van de heg goed op de
zonnebloemen heeft gepast konden ze zo mooi en ver doorgroeien. Ze zijn
benieuwd of er misschien ergens anders in Heemstede nóg hogere zonnebloemen groeien.
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Loslaatmoment herstelde
meeuwen Vogelhospitaal
Haarlem-Noord/IJmuiden – Een
grote groep herstelde meeuwen
wordt op donderdag 12 augustus
losgelaten op het strand van
IJmuiden. Het spectaculaire en
emotionele moment bij de zuidpier
is één van de jaarlijkse hoogtepunten
van het Vogelhospitaal.
Toeschouwers zijn van harte welkom
bij het loslaatmoment. Het verzamelpunt is bij de strandopgang aan het
einde van de Kennemerboulevard
(zie rode stip op kaartje). De locatie is
te bereiken met de fiets, bus 382
(halte voor strandopgang) of met de
auto, maar let wel: op het parkeerterrein geldt het hoogseizoentarief.
De dierenambulance vol gerevalideerde meeuwen arriveert om circa
13.30 uur.

KEN UW BOS

Meeuw op strand. Foto: Bart Jonker.

De goeddoener.

De boosdoener.

Mosterd
Door Ellen Zwarter
en Leo van Os

Op kaartje bij de rode stip is het verzamelpunt. Beeld: aangeleverd door het Vogelhospitaal.

Via de website
WandelbosGroenendaal.nl komen er met
grote regelmaat
vragen binnen waar
de Vrienden van
Wandelbos Groenendaal antwoord op moeten geven.
Dat klinkt eenvoudig en soms is het dat ook. Maar er
zijn vragen bij waarop het antwoord niet zo een-tweedrie te vinden is. Nu weten de Vrienden langzamerhand
wel waar Abraham de mosterd haalt, maar er zijn
vragen…
V. Mag je met je paard in wandelbos Groenendaal
rijden?
A. Alleen met speciale toestemming van de gemeente.
V. Mogen we met onze rashondenverenging een grote
wandeling in het bos maken?
A. Groepen honden zijn in Groenendaal niet toegestaan; er geldt een maximum van drie honden per
wandelaar.
V. Mogen we filmopnamen maken in Groenendaal?
A. Na toestemming van de gemeente wel; dit gebeurt
regelmatig.
V. Zijn de boswachters geïnteresseerd in een boom die
te groot is voor mijn tuin?
A. Hangt van de soort boom af.
V. Zitten er blauwalgen in de vijvers van Groenendaal?
A. Dit wordt niet gemeten in ons bos.
V. Mogen we een boom in het bos planten als
aandenken?
A. Hangt van de soort boom af en zolang er geen
herinneringsbordje bij komt te staan.
V. Mag er muziek gespeeld worden in het bos?
A. Waarom niet? Zolang er maar geen commerciële
bedoelingen achter zitten.

Waterdiertjes vangen. Foto: aangeleverd door KIMT.

Slootjessafari op KIMT in schoolvakantie
Heemstede - Op woensdag 18
augustus van 14.00 tot 15.30 uur is er
weer een slootjessafari op Kom In
Mijn Tuin (KIMT), Herenweg 18 te
Heemstede (ingang Groenendaalse
Bos). Een vrijwilliger gaat met (basisschool)kinderen zelf waterdiertjes
vangen met schepnetten. Daarna
wordt de ‘vangst’ goed bekeken (met
loeppotjes) en uitleg gegeven. Dit

wordt weer een leuke en leerzame
middag voor de kinderen. Waterdichte schoenen/kleding wordt
geadviseerd.
Aanmelden via:
info@kominmijntuin.com of telefonisch: 023-528 2651 (Mik van der
Bor). Voor meer informatie:
www.kominmijntuin.com of
Facebook Kom In Mijn Tuin.

V. Mag ik met mijn metaaldetector in het bos lopen?
Moet ik daarvoor toestemming vragen? Ik wil namelijk
niet ongeoorloofd door het bos struinen. Ik zoek niet
naar oudheden, meer naar verloren geld of sierraden.
A. Zolang er maar niet in de grond gegraven wordt.

De oogst van een dagje met de metaaldetector Foto’s:
Irene Janknegt en Vrienden Wandelbos Groenendaal

V. Mag ik mijn mobiele trimsalon in het bos opstellen?
Ik vermoed dat er best veel hondeneigenaren zijn die
daar gebruik van willen maken.
A. Uw vindingrijkheid is bewonderenswaardig; maar
voor commerciële activiteiten is in Groenendaal helaas
geen plaats.
V. Waarom worden de koeienvlaaien niet opgeruimd?
Het ziet er niet aanmoedigend uit om hondenbezitters
te stimuleren poepzakjes voor hun hond te gebruiken.
A. U heeft helemaal gelijk! De koeienvlaaien worden
wel opgeruimd, maar helaas niet dagelijks, dus u zult
regelmatig nog niet opgeruimde uitwerpselen van de
Hooglanders zien en op de paden moeten vermijden.
V. Ik wandel met grote regelmaat met mijn hond in
Groenendaal. Heel fijn dat je maar 3 honden mee mag
nemen en dat er een opruimplicht is voor de hondenpoep! Alleen staan er wel erg weinig prullenbakken in
het bos, waardoor je de hele wandeling met je zakje
met hondenpoep loopt... geen idee waar ik zoiets kan
melden dus vandaar dat ik dat hier doe.
A. De Vrienden Wandelbos Groenendaal hebben de
wenselijkheid van meer prullenmanden in Groenendaal
regelmatig bij de gemeente gemeld, onlangs nog bij
de wethouder zelf. Het beschikbare budget laat er
helaas onvoldoende ruimte voor om voldoende van die
fraaie nieuwe houten bakken te vervaardigen. Maar de
wens is gedeponeerd en de gemeente staat er positief
tegenover.
V. Waar vind ik kaarten van de wandelroutes in
Groenendaal?
A. Op de website van VriendenWandelbosGroenendaal
vindt u van alle routes plattegronden onder
‘Activiteiten’.

V. We hebben een heel bijzondere paddenstoel
gezien. Waar kunnen we dat melden?
A. De boswachters horen het graag en wij geven het
met plezier aan hen door.

Zo zie je, de Vrienden van Wandelbos Groenendaal
weten vaak waar Abraham de mosterd vandaan heeft.
Dus vraag maar raak!

V. Mogen we ’s nachts in Groenendaal wandelen?
A. Nee; het bos gaat niet echt ‘dicht’, maar het is niet
de bedoeling dat er na zonsondergang nog gewandeld
wordt vanuit respect voor het nachtleven in het bos.

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.
www.wandelbosGroenendaal.nl.
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week 32

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede

Gemeenteraad
De commissie- en
raadsvergaderingen
zijn digitaal en worden
live uitgezonden. Inspraak bij
commissievergaderingen vindt ook
digitaal plaats. Insprekers kunnen
zich van te voren aanmelden via
griffie@heemstede.nl of
tel. 023 - 548 56 46.
Momenteel is het zomerrecès. De eerstvolgende commissievergaderingen
zijn op 14, 15 en 16 september.

Gemeentepagina in nieuw jasje
U ziet het: vanaf deze week ziet
HeemstedeNieuws er anders uit,
met meer ruimte voor informatieve berichten. De agenda’s van de
gemeenteraad en commissies en andere
rubrieken hebben voortaan een vaste plek
op de voorpagina. De contactinformatie
en officiële bekendmakingen zijn iets
beknopter geworden. Voor een groter
leesgemak zijn vaste rubrieken herkenbaar
door icoontjes, zoals een kalender bij de
gemeentelijke activiteiten.
Officiële bekendmakingen
De volledige officiële bekendmakingen
vindt u via de landelijke website

officielebekendmakingen.nl. Sinds 1 juli
2021 zijn deze online bekendmakingen
leidend (Wet elektronische publicaties).
Er zijn verschillende manieren om
automatisch op de hoogte te blijven,
zie hiervoor de informatie in het blauwe
blok rechts onderin deze pagina.
Op aanvraag zijn in het raadhuis de
bekendmakingen op papier beschikbaar.
Wij hopen met de nieuwe opzet het
leesgemak en -plezier te vergroten.
Gaandeweg zullen we het ontwerp
aanscherpen en verder verbeteren.
Natuurlijk horen we graag wat u ervan
vindt. Uw reactie kunt u mailen naar
communicatie@heemstede.nl.

Gemeentelijke activiteiten
Vroeg Eropaf bij
zorgen over geld
Een kleine schuld moet
geen grote zorg worden.
Daarom gaat sinds enkele
maanden het team ‘Vroeg
Eropaf’ zelf naar inwoners toe in de gemeentes Heemstede en Bloemendaal.
Door niet te wachten tot mensen zich
zelf melden kunnen zij sneller worden
geholpen, voordat (geld)problemen
groot worden. Het team Vroeg Eropaf
wordt gevormd door maatschappelijk
werkers van de stichting WIJ Heemstede. De hulp die zij bieden is gratis en
vrijblijvend.
Meer informatie
Inwoners die in contact willen
komen met het team Vroeg Eropaf
kunnen bellen of mailen:
telefoon (023) 548 36 09 of
vroegeropaf@wijheemstede.nl.

Officiële
bekendmakingen
Sinds 1 juli 2021 zijn de online
bekendmakingen op overheid.nl leidend.
Afgelopen week zijn de volgende
bekendmakingen gepubliceerd:
➜ Vestigen van herenboerderij in de
aanwezige stal Cruqiusweg 45a en op
aangrenzende weilanden, ontwerp
verklaring van geen bedenkingen en
ontwerp omgevingsvergunning; van
12 augustus t/m 22 september ter
inzage in het raadhuis
➜ Besluit vergunning te verlenen voor
openluchtfestival Wilhelminaplein en
het plein hiervoor af te sluiten op
19 september
➜ Vervanging gemeentelijke boom (es),
Franz Lehárlaan thv 22

16 augustus - 3 september
➜ Afsluiting fietspad

Cruquiusweg (oostkant)
tussen Cloosterweg en
Wipperplein

Stedin vervangt een gasleiding.
Fietsverkeer wordt omgeleid.
Vanaf 23 augustus: Postlaan bij aansluiting Heemsteedse Dreef afgesloten;
parallelweg Heemsteedse Dreef bij de
haven afgesloten (excl. voor fietsverkeer).
Gewijzigde parkeersituatie Wipperplein-westzijde, nabij Heemsteedse
Dreef nrs. 29-39. Hinder voetgangers bij
bushalte Wipperplein-westzijde.
2 september, 19.30-22.00 uur
➜ Bijeenkomst lokale

democratie

Praat met raadsleden, collegeleden
en ambtenaren over een (nog beter)
samenspel tussen gemeente en
inwoners. Locatie: raadhuis. Aanmelden
kan via lokaledemocratie@heemstede.nl

3 - 5 september
➜ Formule 1

in Zandvoort

Tijdens de toestroom van de bezoekers,
zal de huidige verkeersroute door
Heemstede naar Zandvoort, via de
Lankchorstlaan en Zandvoortselaan,
bij het inrijden naar de Lanckhorstlaan
vanaf de Heemsteedse Dreef, tijdelijk
afgesloten worden voor gemotoriseerd
verkeer in westelijke richting. Winkels en
huizen zijn bereikbaar; het doorgaande
verkeer wordt omgeleid.
Tot circa november
➜ Opknapbeurt

haven

Herstel van kademuur Industrieweg,
aanleg steigers en planten groen.
Zie voor meer informatie over
activiteiten in Heemstede ook:
www.heemstede.nl/projecten en
www.heemstede.nl/werkaandeweg

➜ Ontwerpbestemmingsplan
‘Herziening Landgoederen en Groene
Gebieden, 1e herziening’; van
12 augustus t/m 22 september ter
inzage in het raadhuis

Niet verder in behandeling genomen
aanvraag omgevingsvergunning:
➜ Brandveilig gebruik voor
dagbesteding gehandicaptenzorg
Studio Rozemarijn, Camplaan 18

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ Vergroten eerste - en zolderverdieping, Adriaan van Ostadeplein 4A
➜ Aanleg brug Blekersvaart
tbv verbouwing winkel en
appartementen, aanleggen inrit, thv
Binnenweg 183-185
➜ Uitbreiden woonhuis, Franz
Lehárlaan 15
➜ Plaatsen haagondersteunende
constructie, Herenweg 54
➜ Plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak,
Prinsessenhof 25
➜ Uitbreiden vlonder met daarop
plaatsen van berging,
M. Bolstraplein 8

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning:
➜ Plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak,
Dr. Schaepmanlaan 63
➜ Plaatsen zonnepanelen en vervangen
dakpannen, Glipper Dreef 193
➜ Realisatie nieuwe stookruimte,
Hageveld 15

Meer informatie: heemstede.nl

Voornemen verlenen
omgevingsvergunning:
➜ Plaatsen zonnepanelen en vervangen
dakpannen, Glipper Dreef 193
Verleende omgevingsvergunningen:
➜ Plaatsen opbouw op bestaande

Openingstijden gemeente
(Alleen op afspraak)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 - 17.00 uur
8.30 - 17.00 uur
8.30 - 17.00 uur
8.30 - 19.30 uur
8.30 - 13.00 uur

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl
gemeenteheemstede
@heemstede
gemeente heemstede

Autodelen, goed idee!
Nu we massaal zijn gaan
thuiswerken, is het aantal
autokilometers flink
afgenomen. Ziet u uw
auto tegenwoordig ook vooral van de
buitenkant? Misschien is het een idee
om te kiezen voor autodelen. Lees
meer over de mogelijkheden op
heemstededuurzaam.nl/
autodelen-goed-idee.

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

berging, Fazantenlaan 39
➜ Constructieve wijziging,
H.W. Mesdaglaan 15

Blijf op de hoogte van
bekendmakingen over
uw buurt

- Abonneer u op de e-mailservice
van overheid.nl. U ontvangt bekendmakingen en kennisgevingen
over door u geselecteerde onderwerpen.
- Download de app ‘Omgevingsalert
of ‘Over uw buurt’ om geïnformeerd
te blijven over bekendmakingen in
uw buurt. U ontvangt een melding
op uw mobiel.
- Via heemstede.nl/bekendmakingen
vindt u de bekendmakingen van de
gemeente op overheid.nl.

