
ZIE ONZE SITE: 
HEEMSTEDER.NL

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Achterop deze 
krant het

Gemeentenieuws

Lees het gemeente-
nieuws achterop

deze krant

www.heemsteder.nl  |  0238200170 14 augustus 2019

Kruidig Heemstede in de zomer

Foto en recept:  Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Barbara Galante 
vertelt trots over haar tuin aan 
de Troelstralaan. “Ik ben een jaar 
geleden verhuisd naar de Glip 
naar een heerlijk huis en dat 
huis moest ook een fi jne tuin 
krijgen. Nu houd ik enorm van 
Zuid-Europa en met name van 
Italië, dus dat moest het the-
ma worden. Ik heb wat boeken 
uit de bibliotheek gehaald en 
ben gaan ontwerpen. Dat bleek 

moeilijker dan gedacht dus ben 
met mijn ideeën naar een ech-
te tuinarchitect gegaan en heb 
hem gevraagd om een Medi-
terrane tuin voor me te ontwer-
pen. Inmiddels is de tuin drie 
maanden oud. Vanaf mijn ter-
ras kijk ik uit over een prachti-
ge bloemenzee, links en rechts 
langs mijn pergola groeien de 
druiven, achterin mijn tuin staat 
een prachtige olijfboom in pot, 

tussen de witte en roze bloe-
men in het midden staat een 
meerstammige steeneik en ach-
terin mijn tuin staat een mag-
nolia. Geen fi jner vakantieadres 
dan mijn eigen tuin.”

Heeft u ook een mooie tuin of 
mooi balkon? Dan kunt u tot 
en met eind augustus een over-
zichtsfoto of meerdere foto’s 
met close ups van uw tuin, bal-

kon of terras met planten instu-
ren voorzien van uw naam, te-
lefoonnummer, adres en waar-
om u uw tuin zo mooi vindt 
naar redactie@heemsteder.nl. 
De mooiste tuinen krijgen een 
prominente plaats in de Heem-
steder en dingen mee naar de 
hoofdprijs, een cadeaubon van 
Tuincentrum De Oosteinde ter 
waarde van maar liefst 100 eu-
ro. Succes!

“Geen fi jner vakantieadres dan mijn eigen tuin”

ZOMERKRANT

Heemstede - Een heerlijke salade met kruidige ingrediënten uit 
Kom In Mijn Tuin ( KIMT). Neem sla, rucola, rivierkreeftjes, olijf-
jes, walnoot en jalapeno-peper. Garnering: Oost-Indische kers, 
citroen, kerriekruid (let op: de lavendel is niet eetbaar). Dres-
sing:  1 el koolzaadolie, tijm, rozemarijn, een drupje sesamolie. 
Vijzel een mespuntje Himalaya-zout en voeg hoeveelheid naar 
smaak toe. Eet smakelijk!

“Geen fi jner vakantieadres dan mijn eigen tuin”
Tuinenwedstrijd de Heemsteder met De Oosteinde

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Adriaan Pauw in 
Frans Hals Museum
Heemstede – Wat voor link heeft 
het Frans Hals Museum met Heem-
stede? Nou, er zijn daar in ieder ge-
val portretjes van Adriaan Pauw en 
zijn echtgenote Adriana van Ruy-
tenburgh te vinden, geschilderd 
door Gerard ter Borch. Gerard ter 
Borch (1617-1681) werd geboren 
te Zwolle en werkte slechts twee 
jaar in Haarlem. Hij staat daarom 

toch te boek als Haarlemse schil-
der en hij staat bekend als iemand 
die zeer gedetailleerd te werk ging. 
De portretjes van Adriaan Pauw en 
Adriana van Ruytenburgh die in 
het Frans Hals Museum te zien zijn, 
schilderde hij op koper rond 1640. 
Lees elders in deze krant in ‘Tour 
des Musées’ alles over het Frans 
Hals Museum.

Adriaan Pauw (links) en Adriana van Ruytenburgh (rechts) 
door Gerard ter Borch (foto: Bart Jonker).

Koffi e met HeerlijkHeden in Pomphuis
Heemstede – Woensdagmiddag 
21 augustus organiseert de Histori-
sche Vereniging Heemstede-Benne-
broek weer een Koffi  e met Heerlijk-
Heden.  Onderwerp deze keer is Ca-
fé het Vosje, ook wel ‘Het Café van 

Jansen’ of ‘Het Café van tante Dien’. 
Dit café stond tot in de jaren 60 van 
de 20ste eeuw aan de Zandvoortsel-
aan vlak voor het station. Na sluiting 
en sloop is op die plek het apparte-
mentencomplex De Rozenburgh ge-

bouwd. Mevrouw Diny van de Born 
vertelt het verhaal over het café en 
laat materiaal uit familiebezit zien. 
Locatie bijeenkomst: Pomphuis, Wa-
tertoren 2, Heemstede. Aanvang: 
14.30 uur. Toegang gratis. Omdat de 

ruimte beperkt is, is het noodzake-
lijk om u van tevoren op te geven. 
Geef dan ook aan of u alleen komt of 
met meer mensen. Opgeven bij: El-
len Kerkvliet, ellenkerkvliet@gmail.
com of telefonisch op 023-5383690.

 www.lariva.nl

Leer gewoon 
eten.

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

Biefstuk
stroganoff

met gratis 
gekookte rijstTRO

TS 
VAN

 DE
 KE

URS
LAG

ER

500 gram 

De Tour de France door Heemstede, Zandvoortselaan, 8 juli 1954, met rechts Café Het Vosje.
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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
Kerkdiensten

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur. Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 18 augustus, 10u.
Oude Kerk: ds. A. Molendijk

www.pknheemstede.nl

Doopsgezinde 
Gemeente

Postlaan 16 Heemstede

Zondag 18 augustus, 10.30u.
Zr. M. Hennus

www.vdgh.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Zondag 18 augustus, 10u. 
Voorganger Ds. N. Scholten 

(Aerdenhout)

www.adventskerk.com

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Donderdag 15 augustus, 9u. 
Eucharistieviering. 
Pastor R. Verhaegh.

Zondag 18 augustus, 10u. 
Eucharistieviering Samenzang. 

Pastor R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 18 augustus, 10u.
Spreker: ds. Jan van de Dorpel

Aanbidding: Yvonne

www.rafael-nehemia.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

Za.  17u.  Holy Mass
Zo  10u.  Hoogmis
Zo  18.45u.  Plechtig Lof
Di  9u.  H. Mis
Wo  10u.  H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek

Woensdag 14 augustus, 19.30u.
Zomerzangavond.

Zondag 18 augustus, 10u.
 Ds. A. Tromp

www.hervormdpknbennebroek.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 18 augustus, 
10u.: ds. Jolien Nak

www.pkntrefpunt.nl

Zandvoortselaan 160 was sa-
men gebouwd met nummer 
158 in 1927. Vanaf het begin 
zat er al een ondernemer in met 
huishoudelijke artikelen, ijzer-
waren en tuingereedschappen. 
Vele jaren aaneen zou dit ver-
volgens de handelswaar zijn op 
Zandvoortselaan 160. Als eer-
ste startte F. Akersloot met ‘Ma-
gazijn Aerdenhout’. Akersloot 
was tevens elektricien. In 1938 
kwam C. van Looy als winke-
lier op Zandvoortselaan 160 te 
zitten. In 1951 lezen we in het 
Adressenboek van Heemstede 
van 1 januari dat we ‘J.P. Bordes’ 
kunnen bellen voor ‘huishou-
delijke artikelen, glas- en aar-
dewerk, keukengereedschap, 
schoonmaakartikelen, gloei-
lampen, tuingereedschap en 
tuinmeubelen’. In het Haarlems 
Dagblad van 15 oktober 1954 
zien we een advertentie staan 
voor een demonstratiemid-
dag van elektrische apparaten. 
De demonstratie zou gehou-
den worden in Hotel Restau-
rant Boekenrode aan de over-
kant van de weg. Volgens het 
adresboek van Heemstede van 
1 november 1957 werd de zaak 
voortgezet door S.H. Pruys. De 
heer Pruys werd in ieder geval 
nog vermeld in het adressen-
boek van Bloemendaal van 1 ja-
nuari 1974.
De toen-foto is een fragment 
uit een ansichtkaart uit de ver-
zameling van Vincent Martin 
van de jaren 60. Rechts nummer 
158 toen het nog de fi etsenwin-
kel van Bottelier was. Achter het 
tankstation nummer 160 met 
de naam; ‘Pruys’ op de gevel. In 
het adressenboek van Heemste-
de van 1 januari 1993 vinden we 
Oolders Makelaars Combinatie 

bv (OMACO) terug op de Zand-
voortselaan 160. Volgens de 
makelaar (nu in Haarlem) was er 
in 1990 een kantoor op nummer 
160 gestart en is dat in 2008 ge-
stopt. Sinds 2009 zit ‘Dierenkli-
niek Aerdenhout’ in het pand.
De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 2 augustus 2019.

Mocht u informatie over 
de Zandvoortselaan heb-
ben, dan kunt u terecht via 

webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Ook zijn we op zoek naar 
beeldmateriaal. Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (62)

Zandvoort - Dierentehuis Ken-
nemerland heeft een kleine 
vijftig ‘Vrienden van het Asiel’. 
Dit zijn mensen van wie zij 
maandelijks een bedrag van 
hun bankrekening mogen af-
schrijven. De medewerkers van 
het asiel, zowel betaald als vrij-
willig, doen iedere dag van de 
week hun best om zo goed mo-
gelijk voor de dieren te zorgen. 
Daardoor krijgen alle honden, 
katten en konijnen alles wat 
ze nodig hebben. Maar omdat 
de medewerkers van het asiel 
erg van dieren houden, wil-
len zij altijd heel graag iets ex-
tra’s kunnen doen. Gelukkig 
zijn er mensen die daaraan wil-
len bijdragen door ‘Vriend van 
het Asiel’ worden. Al voor een 
klein bedrag per maand (vanaf 
€ 2,50) kun je meedoen. 

En wat doen zij dan allemaal 
met deze donaties? Hier kopen 
zij bijvoorbeeld hypo-allergene 

hondensnacks en kattensnoep-
jes voor om de dieren die op di-
eetvoer staan ook een extraatje 
te kunnen geven. Of extra ste-
vige fl exriemen om op een vei-
lige manier met de asielhon-
den in de duinen te wande-
len. En voor de schrokoppen 
heeft het asiel voerspeelgoed 
en slowfeeders gekocht om het 
eten uitdagender te maken. 
Hierbij moeten de honden en 
katten meer moeite doen voor 
hun brokjes. Ook de konijnen 
krijgen (voer)speelgoed om ze 
lekker bezig te houden. De bin-
nen- en buitenverblijven van 
de katten worden, mede dank-
zij de giften van onze ‘Vrien-
den’, zo ingericht dat het helpt 
om stress bij de dieren helpt te 
verminderen. 
Zoals je ziet kunnen zij veel 
doen met de donaties die ze 
ontvangen. Draag je het asiel 
een warm hart toe maar kun 
je geen vrijwilligerswerk doen? 

Vraag dan vandaag nog een 
deelname-formulier aan via 
dierentehuis.kennemerland@
dierenbescherming.nl. 
Als ‘Vriend’ krijg je een gegra-
veerd houten naambordje op 
het vriendenbord in de hal en 
twee keer per jaar de vrienden-
nieuwsbrief. 

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.
Geopend van maandag tot en 
met zaterdag 11.00-16.00 uur, 
dan ook telefonisch bereikbaar. 

Tel 088-811 3420.
Geopend van maandag tot en 
met zaterdag 11.00-16.00 uur, 
dan ook telefonisch bereikbaar. 

Vrienden van het asiel

Huwelijk:
7 augustus

B. Ottenheim & C.Frijns

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstandHEEMSTEDE

Lunchconcert Singing Unlimited
Haarlem – Op zaterdag 17 au-
gustus vindt er om 13.15 uur een 
lunchconcert in de Grote of St. 
Bavo kerk aan de Grote Markt 22 
in Haarlem plaats door Singing 
Unlimited. Singing Unlimited is 
een vrouwenkoor dat vierstem-
mig á capella zingt. Het koor is in 
2013 opgericht en bestaat inmid-

dels uit 50 vrouwen van alle leef-
tijden en achtergronden. Tijdens 
het lunchconcert laten ze u ken-
nismaken met de veelzijdigheid 
van het á capella zingen. Gevoe-
lige ballades uit fi lms of musicals 
zullen worden afgewisseld met 
leuke uptunes en popsongs. Sin-
ging Unlimited – staat o.l.v. diri-

gent Anita Zengerink. Om nieu-
we leden te werven organiseert 
Singing Unlimited op drie don-
derdagavonden (29 aug - 5 & 12 
sept) een workshop Learn2sing 
Barbershop. Ga de website voor 
meer informatie: www.singin-
gunlimited.nl.
Foto: Singing Unlimited.

Bloeddruk en 
vetpercentage 

meten
Heemstede - Een te hoge bloed-
druk en een te hoog vetpercenta-
ge brengen risico’s met zich mee 
en deze kun je zelf al voor zijn. De 
Drive organiseert daarom op don-
derdag 22 augustus weer een spe-
ciaal meetmoment van 12-14 uur. 
Naast de bloeddruk en het vetper-
centage meet de Drive ook gra-
tis je gewicht, BMI en visceraal vet. 
Gelieve van tevoren aan te melden. 
Aanmelden kan door te bellen 
naar 023-2001700 of een mail te 
sturen naar dedrive@dezorgspeci-
alist.nl. De meting vindt plaats bij 
de Drive in Plein1, Julianaplein 1 te 
Heemstede.

Vrouw ernstig 
gewond na val 

van trap
Heemstede - Een vrouw is woens-
dagochtend 7 augustus ernstig 
gewond geraakt na een val van 
een trap in Heemstede. De vrouw 
viel rond half elf van een trap in 
een woning aan de Gelderland-
laan. Meerdere ambulances en 
een traumateam werden ingezet 
om hulp te bieden. Het slachtof-
fer is door ambulancepersoneel 
gestabiliseerd waarna ze onder 
politiebegeleiding naar het zie-
kenhuis is vervoerd voor verdere 
behandeling. De traumahelikop-
ter landde in de omgeving om de 
trauma-arts af te zetten.
Foto: Michel van Bergen
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Heemstede - Sinds 2004 is aan de 
Raadhuisstraat 27 LaRiva geves-
tigd. Door middel van voedings-
advies, bewegen en de Ozonzuur-
stoftherapie, worden mensen be-
geleid naar een gezond gewicht 
en daarmee ook naar een gezon-
der lichaam. In gesprek met Rena-
te Feenstra over de gevaren van 
overgewicht en de noodzaak om 
af te vallen. Want volgens Renate 
gaat het niet over de vraag of dik 
zijn wel of niet mooi is, maar over 
gezondheid. Sterker nog zij luidt 
de noodklok: “Veel en veel te veel 
mensen hebben overgewicht.”

Wat is nu eigenlijk het gevaar van 
dik zijn?
“In het kort: Overgewicht is onge-
zond. Overgewicht kan ziek ma-
ken. Sterker nog: overgewicht 
maakt ziek. Er kan heel snel al sui-
kerziekte ontstaan. Hierdoor kun 
je uiteindelijk blind worden, im-
potent worden en komt het voor 
dat bijvoorbeeld. onderbenen, 
voeten en tenen geamputeerd 
moeten worden. Maar overge-
wicht leidt ook tot hart -en vaat-
ziekten, meer kans op kanker, ge-
wrichtsklachten, slaap- en adem-
halingsproblemen.”

Waardoor krijg je overgewicht?
“Dat wordt heel vaak aan mij ge-
vraagd: ‘hoe kan het nou dat ik 
te dik ben, ik eet niet zo veel.’Het 
is vrij simpel: overwicht krijg je 
doordat de verhouding van eten 
en bewegen niet in balans is. 
Vaak en te veel eten en niet ge-
noeg bewegen. Alles wat niet 
verbruikt wordt, wordt door het 
lichaam opgeslagen als vet. Dat 
stamt nog uit de oertijd. Het li-
chaam beschermt ons tegen pe-
riodes van minder overvloed zo-
als bijvoorbeeld ten tijde van een 
hongersnood.”

Dus minder of anders eten?
“Ja, vaak wel. We kijken altijd met 
de mensen wat ze gewend zijn 

om te eten. Dat is het patroon en 
daar gaan we verder mee. Eetpa-
tronen hebben mensen al hun 
hele leven. Het veranderen van 
dat patroon levert in het begin 
wel resultaat op maar na verloop 
van tijd gaan mensen toch weer 
terug naar het oude patroon. Dus 
voor blijvend afvallen moet er ge-
keken worden naar wat er haal-
baar is en hoe ze dat vol kunnen 
houden. We leren hen over de 
keuzes die er zijn, over hoe voe-
ding werkt en hoe gezond eten is 
te integreren in hun leven.”

En bewegen?
“Bewegen is noodzaak. Bewe-
gen zouden we net zo normaal 
moeten vinden als tandenpoet-
sen. Door bewegen blijven we fi t-
ter en gezonder en wordt afvallen 
makkelijker. Bij LaRiva plannen 
we afspraken. Dit maakt het mak-
kelijker om te gaan. Het wordt 
een gewoonte. Op deze manier 
wordt het bewegen ook niet uit-
gesteld of vergeten.”

Afvallen, langer leven?
“Een gezonder leven, ja. Door een 
gezond gewicht slijt het lichaam 
minder snel en blijf je fi tter. Daar 
heb je plezier van, de rest van je 
leven.”

Voor meer informatie: LaRi-
va, Raadhuisstraat 27, 2101 HC 
Heemstede. Telefoon:023 547 44 
19 of www.lariva.nl

Afvallen van levensbelang 
bij overgewicht

Bloemendaal - Op zondagmid-
dag 25 augustus om 15.30 uur 
geeft het Devanas Duo (Slowa-
kije) een familieconcert in de 
Dorpskerk Bloemendaal, Kerk-
plein 1, Bloemendaal, om 15.30 
uur. Het Devanas Duo bestaat 
uit Júlia Novosedlíková en Kristí-
na Smetanová. Ze spelen een se-
lectie uit de 21 Hongaarse dan-
sen van Johannes Brahms (1833 
– 1897). Verder zijn er werken te 
beluisteren van de componisten 
Ottorino Respighi (1879-1936) en 
Ján Cikker (1911-1989). De zaal is 
open om 15 uur. Toegangsprijs € 
10, -, kinderen tot en met 12 jaar 
gratis. Kaartverkoop en informa-

tie op www.tihms.com/concerten 
tevens kaarten op de dag van het 
concert aan de zaal.
Foto: TIHMS concerten.

Slowaaks Devanas Duo 
in Dorpskerk

Spaans gipsyconcert in 
ruïne van Brederode
Santpoort - Op zaterdag 24 au-
gustus gaat de uit Barcelona af-
komstige zangeres Mónica Coro-
nado samen met gipsyfl amenco 
gitarist Manito weer een concert 
geven in de ruïne van Brederode, 
Velserenderlaan 2 te Santpoort-
Zuid. Mónica Coronado begeleidt 
zichzelf op gitaar. Met heldere 
stem zingt zij haar verhalen, ver-
zameld en beleefd in haar zwer-
vend bestaan als muzikant. Ma-
nito bespeelt de Spaanse gitaar 
met grote gedrevenheid Het vuri-

ge spel van hem is intuïtief en rijk 
aan diverse stijlen en invloeden. 
Zijn naam is een directe verwij-
zing naar de Franse gitaarlegen-
de ‘Manitas de Plata’. Het concert 
is helemaal akoestisch. De aan-
vang is 20.30 uur. Entree €12,50 
(er kan niet worden gepind) re-
serveren op : info@manito.biz of 
telefonisch 06-23259107, of de 
website van www.ruinevanbre-
derode.nl. 

Foto: Edwin Huizing.

Heemstede - Wist u dat Bras-
serie Sanz aan de Jan van 
Goyenstraat 31 in Heemste-
de naast het 6-gangen verras-
singsmenu voor €29,95 een 
heel veelzijdig à la carte menu 
heeft? Speciaal voor als u niet 
zo van verrassingen houdt, 
heeft Sanz een uitgebreide à 
la carte kaart samengesteld 
met heerlijke zomerse gerech-
ten. U kunt dan zelf kiezen uit 

diverse voor- hoofd- en nage-
rechten. Bent u nieuwsgierig? 
Bekijk dan nu al onze kaart: 
www.sanz.nl. Brasserie Sanz 
kijkt ernaar uit u te laten proe-
ven van deze gerechten en 
met mooi weer heten zij u van 
harte welkom buiten op het 
schitterende terras.
Reserveren is gewenst en kan 
uitsluitend telefonisch op 
023-5291892.

À la Carte menu 
bij Sanz

Stichting Adriaan Pauw 
aan het werk
Heemstede – Het neerleggen 
van de pen na ondertekening van 
de stichtingsakte  door voorzit-
ter Ben Steinebach klonk als een 
startschot. Bestuursleden van 
de Stichting Adriaan Pauw te-
kenden dinsdagochtend bij no-
taris E. Huisman de notariële ak-
te waarin hun doel en werkzaam-
heden staan vermeld. Bestuurs-
leden zijn de voorzitter Ben Stei-
nebach, secretaris Mr. Erik Groot 
en penningmeester Tjarko Rook-
maker. Als leden waren aanwe-
zig: Jaap Verschoor van de His-
torische Vereniging en Marianne 
Wever als winnares van ‘Het bes-
te idee van Heemstede’. Afwezig 
was Erik Groot, die mocht later te-
kenen nadat zijn medebestuurs-
leden een volmacht hadden ge-
tekend. Met alle dank aan notaris 
E. Huisman die deze zaken graag 
regelt. Met deze Stichting kan het 
bestuur gaan organiseren. Vier-
honderd jaar geleden kocht Adri-
aan Pauw het Oude Slot en de 
‘Ambachtsheerlijkheid Heemste-
de’ en mocht zich daardoor Heer 
van Heemstede noemen. Dat was 
1620. Adriaan Pauw heeft veel 
betekend voor Heemstede en de 
regio. Hij bouwde het Oude Slot 
om tot een lusthof, liet de Ou-
de Kerk aan het Wilhelminaplein 
bouwen, liet de Zandvaart gra-
ven en zette zich in voor bestuur, 
rechtspraak en onderwijs. De hui-
dige Voorwegschool dateert uit 
de tijd van Pauw. Dat alles heeft 
mede geleid tot een sterke groei 

van de welvaart. Het belang van 
Adriaan Pauw is echter nog veel 
breder. Als hoogste ambtenaar 
(pensionaris) van Amsterdam had 
hij gemakkelijk invloed in Den 
Haag. In 1631 werd hij gekozen 
tot raadpensionaris van Holland, 
een van de zeven provinciën van 
ons land. In die rol was hij het be-
langrijkste delegatielid bij de Vre-
de van Münster (1648), waarmee 
een einde kwam aan de Tachtig-
jarige Oorlog met Spanje. Adri-
aan Pauw ligt begraven in ‘zijn’ 
Oude Kerk in een praalgraf. Nu de 
Stichting Adriaan Pauw echt aan 
het werk kan gaan, zullen we on-
getwijfeld gauw geïnformeerd 
worden over de activiteiten en 
evenementen die het jubileum-
jaar  gaan opluisteren. Daar zorgt 
de Heemsteder wel voor.

Ton van den Brink 

Foto: Links Tjarko Rookmaker en 
rechts Ben Steinebach.

Foto:Vlnr: Tjarko Rookmaker, notaris Huisman, Marianne Wever, Ben Stei-
nebach en Jaap Verschoor.

Woninginbraak, wat te doen 
en hoe die te voorkomen?
Heemstede - Woninginbraak 
kan een grote impact hebben op 
uw gevoel van veiligheid. Er zijn 
vreemden in uw huis geweest, ze 
hebben aan uw bezittingen ge-
zeten en misschien waardevol-
le spullen meegenomen. Helaas 
komt woninginbraak regelmatig 
voor. De politie doet er veel aan 
om inbrekers op te pakken. Zelf 
kunt u er met verschillende maat-
regelen voor zorgen dat inbreken 
in uw woning niet makkelijk is. De 
meeste inbrekers gaan voor een 
snelle buit. Hoe langer ze bezig 
zijn uw woning binnen te komen, 
hoe groter de kans dat ze het op-
geven. De politie heeft waarde-
volle tips.
Bel 112 als u vermoedt dat de 
daders nog in de buurt zijn. Bel 
0900-8844 als u aangifte wilt 
doen. Dan komt de politie bij u 
thuis de aangifte opnemen en di-
rect kijken of er sporen zijn ach-
tergebleven die kunnen leiden 
naar een dader. Ruim daarom 
de schade nog niet op en wacht 
tot u de politie gesproken heeft. 
Blokkeer gestolen bankpassen 
en simkaarten van gestolen tele-
foons.

Aangifte doen
De politie kan pas tot opsporing 
van een dader overgaan als uw 
aangifte binnen is. En uw verze-
kering heeft een aangifte nodig 
om de schade te vergoeden.

Kunstwerk gestolen?
Ook voor kunstobjecten is het 
noodzakelijk om de gegevens 
van een kunstobject goed vast te 
leggen, door een goede beschrij-
ving en een foto. U kunt daarvoor 
naar de site van de Rijksoverheid 

gaan en kiezen voor ‘inspectie’ en 
‘beschermde cultuurgoederen en 
verzamelingen’. Kies daarna voor 
het ‘Modelformulier registratie’, 
ontwikkeld door de dienst Erf-
goedinspectie van het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap. Bij uw registratie legt u per 
voorwerp kenmerken vast zoals: 
soort object, materiaal en tech-
niek, afmetingen en bijzonder-
heden, en wanneer bekend: ti-
tel, datering, maker of land/streek 
van herkomst. Aanvullende in-
formatie zoals kopieën van taxa-
tierapporten en facturen zijn ook 
zeer nuttig om de herkomst of 
authenticiteit van een voorwerp 
te bepalen. Goede foto’s zijn ook 
nodig.

Wat doet de politie?
De politie komt bij u thuis onder-
zoek doen en probeert sporen 
veilig te stellen. Ook neemt zij uw 
aangifte op. Als dat nodig is, voert 
de politie ook een buurtonder-
zoek uit. Misschien heeft iemand 
iets verdachts gezien? Als er spo-
ren en aanwijzingen zijn, worden 
deze onderzocht. Misschien is er 
een serie-inbreker aan het werk in 
uw buurt of leiden de sporen naar 
een bekende van de politie.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Woningen met het Politiekeur-
merk Veilig Wonen (PKVW) heb-
ben tot 90% minder kans op een 
geslaagde inbraak! Een PKVW-er-
kend bedrijf kan u helpen uw wo-
ning veiliger te maken. Zoals met 
goed hang- en sluitwerk, verlich-
ting en een rookmelder of goede 
verlichting in de buurt. Kijk voor 
meer informatie op www.politie-
keurmerk.nl.

Heemstede - De hulpdiensten 
zijn donderdagnacht  8 augustus 
groots uitgerukt voor een mel-
ding van een persoon die te wa-
ter was geraakt bij de Schouw-
broekerbrug. Even voor half een 
zag een visser twee jongens van 
de brug springen. Zij zouden er 
vervolgens met een bootje zijn 

vertrokken. Politie, ambulance-
dienst, brandweer en het Mobiel 
Medisch Team zijn opgeroepen. 
Vrijwel direct is uit voorzorg op-
geschaald naar Middel Wo. Een 
extra duikteam is opgeroepen. 
Dit bleek echter niet nodig; het 
bleek loos alarm.
Beeld: Laurens Bosch

Loos alarm om brugspringers

Laatste fases wegwerk-
zaamheden Provinciënlaan
Heemstede - Het wegdek van de 
Provinciënlaan was aan groot on-
derhoud toe. De bovenste laag 
asfalt moest nodig worden ver-
vangen. De gemeente Heemste-
de laat weten dit werk te combi-
neren met het realiseren van een 
aantal wegverbeteringen. Die be-
staan onder meer uit het verbre-
den van de fi etsstroken aan bei-
de kanten van de weg en deze te 
voorzien van rood asfalt en fi ets-
logo’s. Daarnaast ingecalculeerd: 
een drempelplateau in het kruis-
punt met de Overijssellaan-zuid. 
Dit om duidelijk te maken dat 
daar de toegestane snelheid wij-
zigt. Verder het aanbrengen van 

bestrating in het laatste deel van 
de Provinciënlaan (vanaf de Over-
ijssellaan-zuid tot de Raadhuis-
straat) om duidelijk te maken dat 
het daar een 30 km/uur weg is. 
Evenals de aanleg van twee ver-
keersdrempels (50 km/uur) in de 
Provinciënlaan en aanleg van een 
verkeersdrempel aan de westzij-
de tussen Brabantlaan en Overijs-
sellaan. Dit om de gewenste snel-
heid van maximaal 50 km/uur af 
te dwingen. Tot slot herbestrating 
van trottoirs en een aantal par-
keervakken. Volgende week star-
ten de laatste fases van de werk-
zaamheden. Op de website van 
de gemeente is te lezen dat fase 5 

van maandag tot en met woens-
dag 21 augustus in beslag neemt. 
Op de planning staat (asfalt-)werk 
tussen Raadhuisstraat en bocht 
Provinciënlaan. 
- Straatwerk rijbaan Provinciën-

laan, tussen Raadhuisstraat 
en Overijssellaan en asfal-
twerk tussen Overijssellaan en 
bocht. 

- Buslijnen 4 en 14 rijden via 
Broeder Josephlaan- W. De-
nijslaan, W.A. de Tellolaan en 
Van Merlenlaan. Er is een tij-
delijke bushalte bij N.K.J. van 
Waasplein op de Broeder Jo-
sephlaan en op het Raadhuis-
plein, zuidzijde.  

Tot slot komt fase 6 aan de orde: 
asfaltwerk tussen de bocht in de 
Provinciënlaan en de Kerklaan: 
donderdag 22 en vrijdag 23 au-
gustus. 
- Straatwerk rijbaan Provinciën-

laan, tussen Raadhuisstraat 
en Overijssellaan en asfal-
twerk tussen Overijssellaan en 
bocht. 

- Buslijnen 4 en 14 rijden via 
Broeder Josephlaan-W. De-
nijslaan, W.A. de Tellolaan en 
Van Merlenlaan. Er is een tij-
delijke bushalte bij N.K.J. van 
Waasplein op de Broeder Jo-
sephlaan en op het Raadhuis-
plein, zuidzijde.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Haarlem – In deze Tour des Mu-
sées een bezoek aan het Frans 
Hals Museum. Een van de mooi-
ste en beroemdste musea in 
Haarlem. Eigenlijk kun je gerust 
zeggen dat dit een van de fraai-
ste en vermaardste musea ter 
wereld is. Gehuisvest in het his-
torische hart van Haarlem in een 
evenzo fraai monumentaal pand 
met prachtige binnentuin aan het 
Groot Heiligland 62.

Het fenomeen Hals
Frans Hals Museum werd opge-
richt in 1862. Natuurlijk draait het 

hier grotendeels om het werk van 
de Haarlemse held Frans Hals. Op 
dit moment is er een ook spe-
ciale langlopende tentoonstel-
ling aan hem gewijd: ‘Het feno-
meen Hals’, dat een kijkje gunt in 
het fascinerende leven van de-
ze grootmeester. Frans Hals werd 
geboren te Antwerpen in 1582 
of 1583 (zijn exacte geboorteda-
tum is niet bekend). Met zijn ou-
ders verhuisde hij naar Haarlem, 
waar zijn schildercarrière begon. 
Hij gaat in Haarlem in de leer bij 
Karel van Mander en zijn artistie-
ke begaafdheid wordt snel her-

Haarlems meesterschap 
in Frans Hals Museum

Tour des Musées deel 3:
Binnentuin van Frans Hals Museum

Ingang Frans Hals Museum Hof

kend. Hij wordt daarom gere-
kend tot de Haarlemse meesters. 
Hij ontmoet daar Anneke waar-
mee hij trouwt. Zijn vrouw Anne-
ke overlijdt samen met hun zo-
juist geboren derde kindje op het 
kraambed. Overmand van ver-
driet keert Frans Hals terug naar 
Antwerpen om tot zichzelf te ko-
men en zich te laten inspireren 
door de Antwerpse meesters. Hij 
besluit zelf met deze technieken 
te experimenteren en keert te-
rug naar Haarlem. Daar leert hij 
ook zijn tweede vrouw Lysbeth 
kennen. Door Antwerpen speci-
aliseert Frans Hals zich in de zo-
genaamde claire-obscurtech-
niek. Frans Hals had een vrij los-
se manier van schilderen en hij 
had een grote voorliefde voor 
het schilderen van portretten en 
genrestukken vaak met een voor-
stelling uit het alledaagse leven. 
Ook schilderde hij vrij grote doe-
ken zoals de bekende Schutters-
stukken. Het leven van Frans Hals 
gaat echter voortdurend gepaard 
met veel financiële problemen. 
Hij overlijdt in 1666.

Haarlemse Helden, 
Andere Meesters
Omdat Haarlem veel andere hel-
den kende, die tijdgenoot waren 
van Frans Hals, is er op dit mo-
ment in het museum de tentoon-
stelling ‘Haarlemse Helden, Ande-
re Meesters’ te zien, tot en met 1 
juli 2022. Ook de minder bekende 
broer van Frans Hals, Dirck Hals, 
wordt hiertoe gerekend. Ver-
der passeren diverse Haarlemse 
schilders met hun indrukwekken-
de oeuvre de revue. Om er maar 
een paar te noemen: Gerrit Berck-
heyde, Johannes Cornelisz Ver-
spronck, Jan Miense -Molenaer, 
Jan van Goyen, Cornelis Cornelisz 
van Haarlem, Pieter de Grebber, 
Jacob van Ruisdael, Pieter Saen-
redam en nog veel meer.

Jacobus van Looy
Tevens is er tot en met 15 septem-
ber in de Pronkkamer een interes-
sante tentoonstelling met werk 
van Jacobus van Looy (1855 – 
1930) te zien. Het Frans Hals Mu-
seum kreeg nieuwe aanwinsten 
van zijn werk geschonken, die 
hier te bewonderen zijn. Jacobus 
van Looy was de zoon van een 
timmerman. Hij groeide hij op als 
weesjongen in het het Haarlems 
Gereformeerd Burgerweeshuis, 
dat thans het Frans Hals Museum 
is. Hij werd opgeleid tot huis- en 
rijtuigschilder, maar mocht van-
wege zijn talent daarnaast ook te-
kenlessen volgen en studeerde 
aan de Rijksacademie van Beel-
dende kunsten in Amsterdam.

Locatie Hal

Piet door Jacobus van Looy 
(1921)

Moeder en Kind door 
Pieter de Grebber (1622)

Regentessen van het Sint Elisabeths Gasthuis Haarlem, 
door Johannes Cornelisz Verspronck (1641)

Feestmaal van officieren van de Cluveniersschutterij 
door Frans Hals (1627)

Elegant gezelschap in een interieur door Dirck Hals (1628)

De Grote Markt door Gerrit Berckheyde (1696)

Groot Heiligland Haarlem

Hof en Hal
Naast het museumgebouw aan 
het Groot Heiligland, dat ook Hof 
genoemd wordt, heeft het Frans 
Hals Museum een tweede locatie: 
Hal op de Grote Markt 16. Beide 
locaties zijn op korte loopafstand 
van elkaar verwijderd. In 2018 is 
de naam Frans Hals Museum sa-
mengevoegd en wordt er trans 

historisch geprogrammeerd op 
beide locaties: een mix van ou-
de en moderne kunst. In de vol-
gende Tour des Musées komen 
we uitgebreid op deze locatie Hal 
terug. Meer informatie over Frans 
Hals Museum en de tentoonstel-
lingen op: https://www.franshals-
museum.nl.
Tekst en foto’s: Bart Jonker
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Haarlem - Joost van den Berg 
(22), Rens Doornbusch (24), Jim 
Kieft (23) en Jitske de Vries (22) uit 
Haarlem maken deel uit van het 
Project MARCH-team, een stu-
dententeam van de TU Delft, het 
vierde prototype van een exoske-
let voor mensen met een dwars-
laesie in hun werkplaats in Delft. 
Exoskeletten zijn robotische har-
nassen waardoor mensen met 
een dwarslaesie weer uit hun 
rolstoel kunnen opstaan en lo-
pen. Nieuw in deze versie van het 
exoskelet is de zijwaartse bewe-
ging van de heup, waardoor zij-

stappen mogelijk zijn. Ook is het 
bij dit vierde prototype makke-
lijker om aanpassingen te doen 
aan het exoskelet om nog meer 
rekening te kunnen houden met 
de wensen van gebruikers. Haar-
lemmer Joost is als Project Mana-
ger in het team verantwoordelijk 
voor de planning en de �nanciën. 
Om het exoskelet in de toekomst 
toegankelijk te maken voor een 
grotere groep gebruikers, is het 
belangrijk dat er rekening gehou-
den kan worden met verschillen-
de personen. Er is afgelopen jaar 
door de studenten gewerkt aan 

Studenten uit Haarlem werken aan 
exoskelet voor dwarsleasiepatiënten

een systeem waarmee het maken 
en optimaliseren van verschil-
lende looppatronen makkelijker 
wordt gemaakt. 

Cybathlon
Het onthulde exoskelet doet in 
september in Zwitserland mee 
aan een demonstratie in aan-
loop naar de Cybathlon. Tijdens 
de demonstratie zullen mensen 
met een lichamelijke handicap 
hun modernste technische on-
dersteuningssystemen, zoals het 
exoskelet, aan het publiek tonen. 
Er moeten dagelijkse obstakels 

die met een rolstoel of met de 
huidige exoskeletten niet of las-
tig te overwinnen zijn, zoals een 
slalom, trap en een schuine hel-
ling, overwonnen worden. 
Foto: MARCH-team.

Velsen - Lotuz Dagbesteding 
uit het Noord-Hollandse Vel-
sen heeft dit jaar het meeste 
geld ingezameld van alle deel-
nemers aan de landelijke Oranje 
Fonds Collecte. De collectanten 
van de vereniging wisten maar 
liefst 3.394,91 euro op te halen. 
De opbrengst gaan zij gebruiken 
om iets extra’s te doen voor hun 
doelgroep; mensen met een ver-
standelijke beperking. De num-
mer twee, Jeugdkring Chrisko uit 
Heerlen, zamelde 2.886,08 eu-
ro in. In totaal werd er tijdens de 
collecteweek van 11 t/m 15 juni 
479.306,87 euro opgehaald door 
777 organisaties. 64.898,01 euro 
hiervan kwam uit Noord-Holland. 
Het was de vijfde keer dat het 
Oranje Fonds deze landelijke col-
lecteweek organiseerde. Deel-
nemende stichtingen en vereni-

gingen ontvangen de helft van 
hun opbrengst en besteden dit 
aan hun doelstelling. Het Oranje 
Fonds besteedt de andere helft 
aan sociale organisaties in de pro-
vincie waar is gecollecteerd. Alle 
kosten van de collecte (organisa-
tie, materiaal) zijn voor rekening 
van het Oranje Fonds. Het Oran-
je Fonds bouwt aan een socia-
le samenleving, waar mensen er 
voor elkaar zijn en iedereen mee 
kan doen. Daarom mobiliseert, 
versterkt en ondersteunt het zo-
veel mogelijk mensen en orga-
nisaties die zorgen dat niemand 
er alleen voor staat. De steun be-
staat uit inspiratie, advies, kennis 
en geld. Koning Willem-Alexan-
der en Koningin Máxima zijn het 
beschermpaar van het Oran-
je Fonds. Meer informatie op: ht-
tps://www.oranjefonds.nl/.

Lotuz Dagbesteding 
haalt het meeste op voor 
Oranje Fonds Collecte

Haarlem - Fiets op vrijdagmid-
dag 30 augustus mee langs bij-
zondere groene plekken in Haar-
lem. Het ABC Architectuurcen-
trum organiseert een tocht langs 
zogenoemd ’Groen erfgoed’. Des-
kundigen van de gemeente zoals 
landschapsarchitect Maaike Sill-
man, architectuurhistoricus Mar-
joleine van Schaik en tuinhistori-
cus Nelleke Manschot geven toe-
lichtingen bij De Hout, begraaf-
plaats Kleverlaan en park Nieuwe 
Bavo. Anne-Marie ten Cate vertelt 

in- en over de bijzondere particu-
liere tuin van haar woonhuis aan 
de Nieuwe Gracht.
Start: 13.30 uur bij ABC Architec-
tuurcentrum, Groot Heiligland 47 
in Haarlem. Kosten: €7,50, Muse-
umkaart en ABC-vrienden €5,- 
Aanmelding: noodzakelijk bij 
ABC tel: 023-5340584 (dinsdag 
tot zondag van 12 tot 17 uur).
Meer informatie op: https://www.
architectuurhaarlem.nl/activiteit/
omgaan-met-groen-erfgoed
Foto ABC Architectuurcentrum.

Fietsexcursie ‘Omgaan 
met groen-erfgoed’

Het duurt nog even, de zomercollecties zijn nog niet helemaal 
verdwenen maar alras komt de najaarsmode in de winkels. 

De Heemsteder besteedt ook aandacht aan de najaarscollecties 
van zowel dames- als herenmode. 

In de krant van woensdag 18 september vind je de nieuwste mode. 

Heemsteedse ondernemers die hun collecties onder de aandacht willen 
brengen kunnen adverteren in combinatie met een mooi stuk redactie. 

Informatie? 
Bel naar 06-50284402 of stuur een e-mail: verkoop@heemsteder.nl

NAJAARSMODE IN 
DE HEEMSTEDER

Juttersgeluk opent 
Pop-up atelier
Zandvoort– Van 15 augustus tot 
3 november heeft Stichting Jut-
tersgeluk een tijdelijke vestiging 
aan de boulevard in Zandvoort. 
Dit Pop-up atelier aan Passage 
20 is de inspiratieplek voor jut-
ters en geïnteresseerden in het 
aanpakken van de plastic soep 
en het bouwen aan een circulai-
re wereld. Van dinsdag tot en met 
zondag kun je er de foto- en pro-
duct expositie bezoeken en mee-
doen met beach clean-ups en re-
cycle workshops. 
 
De foto- en product expositie 
gaat over de liefde voor mens en 
milieu. Hier maak je kennis met 
de gezichten van Juttersgeluk en 
de unieke producten, die door 
hen zijn gemaakt van plastic dat 
tijdens de beach clean-ups van 
het strand wordt geraapt. Bezoe-
kers kunnen zelf in de tijdelijke 
werkplaats op innovatieve wijze 
plastic up-cyclen en recyclen en 
leren hoe (plastic) afval, grond-

stof wordt voor nieuwe produc-
ten. 
Het pop-up atelier komt voort 
uit het werk dat Juttersgeluk al 
vier jaar doet vanuit de vestiging 
in Overveen. Beide locaties zijn 
waardevolle leer-en werkplaat-
sen waar de kansen die de zee en 
het strand bieden, ontdekt en be-
nut worden. 
Elke woensdagochtend is het 
open juttersochtend. Iedereen is 
dan welkom om met Juttersgeluk 
naar het strand te gaan op zoek 
naar mooie vondsten en plastic 
afval. Aanmelden is niet nodig. 
Verzamelen om 9.00 uur bij Pas-
sage 20 en gezamenlijk afsluiten 
om 11.30 uur. Op afspraak orga-
niseert Juttersgeluk ook jutacti-
viteiten voor scholen en bedrij-
ven. Informeer naar de mogelijk-
heden via jutten@juttersgeluk.nl. 
Kijk voor de openingstijden 
en het volledige programma 
op  www.juttersgeluk.nl/zand-
voort.

Zandvoort - De Hoor- en Ad-
viescommissie van de provincie 
Noord-Holland heeft een kritisch 
advies uitgebracht over de afge-
geven vergunning voor helikop-
tervluchten vanaf het Circuit van 
Zandvoort, meldt Stichting Duin-
behoud in een persbericht. De 
commissie constateert dat de af-
gegeven vergunning op diverse 
punten gebreken vertoont. Ook 
constateert de commissie dat on-
voldoende rekening is gehouden 

met de e�ecten van helikopter-
vluchten op de broedende vo-
gels in het naastgelegen natuur-
gebied De Kennemerduinen. De 
commissie adviseert om hier na-
der onderzoek naar te doen. En 
als dit onderzoek nadelig is voor 
de broedvogels dan adviseert de 
commissie om het eerder geno-
men besluit te herroepen.
De Stichting Duinbehoud is te-
vreden met dit advies.DeStich-
ting heeft al eerder aangevoerd 

Kritisch advies 
helikoptervluchten 
Circuit Zandvoort

Haarlem – Op zondag 18 au-
gustus nodigt de stadsdomi-
nee Tom de Haan het trio Un-
der the Surface uit in de Gro-
te- of St. Bavokerk aan de Grote 
Markt in Haarlem voor de jaar-
lijkse jazzdienst tijdens Haarlem 
Jazz&More. Hun laatste, volle-
dig geïmproviseerde live-album 
draagt de toepasselijke naam Tri-
nity en neemt je mee naar een 
verborgen wereld van tederheid, 

woede, veiligheid, vreugde, een-
zaamheid, rust en verdriet. Stuk 
voor stuk thema’s die ook in de 
kerk een belangrijke rol spelen. 
Deuren open, Oude Groenmarkt: 
9.30 uur. Aanvang: 10 – 11 uur. 
Toegang: vrij. De Jazzdienst is 
een samenwerking van Protes-
tantse Gemeente Haarlem met 
Haarlem Jazz & More. Meer infor-
matie op: http://kerkhaarlem.nl/
jazzdienst/

Jazzdienst in Grote 
of St. Bavo Kerk

dat het slecht gaat met diverse 
broedvogels in het duingebied 
en dat verstoring als gevolg van 
de helikoptervluchten ernstige 
schade kan toebrengen aan deze 
broedvogels. Het gaat hier onder 
ander over vogelsoorten als de 
torenvalk, de kievit, de braamslui-

per en de graspieper. De Stich-
ting Duinbehoud meldt op basis 
van dit advies nadere stappen te 
nemen om te voorkomen dat vol-
gend jaar tijdens de Formule 1 ra-
ces op het Circuit van Zandvoort 
gebruik wordt gemaakt van heli-
koptervluchten.
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Heemstede - Turijn wint als reis-
bestemming steeds meer terrein. 
De vierde stad qua grootte in Ita-
lië, is als stedentrip nu niet gelijk 
de meest voor de hand liggen-
de keus. De Noord-Italiaanse stad 
aan de rivier de Po, wordt dikwijls 
als industriestad afgedaan. Turijn 
is echter een boeiende stad en 
heeft echt heel veel leuks te bie-
den. Ideaal voor een stedentrip. 
De Heemsteder ging op reis en 
ontdekte deze bruisende hoofd-
stad van de regio Piemonte.

Bij Turijn denk je automatisch aan 
de Italiaanse auto’s van Fiat, voet-
balclub Juventus en de beruchte 
Lijkwade van Turijn. Het was de 
chique residentiestad van het Ita-
liaanse koningshuis Savoia. De-
ze adem is nog steeds in stad te 
voelen. De prachtige paleizen en 
de overdekte winkelstraten met 
arcades zijn hier nog immer ge-
tuige van. Er is echter veel meer. 
Turijn wordt tevens geroemd als 
chocolade- en koffiestad (denk 
aan de koffie van Lavazza), culi-
naire restaurants met de hoogte-
punten uit de Piemontese keuken 
en de aperitivo. De stad heeft on-
noemelijk veel winkels, waarvan 
sommige prachtige antieke pui-
en hebben. Authentieke monu-
menten met exclusieve uitgestal-
de delicatessen en creatieve al-
lure in de etalages. Volledig con-
form ‘lo stilo Italiano’. Turijn biedt 
daarnaast een legio aan musea. 
Bovendien heeft een Turijn een 
aanzienlijke universiteit, die on-
der de Italiaanse jongeren zeer 
populair is.  Dat maakt van Turijn 
ook nog eens een gezellige en 
sfeervolle studentenstad waar de 
aperitivo volop wordt genuttigd. 

Turijn leeft en dat maakt van de-
ze stad een ware ‘must see’ om te 
bezoeken. 

Er zijn veel bijzondere beziens-
waardigheden in deze stad. We 
noemen er een paar. Symbool 
voor Turijn staat de 19de eeuw-
se Mole Antonelliana, een voor-
malige synagoge met markante 
toren. Tegenwoordig is hier het 
Nationaal Museum van de Cine-
ma gevestigd. De bezoeker wordt 
hier een blik gegund in de ge-
schiedenis van de Italiaanse film. 
En die heeft natuurlijk een ver-
maarde reputatie, denk bijvoor-
beeld aan de films van Fellini. 
Stuk voor stuk pareltjes die we-
reldwijd naam hebben gemaakt. 
In het museum hangen prachtige 
scènebeelden uit diverse Italiaan-
se films met Italiaanse iconen, zo-
als Marcello Mastroianni en Sop-
hia Loren. Vooral de expressivi-
teit en emotie komen in deze stil-
staande beelden goed naar vo-
ren. Er kan tevens met de lift naar 
boven worden gegaan. De bo-
venste verdieping in de toren, 
die 167 meter hoog is, biedt een 
magnifiek uitzicht over de stad en 
de nabijgelegen Alpen. 
In het centrum, op de Piazza Cas-
tello zijn ook twee prachtige mu-
sea te vinden, beide gevestigd in 
paleizen. Ten eerste il Palazzo Re-
ale, het koninklijk paleis van de 
familie Savoia. Deze familie was, 
oorspronkelijk het koningshuis 
van Piemonte en Sardinië, speel-
de een belangrijke rol bij de een-
wording van Italië in 1861, die 
ook wel de Risorgimento  (Her-
rijzing) wordt genoemd. Turijn is 
zelfs nog even tot 1865 hoofd-
stad van Italië geweest, omdat 

De Heemsteder op reis:

Turijn wint 
steeds meer 

terrein

Rome destijds in pauselijke han-
den was en nog niet tot de prille 
een geworden staat Italië behoor-
de. Dat gebeurde pas in 1871. In 
het koninklijk paleis is de geschie-
denis en de privécollectie te zien 
van het Italiaanse koningshuis, 
dat wegens collaboratie met dic-
tator Mussolini na de Tweede We-
reldoorlog werd afgezet en ver-
bannen. Tevens op het Piazza 
Castello het Palazzo Madama, een 
voormalig stadspaleis van de He-
ren van Savoia, dat op de UNESCO 
werelderfgoedlijst staat en onder 
meer een bijzondere keramiek-
collectie herbergt. 

De Lijkwade van Turijn, oftewel La 
sacra Sindone, is te zien in de Duo-
mo. Door christenen wordt deze 
lijkwade als heilige relikwie be-
schouwd, namelijk als het kleed 
waarin Jezus werd gewikkeld en 
begraven nadat hij aan het kruis 
was overleden. Het kleed is om-
streden, omdat sommige weten-
schappers aan de echtheid twijfe-
len en de lijkwade uit de late Mid-
deleeuwen dateren.

Na het museumbezoek is het 
heerlijk om wat te gaan winkelen 
bij de vele winkels, zoals in de Via 
Garibaldi of om langs de oevers 
van de Po te wandelen, zodat de 
eetlust wat opgewekt wordt. Wie 
niet zo veel wil lopen, kan gebruik 
maken van het uitstekende open-
baar vervoer, bijvoorbeeld de me-
tro. Voor 4 euro koop je een dag-
kaart waarmee je kriskras onbe-
perkt door de stad kunt reizen. 
Daarna is het tijd om even uit bla-
zen voor een aperitivo, met uitge-
breid buffet. Buon appetito. 

Meer informatie over Turijn (in 
het Engels) op: www.turismoto-
rino.org/en. Een weekendje Turijn 
als stedentrip? Vanaf Schiphol zijn 
er dagelijks vluchten (KLM) op Tu-
rijn.

Tekst en foto’s: Bart Jonker
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15 en 29 augustus
  Creatieve middag met Gaby 
Godijk. De Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Van 
14-15.30 uur. Kosten € 3,- per 
middag.

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

22 augustus
  Bloeddruk en vetpercenta-
ge meten. De Drive in Plein 1, 
Julianaplein 1 te Heemstede. 
Van 12-14 u. Aanmelden via 
023-2001700 of via dedrive@
zorgspecialist.nl.

16 augustus
  Mediaspreekuur 14:00-15:30 u. 
Gratis

23 augustus
  Peuterbieb in Bibliotheek 
Heemstede. Julianaplein 1. 
Aanvang 10.30 u. Gratis toe-
gang. meer info op www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl.

17 augustus
  Waterbeestjes vangen op Ley-
duin. Van 10-12 u. Verzame-
len bij Gasterij Leyduin, Twee-
de Leyweg 7,Vogelenzang. Par-
keren op parkeerplaats aan de 
Manpadslaan, Vogelenzang. 
Kosten: Kinderen tot 12 jaar € 4, 
van Beschermers € 3,- volwas-
sen begeleiders mogen gratis 
mee.
  Lunchconcert Singing Unlimi-
ted. Grote of St. Bavo kerk, Gro-
te Markt 22, Haarlem. Aanvang: 
13.15 u. Meer info op: www.sin-
gingunlimited.nl.

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

24 augustus
  Spaans gipsyconcert in ruïne 
van Brederode. Velserender-
laan 2 in Santpoort-Zuid. Aan-
vang 20.30 u. Entree €12,50 

▲

(Geen PIN), reserveren op: in-
fo@manito.biz of tel.: 06-
23259107, of via www.ruine-
vanbrederode.nl.

18 augustus
  Heide-excursie in de oude dui-
nen van De Zilk.  Verzamelen 
om 14 u. bij de AWD ingang De 
Zilk (Joppeweg 1, Noordwij-
kerhout). Meer info  op:  www.
ivn.nl/zuidkennemerland.

25 augustus
  Slowaaks Devanas Duo in 
Dorpskerk Bloemendaal. 
Dorpskerk Bloemendaal, Kerk-
plein 1, Bloemendaal, om 
15.30 u. Toegang: € 10, -, kinde-
ren t/m 12 jaar gratis. Kaartver-
koop en informatie op www.
tihms.com/concerten.

25 augustus
  10.000 stappenwandeling. 
Start om 10 u. vanaf de achter-
zijde van station Heemstede-
Aerdenhout.

15 september
  Superhero Kidsrun. Burge-
meester Reinaldapark, Haar-
lem. Gratis. Meer info en in-
schrijven op: www.superhero-
kidsrun.nl.

16 september
  Mediaspreekuur. Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1. 

 Van 14.00-15.30 u. Gratis.

27 augustus
  Busexcursie met boottocht van 
Enkhuizen naar Urk. Verzame-
len bij De Luifel, Herenweg 96 
te Heemstede, de bus vertrekt 
om 08.15 u. Kosten: €76,50 in-
cl. vervoer, ko�e met gebak, 
retour boot, lunch en bitterbal-
len. Aanmelden kan tot 6 au-
gustus, via 023-5483828 of op 
www.wijheemstede.nl. Voor 
deze excursie moet u wel goed 
ter been zijn.

  Ko�e met HeerlijkHeden in 
Pomphuis. Pomphuis, Water-
toren 2, Heemstede. Aanvang: 
14.30 u. Toegang gratis. Gelie-
ve van tevoren aan te melden 
via ellenkerkvliet@gmail.com 
of tel. 023-5383690.

TENTOONSTELLINGEN

T/m 18 augustus
  Expositie Arnold Janssen. De 
Waag, Spaarne 30 in Haarlem. 
Geopende van do t/m zo 13-17 
u. Zie ook www.kzod.nl. 

T/m 25 augustus
  Expositie Pride and Prejudice. 
Zandvoorts Museum, Swaluës-
traat 1, Zandvoort. Meer infor-
matie op www.zandvoortsmu-
seum.nl.

T/m 31 augustus
   Expositie Vera Bruggeman in 
Café Raecks. Café Raecks, Raaks 
1, in Haarlem. Vrije toegang. 
Meer info op www.verart.nl.

 T/m 1 september
  Diverse activiteiten Franse tijd 
Teylers Museum. Spaarne 16, 
Haarlem. Meer informatie op: 
www.teylersmuseum.nl.

T/m 5 september
  La Dolce Vita verbeeld. Kloos-
tergangen in het Haarlemse 
Stadhuis, Grote Markt 2, Haar-
lem. Werkdagen van 8-17 u. 
Meer informatie op: www.
kzod.nl.

Tot 15 september
  Rembrandts Wereld in Tey-
lers Museum. Teylers Museum, 
Spaarne 16 in Haarlem. Voor 
meer informatie: www.teylers-
museum.nl.

Tot 24 september
  Expositie Haarlem Filmstad in 
Museum Haarlem. Groot Hei-
ligland 47, in Haarlem. Ope-
ningstijden: di t/m za van 
11.-17 uur/zo en ma 12-17 u. 
Zie: www.museumhaarlem.nl.

Tot 30 september
  Expositie schilderijen Dick van 
Groen bij Sfeervol bijzonder / 
mooi. Jan Miense Molenaer-
plein 8, Heemstede.

T/m 27 oktober
  Tentoonstelling Panorama Tu-
lipland 3.0. Museum de Zwar-
te Tulp, de Heereweg 219, 
Lisse. Meer info op: www. 
museumdezwartetulp.nl.

31 augustus t/m
12 oktober

  Expositie ‘Dit is wat ik wil’. Gale-
rie de Tuinkamer, Wilsonstraat 
61, Hoofddorp. Meer informatie 
op: www.galeriedetuinkamer.nl. 
  Tentoonstelling Stadsgezich-
ten Haarlem en Amsterdam. 
Kunstcentrum Haarlem, Ge-
dempte Oude Gracht in Haar-
lem. Gratis toegang . Meer info 
op: www.kunstcentrum-haar-
lem.nl. 

14 september t/m
14 november

  Duurzaam textiel in Kunstcen-
trum Haarlem. Gedempte Ou-
de Gracht 117-121, Haarlem. 
Met lezing op 14 september, 
aanvang 14 u. (Aanwezigheid 
graag melden via info@kunst-
centrum-haarlem.nl.) Meer in-
formatie op: www.kunstcen-
trum-haarlem.nl. 

Waar: Binnenste buiten is de 
horecagelegenheid in het mul-
tifunctionele sociaal-cultureel 
centrum Plein1, Julianaplein 1 
in Heemstede. Er is al veel ge-
schreven over het markante 
gebouw waar jong en oud el-
kaar ontmoeten, maar nog wei-
nig over de horeca ter plaatse. 
Aangezien het terras een prima 
plek zou zijn voor kinderen, ne-
men we een dreumes mee voor 
de test. 

Wanneer: Donderdagochtend 
tussen 11.00 en 12.00 uur. 

Wie zijn er: De berichten over 
de kindvriendelijke functie van 
het terras lijken te kloppen. Er 
zijn meerdere kinderen aanwe-
zig met ouders of grootouders.

Bestelling: We bestellen een 
ko�e en een cappuccino. Op 
de kaart staat onder de afdeling 
zoet: taart van de week, appel-
taart en ijsjes. We nemen de ap-
peltaart (met slagroom) en de 
taart van de week, een bana-
nencake. 

Wij krijgen: Een glas ko�e en 
een cappuccino, ook in een glas. 
Beide ko�evarianten zijn van 
gemiddelde kwaliteit, prima te 
drinken. De appeltaart is ho-
memade, zeer smakelijk en de 2 
plakken bananencake, wellicht 
ook ter plekke gemaakt, zijn lek-
ker. Ook bij onze dreumes vielen 
beide baksels erg in de smaak. 

De bediening: Netjes en vrien-
delijk. 

Hygiëne: Metalen stoeltjes en 
tafels in vrolijke kleuren met 
voldoende parasols zijn kriskras 
op het terras gezet. Alles ziet er 
schoon uit. Op de tafeltjes ligt 
een papieren menukaart. Over 
de algemeen toegankelijke toi-
letten van Plein1 kunnen we 
duidelijk zijn: voldoende aan-
wezig, inclusief invalidentoilet 
en brandschoon.

De rekening: 1 ko�e 2,00 euro, 
1 cappuccino 2,40 euro, 1 stuk 
appeltaart met slagroom 4,00 
euro, 1 taart van de week 2,50 
euro. Totaal 10,90 euro. 

Eindoordeel: De prijs/kwali-
teitverhouding is volgens ons 
uitstekend. Dit terras heeft 
geen grote kaart, maar dat ver-
melden ze zelf al op de websi-
te. Kinderen kunnen hier vei-
lig buiten spelen omdat de tuin 
afgesloten is met een hek. Er 
is een buitenkeuken voor de 
kleintjes, diverse speeltoestel-
len en een ruim grasveld. Bin-
nen zijn er nog meer speelat-
tributen en een alweer een leu-
ke speelkeuken. Een aanrader 
voor een laagdrempelig be-
zoek voor iedereen, maar van-
wege de kindvriendelijke om-
geving vooral voor ouders of 
grootouders met kinderen. Ie-
dere dag geopend.

Mirjam Goossens

Heemstede – Deze zomer 
gaan we langs de terrassen van 
Heemstede voor ko�e met ge-
bak. Grote terrassen of kleine 
hoekjes in de zon, rustiek ge-
legen of aan een doorgaan-
de route, wij komen overal. We 
testen de diverse ko�evarian-
ten en natuurlijk iets lekkers er-
bij, want het is zomer! Wat mag 
je verwachten van een terras? 
Zijn de tafeltjes, de menukaart 
en de kopjes schoon, wat is de 
kwaliteit van de ko�e, het ge-
bakje en hoe is de bediening? 

Zomer 2019

Deze week: Binnenste buiten (Bb)

TERRASSENTEST

Heemsteder en Blokker
Zomerpoëzie-
wedstrijd 2019

Zomerkind
Kwam zij op ranke voeten

spelend, met de wind,
het zomerkind,

wat zou ik haar graag ontmoeten.
 

Haar zou ik graag ontmoeten
in de warme zonneschijn,
mijn zomerkind zo klein

brengt bloemen, zonder’tal
kleuren en geuren overal,

zomerkind, jouw wil ik begroeten.

Dieuwertje van de Woestijne, Haarlem.  

Heemstede - Na het succes van vorig jaar, 
houdt de Heemsteder samen met Boek-
handel Blokker wederom een spannende 
zomerpoëziewedstrijd. De hoofdprijs voor 
de winnaar is een boekenbon ter waarde 
van 50 euro. Wilt u ook meedoen?

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

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

•		 De jury die de inzendingen beoordeelt, bestaat uit 
het redactieteam van de  Heemsteder en Arno Koek 
van Boekhandel Blokker. 

•	 	De winnaar wordt in de eerste week van september 
persoonlijk bericht. Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. 

•		 Tussentijds worden geselecteerde inzendingen 
gepubliceerd in de Heemsteder.

Foto: Marenka Groenhuijzen.

Ontmoeting en ontspanning 
bij WIJ Heemstede
Heemstede - Elkaar ontmoeten 
en een hobby of interesse delen?
Dit kan bij de cursussen/clubs ge-
richt op ontmoeting en ontspan-
ning bij WIJ Heemstede:
- Johan Brouwer Schaaksoos, 

33 bijeenkomsten in de Luifel 
op woensdagmiddag vanaf 4 
september.

- Blaasorkest de Princehof, 25 
bijeenkomsten in de Prince-
hof op dinsdagochtend vanaf 
8 oktober.

Wilt u meedoen met één van bo-
venstaande clubs/cursussen, dan 
kunt u zich nu al opgeven via 
www.wijheemstede.nl of belt u 
met 023-548 38 28 op werkdagen 
tussen 9 en 13 uur. Ook kunt u op 
de Open Dag in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op woens-
dag 4 september van 13.30 - 17 
uur inschrijven voor alle cursus-
sen van WIJ Heemstede.

Muzieklessen voor kinderen 
door Harmonie St. Michaël
Heemstede – Muzieklessen voor 
kinderen door Harmonie St. Mi-
chaël bij WIJ Heemstede. Muziek 
maken stimuleert de ontwikke-
ling van de hersenen op het ge-
bied van luisteren, taalverwer-
ving, emotionele intelligentie en 
concentreren. Maar het is vooral 
ook heel leuk om muziek te ma-
ken.
-  Blok�uitles, 38 lessen op dins-

dag na school vanaf 3 septem-
ber

-  Instaporkest MIO, 38 bijeen-
komsten op woensdag na het 
eten vanaf 4 september

Uitgebreide informatie over de-
ze cursussen, prijzen en loca-
ties, vindt u in de seizoens-bro-
chure van WIJ Heemstede of op 
de website www.wijheemstede.
nl. Hier kunt u het kind ook op-
geven. In overleg met de ouders 
en afhankelijk van het aantal aan-
meldingen wordt de cursusdag 
en tijd vastgesteld. Ook kunt u op 
de Open Dag in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op woens-
dag 4 september van 13.30 - 17 
uur inschrijven voor bovenstaan-
de cursussen.

Extra kunstmarkt 
in Spaarndam 

op 24 augustus
Spaarndam - De kunstmarkt in
Spaarndam van 10 augustus werd
afgelast wegens de verwach-
te windkracht zes met windsto-
ten tot 100 kilometer per uur. Als 
compensatie vindt er een extra 
kunstmarkt plaats in Spaarndam 
op zaterdag 24 augustus.

Heide-excursie 
in de oude 
duinen van 

De Zilk
De Zilk - Op zondag 18 au-
gustus organiseert het IVN 
Zuid-Kennemerland een 
unieke natuurexcursie  in de 
duinen van De Zilk. Een wan-
deling rondom een prachtig 
heideveld, terwijl we je met-
een meer leren over etal-
le ins en outs van het ge-
bied.  Deelname is gratis en 
vooraf aanmelden is niet no-
dig. Een toegangskaart van 
de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen is wel verplicht. 
De groep verzamelt om 14 
uur bij de AWD ingang De 
Zilk (Joppeweg 1, Noordwij-
kerhout). De excursie duurt 
ongeveer 2,5 uur. Meer in-
formatie via Eric van Bakel, 
e-mailadres  ericvanbakel@
hetnet.nl, of kijk op  www.
ivn.nl/zuidkennemerland.
Foto: IVN 
Zuid- Kennemerland
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Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur 
(geopend voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, 
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u altijd vooraf een afspraak maken. 
Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur 
en donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken 
voor een huisbezoek.

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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

HeemstedeNieuws 
light

Heemstede

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

HeemstedeNieuws ‘light’
Tijdens de vakantieweken:

Controles hondenbelasting van start
In opdracht van de gemeenten 
Heemstede en Zandvoort voert het bedrijf 
HollandRUITER weer controles uit op de 
hondenbelasting.

Houders van één of meer honden zijn verplicht 
hondenbelasting te betalen. De houder van 
de hond is verplicht aangifte te doen. Aan 
de hand van gegevens van de gemeente 
controleert een aantal hondencontroleurs 
de aanwezigheid van honden. Een 
hondencontroleur kan bij u aanbellen en 
enkele vragen stellen over het al dan niet 
hebben van een hond. De hondencontroleurs 
kunnen zich legitimeren door het tonen van 
een legitimatiebewijs.

Informatiebrief bij afwezigheid
Als een bewoner niet thuis is, maakt de 
hondencontroleur ter plaatse een beoordeling 
over het wel of niet aanwezig zijn van één 
of meerdere honden. Als de controleur het 
vermoeden heeft dat u op uw adres één 
of meerdere honden houdt, laat hij een 

informatiebrief met een aangifteformulier 
hondenbelasting achter in uw brievenbus. U 
kunt deze dan invullen en terugsturen.
Hondenbezitters, die hun hond (of honden) 
nog niet bij de gemeente heeft/hebben 
aangemeld kunnen dit alsnog doen. U kunt het 
aangiftebiljet downloaden op www.gbkz.nl 
Hebt u vragen over de controles 
hondenbelasting? Bel dan met 
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
(GBKZ) via (023) 512 60 66 (op werkdagen 
van 8.30 - 12.30 uur).

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

Wat valt niet onder grofvuil?
Bouw- en sloopafval zoals steen en puin, 
autobanden, asbest.
Deze afvalstromen levert u apart (tegen 
betaling) aan bij de milieustraat aan 
de Cruquiusweg 47 of bij een andere 
afvalverwerker.

Kan ik grofvuil zelf weg brengen of 
laten ophalen?
Dat kan beide.
- Bij zelf wegbrengen naar milieustraat zijn 

voor particulieren in Heemstede de eerste 
 3 m³ per jaar gratis. Voor alles meer dan 3 m³ 

betaalt u € 45,65 per m³. Neem een geldig 
legitimatiebewijs mee. 

- Heeft u een grofvuilophaalafspraak gemaakt 
met Meerlanden? Dan betaalt u € 22,75 per 
keer tot een maximum van 2 m³. Vanaf 3 m³ 
betaalt u € 45,65 per m³

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

Uitgelicht: Grofvuil 
in Heemstede

In/uitrit Mahlerlaan 5
Op 7 augustus 2019 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in- 
en uitrit aan te leggen bij Mahlerlaan 5, 2102 
EN in Heemstede.

Verwijdering fi etswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fi etsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroff en:
- Overijssellaan, ter hoogte van fl at Blauwvink: 

een zwarte damesfi ets, merkloos, een 
zwarte damesfi ets, merk Batavus, een grijze 
damesfi ets, merk Kalkhoff 

- Overijssellaan, ter hoogte van fl at Geelgors: 
een groene herenfi ets, merk Mondia, een 
bruine damesfi ets, merk Superieur

- Van den Eijndekade, ter hoogte van 1/43: 
een blauwe herenfi ets, merk Rental

- Van den Eijndekade, ter hoogte van 91: 
 een paarse damesfi ets, merk Batavus
- Sportparklaan, ter hoogte van Nicolaas 

Beetsschool: een grijze damesfi ets, 
 merk Gazelle
- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: 
 een zwarte damesfi ets, merk Elops, een rode 

herenfi ets, merkloos, een blauwe herenfi ets, 
merk Sparta, een zwarte herenfi ets, merk 
Sparta

- Wilhelminaplein, ter hoogte van 2: 
 een zwarte damesfi ets, merk On the Road

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fi etsen krijgen tot en 
met 28 augustus 2019 de gelegenheid hun 
fi ets van de weg te verwijderen of ervoor te 
zorgen dat de fi ets weer in rijtechnische staat 
verkeert.
Als de betreff ende fi ets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fi ets in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fi ets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg 47 te Heemstede 
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Floradreef 26, plaatsen verdiepte 

fi etsenberging, wabonummer 444904, 
ontvangen 1 augustus 2019

- Hageveld 84 + 100, het plaatsen van een 
markies, wabonummer 444790, ontvangen 31 
juli 2019

- Laan van Dick Laan 1, het doorbreken van een 
muur, wabonummer 444935, ontvangen 1 
augustus 2019

- Strawinskylaan ter hoogte van 40, het 
vervangen van de brug in het IJsbaanpad, 
wabonummer 444296, ontvangen 31 juli 2019

- Van Slingelandtlaan 17, het doorbreken van 
een muur, wabonummer 443941, ontvangen 
30 juli 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Landzichtlaan 56, bouw dakterras , 

wabonummer 409485, verzonden 5 augustus 
2019

- Strawinskylaan 27, uitbreiden woonhuis, 
wabonummer 407913, verzonden 5 augustus 
2019

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Reinier van Holylaan 10, het bouwen van een 

overkapping/berging, wabonummer 406900, 
ontvangen 12 mei 2019

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

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning 
op verzoek aanvrager
- Cruquiusweg 114A (voorheen 116A), het 

wijzigen van de bestemming bedrijfsruimte 
naar woonruimte en verbouwen van 

 1e verdieping naar 4 kamers / studio’s met 
2 balkons, wabonummer 437174, aanvraag 
ingetrokken op 26 juli 2019



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

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

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

Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 
- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

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

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter 
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om 
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

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

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

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

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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In het kader van oncomfortabel, ongewilde zelfkastijding en 
pijntjes, hierbij de volgende ervaring. Staat u weleens bij de bus-
halte? Ik weet nu waar de uitdrukking ‘staan bij de bushalte’ van-
daan komt. Door de bushokjes in Heemstede van buslijn 50 langs 
de Herenweg. Bent u daar weleens geweest en heeft u die bank-
jes gezien? Daar ‘schijn’ je op te kunnen zitten. Dat is toch echt af 
te raden. Dat bankje van metaal, ziet eruit als een surrealistisch 
barbecuerooster, met ruitjes. Het nodigt ook niet echt uit om op 
te gaan zitten, het is verre van comfortabel. Absoluut geen ge-
makstoel. Degene die dit heeft ontworpen, moet een grote hekel 
gehad hebben aan de mensheid, dat kan niet anders. 
Potjandorie, dan mis je net je bus. Balen, met de zomerdienst-
regeling moet je dan een half uur wachten. Nee, niet doen! Te 
laat. Je gaat dan toch zitten. Met een pantalon of jurk van een 
veel te dunne stof vanwege de zomer. Op dat barbecuerooster. 
Het effect is hetzelfde. Met het resultaat dat je achterwerk na een 
half uur zitten er net zo uit ziet als een mega-hamburger die ge-
gaard is op de barbecue. Alleen dit is zitvlees. Nou, nou, gratis en 
voor niets een boter- kaas- en eierenafdruk gestanst in je derriè-
re. Oei zeg, dat voel je wel even. Om dit bankje te kunnen overle-
ven moet je toch echt het houten achterwerk van Pinokkio heb-
ben. Van zwaar eikenhout dan. 
Wat een verademing als de bus dan eindelijk arriveert en jij dat 
vervloekte barbecuerooster eindelijk mag verruilen voor een 
pluche zitplaats in de bus. En hopla, opa zit. Eindelijk onderweg 
om wat hamburgers te gaan halen.

Bart Jonker

Strafbankje
COLUMNITEITEN

V.E.W. Jeugd in de lift
Heemstede - Met het nieuwe sei-
zoen voor de boeg gaat het heel 
goed met de jeugdafdeling van 
V.E.W. “We zitten in de lift ”, al-
dus jeugdvoorzitter Michiel van 
Rooijen. “Voor aankomend sei-
zoen hebben we weer een extra 
team kunnen inschrijven. We be-
ginnen het seizoen met een JO-
08, JO-09, JO-10 en JO-11 en de 
groei zit er nog altijd in.” Op orga-
nisatorisch vlak zijn er ook goe-
de berichten. Zo is de trainersstaf 
aangevuld met Technisch Jeugd 
coördinator Arnold Mettes, oud-
jeugdspeler van Ajax en jeugd-
trainer van KHFC. Arnold wordt 
ondersteund door meerdere, pe-
dagogisch onderlegde veldtrai-
ners. Ook het jeugdbestuur is ver-
sterkt. Naast de jeugdteams die in 
de competitie gaan spelen, start 
V.E.W. een trainingsgroep op za-
terdagochtend speciaal voor kin-

deren van 4-6 jaar. “Onder vak-
kundige leiding gaan deze kin-
deren spelenderwijs leren voet-
ballen, maar ook samenwerken, 
plezier maken, elkaar helpen en 
omgaan met verlies”, zegt Arnold 
Mettes. “V.E.W. is een kleine ver-
eniging waar geborgenheid hoog 
in het vaandel staat.” Wil je ook bij 
V.E.W. voetballen, kom dan mee-
voetballen op de trainingsdagen 
en ontdek hoe leuk voetballen is.
- Zaterdag 17 augustus 10-11 uur
- Zaterdag 24 augustus 10-11 uur
- Zaterdag 31 augustus 10-11 uur
Deelname is gratis en vrijblijvend. 

Voor meer informatie kunt u kij-
ken op https://www.vewheem-
stede.nl/ of kunt u altijd contact 
opnemen met jeugdvoorzitter, 
Michiel van Rooijen, jeugdvoor-
zitter@vewheemstede.nl
Foto: V.E.W.

WABO viert de zomer
Heemstede - Het zit er weer 
op, alle meiden van scouting 
WABO zijn inmiddels weer te-
rug van hun zomerkamp. De 
welpen (6 tot 10 jaar) hebben 
in Almaar een kamp gehad 
met het thema Harry Potter. 
De scouts (10 tot 14 jaar) zijn 
naar de Haarlem Jamborette 
geweest waar ze samen met 
scouts uit andere landen gin-
gen kamperen. 

En voor het eerst bij de WA-
BO gingen ook de rovers (18 
tot 21 jaar) op zomerkamp, zij 
zijn in Hoge Rielen in België 
geweest. Daar hebben ze veel 
leuke dingen gedaan, zoals 
een dagje Bobbejaanland, een 
escaperoom en lekker zwem-
men. “Maar het tofste was wel 
onze slaapplek”, aldus de mei-
den, die in een hoge toren 
sliepen. De welpen gingen op 
‘toverles’ op Zweinstein, speel-
den zwerkbal en gingen naar 
de kinderboerderij. Ze hebben 
de week afgesloten met een 
bonte avond met optredens 
zoals goocheltrucs, dansjes en 
een toneelstuk. De scouts op 

de Haarlem Jamborette heb-
ben veel (buitenlandse) vrien-
den gemaakt. Ze hebben sa-
men gezeild, gehiked, zijn 
naar Walibi geweest en nog 
veel meer leuke dingen. “De 
city hike was de leukste hike 
ooit, want deze hebben we 
uitgelopen”, vertelden ze en-
thousiast. Deze hike was 9 km 
in Leiden en hebben ze zon-
der hulp uitgelopen. Meiden, 
het waren allemaal top-kam-
pen. Bedankt. En alle vrijwill-
gers ook bedankt, zonder hen 
zouden we niet zulke mooie 
kampen kunnen draaien.
 
Het nieuwe seizoen begint 
met het Girl Power Event op 
zaterdag 7 september. Alle 
meiden vanaf 6,5 jaar zijn wel-
kom om van 10 tot 12:30 gra-
tis mee te komen doen. Kijk 
voor meer informatie op fa-
cebook.com/scoutingwabo of 
op www.waboscouting.nl.

Wij hebben nog enkele open 
vrijwilligersfuncties. Bent u 
geïnteresseerd? Mail naar in-
fo@waboscouting.nl.

Presentatie redacteur met Italiaanse hapjes

Monet bij dagbesteding
Heemstede – Dreefhart is het 
ontmoetingscentrum voor men-
sen met geheugenproblemen én 
hun verwanten. De dagbesteding 
richt zich op mensen met een so-
ciale indicatie en geheugenpro-
blemen. Zij volgen een op maat 
gemaakt programma. Dat kan va-
riëren van meedoen aan activitei-
ten, tot het samenstellen van de 
lunch en zelfs het doen van de 
boodschappen hiervoor. 

Sandra Bouwmans van Kenne-
merhart geeft hieraan professio-
nele leiding bij Dreefhart. Zij or-
ganiseerde met de deelnemers 
een culturele middag die Bart 
Jonker invulde. De redacteur van 
de Heemsteder heeft geruime 
tijd in Italië gewoond en was net 
als Claude Monet, helemaal be-
geesterd van het bijzondere me-
diterrane licht, zo kenmerkend 
voor de schilderijen van Monet. 
Het schilderij ‘Impression, soleil 
levant’, dat Monet in 1872 schil-
derde, is de aanzet geweest tot 
de term ‘impressionisme’. Met dit 
werk neemt hij in 1874 deel aan 
de eerste tentoonstelling van toe-
komstige impressionisten. In de 
Rivièra gaat Monet op zoek naar 
het mediterrane licht dat hem zo 
inspireert. Hij slaagt erin dit licht 
te reproduceren, hij schildert hier 
onder meer zijn werken ‘Zicht 
op de Sassovallei met zoneffect‘, 
Zicht op Bordighera’ en het ‘Zicht 
op Dolceaqua met het Castello 
Doria en de oude brug’. Het pu-
bliek geniet van de schilderijen 
en de uitleg. 

Daarna zou Sandra Bouwmans 
deze schilderijen beoordelen met 
de gasten met de Visual Thinking 

Strategies ofwel het ‘Hardop kij-
ken’, waarbij gasten, na een gron-
dige opname van het onderwerp, 
drie vragen gaan beantwoorden 
waarbij ieder antwoord even be-
langrijk is. Een inmiddels beproef-
de methode met opvallende re-
sultaten voor de kijkers en de do-
centen. Maar dat lukte niet, want 
de pauze werd te gezellig met 
de Italiaanse hapjes die Bart ser-
veerde aan de groep. Hij had sa-
men met een goede vriendin en 
liefhebster van de Italiaanse keu-
ken, Tanna Sluyter, Aperitivo Itali-
ano gemaakt met zelf gestampte 
pesto, olijven, zongedroogde to-
maten en de tomaat in vele ge-
daanten in de lasagne of pasta 
ragu. Ook hier ging het vraag en 
antwoordspel gewoon door en 
konden met name de mantelzor-
gers goede ideeën opdoen voor 
thuis. Een nieuwe gast vroeg zich 
af: “Dat is gezellig, wanneer mag 
ik weer komen?” 

In dat spontane gebeuren dat 
vaak voorkomt bij de dagbeste-
ding, ligt het geheim van het suc-
ces van Dreefhart. Het betrekken 
van de vrijwilligers en mantelzor-
gers bij de invulling en uitvoering 
van de dagbesteding. 

Een volgende activiteit is de ar-
chitectuur van de Tweede Kamer 
door een architecte die je een 
heel andere kijk geeft op de be-
kende beelden van de televisie. 
En wellicht ook interessanter. Wel 
anders dan Monet en de Italiaan-
se borrelplank. Voor informatie 
kunt u bellen met 0620268794 of 
mail dreefhart@kennemerhart.nl.

Ton van den Brink




