Onze krant komt
de hele zomer uit!
ZOMERKRANT

Heemsteedse Bente Spee (17)
nadert Nederlandse tennistop
Heemstede - Na de nationale
tennistitel bij de meisjes t/m 18
jaar kreeg Bente Spee een wildcard voor de titelstrijd bij de senioren. Het Heemsteedse tennistalent ging zonder al te hoge verwachting de strijd aan met
haar meer ervaren concurrenten.
Niet tot ieders verrassing stond
ze zondag 2 augustus in de finale damesenkel op het Nationaal
Tenniscentrum Amstelveen. “Bente is misschien technisch gezien
niet de beste speelster, maar ze
is een vechtjas”, zegt vader Ben
Spee. “Nou ja, als ik er eenmaal
sta, wil ik ook winnen. Zo ging ik
er elke wedstrijd in,” onderstreept
Bente haar vaders opmerking.
De finale won ze uiteindelijk niet,
maar verliezen van de geroutineerde 28-jarige Richel Hogenkamp is beslist geen schande. Dat
ze tot het laatste punt bleef vechten in de eenzijdige tennispartij is
Bente ten voeten uit.

van het voorjaar naar het najaar/
winter. Na het schrappen van alle toernooien vanwege corona is
Bente blij om weer wedstrijden te
spelen. “Ik heb het voordeel dat
behalve mijn vaste coach mijn vader mij kon trainen. Toch is het
goed om nu weer wedstrijdritme
op te doen.”

Spelvreugde centraal
Volgens vader Ben komt de gedrevenheid helemaal uit haarzelf.
“Wij hebben Bente altijd vrij gelaten in haar keuzes. Ze heeft nog
even aan ballet gedaan, maar dat
was niks voor haar, ze miste het
competitieve element.” Om de
discussie die nu actueel is rond
sportief toptalent moet hij grinniken. “Er heeft altijd een sfeer
omheen gehangen van extreem
pushen van ouders. Als mensen
denken dat ik een vreselijke vader ben die zijn kind alleen maar
de tennisbaan opjaagt, dan is dat
maar zo. Ik denk dat spelplezier
De eerste kennismaking met de de grootste drijfveer moet zijn en
tennissport kan de leerling van waar het toe gaat leiden zien we
College Hageveld zich niet her- wel.”
inneren. Haar ouders namen haar
al als peuter mee naar hun ei- Naast tennis heeft de VWO leergen tennisvereniging HLTC Haar- ling bijna alleen nog tijd voor
lem waar zowel vader als moe- school: “Ik ga nu naar het laatder actieve wedstrijdspelers zijn. ste jaar van College Hageveld. Ik
Na de club aan de Spanjaardslaan volg dus niet de LOOT-school zospeelde Bente 2 seizoenen bij TV als veel jonge topsporters. HaMerlenhove en sinds 2013 maakt geveld geeft mij alle ruimte voor
ze deel uit van de selectie van TV training en wedstrijden, mits mijn
Zandvoort. Wanneer de landelij- cijfers goed blijven.” Ambities om
ke competitie wordt verspeeld is tot het profcircuit door te brenog onzeker na de verplaatsing ken heeft Bente zeker. Haar gro-
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Terugblik met Ton van den Brink

bij zinderende zomerhitte
biedt het bos zalige schaduw,
het schepijs van

te voorbeeld qua tennistechniek
en persoonlijkheid is Roger Federer en bij de vrouwen houdt ze
van het aanvallende spel van Serena Williams. Voorlopig heeft het
tennistalent haar handen vol aan
de eindexamenklas van het VWO

en de volgende belangrijke uitdaging, het internationale ITF toernooi van Alkmaar later in augustus. We gaan haar in de gaten
houden.
Mirjam Goossens

Ik dacht: “Laat ik eens meedoen”
ke balkon, heeft u een gedeelte van uw tuin dat absoluut in de schijnwerpers mag? Stuur uw tuinfoto(‘s) in naar de redactie: redactie@
heemsteder.nl onder vermelding van de tuinenwedstrijd en vertel er
iets bij over uw tuin. Vergeet niet uw adres en telefoonnummer in de
mail te vermelden. Deelname is mogelijk tot en met 31 augustus. De
mooiste tuinen worden geplaatst. Tuincentrum De Oosteinde jureert
en stelt voor de mooiste tuinen de volgende prijzen beschikbaar: een
waardebon van 25 euro als aanmoedigingsprijs, een bon van 50 euro
voor de mooiste kleine tuin of het mooiste balkon en een bon van maar
Wilt u ook uw tuin tonen aan alle lezers, bent u trots op uw bloemrij- liefst 100 euro voor de mooiste tuin in alle opzichten. Succes!
Heemstede - Dit zijn foto’s van de tuin van Aukje Valens. “Ik dacht:
‘Laat ik eens mee doen’, mijn tuin is in februari opnieuw bestraat”,
vertelt ze. “De aanplant heb ik zelf gedaan, ik had een abonnement bij De Oosteinde. Wij hadden 20 meter met buxus in de tuin,
helemaal opgevreten door de buxusmot. Vandaar de nieuwe aanleg van de tuin. ik kon dus in de coronatijd mijn hart ophalen in de
tuin. Ben er nog dagelijks mee bezig met zaaien, stekken, et cetera.
Wel meer bestrating, maar nog genoeg groen”, aldus Aukje.

verfrissende verkoeling
en het terras van de BosBar
riant de ruimte om te genieten.

het is weer lekker bij
Landgoed Groenendaal
Ommetje in Heemstede

Heemstede - Een ommetje om de binnentuin van het Carrégebouw aan de Godfried Bomanslaan.
Als je hier een ommetje maakt, waan je je in een gezellig dorpje
met een grachtje. Deze binnentuin van de woningbouw is opnieuw ingericht. Het is een gemeenschappelijke ruimte waaraan
privétuinen grensden.

Politie houdt drankrijder aan op Cruquiusweg
Rond 01:30 uur reed de
automobilist richting Hoofddorp
toen de bestuurder de macht
over het stuur verloor. De bestuurder is aangehouden na de

Architect en
energiecoach
Taetske van Dijk

In deze
krant een
uitgebreid
interview
met Ton
van den
Brink als
eerbetoon!

Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde:

Heemstede - Een automobilist is
vrijdagnacht 7 augustus aangehouden na een eenzijdig ongeluk op de Cruquiusweg in Heemstede.

Maak kennis met…

blaastest. Hij is overgebracht
naar het politiebureau voor een
nadere ademanalyse om vast te
stellen hoeveel hij gedronken
had.

Beeld: NieuwsFoto.nl

Foto: Marenka Groenhuijzen
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Bronsteeweg
Toen en nu (24)

Met Bronsteeweg 100 hebben we ook het probleem dat
er geen bouwtekening is van
de bouw, maar wel een bouwtekening voor een verbouwing
in 1924 en 1961. De ‘BAG’ vermeldt als bouwjaar 1924, maar
in de krantenviewer van het
NHA (Noord-Hollands Archief )
lezen we in de IJmuider Courant van 19 oktober 1918 een
krantenartikel over zeven villa’s in aanbouw op bouwterrein ‘Leeuw en Hooft’ (daar later meer over), waarbij de teke-

ningen zijn op te vragen bij de
eigenaren en die woonden op
Bronsteeweg 100. De toen-foto
is een fragment uit een ansichtkaart van Rob Mascini uit de jaren 30. De heer Mascini is in het
pand geboren.
pij Leeuw en Hooft’, Bronsteeweg 100.
In het Haarlems Dagblad van 27
februari 1919 stond o.a. een vra- Op 11 maart 1925 wordt het
genrubriek en daarin de vraag: pand vanwege een sterfgeval
“Welke maatschappij is het via een ‘Openbare Vrijwillige
die te Heemstede kleine villa’s Verkooping’ te koop aangebobouwt of gaat bouwen?” Ant- den. In het adressenboek van 1
woord: ‘Exploitatie-maatschap- januari 1926 wordt winkelier P.J.
Schous als bewoner genoemd.
In het adressenboek van 1 januari 1942 wordt mej. Ria van
Gorp op Bronsteeweg 100 genoemd, zij was gediplomeerd
leidster van een R.K. Montessori-klasje.
Het adressenboek van 1 januari 1948 vermeldt chemigraaf
L.A.J. Mascini als bewoner, maar
ook P.J. Schous. Schous woont
er nog tot 1963. In 1966 woont
journalist D.A.C. den Hoorn op
Bronsteeweg 100, maar ook Fa.
Tempelman, die in babyartikelen deed.
In 2016 was het pand genomineerd voor de Erfgoedprijs van
de HVHB.

Bijdrage: Harry Opheikens

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede
Zaterdag 15 augustus, 17u.
NO Holy Mass/GÉÉN Engelse Mis.
Zondag 16 augustus, 10u.
H. Mis, Pastor Rob Verhaegh.
18.45u., Plechtig Lof
Dinsdag 18 augustus, 9u.
H. Mis.

Trefpunt Bennebroek

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 16 augustus:
ds. Dik Bos (Doetinchem).
Kijk op www.pkntrefpunt.nl
klik op Actueel.
De viering kan ook online
worden gevolgd.
www.pkntrefpunt.nl
www.petrakerkheemstede.nl

Woensdag 19 augustus, 10u.
H. Mis.
Aanmelden niet langer
nodig. Echter voor aanvang
van de viering, uw gegevens
te vermelden op de lijst bij
binnenkomst.
www. parochiesklaverblad.nl

Adventskerk
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Online viering Adventskerk
Aerdenhout.

Rafaelgemeente
Nehemia

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

Zondag 16 augustus 10u.
Spreker: Jurrin Reckers,
leider van CityShaspers.
‘Hulp geven aan degenen die het
moeilijk hebben’.

www.rafael-nehemia.nl

Zandvoort - Er zijn katten die
op zoek zijn naar een hele specifieke plek om te wonen. Vaak
is er met deze dieren ergens in
hun leven iets gebeurd waardoor ze gedrag hebben ontwikkeld dat niet heel handig
is voor een huiskat. Daardoor
moeten wij voor hen op zoek
naar dat ene huisje waar ze in
harmonie met hun nieuwe eigenaar kunnen wonen. En dat
valt vaak niet mee.

PKN Heemstede

Zie www.pkntrefpunt.nl
voor aanmeldingen.
De diensten kunnen online
gevolgd worden.

veel aaien maar wel spelen en
clickertraining.
Bij poes Halfie is het verhaal
een beetje anders. Zij was in
haar vorige huis niet gelukkig. Het is een poes met een eigen willetje die graag de touwtjes in eigen pootjes houdt. Ze
heeft niet zoveel behoefte aan
mensen om haar heen en zoekt
dus een plek waar ze lekker
haar gang kan gaan en zo nu en
dan een aai over de bol krijgt.
Voor Halfie zou een tuinderij,
boerderij of manege ideaal zijn.
Dan kan deze fraaie verschijning zich lekker bezig houden
met muizen vangen.

Op dit moment zoeken we
voor twee van zulke katten
een nieuw thuis. Eén daarvan
is een echte ‘projectpoes’. Vlekje is een jonge blom van nog
maar drie jaar oud. Ze vindt het
leuk om in het gezelschap van
mensen te zijn en is nog heel
speels. Maar Vlek heeft haar
grenzen en daar is in het verleden niet altijd rekening mee
gehouden. Bij ons kan ze zijn
wie ze is. Dat betekent niet te Als je interesse hebt gekregen

www.pknheemstede.nl

in Vlekje of in Halfie kun je contact met ons opnemen via:
088-8113 420 of
dierentehuis.kennemerland@
dierenbescherming.nl.
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.

H. Bavo parochie

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

Donderdag 20 augustus, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.
Aanmelden voor een viering
hoeft nu niet meer, wel dienen
de overige regels zoals handen
reinigen en afstand houden in
acht genomen te worden.

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

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!

Herenweg 88 Heemstede

Zondag 16 augustus, 10u.
Eucharistieviering.
Pater Tristán Peréz.

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

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

Achterweg 19A Heemstede

V.l.n.r: Halfie en Vlekje (foto’s aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland).

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

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

Koediefslaan 73 Heemstede

Info: info@rafael-nehemia.nl.

Speld in
hooiberg

de Heemsteder
Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

De nu-foto van Harry Opheikens is van 3 augustus 2020.
Genomen van een iets ander
punt dan de toen-foto i.v.m. een
grote boom, die het nu-beeld
belemmerde.
Mocht u informatie over de
Bronsteeweg hebben, dan kunt
u terecht via webmaster@hvhb.nl (H. Opheikens). Ook zijn
we op zoek naar beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel
023-8200170 (kantoor Heemsteder).

COLOFON

Petrakerk

Nederlands
Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Voor info over diensten
zie de website:
www.petrakerkheemstede.nl

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

www.parochiesklaverblad.nl

De Heemsteder: enige huis-aan-huiskrant
die iedere week verschijnt deze zomer
Heemstede - De Heemsteder verschijnt als enige Heemsteedse huis-aan-huiskrant iedere week deze zomer.
U kunt er dus op vertrouwen
dat ons redactieteam u wekelijks van lokaal nieuws voorziet.
Wij doen dat graag voor u.
De Heemsteder blijft altijd de
krant die je pakt, boordevol
nieuws, iedere week opnieuw!

Hervormd PKN
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Doopsgezinde Gemeente
Postlaan 16 Heemstede

Zondag 16 augustus, 10u.
Ds. Dirk Jorissen.

Zondag 16 augustus,
dienst met ds. Iris Speckman,
10.30 uur.

De diensten kunt u volgen
via de link:
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.

www.vdgh.nl

www.hervormdpknbennebroek.nl

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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Vier weken lang gratis ijs te winnen…!

Chocolaterie en Gelaterie Van Dam
viert de zomer met De Heemsteder
Heemstede - Bij tropische temperaturen zoals nu
kun je echt snakken naar heerlijk ijs. Wie Heemstede
kent weet dat Van Dam dé ijsspecialist van het dorp
is. Even een boodschap doen in de winkelstraat of
een ommetje met (klein)kind in de buurt en je ontkomt niet aan het idee even een ijsje bij Van Dam te
halen. Het stilt zo lekker de ijstrek! En daarbij is het
ook gewoon gezellig want je kunt voor de zaak van
Van Dam je ijsje eten en bijkletsen met goede vrienden. Of zomaar een praatje aanknopen met voorbijgangers of andere ijsgenieters. IJs brengt mensen samen! Over samen gesproken… Deze zomer
viert Van Dam samen met De Heemsteder de zinderende zomer. Een zomer waarin we wat meer in de
buurt blijven. Dat dit geen straf is, daarvan getuigen
de diverse leuke wandelingen die De Heemsteder in
de omgevingen doet, u leest erover in De Heemsteder. Samen met onze krant presenteert Willem van
Dam, eigenaar van de chocolaterie en gelaterie, een
viertal woordzoekers. Dat deze woordpuzzels populair zijn laten de vele inzendingen zien. En daarbij is
het gewoon leuk om wat te winnen. De vier woordzoekers hebben alle een thema, deze eerste heeft –
heel toepasselijk – het thema ‘ijs’.

Er zijn genoeg heerlijke smaken te kiezen dus die
vijf gold cards die er zijn te winnen kun je dus óók
gewoon in eigen zak steken. Let op: de smaken die
je in de woordzoeker vindt zijn niet per definitie te
vinden in het smakenpalet van Van Dam, dat wisselt bovendien, dus dat betekent terugkomen om
Wat kun je winnen?
ze uiteindelijk állemaal te proeven. Natuurlijk is ‘HeVan Dam geeft wekelijks vijf winnaars vijf gold melse Modder’ wél en blijver, de klassieker in het ascards. Zo’n gold card geeft recht op een zalig Van sortiment.
Dam ijsje met twee bollen naar keuze. Je kunt dus
met je gezin, vrienden of buren gezellig een gratis Naast het runnen van zijn bekende kwaliteitschocoijsje halen en lekker op het terras genieten van ge- laterie is Willem tevens betrokken bij de winkelierszelligheid en ijs.
vereniging. Een goedlopende winkelstraat is zijn
Maar liefst 100 ijsjes geeft Van Dam dus weg, een missie en daar is hij nog lang niet op uitgekeken.
leuke geste om de zomerse dagen wat kleur te ge- Ondernemers ondernemen en deze leuke ijs-actie
ven.
is er een product van. Het wordt een zalige ijszomer!

Puzzel en win

WOORDZOEKER ‘IJS’

!

Los de woordzoeker op en vorm van de overgebleven letters de winnende zin. Mail die
naar redactie@heemsteder.nl voor maandag 17 augustus 17.00 uur. Winnaars krijgen
de gold cards toegestuurd; ze zijn onbeperkt geldig! Een kaart cadeau doen aan iemand
anders mag ook; ze staan niet op naam.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Heel veel succes!
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YOGHURT
TOPPING
HOORNTJE
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KERS
CITROEN
MOKKA
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MANGO
KOKOS

Joke van der Zee
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Verhalenjuf Sybil van Dam in het zonnetje gezet

Een Koninklijke onderscheiding moet
je toch samen kunnen vieren
Heemstede - Sybil van Dam ontving rond Koningsdag een onderscheiding. Zij verdiende dit onder
andere voor het al 15 jaar lang organiseren van verhalentafels. Dit
in een aantal dorpen en steden
in de regio. Door de overbekende gezondheidscrisis van dit jaar,
werden de versierselen in haar
woonplaats Hoofddorp op sobere wijze door burgemeester Marianne Schuurmans overhandigd.

Coronaproof en succesvol Nederlands
leren spreken bij gezellige Taalsoos
Heemstede - Iedere week vindt
op woensdag van 10.15 tot 11.30
uur de Taalsoos plaats in de partytent aan de achterzijde van Plein1
in Heemstede. De Taalsoos is een
initiatief en samenwerking van
Platform voor integratie Heemstede, de gemeente Heemstede
en Bibliotheek Zuid-Kennemerland. De Taalsoos is voor anderstaligen die Nederlands als tweede taal willen leren, met name gericht op conversatie om zo goed
mogelijk te kunnen communiceren en te integreren binnen de
Nederlandse samenleving. De
groep cursisten bestaat uit allerlei gezindten. Dit
kunnen immigranten, expats of
vluchtelingen zijn die zich in Nederland hebben gevestigd. Ook
de liefde kan hen naar Nederland
hebben gedreven, zoals degenen
die een relatie met een Nederlander zijn aangegaan. Vorig jaar
maart is deze Taalsoos voor het
eerst van start gegaan. Vanwege
de huidige coronarichtlijnen kan
de taalsoos per keer in plaats van
20 cursisten met maximaal tien
deelnemers en twee vrijwillige
taalcoaches plaatsvinden. Om die
reden heeft de organisatie vooral voor hen reeds bestaande deelnemers benaderd: de inschrijving verliep via een whatsappgroep. Vandaar dat er niet actief
nieuwe deelnemers worden geworven. Om de coronarichtlijnen
te kunnen waarborgen, zijn er in
de tent cirkels gemarkeerd waar
op 1,5 meter afstand van elkaar
stoelen opgesteld zijn. De taalcoaches lopen daarom niet rond
en corrigeren per mail de zinnen

en de spelling van de opdrachten. De bijeenkomsten zijn tot zover een groot succes, dus nam de
Heemsteder een kijkje in de tent
bij Plein1.
Vanuit de Bibliotheek wordt de
Taalsoos gecoördineerd door
Martine Porienski, die educatieconsulente is voor volwassenen.
“Ik ben samen met een flink aantal vrijwilligers verantwoordelijk
voor het taalaanbod voor NT1 en
NT2. NT1 is Nederlands als eerste
taal (moedertaal) en NT2 gaat om
mensen die anderstalig zijn en
Nederlands als tweede taal leren.
De Bibliotheek biedt geen cursussen op het gebied van taal maar
biedt gelegenheid om, in groepjes extra te oefenen met taal, vaak
naast formeel taalaanbod”, vertelt
ze.
Liesbeth Mulder en Ingrid van
de Kasteele zijn vrijwilligers en
werkzaam als taalcoach. Liesbeth
heeft een achtergrond in klassieke talen zoals Latijn en Grieks. Dit
komt goed van pas. Ingrid van
de Kasteele heeft ook toneel gespeeld. “Dit is zo’n goed hulpmiddel als taalcoach, op deze manier kan ik ook de Nederlandse
taal non-verbaal uitbeelden”, vertelt ze. Ze heeft daarnaast ook als
taalcoach Kahled uit Syrië, die een
column schreef voor de Heemsteder, begeleid. Daarnaast worden
de taalcoaches bijgestaan uit Layla. Zij is zeven jaar geleden uit Irak
gevlucht en was in Bagdad lid van
de Armeense gemeente. “Als Arabisch sprekende cursisten echt
iets niet begrijpen, kan ik tolken”,
verklaart ze.

Links vestigingsmanager Martha ter Heijden en rechts Sybil van Dam.
En hoe denken de cursisten er zelf
aan sport en spel binnen de ge- ring is dat haar wel toevertrouwd.
over? Maysoun vluchtte voor de
meentegrenzen.
Alle inwoners van 55 jaar of ouder
oorlog uit Syrië. Ze vertelt: “Ik ben
Ook meegebrachte foto’s vormen kunnen iedere vrijdag van 10.00
nu drie jaar hier en de Nederlandvaak een aanleiding voor het op- tot 12.00 uur terecht in de biblise taal aan het leren. Lezen sprehalen van herinneringen. Sybil otheek Plein1. Het aanschuiven
ken en luisteren is belangrijk. Ik
van Dam leidt de gesprekken in aan de verhalentafel is helemaal
vind het niet moeilijk. Ook Kinda
goede banen en met haar erva- gratis, alleen als men een kopje
komt uit Syrië: “Ïk ben nu een jaar
koffie of thee wil drinken moet
hier, maar vindt Nederlands nog
daarvoor in het café in de bibliobest lastig, maar leer veel hier.”
theek worden betaald.
Tian, afkomstig uit Indonesië is
nu negen maanden in Nederland
Sybil had, ook weer wegens de
en beaamt dat: “Nederlands is
coronamaatregelen, de vasbest zwaar, maar wel een intereste deelnemers in twee (kleinere)
sante taal. Vooral zinnen maken is
groepen verdeeld om haar feestvoor mij best lastig qua grammaje mee te vieren. Op gepaste aftica.” Reggie komt uit de Verenigstand was de tent naast de biblide Staten en is tien maanden in
otheek fraai ingericht met tafels
Nederland. Hij heeft ook een tijd
en stoelen op 1,5 meter afstand.
in Denemarken gewoond. RegSpeeches bloemen en cadeautjes
gie heeft eerst een taalcoach aan
maakten deel uit van het samenhuis gehad. Lijkt Nederlands op
zijn. Sybil was verguld met de lieDeens? “Nou, Deens lijkt meer
ve woorden aan haar adres en de
op het Fries”, verklaart hij. Is zijn
geschenken. Ook interesse in de
moedertaal Engels dan een makverhalentafel, schuif gerust eens
kelijkere basis voor Nederlands?
aan op vrijdagmorgen. Aanmel“Niet echt”, vervolgt hij, “De zinsden is niet nodig.
opbouw is echt wel anders.”
Juyeon Chung komt uit Seoul,
Eric van Westerloo
Zuid-Korea. “Ik ben in 2010 naar Een aantal deelnemers van de verhalentafel.
Nederland gekomen vanwege
een vakantieromance”, vertelt ze
lachend. “Nederlands vind ik leuk,
ook de spelling. We helpen elkaar
om de taal te verbeteren. Ik vind
het leuk hier op de Taalsoos, er
hangt echt een goede sfeer. Niet
alleen de taal is belangrijk, maar Heemstede - Met deze zomerse
ook het sociale aspect.” En wat temperaturen is natuurlijk niets
is dank je wel in het Koreaans? lekkerder dan een luchtige en
“Kamshamnida”, antwoordt ze heerlijk frisse appel-spek panenthousiast. Wat is het toch ge- nenkoek met een lekker ijskoud
blond biertje uit eigen brouwezellig op de Taalsoos!
rij! Dat zit wel altijd wel goed bij
Heemsteeds oudste restaurant
Bart Jonker
De Konijnenberg. Maar De Konijnenberg heeft meer nieuws. Het
team van De Konijnenberg heeft
niet stil gezeten deze zomer.
Nieuwe routes zijn getest, speurverhalen zijn geschreven en arrangementen zijn gemaakt, voor
Heemstede/Regio - De Veilig- kids vanaf 4 jaar. Dit heeft gereheidsregio Kennemerland gaat sulteerd in twee nieuwe speurde coronamaatregelen strenger tochten door het Groenendaalcontroleren en handhaven. Dit se Bos. Je start en eindigt vanuit
meldde de NOS op 5 augustus op De Konijnenberg op de Herenhaar website.
weg. “We hebben de routes gemaakt voor juist ook wat kleinere
De burgemeester van de Haar- kids”, zegt Mandy Uitendaal van
lemmermeer en veiligheidsvoor- De Konijnenberg. “Als je alle spelzitter van de regio Kennemerland, letjes en opdrachten doet, duren
Marianne Schuurmans, noemt de routes ongeveer een uur en 15
deze maatregelen onvermijde- minuten. Een aantal opdrachten
lijk. “Nu het aantal besmettingen is het leukst als je met meerdestijgt, moeten we harder zijn. Het re kinderen bent. Ze zijn perfect
vriendelijk vragen is voorbij, we voor een verjaardagpartijtje.”Ga
gaan meer boetes uitdelen, het je met je (klein) kids een lekker
kan helaas niet anders. Mensen ‘buiten’ uitstapje doen, dan kun
hebben lang genoeg de tijd ge- je naar eigen inzicht een aanhad om te wennen aan de regels”, tal grotere opdrachten overslaan Foto’s aangeleverd door De Konijnenberg
liet zij weten.
en vooral lekker speuren met de
je tijdstip van vertrek bij een KoSchuurmans constateert de laat- bosbingokaart in het boekje.”
ste tijd dat mensen het min- De routes en spelletjes wandel je nijnenbergmedewerker. 5.00 per
der nauw nemen met de coro- in het hondenvrije deel van wan- kind incl. routeboekje, prinsesnaregels, wat direct tot een stij- delbos Groenendaal, maar let op: kroontje óf piraatbandana én caging van het aantal besmettin- je kunt wel een grazende buffel deautje uit de schatkist inclusief
een lekker zakje chips/pakje dringen leidt.
op je route tegenkomen!
Bij vertrek krijg je -geheel in stijl- ken in een tasje voor onderweg
De waarschuwing geldt voor al- een prinseskroon óf een piraten- (zonder chips/drinken 3.50 per
le gemeenten die onder de Vei- bandana mee en wat lekkers voor kind) Reserveer een tafel na de
ligheidsregio Kennemerland val- onderweg. Zoek mee met Kapi- speurtocht met een kindermenu
len, ook in Heemstede. Dit geldt tein Rabbit of met Prinses Elsa en vanaf € 7,95 per kind (ranja, pantevens voor de Haarlemmermeer, vind de verborgen schat en kraak nenkoek poedersuiker, kinderijsUitgeest, Heemskerk, Beverwijk, de code. Je kunt de speurtocht al- jecoupe).
Velsen, Haarlem, Bloemendaal en le dagen van de week lopen bin- Restaurant De Konijnenberg,
Zandvoort.
nen de openingstijden van De Herenweg 33, Heemstede, 023Konijnenberg, van 12:00-20:00 5848096. Kijk voor meer informaBron: NOS.nl
uur. Meld je wel even altijd vóór tie op dekonijnenberg.nl/kids.

Meer boetes uitdelen in regio Kennemerland

Strengere handhaving coronamaatregelen

Foto Bart Jonker

Sybil wilde dit echter niet zomaar
voorbij laten gaan voor de grote groep Heemsteedse inwoners
waar ze zo nauw contact mee
heeft. Heemstede kent al zes jaar
een groep ‘verhalenvertellers’ die
bijeenkomen in de gastvrije bibliotheek van vestigingsmanager
Martha ter Heijden. In de maanden maart t/m juni komen de leden ongeveer tien keer bijeen. Zij
vertellen verhalen uit hun eigen
verleden of leefomgeving. Verhalen van kort na de oorlog, de
groei die Heemstede doormaakte, voormalige en/of huidige winkels in het dorp of herinnering

Nieuwe speurroutes voor kinderen vanaf 4 jaar

Ahoy Piraat en prinses in De Konijnenberg
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Prachtige herinneringen ophalen met Ton van den Brink:

“Het was een fantastische tijd,
maar het is mooi geweest”
Heemstede - Vorige week kopte de Heemsteder op de voorpagina dat Ton van den Brink zijn werk als correspondent
beëindigt. Na bijna 30 jaar en met 84 levensjaren hangt hij de pen, het notitieboekje en het fototoestel aan de wilgen. Ton was het bekendste gezicht van onze krant, niet voor niets is zijn bijnaam Mr Heemsteder. Zijn artikelen vol
enthousiasme en passie én zijn warme en sympathieke persoonlijkheid zullen de inwoners van Heemstede met een
grote glimlach bijblijven. Ton heeft alle artikelen die hij heeft geschreven bewaard en gearchiveerd.
Samen gingen we met ‘onze’ Ton door zijn ordners heen en haalden we enkele mooie herinneringen op.
En toen was ik journalist
Ton: “Het eerste artikel dat ik ooit
schreef over een zwaan die gered werd uit de Van Merlenvaart
in augustus 1991. Ik zat net in
de flow dat ik gepensioneerd
was van mijn baan bij Vroom
en Dreesmann. Ik werd vriendelijk ontvangen op het Vogelhospitaal door de directrice, die
gelijk met dit interessante verhaal over de zwaan en botulisme
kwam. Ik dacht meteen: “Goh, dat

Ton en zijn vrouw Ria.

is best leuk om een verhaal over
te schrijven.” Je kon die verhalen
destijds bij de fotografiewinkel
van Henk Zoeteman op de Binnenweg inleveren. Dat heb ik gedaan. Naar aanleiding van dit verhaal belde Har Wolthuis mij op,
de toenmalige redacteur van de
Heemsteder. Hij zei dat ik een fototoestel op de redactie kon ophalen en vroeg me een verhaaltje te schrijven voor de krant over
een vijftigjarig huwelijksjubileum

in de Havenstraat. En toen was ik
een week daarna dus journalist”,
lacht hij. “Sindsdien volgden de
opdrachten. Naderhand kwam
ik erachter dat de vrouw van Har
Wolthuis een collega was van
mijn vrouw Ria, die beiden onderwijzeres waren op het Epileptisch
centrum. Mooi vond ik de ontwikkeling van Pim Lemmers van verkoper honingpotjes bij KIebert
tijdens braderieën en markten
tot imker die bijenkorven plaatste bij de Kinderboerderij, raadhuis, provinciehuis en zelf bij koning Willem Alexander op zijn
dak. Mooi om over die ontwikkelingen te schrijven. Pim gaat nog
even door!”

Wie is
toch die man die naast
mijn vader staat?
Als we samen de ordners met alle bewaarde geschreven artikelen
van Ton doorgaan, stuiten we op
het eerste verslag over de intocht
van Sint-Nicolaas in het haventje
Heemstede in 1991. Op de foto
staat nog het oude gebouw van
de ‘Olijftak’ op de achtergrond
“Ja”, lacht Ton, “Nog met wethouder Marijke Mous, compleet met
ambtsketen toen in haar rol als
loco-burgemeester. Ik stond altijd naast Sinterklaas op het podium of op het balkon. Mijn zoon
zei vroeger altijd: “Wie is die man
toch die altijd naast mijn vader
Close Up
staat?” Dat was dus Sinterklaas.
“Ik was eind jaren zeventig en in Simon Paagman van Radio De
de jaren tachtig voorzitter van Branding deed altijd verslag van
de filmclub Close Up in Haarlem”, de intocht op de radio. Ik stond
vervolgt Ton. “Ik ben daar een jaar veel naast Simon bij dit soort geof tien lid van geweest. Deze club legenheden, ook met Koninginwas een afscheiding van de Haar- nedag en dergelijke. Best wel
lemse filmclub, maar had voor- jammer dat Heemstede zelf geen
al Heemsteedse leden. Dat was lokaal radiostation meer heeft. Sibest een leuke tijd. We hadden mon Paagman had destijds een
onze filmavonden ‘s winters in soort ziekenomroep in het ziehet kapelletje van een kerkje op kenhuis. Daar is Radio de Brande Ramplaan in Haarlem, achter ding eigenlijk uit ontstaan.
Elswout. ’s Zomers waren we buiten en hadden we filmopdrach- Typegeit
ten, soms hele teamopdrachten. Het waren aanvankelijk allemaal
Deze filmclub had een uniek fes- handgeschreven artikelen die ik
tival: ‘Cinewitz’. Dit was ontstaan inleverde bij de redactie. Tot ze bij
van een zogenaamde vondst van de redactie zeiden: “Nou wordt
totempalen in Zandvoort, zoiets het zo onleesbaar, je gaat maar
als de beelden op Paaseiland. Dat typen.” Mijn zwager had nog een
was dus een grap, vandaar het oude schrijfmachine die ik kon
Duitse woord ‘Witz’ (grap). Enkele gebruiken, maar ik kon helemaal
komieken uit Zandvoort hebben niet typen! Op mijn werk vroehier nog hun hartelijke medewer- ger hadden we namelijk speciaking aan verleend.”
le typekamers met dames die alles uittikten. Heel oneerbiedig

gezegd werden die typegeiten
genoemd. Of je had een secretaresse die dat voor je uitwerkte,
dus je had nooit de noodzaak om
te leren typen. Toen moest ik er
ook aan geloven: Ria kwam toen
vanuit school uit met een cursus
blind typen. Die ben ik toen gaan
volgen. Nu ben ik ook zo’n typegeit: niet dat ik blind kan typen,
maar ik kom wel een heel eind. Ik
vond het lastig om op zo’n schrijfmachine te werken. Mijn zoon
had destijds kennis met een meisje uit de Fleur-op-organisatie. Zij
kreeg een nieuwe computer en ik
heb haar oude computer overgenomen. Daar heb ik het typen pas
goed op geleerd!”

geven moment riep: “Zou je niet
eens opzij gaan!” Het was wel de
beste foto van alle fotografen geworden, die ik ook aan het museum heb geschonken.

Culinaire, literaire avonden
en een bloemetjesjurk
Het leukste om te verslaan vond
ik de literaire en culinaire avonden die gehouden werden in het
Turkse restaurant Mediterraan
van eigenaar Birdal Özunan aan
de Krocht in Haarlem, zelf ook
dichter. Iedere maandagavond
vond zo’n avond plaats en dat
was zo leuk om mee te maken.
Dat moet rond 1998 geweest zijn.
Ook leuk waren de feestjes en serieuzer zaken op scholen, de con“Zou je niet eens opzij gaan”,
certen in muzikaal Heemstede en
riep prins Bernhard
het volgen van modieus HeemWelke reportage is Ton dan het stede met de vele modeshows
beste bijgebleven? “Nou, ik weet waar ik ooit nog eens een tachtignog dat ik in 1999 naar het Den jarige dame zag ronddraaien in
Hartogh Ford-Museum ging in een bloemetjesjurk.”
Hillegom voor een artikel. Dit was
twee jaar eerder door Kees den Dank jullie wel
Hartogh opgericht, vanwege zijn Zijn vrouw Ria komt er gezellig
oldtimerverzameling van Ford- bij zitten en kijkt mee in de ordjes. Prins Bernhard zou daar ook ners. Er is zoveel te vertellen. Ton:
zijn opwachting maken met een “Ria las altijd ieder artikel door albezoek. Ik had keurig een blazer vorens ik het doorstuurde naar de
aangetrokken voor deze gelegen- redactie. Het was echt een fantasheid. Prins Bernard maakte op dat tische tijd, maar het is mooi geterrein een toertje met een van weest. Maar de Heemsteder blijft
die oude Fordjes, samen met Den voor altijd in mijn hart gesloten.
Hartogh. Ik wilde een mooie fo- Het was ook een geweldig en geto maken. De beste plek was mid- zellig redactieteam bij de Heemden op de weg waar de auto aan steder. Dank jullie wel daarvoor
kwam snorren. Daar ging ik pon- Joke, Eric, Mirjam en Bart, voor de
tificaal staan om de beste foto te fijne en hechte samenwerking”,
maken. De auto kwam echter zo aldus Ton.
eng dichtbij, dat Zijne Koninklijke
Hoogheid prins Bernhard op ge- Bart Jonker
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Ton van den Brink: een heer van stand

Het team van de Heemsteder, v.l.n.r.:
Bart Jonker, Joke van der Zee, ‘nestor’
Ton van den Brink, Mirjam Goossens en Eric van Westerloo.

Heemstede - Nee het is zeker geen Ollie B. Bommel, dat was namelijk niet zo’n slimme
heer van stand. Dat is collega Ton wel. Hij beweegt zich gemakkelijk binnen de samenleving, open, spontaan en met kennis van zaken. Vooral zaken die de middenstand
betreffen. Als inkoper bij het helaas verdwenen, V&D ontwikkelde hij zich tot een expert op het gebeid van de detailhandel. Hij was daarom voor onze krant een goede
gesprekspartner voor de winkeliers. De verschillende winkelcentra in Heemstede
hebben geen geheimen meer voor hem. Daarnaast bouwde Ton een groot netwerk op van verenigingen, instellingen en betrokken inwoners. Dat resulteerde
in een jarenlange reeks aan artikelen en verslagen in de Heemsteder. In de afgelopen 30 jaar heeft hij van alles en iedereen langs zien komen. Soms kortstondig soms een duurzaam contact. Daarnaast is Ton ook altijd een fijne
collega geweest die op onze gezamenlijke redactiebijeenkomsten altijd
mooie anekdotes had. Ik begrijp zijn wens om na zoveel jaar te stoppen
als journalist. Voor ons allen komt een tijd om het wat rustiger aan te
doen. Ton heeft daar inmiddels zeer zeker de leeftijd voor. Onze redactie, maar velen in Heemstede, zullen deze gentleman journalist
zeker gaan missen. Wat rest is Ton al het goede en vooral een uitstekende gezondheid toe te wensen. Wij zien elkaar ongetwijfeld
in ons mooie dorp. Ton, het ga je goed!!!
Eric van Westerloo

Ton, we hopen je nog lang in ‘ons midden’ te hebben.

Ton, onze (t)rots in de branding
Heemstede - Ton, wat ga ik je missen, man.
Als er iets het gevoel van vertrouwdheid
gaf bij onze krant dan was jij dat. Nooit te
beroerd om een helpende hand toe te steken. Verteller van prachtige verhalen. Weet
je nog dat ik als ‘broekie’ bij de Heemsteder
kwam zo’n 11 jaar terug, als laatste lid van
het team van de Heemsteder?

genlijk niets in het team: we konden altijd
samen sparren. Als ik af en toe iets tegen je
aanhield, kon jij altijd een wijze raad geven.
Ik herinner me nog dat we een paar jaar geleden een kerstetentje hadden met het redactieteam ergens op de Zandvoortselaan.
Wij met de fiets, waarbij ik je nauwelijks kon
bijbenen, omdat jij een elektrische fiets had
en ik niet. Ik heb me suf getrapt. “Kom je
nog Bart?” riep jij dan.
Ton, heel hartelijk bedankt voor al je bijdragen en tomeloze inzet. Jij maakte mede de Heemsteder tot wat die nu is. Je was
onze (t)rots in de branding. Tijd nu om lekker te genieten met Ria van het leven. De
vriendschap blijft, ik trap graag wat harder
om met de vouwfiets naar jullie toe te fietsen, al is het niet elektrisch, voor een bakkie leut. Het ga je goed Mr Heemsteder, we
houden contact!

Met jouw schrijfstijl van artikelen was het
net alsof je het nieuws direct in de huiskamer van Heemstedenaren binnenbracht.
Persoonlijk, ongecompliceerd en vaak hartverwarmend. Dat is nou ook precies de omschrijving van hoe jij als persoon in elkaar
steekt. Zo ging je ook met iedereen om en
daarin zat nou precies je kracht. Dat werd
alom in Heemstede gewaardeerd. Je kwam
weleens een bakje koffie bij me halen en
dat deed ik ook regelmatig bij jou en Ria.
Over de krant, maar ook gewoon gezellig
als vrienden. Toen ik het stokje als redacteur van Joke overnam veranderde er ei- Bart Jonker

Ons aller Ton
neemt afscheid

Missen gaan we Ton allemaal: wij zijn collega’s en de lezers van de Heemsteder. Maar echt weggaan lukt dus
niet zoals The Eagles aangeven. Ton, je blijft er altijd een
beetje bij horen. Ik wens jou en Ria heel veel mooie jaren in goede gezondheid.

Heemstede - Ton van den Brink zou je kunnen
omschrijven als de ideale correspondent. Vanwege zijn makkelijke schrijfstijl – een van de pijlers
waar een huis-aan-huiskrant op bestaat. Immers,
een weekkrant die een heel dorp moet informeren moet iedereen kunnen aanspreken. Van doeners tot denkers en van leesgrage inwoners tot
mensen die weinig geduld hebben om te lezen.
Ton schreef voor elke bevolkingsgroep helder en
sprankelend. Nooit saai, nooit ellenlange stukken en altijd met een zeker optimisme. Ik leerde Ton kennen toen ik in 2003 voor de Heemsteder kwam werken destijds als bladmanager. Een
van mijn taken was het aansturen van het redactieteam, waar Ton het langst deel van uitmaakte. Het klikte meteen. Ton kan goed luisteren om
vervolgens van de meest uiteenlopende onderwerpen een mooi stukje te schrijven. Moeilijk onderwerp? Geen probleem, dat varkentje wist hij
altijd goed te wassen. Dit wordt nogal eens onderschat maar helder en pakkend schrijven, daar
moet je talent voor hebben. Ik denk dat het mede
voortkomt uit de wens om de wereld een beetje
mooier te maken. Klinkt hoogdravend terwijl Ton
nu juist zo niet is. Hij omringde zich net zo makkelijk met gevierde zakenlui als bewoners van de
Hartekamp. Een 100-jarige vond hij minstens zo
belangrijk om naartoe te gaan als een wethouder. Voor hem was ieder ‘op stand’ of juist ‘heel
gewoon, zoals wij allemaal mensen zijn’. Zo met
mensen om te gaan is voor mij altijd een voorbeeld geweest.
Ik las zijn en andere kopij altijd heel secuur (de
aard van het beestje) en Ton maakte er nooit een
probleem van als ik iets aanpaste. Of helemaal
niet plaatste, al waren die keren op een hand te
tellen. Het gebeurde soms wel want zijn bekendheid in Heemstede bracht menigeen ertoe hem
te vragen iets in de krant te schrijven. ‘Nee’ zeggen is dan best moeilijk!
Nu kun je gelukkig lekker zonder schroom ‘nee’
zeggen, het is mooi geweest. Geniet van je vrije
tijd, Ton!

Mirjam Goossens

Joke van der Zee

Ton van den Brink,
onze Pater familias
Heemstede - Als het vaste team van de Heemsteder
een familie zou zijn, dan is Ton onze Pater familias. Zo
voelt het voor mij althans. Toen ik in 2004 bij de Heemsteder in dienst trad werd mij snel duidelijk dat eenmaal aan de krant verbonden er geen weg terug is. Het
doet denken aan de laatste twee regels van de hit ‘Hotel California’: “You can check in any time you like, but
you can never leave”. Het kantoor van de Heemsteder,
toen nog aan de Camplaan, werd bemand door bladmanager Joke en collega Hanneke. Zij en de heren Ton
van den Brink en Wim Bak hadden een jarenlange historie bij ons blad. Ton en Wim vlogen gedurende dag in en
uit het kantoortje. Ze brachten ons het laatste nieuws
over Heemstede als ze weer eens op pad waren geweest voor een reportage. Het koffieapparaat maakte
overuren. Ik kreeg grote bewondering voor Ton; vooral
voor het gemak waarmee hij mensen uit alle lagen van
de bevolking (van ons dorp) benaderde. De juiste toon
vinden is een gave. Er sprak een mix uit van vriendelijkheid, distinctie, kennis van zaken, autoriteit en een goed
gevoel voor humor. Zijn ervaring als inkoper bij V & D
zorgde voor een natuurlijke klik met de lokale ondernemers. Door zijn inzet als vrijwilliger bij diverse verenigingen, organisaties en instellingen, samen met echtgenote Ria, had hij veel contacten opgebouwd. Voeg daarbij een vloeiende schrijfstijl en je hebt het ideale recept
voor een correspondent.
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Let op ‘zomerse brandwonden’ bij kinderen
Heemstede/Regio - Met de hittegolf dezer dagen waarschuwen de Nederlandse Brandwonden Stichting en de drie brandwondencentra voor onverwachts
gevaar. Oppervlaktes kunnen zo
heet worden dat dit zeker bij de
tere kinderhuid brandwonden
tot gevolg kan hebben. “Mensen hebben vaak niet door dat
alledaagse activiteiten met deze
temperaturen opeens gevaarlijk
kunnen zijn, denk bijvoorbeeld
aan een fietszitje of glijbaan.

Risotto met
coquilles en
pijlinktvis

pen. De dringende oproep aan
ouders is dan ook: wees je bewust
van deze mogelijke gevaren.

Geen blote voeten
“Het is bijvoorbeeld erg belangrijk dat kinderen niet zomaar op
blote voeten lopen. Tegels en
zand worden tijdens deze warme
dagen ontzettend heet. Ook zien
we in het brandwondencentrum
ongevallen bij kindjes die over
gras of zand liepen waar kooltjes
van een eerdere BBQ hebben gelegen. Doordat kinderen minder
Deze objecten kunnen zo warm eelt hebben, kunnen dit soort siworden dat deze brandwonden tuaties voor hen veel sneller gekunnen veroorzaken”, aldus An- vaarlijk zijn dan voor volwassenebeth de Vries, hoofd van het nen”, vult de Vries aan.
kinderbrandwondencentrum Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk.
Barbecueën
“Tot slot nog het advies om tijVolgens de Vries moeten we voor- dens de zomerse barbecue ook
al genieten van het mooie weer, te blijven opletten. In een andemaar wel blijven opletten. Een re omgeving dan thuis in de keutuinslang waar water in zit kan ken, kennen we de gevaren minbijvoorbeeld al opwarmen tot 60 der, hebben we minder routine
graden, maar ook van een sim- en gebeuren er dus vaker ongepel autostoeltje kan het riempje lukken. We zien helaas dat dan
al gevaarlijk warm worden. Enke- in een onbewaakt moment een
le voorbeelden van onverwach- kindje toch met de hete barbete gevaren, waar kleine kinderen cue in contact is gekomen”, aldus
brandwonden van kunnen oplo- de Vries.

Beeld: NieuwsFoto.nl

Fietser raakt gewond bij
aanrijding Julianaplein
Heemstede - Een fietser is donderdagmiddag 6 augustusgewond geraakt bij een aanrijding
op het Julianaplein. Een automobilist sloeg linksaf vanaf Eikenlaan naar de Julianalaan, toen
de twee elkaar raakten. De fietser kwam daarbij ten val. De man

is naar het ziekenhuis gebracht.
De fiets is bij omwonenden in de
voortuin gestald. Het slachtoffer
zal in het ziekenhuis aan zijn verwondingen worden behandeld.
De automobilist kon na de afhandeling van de formaliteiten zijn
weg vervolgen.

Vrouw raakt zwaargewond
door val van trap
Heemstede - Een vrouw is
dinsadgavond 4 augustus zwaargewond geraakt door een val van
een trap. Rond 22 uur ging het
fout in een woning aan de Lombokstraat. Meerdere hulpdiensten waaronder het traumateam
kwamen ter plaatse. De traumahelikopter landde op een gras-

veld aan de Cruquiusweg. Agenten hebben het medisch personeel naar de Lombokstraat gebracht. Het slachtoffer is na de
eerste zorg ter plaatse met spoed
naar het ziekenhuis gebracht.
De arts van het Mobiel Medisch
Team heeft het ambulancepersoneel daarbij ondersteund.

Foto aangeleverd door Nederlandse Brandwonden Stichting

Verkoeling op de Blekersvaart
Beeld: NieuwsFoto.nl

Recreëer veilig bij open
water tijdens de hitte
Heemstede/Regio - Wees je altijd bewust van de risico’s van recreëren in, op en langs open water. Bij zeer warm weer of een hittegolf moet er op nog meer aspecten worden gelet. Dit laat
Reddingsbrigade Nederland weten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
heeft onlangs het Nationaal Hitteplan geactiveerd.
De voorspelling is dat meerdere
Heemstede - Nicoline van Dalen maakte afgelopen zaterdag 8 au- dagen achtereen tropische temgustus deze vrolijke kiekjes van de Blekersvaart tijdens een ommetje. peraturen van boven de 30 graHet was zo warm, dat mensen in iedere vorm verkoeling op het water den worden gemeten. Die weerszochten. Heerlijk!
omstandigheden leiden, zeker in
de zomervakantie, tot extra drukte op de stranden aan zee, in waterrijke recreatiegebieden en bij
buitenzwembaden. Reddingsbrigade Nederland stelt: goed geinformeerd zijn, is van levensbelang.

achter het fornuis

Risotto komt uit het noorden
van Italië, oorspronkelijk uit de
regio Lombardia. Deze week
een verfijnde en heerlijke versie met coquilles en pijlinktvis. Het gerecht is wel bewerkelijk
en het schoonmaken van de verse pijlinktvis kost wat moeite en
geeft vieze handen, maar een hap van dit bereide smakelijke Italiaanse gerecht maakt alles goed. In Italië is risotto net als pasta
een eerste gang, een zogenaamde ‘primo’.
Benodigdheden (3 à 4 personen):
• 6 verse coquillemedaillons van de St. Jacobsschelp
• 6 verse pijlinktvisjes
• 2x 25 gram roomboter
• een pak risottorijst
• 2 Italiaanse bouillonblokjes Dado Classico van het merk Star
• 3 fijngehakte teentjes knoflook
• een Spaanse rode peper in ringetjes gesneden (verwijder eerst
de zaadlijsten)
• en bosje gesneden lente-uitjes
• 1 laurierblaadje
• wat gehakte verse korianderblaadjes
• zout en versgemalen peper
• een scheut cognac
• 50 gram versgeraspte Parmezaanse kaas
Bereiding:
Zet een middelgrote pan met water op met de bouillonblokjes
en breng deze aan de kook.
Maak de pijlinktvisjes schoon.
Trek het vel eraf en verwijder alle inhoud uit de huls, zoals baleintjes en dergelijke.
Schraap van de tentakeltjes
het vel eraf en verwijder de
ogen. Snijd de huls in ringen.
Was de coquilles en dep ze
met keukenpapier.
Laat in een diepere koekenpan
25 gram boter op middelhoog
vuur smelten. Voeg voordat
de boter bruin wordt de lente-uitjes, knoflook en de rode peper toe. Even laten fruiten. Voeg eerst de coquilles en dan de pijlinktvis toe. Afblussen
met cognac. Eventjes bakken, bak de coquilles lichtjes aan beide
kanten. Zet vuur even laag. Haal daarna met een schuimspaan
alleen de coquilles en de inktvis uit de pan en zet deze even weg
op een diep bord.
Voeg de risottorijst toe in de koekenpan op niet te hoog vuur.
Blus de rijst voortdurend al roerende af met de bouillon, zodat
de rijst niet aankoekt. Voeg ook het laurierblaadje toe. Herhaal
dit zo’n 20 minuten en laat 25 gram boter over rijst smelten in
pan.
Voeg na 20 minuten de coquilles en de pijlinktvis toe aan de
rijst. Blijf het geheel al roerende afblussen met de bouillon, totdat rijst gaar wordt (niet te gaar). Voeg als roerende de Parmezaanse kaas toe en wat gehakte korianderbladjes toe en blijf afblussen met bouillon. Proef of rijst gaar is. Het mengsel mag niet
te droog maar ook niet te nat zijn. Laat risotto even vijf minuten
staan. Daarna serveren. Garneer de risotto op de borden met
een korianderblaadje. Buon appetito!
Wijnsuggestie:
Een witte Arneis uit het Italiaanse Piemonte (Alba). Vraag uw
wijnhandelaar of slijter.

ters. De Medische Adviesraad
(MAR) van Reddingsbrigade Nederland wijst deze en overige recreanten nadrukkelijk op het risico van oververhitting en warmteletsels. Er zijn verschillende maatregelen te treffen om dit te voorkomen, hiervoor zijn adviezen geformuleerd. En gaat het toch mis:
lifeguards hebben bij hun opleiding geleerd wat de symptomen
van oververhitting en warmteletsels zijn. Zij zullen in hun toezichtgebied mensen die problemen ervaren met eerste hulp bijstaan. Maar de gouden regel voor
recreanten blijft: bel altijd eerst
112 bij (een vermoeden van) een
levensgevaarlijke situatie.

Risico’s
Veiligheid, en zwemveiligheid
in het bijzonder; het is van het
grootste belang. Daarom wijzen
Meer veiligheid in, op en langs Reddingsbrigade Nederland en
het water. Dat is de gezamenlijke de reddingsbrigades jong en oud
missie van Reddingsbrigade Ne- op de altijd bestaande risico’s van
derland en de 157 bij haar aan- recreëren bij open water. Ondergesloten reddingsbrigades. De streept wordt: zwem alleen op
goed opgeleide lifesavers en life- locaties waar dat is toegestaan
guards zetten zich dagelijks vrij- (zie HelpdeskWater.nl), in schoon
willig hiervoor in. Ze doen het en veilig water (zie Zwemwater.
uiterste om te zorgen dat er nie- nl). Zwem dus niet in rivieren en
mand verdrinkt en iedereen vei- kanalen.
lig kan genieten van het vele water dat Nederland telt.
Campagne
Voorlichting door ReddingsbriHittegolf
gade Nederland gebeurt onder
Bij een hittegolf constateren red- meer in de vorm van tips en addingsbrigades verspreid over het viezen. Reddingsbrigade Nederland een toename van het aantal land lanceerde in 2019 de camzwemmers, baders en waterspor- pagne ‘Aan de slag voor meer

veiligheid’, waarmee tips voor zowel recreatie aan zee als recreatie
bij binnenwater worden aangereikt. Deze campagne, die in 2020
is uitgebreid, omvat drie posters:
‘Zee’, ‘Mui’ en ‘Binnenwater’. Deze zijn nu ook beschikbaar in het
Arabisch, Duits, Engels en Pools.
Binnenkort verschijnen hiervan
tevens folders.

van de betekenis van de waarschuwings- en signaleringsvlaggen en de jongste badgasten een
06-polsbandje om te doen, zodat
vermist geraakte kinderen weer
snel met hun ouders of begeleiders kunnen worden herenigd.
Elke reddingsbrigade biedt informatie over hoog- en laagwater.
Bij eb (of afgaand tij; een daling
van de waterstand) krijgt stroVerantwoordelijkheid
ming een ‘duwtje in de rug’; dat
Reddingsbrigade Nederland stelt maakt bijvoorbeeld een mui nog
dat de verantwoordelijkheid voor verraderlijker! Bij oostenwind
(zwem)veiligheid primair bij de wordt het gebruik van (opblaasbadgast ligt. Er wordt op aange- bare) drijfmiddelen ten strengste
drongen vooral de informatiebor- ontraden, omdat er dan een groden te lezen, op de hoogte te zijn te kans op afdrijven bestaat.
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Cultuurhistorische wandeling langs rijksmonumenten

Bewoners Huis Leyduin gingen in
1931 graag winkelen in Parijs
Vogelenzang - Wandel op zondag 23 augustus van 14-15.30
uur mee over Buitenplaats Leyduin met geboren verteller Gert
de Kruif. Hij is de kleinzoon van
de vroegere tuinbaas en kent als
geen ander de geschiedenis, verhalen en anekdotes uit de tijd van
de voormalige bewoners. Gaat
u mee shoppen met de Lincoln
Convertible, samen met de bewoners van Huis Leyduin? Ze gaan
met hun privéchauffeur naar Parijs. De garderobe moet nodig
aangevuld worden. Het is 1931
en de Familie Dorhout Mees heeft
veel geld en geeft dat ook uit. Soberder levende familieleden spreken er schande van en vinden dat
ze op Leyduin ‘een grooten staat
voeren’. Dat is ook te zien aan hun
grote en rijk geornamenteerde
huis met een koetshuis vol auto’s
en paarden.
In verband met corona vindt de

De voetbal
rolt weer
De Lincoln Convertible met privéchauffeur voor Huis Leyduin (collectie
Gert de Kruif).
excursie geheel in de buitenlucht plaats. Reserveren is verplicht via www.gaatumee.nl , het
is niet mogelijk om ter plekke aan
te sluiten. Tijdens de wandeling
houden we 1,5 meter afstand.

Vertrekpunt: Parkeerterrein buitenplaats Leyduin, Woestduinweg 4 in Vogelenzang. Kosten:
€ 7,- en € 3,- voor kinderen tot
12 jaar. Beschermers €4,- en €2,voor hun kinderen.

Lunchconcerten in Grote of Oude Bavokerk
Haarlem - Op de zaterdagen 15
en 22 augustus vindt een lunchconcert plaats in de Grote of Oude Bavokerk op de Grote Markt in
Haarlem.
Gezien de situatie dit jaar geen
koren, maar er zijn twee bekende
Haarlemse musici bereid gevonden deze lunchconcerten te verzorgen. Dit zijn violiste Suzanne
Groot en Fredie Kuiper, accordeon en zang.
Duo Suzanne en Fredie spelen eigen nummers, Klezmer, Franse
muziek en liederen van Ramses
Shaffy en Lennaert Nijgh. Suzanne is eigenlijk klassiek violiste en
speelt desgewenst een klassiek
stuk tussendoor.
Eerste lunchconcert zaterdag 15
augustus van 13.15.- 13.45 uur
Suzanne Groot speelt dan werken
van Bach. Zij speelt de 1e Partita
van J.S. Bach voor viool solo.

Foto aangeleverd door Bavoconcerten
Tweede lunchconcert zaterdag
22 augustus 13.15 – 13.45 uur
Fredie Kuiper en Suzanne Groot
wandelen virtueel door Haarlem
en bezingen de stad.

Tijdens deze concerten is er ruimte voor 200 bezoekers, Aanmelden niet nodig.
Concerten gratis, entree Bavo
€2,50 p.p.

Heemstede/Haarlem - Echt serieus is het allemaal nog niet. De
clubs in de regio zijn weer aan de
training en aan het spelen van oefen- en bekerwedstrijden begonnen. De Kon. HFC beet het spits af
met een gedegen voorbereiding
dat, wegens de hardnekkige coronaperikelen, op de thuisbasis
werd afgewerkt.
Maar liefst 24 spelers werden, ondanks het warme weer, op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus flink onderhanden genomen
door coach Tamerus en zijn staf.
Het bleek dat de meeste spelers
in de aanloop van de eerste trainingen al thuis het nodige aan
hun conditie hadden gedaan.
Opmerkelijk fit doorstonden zij snel bekopen en een paar temde oefeningen.
po’s terugschroeven.
Niet onaardig om naar te kijken,
In het oefenduel op 4 augustus maar het zegt weinig over de
tegen DEM mochten alle spelers teams die er bij de eerste compelaten zien wat zij waard waren. titiewedstrijd moeten staan.
Zo kon het gebeuren dat er na
de rust een compleet ander elf- Ook HBC, RCH, Heemstede en
tal binnen de lijnen kwam. Even- VEW zijn aan hun eerste traininzo op 8 augustus in een oefendu- gen begonnen. HBC oefent op 16
el tegen Jong Volendam. Ook hier en 18 augustus respectievelijk uit
een wisseling van de wacht op tegen Velsen en uit tegen Kolping
het veld. Lastig spelen met tem- Boys. RCH oefent een maal uit op
peraturen boven de 30 graden. 16/8 tegen Rood Wit en speelt op
Jong Volendam trok van aanvang 19 augustus voor de Mid West
af fel van leer maar moesten dat cup tegen Onze Gezellen. VEW

en Heemstede hebben geen programma bekendgemaakt.
Corona kan de komende competitie nog danig verstoren. Wat te
doen als binnen een vereniging
of team het virus toeslaat? Wordt
er dan toch gespeeld, uitgesteld,
later ingehaald of verdwijnt het
uit de ranglijst? De komende
maanden zal blijken hoe zich dat
gaat ontwikkelen. De spelers en
supporters hebben er wel weer
zin in gekregen om hun geliefede
spel te spelen of te volgen.
Eric van Westerloo

Adriaan Pauwstrip door Eric J. Coolen en Bies van Ede
Deel 2 van het Pauw-feuilleton. Alle afleveringen zijn tevens te volgen op www.ericjcoolen.nl en
verschijnen eind september in boekvorm.

Kunstenaars gezocht voor
‘Creativiteit in Crisistijd’

Haarlem - De belofte om in 2015
terug te keren is niet waargemaakt. Maar de behoefte om te
verbinden is in coronatijd groter dan ooit en daarom is ‘Kunstschatten van Schalkstad’ nieuw
leven ingeblazen. “Deze oktober is de populaire kunstlijn van
Schalkwijk terug,” vertelt initiator Elizabeth Bondo (Mayamba), voorzitter van de Stichting
Palanka Negra. Kunstenaars van

binnen en buiten Schalkwijk zijn
welkom er te exposeren. Het doel
is om mensen van allerlei gezindten of culturen van binnen en
buiten Haarlems grootste wijk bij
elkaar te brengen. “Zo groots als
bij de laatste editie in o.a. Winkelcentrum Schalkwijk, zal het nu
niet zijn. “De coronaregels beperken de festiviteiten, maar binnen
de 1.5 meternorm kan veel. Iedere kunstvorm, van fotografie tot

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL

INFOVERSPREIDNET.NL

keramiek, houtbewerking, schilderen, tekenen, gedichten, dans,
muziek of zelfs ijzerslagerij, is welkom. De gemeente verstrekt daar
helaas geen subsidie voor, maar
staat toe dat er een kleine bijdrage van bijvoorbeeld 2,50 of 5 euro geheven wordt.” Kinderen mogen gratis een creatieve workshop bijwonen van Stichting
Kunstnest. De organisatie mikt op
50 kunstenaars die in Schalkwijkse woningen, tuinen, stichtingen
of bedrijven willen exposeren.
Mogelijk is er tevens een historische lezing in de bibliotheek en/
of een wandelroute langs plaatselijke blikvangers. Om te bewijzen hoe crisis juist tot kracht
en inventiviteit kan leiden, luidt
het thema ‘Creativiteit in Crisistijd’. Het evenement is op vrijdag
9, zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2020. Samenwerkingspartners zijn o.a. Stichting Dock en Bibliotheek Schalkwijk. Exposanten
krijgen een vermelding in de catalogus.
Aanmelden kost 10 euro en kan
t/m 30 september 2020 op:
inschrijven@kss2020.nl.

Robert-Jan Stips in de Pletterij
Haarlem - Musicus Robert Jan
Stips (bekend van bands als Supersister, Golden Earring, Sweet
d’Buster en de Nits) is maandag
31 augustus te gast in de muziekserie ZEQ-Attack in de Pletterij,
Lange Herenvest 122 in Haarlem.
Er zijn twee sessies: om 19.30 en
20.45 uur. ZEQ-Attack is een samenwerkingsproject van componist/pianist Ernst Oosterveld en
contrabassist Quirijn Altena.
In de concerten staat improvisatie centraal waarbij de computer,
via door Oosterveld ontwikkelde
software, een volwaardig muzikale partner is. Dit leidt tot ongehoorde klankwerelden.
Zie ook: ZEQ-Attack.com.
Kaarten: zie www.pletterij.nl.

Foto aangeleverd door de Pletterij
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Bovag: met winterbanden blijven
rijden in hitte onverstandig

Klassiekers in Heemstede

Regio - Tijdens een controle van
1.658 auto’s op diverse plekken
in het land ontwaarde Bovag afgelopen week bij 5,3 procent nog
steeds winterbanden. Dat percentage correspondeert op een
totaal wagenpark van 9 miljoen
met bijna 500.000 autobezitters
die ondanks temperaturen van
boven de 30 graden en een aanstaande hittegolf op winterbanden rijden.
De controle van Bovag vond
plaats op donderdag 30 en vrijdag 31 juli, toen de thermometers in het hele land de 30 graden Celsius passeerden. 88 voertuigen bleken uitgerust met winterbanden. Het rubber daarvan is
zachter en het profiel heeft speciale groefjes, zodat de band goede grip heeft bij koude omstandigheden en op een besneeuwd
wegdek. Bij hoge temperaturen
zorgt de winterband juist voor
een langere remweg, minder grip,
meer slijtage, meer afrolgeluid
en een hoger brandstofverbruik.
De rolweerstand van het zachte rubber op het warme wegdek is immers hoger en het is dan
ook ronduit onverstandig om bij
hoge temperaturen met winterbanden onder de auto te blijven
rijden.

Bigstockfoto

Verder viel op dat veel oude, kleine auto’s van winterbanden waren voorzien en dat veel auto’s
niet alleen verschillende merken, maar ook afwijkende types
banden gemonteerd hebben. Bijvoorbeeld zomerbanden op de
vooras en winterbanden op de
achteras.

is: ‘Snow’, ‘Winter’, ‘Polar’, ‘Alpin’ et
cetera. De controleurs van Bovag
namen ook veel vierseizoenenbanden waar en dat is voor de
gemiddelde Nederlandse automobilist waarschijnlijk een ideale
oplossing. Met een hoogwaardige vierseizoenenband is het mogelijk om veilig (genoeg) te rijden
in de zomer én in de winter, zonEen winterband is te optisch te der dat daarvoor elk halfjaar de
herkennen aan de vele kleine banden gewisseld moeten worgroefjes op het loopvlak. Daar- den. Voor veelrijders is de aparnaast staat er op de zijkant vaak te zomer- en winterband nog imeen commerciële benaming die mer het beste alternatief.
klip en klaar duidt op het seizoen waarvoor de band bedoeld Bron: Bovag.

Campagne ‘De Scholen zijn weer
begonnen’ van start
Heemstede - Juist na de zomervakantie bestaan er zorgen over
de verkeersveiligheid van scholieren. Veilig Verkeer Nederland
(VVN) roept alle kinderen en hun
ouders daarom op om de laatste
vakantieweek te gebruiken voor
het oefenen van de school-thuisroute.
De oproep vormt onderdeel van
de campagne ‘De scholen zijn
weer begonnen’ en komt voort
uit het feit dat jaarlijks vlak na de
zomervakantie onder fietsende
scholieren opvallend veel ongevallen plaatsvinden.
Zeven tips voor ouders om de
nieuwe route naar school te
oefenen
Ook al fietst je kind elke dag
naar school en rijdt het zelfstandig naar vriendjes of sport toe,
een nieuwe route is spannend.
Dit komt onder meer door de onbekendheid van de route en het
feit dat kinderen nog niet altijd in
staat zijn om hun fietsgedrag aan
te passen bij ingewikkelde verkeerssituaties.
Een veilige fiets is een eerste vereiste. Een schooltas achterop de
fiets of op je rug geeft meer balans en MONO-fietsen zonder af-
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leiding is een must. Vooraf oefenen neemt een deel van de onzekerheid bij je kind weg, waardoor hij of zij straks met een veiliger gevoel naar school fietst. Voor
ouders ook veel prettiger.
Kijk ook op: https://vvn.nl/thuis/

mijn-kind-in-het-verkeer/veilignaar-de-brugklas
Bronnen; Letsel Informatie Systeem
(LIS) van VeiligheidNL 2011-2015;
Kinderen van 0 tot 14 jaar SWOV
juli 2019.

COLUMNITEITEN

Knipoog
Deze week leest u in onze oldtimerrubriek ‘Klassiekers in Heemstede’ het verhaal over een Volkswagen Kever cabrio. De Kever mag je beschouwen als een van de meest spraakmakende auto’s
ooit gebouwd.
De Kever was de eerste auto van mijn vader. Hij
had hem tweedehands gekocht en was er echt
trots op. We schrijven rond 1967, toen hij mijn
moeder ontmoette, bij Pont d’Avignon, een dancing in Amsterdam. “We lopen even naar mijn
wagen”, zei hij tegen mijn moeder toen ze samen de dancing verlieten, die hierdoor geïmponeerd ik weet niet wat voor auto verwachtte. Dat
was dus dat grappige lieveheersbeestje op wielen met het overbekende pruttelende geluid.
Mijn ouders kregen verkering met elkaar en samen gingen ze met dit kevertje op vakantie naar
Frankrijk.
In het drukke centrum van de stad Amièns stonden ze achter een grote vrachtwagen voor het
rode verkeerslicht te wachten. Het was een wat

hellend vlak. De chauffeur had dat echter niet in
de gaten, dus de vrachtwagen gleed langzaam
achteruit. “Ho, ho”, riep mijn vader die vergat te
claxonneren. De klap was weliswaar zachtjes,
maar toch was een van de koplampen gesneuveld.
De Fransman uit de vrachtwagen was gelukkig
hulpvaardig. Hij wist niet zo snel een Volkswagengarage. Raak je de koekoek: een onmogelijke missie, want in die tijd waren in Frankrijk alleen maar garages met Franse automerken, zoals Renault, Citroën, Simca en Peugeot waar je
terecht kon. Dat moest dan maar.
In de Franse garage kregen mijn ouders het volgende probleem. Geen witte koplamplampen,
want in Frankrijk waren die destijds verboden en
reed je met geelkleurige koplampen. Dus kreeg
mijn vaders auto ter vervanging een gele koplamp. Zo heeft mijn vader lange tijd met een witte en een gele koplamp rondgereden, alsof de
Kever voortdurend een knipoogje gaf. Tja, daar
kon die andere beroemde klassieker, de 2CV oftewel de eend, weer niet aan tippen.
Bart Jonker

Een Duitse kever cabrio met een
vleugje Amerikaans
Heemstede - In deze aflevering van ‘Klassiekers in Heemstede’ belichten we een van de beroemdste auto’s ooit gemaakt: de Volkswagen
Kever. En wel een heel bijzondere: een Duitse Kever cabrio uit 1979, die aangepast is op de Amerikaanse markt met de daar geldende richtlijnen.
De trotse eigenaar is Paul de Backker uit Heemstede.
De prachtige Kever cabrio staat als opgepoetst
zilver uitnodigend te stralen in de zomerzon.
Paul: “De Kever werd van 1937 tot 2003 geproduceerd, eerst in Duitsland en vanaf 1979 in
Mexico. Wereldwijd zijn er ruim 20 miljoen stuks
van verkocht. De cabrioversie van de Kevers werden door de gespecialiseerde firma Karmann
in Duitsland vervaardigd. Deze is gemaakt voor
de Amerikaanse markt. Je kunt dat onder meer
zien aan de bredere zogenaamde ‘botsbumpers’ waar een schokdemper inzit. In de Verenigde Staten werd dit als eis gesteld, omdat de auto geen kreukelzone had. Je ziet ook dat de richtingaanwijzers groter zijn en dat die doorlopen
aan de zijkant. Ook dit stelden de Verenigde Staten als eis. De gewone Europese kevers hebben
die doorloop niet. Tevens waren er in de Verenigde Staten emissie-eisen. Deze cabrio heeft dan
ook een Bosch-injectie. Wat verder opvalt is dat
deze Kever geen regulier Volkswagenstuurwiel
heeft, maar een zogenaamd Wolfsburgstuur met
eigen logo, verwijzend naar de Volkswagenfabriek in Wolfsburg. Het wortelhouten dashboard
is ook zeer fraai.
Ik ben de derde eigenaar van deze auto. Hij was
van een Amerikaanse familie, die er vier bezat.
Een van de dochters startte een camping in
Frankrijk en nam de Kever mee naar Europa, die
er een kippenhok van maakte! Kun je het je voorstellen? De bekleding moest hierdoor compleet
vervangen worden.
Als kleine jongen was ik al dol op de Kever. Als
jongetje van 8 had ik een vriendje waarvan de
moeder een Kever had. Als we meereden, zaten
we dan samen achterin de ‘kattenbak’. Ik dacht
toen al: ‘Later als ik groot ben, wil ik ook een Kever.’ Toen ik 18 jaar was had ik rijles in een Kever
bij Brouwer in Heemstede. De Kever heeft eigenlijk altijd een rode draad gevormd in mijn leven. Ik heb deze Kever cabrio nu 18 jaar in bezit
en ik ben de derde eigenaar. Ik heb alle officiële onderhoudspapieren nog vanaf het begin in
mijn bezit. Zo kun je precies zien wat eraan ge-

daan is. Ik geniet er nog iedere dag van!” Trots
laat Paul zijn andere trots zien een Honda 400
Four motor uit 1977. Paul: “ Ik ben nu bezig met
mijn motorrijbewijs, dus ik hoop dat ik ook snel
deze motor kan proberen!”
Na afloop maken we nog even en ritje in deze
fraaie Kever Cabrio. Wat een heerlijke auto en
wat een genot deze pruttelende motor met dat
onmiskenbare Volkswagengeluid!
Bart Jonker
Heeft u ook een oldtimer met een verhaal en wilt
u hierover vertellen in de Heemsteder? Laat dit
dan per e-mail weten aan de redactie: redactie@
heemsteder.nl, o.v.v. ‘Klassiekers in Heemstede’. Wie
weet komen we bij u langs en komt uw bolide ook
in de krant!
Staat uw bolide in de krant? Dan kunt u een afspraak maken voor een gratis APK-keuring bij
Garage Turenhout, Raadhuisplein 7 in Heemstede,
tel.: 023-5291125.
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Ken uw tuin aan de rand van het bos
Heemstede - In deze aflevering
ontdekken we een bosrijke tuin
of tuin aan de rand van het bos.
Wat valt daar te zien?
Bont zandoogje
Dit fraai getekende bonte zandoogje (Pararge aegeria) is een
dagvlinder van de zandoogjesfamilie, waarvan in Nederland negen soorten vertegenwoordigd
zijn. Het bont zandoogje is veel
waar te nemen in en rond de bossen. De eerste vlinders vliegen in
april. De dichtheid op de vliegplaatsen kan heel hoog zijn, circa 22 tot 58 individuen per hectare. Het voedsel bestaat vooral uit
honingdauw van bladluizen, sap
van vruchten of bloedende bomen of nectar van bijvoorbeeld
bramen.
Bij lagere temperaturen vliegen ze vaker op open plaatsen
langs bosranden en paden, waar
de temperatuur hoger is dan in
het bos. Bij een hogere temperatuur, zoals de laatste dagen, zijn
de vlinders juist vaker midden in
het bos te vinden. De laatste jaren is het aantal zandoogjes talrijker geworden en worden ze regelmatig gespot. (Bron: de Vlinderstichting).
Brandnetel
Au, je wordt niet graag geprikt
door de brandharen van de grote brandnetel (Urtica dioica). Deze algemene plant die veel in bosrijke gebieden of tuinen wordt
aangetroffen, wordt nog weleens
door de mens verwenst. Bij aanraking van de plant breken de topjes van de brandharen af, die een
klein wondje in de huid veroorzaken. Een bijtend vocht dringt dan
het wondje binnen. Als brandnetels echter verwelkt of gedroogd
zijn, prikken ze niet meer.
Toch zijn brandnetels heel nuttig.
Voor veel vlinders zijn ze bijvoorbeeld onmisbaar en zijn het zogenaamde waardplanten voor de
rupsen, van onder andere de kleine vos en het koolwitje.
Ook kunnen ze gekookt als
groente of soep bereid worden.
Volgende week in ‘De Heemsteder achter het fornuis’ een recept
voor brandnetelsoep, waarvoor
alleen de bovenste zes bladen
van de plant geschikt zijn.
Uniek: de
blauwvleugelsprinkhaan
Een opvallende bezoeker in deze tuin vanwege zijn opvallende
gevlekte gestreepte uiterlijk. Het
blijkt om de redelijk zeldzame
blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerulescens) te gaan.
Een blauw-grijze tot bruine soort
met donkerdere dwarsbanden
over de voorvleugel. De achter-

Foto aangeleverd door IVN Zuid- Kennemerland

Heide-excursie in De Zilk
De Zilk - Op zondag 16 augustus
organiseert IVN-Zuid-Kennemerland van 14-16.30 uur een heide-excursie in de oude duinen
van De Zilk. De duinzoom van De
Zilk getuigt van een respectabele oorsprong. Terwijl de Hollandse kust overwegend kalkrijke duinen heeft, vindt u hier een zeldzame en kalkmijdende heidevegetatie: Alsof je op de Veluwe bent.
Een aanrader voor liefhebbers
van natuur en cultuurhistorie van
de oude duinen.

Bont zandoogje.

Te midden van en rondom een
bloeiend heideveld.
Toegangskaart AWD verplicht.
Vertrek: AWD-ingang De Zilk bij
het dorp De Zilk (Joppeweg 1,
Noordwijkerhout).
De wandeling wordt onder strikte coronarichtlijnen uitgevoerd.
Het maximaal aantal deelnemers is 8. Informatie en aanmelden (verplicht): Eric van Bakel:
ericvanbakel@hetnet.nl. Website:
www.ivnzuidkennemerland.nl.

Lunchconcerten in Grote of
Oude Bavokerk. Grote Markt in
Haarlem. Door violiste Suzanne Groot en accordeonist/zanger Fredie Kuiper. Van 13.1513.45 u. Ruimte voor 200 bezoekers, Aanmelden niet nodig. Concerten gratis, entree
Bavo €2,50 p.p.

22 augustus

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

16 augustus

Natuurwandeling door Haarlem. Start voor Albert Heijn
(To Go) in het station Haarlem
CS. Van 11-12.30 u. Aanmelden vooraf is verplicht, via Wim
Swinkels 023-5293302, ook
voor meer informatie. Max. 16
deelnemers.

Heide-excursie in de oude
duinen van De Zilk. AWD-ingang De Zilk bij het dorp De
Zilk (Joppeweg 1, Noordwijkerhout). Toegangskaart AWD
verplicht. Van 14-16.30 u. Max.
aantal deelnemers: 8. Informatie en aanmelden (verplicht):
Eric van Bakel ericvanbakel@
hetnet.nl.

23 augustus

Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland

Natuurwandeling door Haarlem
Haarlem - Zondag 16 augustus
kunt u met een natuurgids van
het IVN van 11 – 12.30 uur een
ochtendwandeling maken langs
verrassende natuur in de historische binnenstad van Haarlem.
Een verrassende wandeling door
flora en fauna op de Bolwerken,
in het Kenaupark en langs de
grachten. Ook wordt de invloed
van het oude duinlandschap

Brandnetels.

en van de geschiedenis binnen
Haarlem herkend.
Start voor Albert Heijn (To Go) in
het station Haarlem CS. De wandeling wordt onder strikte coronarichtlijnen uitgevoerd. Het
maximaal aantal deelnemers is
16.
Aanmelden vooraf is verplicht, via
Wim Swinkels 023-5293302, ook
voor meer informatie.

Vruchten, bessen en nazomerbloei
zien in wandelbos Groenendaal
De blauwvleugelsprinkhaan.
vleugels zijn opvallend blauw gekleurd, die alleen te zien zijn bij
het wegvliegen. Het halsschild is
breed met een onderbroken kiel
midden bovenop. De kop is, vanaf de zijkant gezien, vierkantig:
vanaf het voorhoofd loopt het
recht naar beneden.
Het beestje wordt vooral op zandgronden in Brabant, Limburg en

in het midden van Nederland en
de duinen aangetroffen. Ook op
heidevelden. Zeldzaam, dus vrij
opvallend en uniek dat hij in een
tuin is gespot. Misschien stiekem
meegereden op een auto die uit
het duingebied kwam?
(Bron: Waarneming.nl.)
Tekst en foto’s: Bart Jonker

Gamma-uil
poseert in
het donker

Heemstede - Nu niet eens een
natuurfoto die overdag, maar een
foto die ‘s avonds is genomen.
Thomas ter Wolbeek uit Heemstede legde dit fraaie plaatje vast
van gamma-uil op de zonnehoed.
Alsof het beestje ervoor poseerde. De gamma-uil is een algemene trekvlinder uit het Middellandse Zeegebied, die zowel overdag
als ‘s nachts vliegt. Deze niet inheemse soort is deze zomer vrij
talrijk en wordt veel waargenomen.
De naam gamma-uil komt van de
gammavormige vlek op de vleugels. De gamma-uil wordt in Nederland ook wel pistooltje genoemd.

Heemstede - Op donderdag 27
augustus, van 18.30-20.00 uur,
organiseert het IVN Zuid-Kennemerland i.s.m. de gemeente Heemstede een nazomerexcursie ´Vruchten, bessen en nazomerbloei in wandelbos Groenendaal’. Deze excursie sluit goed
aan bij de periode van het jaar.
De dagen worden weer korter, de
nachten weer langer en het bos
maakt zich op voor de herfst. Ook
in Groenendaal heeft de zomer
vruchten opgeleverd. Welke bessen zijn dat nou?

veel voorkomende zomereiken
beginnen hun eikels te maken, de
lijsterbes, sneeuwbes en de ribes
hun eigen bessen en de beuk zijn
alom bekende beukennoten. En
al deze noten en vruchten worden weer gegeten door konijnen,
vossen en eekhoorns. Wie wil zien
hoe mooi Groenendaal is op een
prachtige nazomeravond moet
zeker komen!

Bomen en struiken vormen
vruchten en zaden voor het nieuwe voorjaar. Dieren als konijnen en eekhoorns gebruiken de
vruchten en zaden om de winter mee door te komen. De bloei
aan bomen en struiken is afgelopen en de vruchten zijn gezet. De

Vooraf aanmelden (verplicht) of
meer informatie Wim Swinkels
06-52788835.

Vertrek om 18.30 uur bij het infopaneel op de grote parkeerplaats
bij het restaurant Groenendaal.

Het maximaal aantal deelnemers
is 16. Tijdens de excursie worden
strikt de coronarichtlijnen gehanteerd.

Wandeling buitenplaats Huis
Leyduin. Parkeerterrein buitenplaats Leyduin, Woestduinweg 4, Vogelenzang. Van 1415.30 u. Reserveren verplicht
via www.gaatumee.nl. Kosten:
€7,- en €3,- voor kinderen tot
12 jaar. Beschermers € 4,- en
€ 2,- voor hun kinderen.

30 augustus

10.000
stappenwandeling.
Start om 10 u vanaf Sportplaza
Groenendaal, Sportparklaan
16.

24 augustus

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

25 augustus

Leesclub met Nelleke Noordervliet bij Boekhandel Blokker.
Binnenweg 138 in Heemstede.
Om 20 u, max. 15 pers. Aanmelden kan via info@boekhandelblokker.nl of op tel.nr. 0235282472.

27 augustus

Vruchten, bessen en nazomerbloei in wandelbos Groenendaal. Excursie. Van 18.30- 20 u.
Vertrek bij het info-paneel op
parkeerplaats bij het restaurant Groenendaal. Vooraf aanmelden (verplicht) of meer informatie via Wim Swinkels 0652788835Max. aantal deelnemers: 16.

27 augustus en
3 september

Informatieavonden verslaving
(in 2 delen). Brijder Verslavingszorg, Schipholpoort 20 te Haarlem. Van 19.30 -21.30 u. Max. 8
pers. Informatie ofinschrijven?
via tel.: 088 – 358 38 00 of per
e-mail: preventie@brijder.nl.

TENTOONSTELLINGEN
T/m 30 augustus

Pride-tentoonstelling
Roze
Kunstlijn. Passage 20 in Zandvoort.

Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland

Tentoonstelling
schilderijen
van Gerda Aupers en Rob Hinse bij Welzijn Bloemendaal,
Kerklaan 6 te Bennebroek.

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 12 augustus 2020

Heemstede

Herdenking capitulatie Japan
Zaterdag 15 augustus

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram
Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open.
Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Adresgegevens
Raadhuis:
Raadhuisplein 1,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Openingtijden publieksbalie:
Maandag en dinsdag van 8.30 -13.00 uur
Woensdag van 8.30 -17.00 uur
Donderdag van 8.30 – 19.30 uur
Vrijdag van 8.30 – 13.00 uur
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Op 15 augustus 1945 kwam met de capitulatie van Japan een officieel einde aan de Tweede
Wereldoorlog. Daarmee stopte ook de Japanse bezetting van het toenmalige NederlandsIndië. De herdenking van de Japanse capitulatie bij het raadhuis van Heemstede vormt op
zaterdag 15 augustus het sluitstuk van de viering en herdenking van 75 jaar vrijheid. Dit gebeurt
met een korte ceremonie die om 12.30 uur begint, op het plein voor het raadhuis. Vanwege
de coronamaatregelen gaat het om een kleinschalige bijeenkomst zodat de 1,5 meter goed
gewaarborgd blijft. Daarom worden met name inwoners die zelf, of van wie de ouders indertijd
geïnterneerd zijn geweest in een jappenkamp, hiervoor van harte uitgenodigd.

Vlaggen op 15 augustus

Het is voor het eerst dat de gemeente op
15 augustus stil staat bij de Japanse capitulatie.
Het is niet de bedoeling dat er grote drukte
ontstaat bij de herdenkingsceremonie, vandaar
dat met name 1e en 2e generatie-slachtoffers
van de jappenkampen worden uitgenodigd.
Maar burgemeester Astrid Nienhuis nodigt alle
inwoners van harte uit op hun eigen manier
en eigen moment stil te staan bij het einde
van de Tweede Wereldoorlog. Dat kan door de
hele dag de vlag uit te hangen en Heemstede
zo op zaterdag 15 augustus rood-wit-blauw te
kleuren.

Programma zaterdag 15 augustus, locatie: plein voor het raadhuis

Samen met de deelnemers is het volgend programma samengesteld:
12.00 uur
Ontvangst
12.30 uur
Aanvang herdenkingsceremonie, met achtereenvolgens:
Welkomstwoord door burgemeester Astrid Nienhuis
Toespraak mevrouw Wanda Dondorp (spreekt als directeur Pedagogisch
en Psychologisch Centrum Heemstede namens cliënten)
Ceremoniële groet veteranen
Kranslegging
1 minuut stilte
Toespraak mevrouw Berthe Korvinus (was in de Tweede Wereldoorlog
geïnterneerd in een jappenkamp)
Toost op de vrijheid
Circa 13.10 uur Afsluiting

Nieuwe ligplaatsen Wagnerkade
De gemeente gaat de komende weken
8 nieuwe ligplaatsen voor pleziervaartuigen
aanleggen aan de Wagnerkade. U kunt
vanaf 17 augustus via de website uw
interesse kenbaar maken. Bewoners
van de Componistenwijk krijgen bij
toewijzen voorrang op andere inwoners

in Heemstede. Als er meer inschrijvingen
zijn dan beschikbare plaatsen dan wordt er
geloot door een notaris.
Kijk voor het inschrijfformulier en de
voorwaarden op www.heemstede.nl en
zoek op ‘ligplaatsvergunning’.

Heemstede

Samen zwerfafval ruimen
Een priknik-Foodbox voor de eerste 50 aanmeldingen!
Op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in Heemstede?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.heemstede.nl/nieuwsbrief

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

Combineer zwerfafval opruimen met een
gezinspicknick en maak er een heuse
priknik van! De gemeente houdt de
openbare ruimte dagelijks schoon maar
uw hulp bij het schoonmaken van onze
omgeving is van harte welkom.

Zwerfafval

Mede door de corona-crisis ziet u her en
der verdwaalde mondkapjes en plastic
handschoenen op straat. Ook is er meer
zwerfafval dat ontstaat door illegaal bijplaatsen
van (grof en rest)afval naast openbare
containers. Verder zoeken meer mensen
de rust en ruimte op in de buurt en laten
(onbedoeld) zwerfafval achter in de natuur.
Zwerfafval is storend, slecht voor het milieu en
kost veel geld en tijd om op te ruimen.

Help mee zwerfafval prikken en
geniet meteen van een heerlijke lunch
Extra hulp is welkom! Daarom bieden de
Gemeente Heemstede en de FOODBOX
met De Smaak van Heemstede de eerste 50
aanmeldingen een picknick box aan. Deze
bestaat uit een lunch voor 2 volwassenen en 2
kinderen tjokvol lokale heerlijkheden. Per gezin

ontvangt u een gratis set met hulpmiddelen,
zoals afvalgrijper, handschoenen groot en klein,
een veiligheidshesje en vuilniszak.. Meldt u zich
voor 18 augustus 9.00 uur aan via h.lankveld@
heemstede.nl onder vermelding van
‘Zwerfafvalactie’. De eerste 50 aanmeldingen
ontvangen op dinsdag 18 augustus bericht
of zij tot de 50 gelukkige gezinnen horen met
een FOODBOX. Op woensdag 19 augustus
haalt u vanaf 12.00 uur in het gemeentehuis de
zwerfafvalset op, al dan niet met de FOODBOX,
de smaak van Heemstede.

Meer informatie?

Kijk op www.wijmakenheemstede.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Borneostraat 20, het plaatsen van een
dakopbouw, wabonummer 657592,
ontvangen 27 juli 2020
• Brederolaan 18, het vergroten van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 660884, ontvangen
30 juli 2020
• Cruquiusweg 130, het uitbreiden van
het woonhuis op de 1e verdieping,
wabonummer 659027, ontvangen
28 juli 2020
• Frederik van Eedenplein 42, het plaatsen
van een dakkapel op het zijgeveldakvlak
en vergroten dakkapel op het
achtergeveldakvlak, wabonummer 661137,
ontvangen 31 juli 2020
• Herfstlaan 3, het kappen van 10 bomen;
zomereik, witte paardenkastanje,
zwarte den, moseik, zoete kers, spar,
3ratelpopulieren en een ruwe berk,
wabonummer 5485740, ontvangen
30 juli 2020
• Raadhuisstraat 30, het plaatsen van reclame,
wabonummer 659510, ontvangen
29 juli 2020
• Reggelaan 14, nieuwbouw van een
bungalow met kelder, wabonummer
660854, ontvangen 31 juli 2020
• W. Denijslaan 4, het plaatsen van een
fietsenoverkapping, wabonummer 659818,
ontvangen 29 juli 2020
• Zernikelaan 31, de entree van de woning
wijzigen, wabonummer 660774, ontvangen
31 juli 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Alberdingk Thijmlaan 54, het maken van een
doorbraak tussen keuken en woonkamer,
wabonummer 645720, verzonden
3 augustus 2020
• Franz Leharlaan 103, het vervangen van
de garagedeur, wabonummer 643250,
verzonden 3 augustus 2020
• Jan van Goyenstraat 25A, het uitbreiden van
het woonhuis op de 1e verdieping met een
berging en serre op het dak van een winkel,
wabonummer 630493, verzonden
7 augustus 2020
• Julianaplein 1, het tijdelijk plaatsen van een
tent t.b.v. activiteiten voor inwoners
(01-07-2020 tot 01-10-2020), wabonummer
656414, verzonden 7 augustus 2020
• Roerdomplaan 32, het plaatsen van
transparante en schuifbare balkonbeglazing,
wabonummer 655244, verzonden
3 augustus 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van het besluit aan de aanvrager in
bezwaar bij het college van Burgemeester en
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.
Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
• Van der Waalslaan 34, het plaatsen van
een dakopbouw, wabonummer 643260,
ontvangen 5 juli 2020
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.
Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
• Van der Waalslaan 34, het plaatsen van
een dakopbouw, wabonummer 643260,
ontvangen 5 juli 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

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

Inzien, reageren, bezwaar maken
Melding bomenkap
In het kader van Vervangingsplan oude
populieren in Heemstede (collegebesluit juni
2018) worden de volgende bomen gekapt
(voor alle bomen geldt herplant op locatie:
• Parkeerterrein Watertorenpark. 2x Populus
italica ‘ Nigra’, 60-70 cm. van 2-3 bomen.
Deze bomen worden verwijderd i.v.m.
sterfte na inspectie.
• Ir. Lelylaan t.h.v. nr. 17. Robinia speudoacacia
‘Bessoniana’, 30-40 cm.
• Amer 7. Alnus Glutinosa, 50-60 cm.
• Amer 12. Alnus Glutinosa, 50-60 cm
• Amer 16. Alnus Glutinosa, 50-60 cm.
• Kadijk 15. Alnus Glutinosa, 50-60 cm.
• Sportparklaan, sportpark langs de Ringvaart.
3x Alnus Glutinosa, 20-30 cm
• Ringvaartlaan t.h.v. nr. 4, sportpark.
Betula pendula, 10-20 cm.
• J.P. Strijboslaan t.o. nr. 23;
Alnus cordata 30-40 cm.

ACHTERGRONDEN

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’.

Door Eric van Westerloo

Het verhaal achter de ontploffing
De ontploffingsramp in Beirut is geen nieuws dat
direct op Heemstede slaat, maar wel iets wat ook
onze inwoners met verbazing op afstand hebben
gadegeslagen. Hoe het zover heeft kunnen komen
heb ik getracht te achterhalen.
Het schip de Rhosus
Een 1900 ton en 87 lange vrachtvaarder onder de
naam Daifuku Maru nr. 8 werd in 1986 opgeleverd
door de werf Tokuoka Shipbuilding in Japan. Vervolgens veranderde de naam tot 2002 in Seokjung
nr.505, Zheng Long tot 2007 en in New Legend Glorytot 2008. Waar en wanneer het schip tot de Rhosus werd omgedoopt is onbekend. Dat het schip
slecht onderhouden was beaamde de laatste opvarenden. De Georgiër Igor Grechushkin werd in 2013
de eigenaar. Het schip zelf voer onder Moldavische
vlag. In 2013 lag het al eens aan de ketting in Spanje wegen onbetaalde havengelden.
Het voorspel
De laatste kapitein van het schip Boris Prokoshev
doet zijn verhaal. Een triest verhaal van een man die
het financieel niet gemakkelijk had. Een levensweg
met problemen. Hij stapte in 2013 aan boord van de
Rhosus. Hij woonde in Odessa, de havenstand in de
Oekraïne en werd door een agentschap benaderd
voor het kapiteinschap op de Rhosus. Eerder al had
hij 4 maanden op dit schip gevaren. Het was geen
comfortabel schip en de omstandigheden moeilijk,
maar wat moest hij, werk is inkomen. In die vier eerdere maanden waren Cyprioten eigenaar van het
schip. Dat bleek bij vertrek opeens anders te zijn en
was Igor Grechushkin de nieuwe eigenaar. Zijn bedrijf Teo Shipping stond vanaf 2012 ingeschreven
op de Marchalleilanden en hield in 2014 op te bestaan. Igor bezocht Boris op het schip. De toenmalige bemanningsleden gingen van boord. Prokoshev vroeg aan de afstappende kapitein naar de reden van het vertrek van de bemanning. Deze kapitein bleek een klootzak volgens Boris. “Hij vertelde mij de ware reden niet, want die lag in het feit
dat de bemanning niet werd betaald.” De afstappers
maakten zich snel uit de voeten. Een verklaarde dat
ze geen zin hadden naar Mozambique te varen en
zo te lang van huis te zijn. Boris wilde graag naar
Mozambique want hoe verder, hoe meer er te verdienen viel.

Mozambique. In september 2013 voer het schip via
Turkije en naar Piraeus in Griekenland. Daar moest
het schip tanken en bestelde de bemanning wat ze
nodig hadden. Grechushkin tekende voor de bestellingen, maar eenmaal aan boord haalde hij het
weer op en bracht de goederen terug naar de leveranciers. ‘Geen geld ‘ was zijn verklaring. De Rhosus had technische problemen en meerde aan in
Beirut. Grechushkin maakte gebruik van de situatie
en beval de crew zware machines op het dek te laden. Bij de eerste machine bogen al spanten door
en een tweede en derde zouden het schip kunnen
verwoesten. Boris weigerde de lading. Grechushkin
voerde de druk op, maar de kapitein bleef weigeren.
“Vaar maar naar Larnaca op Cypus”, was de nieuwe
opdracht. Cyprus was de toenmalige woonplaats
van Grechushkin. Zover kwam het niet. De autoriteiten in Beirut legden beslag op het schip en haar lading wegens niet betaalde havengelden. Ook gaat
het verhaal dat het schip onvoldoende zeewaardig
was om verder te varen. Er bleek onderwater een
gat te zitten. Dat was bekend bij de bemanning die
regelmatig het water terug de zee inpompten.
Het gerechtshof in Libanon besliste de lading in
beslag te nemen. Grechushkin deed afstand van
schip en lading. Vanuit Mozambique had Grechushkin 1 miljoen dollar ontvangen voor het transport.
Toch bleek er voor niets geld te zijn. De bemanning
ging in staking toen betaling uitbleef. Vijf mannen
mochten van boord, maar de kapitein, hoofdwerktuigkundige, de derde machinist en de bootsman
moesten blijven. Gedurende 11 maanden zat deze bemanning, 3 Oekraïners en de Russische kapitein aan boord, zonder salaris, zonder eten en drinken van de eigenaar. De havenautoriteiten verstrekte gelukkig wel voedsel.

De afloop
De bemanning schreef wekelijks brieven aan o.a.
Poetin en andere autoriteiten zonder enig succes.
Nadat de lading was gelost mochten ze na 11 maanden eindelijk naar huis. Boris Prokoshev is met pensioen gegaan hij kocht een appartement in Sotsji.
Hij betaalde de projectontwikkelaar, maar dat bleek
een crimineel. Deze verdween in de gevangenis en
Boris kon naar zijn geld en appartement fluiten. Nu,
gepensioneerd, kan hij ternauwernood het financiele hoofd bovenwater houden. De gevolgen wat er
met de lading is gebeurd is bekend. Van GrechushDe reis
kin is niets meer vernomen. Het schip zou zijn geIn de Georgische havestad Betumi werd een lading zonken al komt het in Moldavische scheepsanalen
ammonium nitraat geladen met bestemming Beira in 2018 nog altijd voor.
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Politie veegt strand Bloemendaal leeg
Bloemendaal aan Zee - De politie heeft zondagavond 9 augustus het strand bij Bloemendaal
aan Zee schoongeveegd. Aanleiding was een groot aantal bezoekers dat zich niet aan de coronamaatregelen hield.
Eenheden uit de hele regio kwa-

men ter plaatse. De politie heeft
de bezoekers opgeroepen het
strand te verlaten. Toen hier geen
gehoor aan werd gegeven, is het
strand op linie schoongeveegd.
Daarbij zijn meerdere honden ingezet als dwangmiddel. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.

De strandgangers op het strand
moesten het strand verlaten.
De bezoekers van strandtenten
mochten in de horecagelegenheid blijven.
De strandgangers zijn naar de
strandopgang geleid en daarna
naar huis gestuurd.

Energiezuinig bouwen verhoogt
kans op oververhitting woning
Heemstede/Regio - Het wordt
de komende dagen weer warm in
ons land. De temperatuur loopt
op en daarmee stijgt ook de kans
op oververhitting van de woning. Dit kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Boven
een bepaalde waarde kunnen hoge temperaturen leiden tot hittestress, verminderde productiviteit en oververmoeidheid. En dat
in de tijd van het nieuwe normaal
waarin mensen steeds meer thuis
zijn en werken. Eén van de ruimten in huis die vaak als thuiswerkplek gebruikt wordt is de zolder.
Laat dat in veel gevallen ook nog
eens de warmste ruimte in huis
zijn. Hoe wordt voorkomen dat
de woning en de bewoners oververhit raken?
Uit de Healthy Homes Barometer,
een studie in opdracht van de VELUX Groep, blijkt dat 87 procent

van de Europeanen minimaal 1
keer per jaar oververhitting in
hun huis ervaart, 31 procent voelt
zich zelfs regelmatig te warm.

dat een oververhitte kamer minder snel afkoelt.

’s Nachts energiezuinig
koelen en luchten
Vanuit wet- en regelgeving wordt Door ’s nachts een dakraam (bijvanaf 1 januari 2021 een grens- voorbeeld boven de trapopgang)
waarde ingesteld voor de kans en een kiepraam lager in de geop
temperatuuroverschrijding vel tegen elkaar open te zetten,
(de zogenaamde TOjuli-waarde). wordt warme lucht in de woBij bestaande oudere woningen- ning afgevoerd, het ‘schoorsteenbouw zonder goede isolatie is het effect’. “Wanneer hoog in de wolastig om zonder actieve koeling ning ramen opengezet kunnen
de woning koel te houden. Dit is worden, kan de complete woook het geval bij nieuwbouwwo- ning eenvoudig en energiezuiningen. Nieuwe woningen wor- nig door thermische trek worden
den zo energiezuinig mogelijk gekoeld, zodat de temperatuur in
gebouwd zodat zij hun warm- huis ’s ochtends weer aangenaam
te beter vasthouden. Door dik- is. Door overdag buitenzonwerinkere muren, kleinere raampartij- gen gesloten te houden, wordt
en en luchtdicht bouwen blijft de de warmte van de zon tegengewarmte ’s winters binnen beter houden wat verdere opwarming
behouden en is er geen natuurlij- tegengaat.
ke ‘tocht’ meer. Diezelfde isolatie
zorgt er in de zomer echter voor Bron: VELUX Groep.

