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Winnaar 
kruiswoordpuzzel
Heemstede - De prijswinnaar 
van de kruiswoordpuzzel van 
vorige week is bekend. Veel 
gegadigden deze week weder-
om in de race voor de gevulde 
Albert Heijntas.

De juiste oplossing is: ‘Een 
gegeven paard is niet gekocht’. 
Uit de loting van juiste oplos-
singen is Mimi Tchang de geluk-
kige winnaar geworden van de 
goedgevulde AH-boodschap-
pentas, af te halen bij de Albert 
Heijnvestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 te Heemstede.

De winnaar is op de hoogte 
gebracht. Gefeliciteerd met uw 
prijs! Volgende week weer een 
nieuwe kruiswoordpuzzel met 
nieuwe kansen.

Heemstede – Donderdag 25 augus-
tus is er weer een mooie avondwan-
deling door Wandelbos Groenendaal 
met een natuurgids van IVN Zuid-
Kennemerland. De dagen worden 
korter en de zomer heeft ook in 
Groenendaal weer veel vruchten 
gebracht. Welke dit zijn en wat 
maakte ze zo bijzonder?

De vruchten en bessen zijn voor 
vogels en andere bosbewoners een 
gezonde maaltijd voor de winter. 
Hazelaar, beuk, tamme kastanje, 
meidoorn en sleedoorn dragen 
vruchten en rozebottels en bramen 
zijn volop aanwezig. Late bloeiers 
zoals de wilde teunisbloem, klaver, 
springbalsemien en koninginnen- of 
leverkruid laten hun mooiste kleuren 
zien en ook de eerste paddenstoelen 
komen tevoorschijn. Dit alles op een 
oud landgoed waar je met een beetje 
geluk een ree, eekhoorn of buizerd 
kunt spotten.

Wilt u met eigen ogen zien hoe mooi 
het historische Groenendaal is op 
een mooie nazomeravond?
Verzamelen op 25 augustus om 18.30 
uur bij het info-paneel op de grote 
parkeerplaats bij het restaurant Groe-
nendaal, Heemstede.

Aanmelden is niet nodig. Informatie: 
Wim Swinkels, tel.nr.: 06-52788835.

De nazomer ontdekken in 
Wandelbos Groenendaal

Door Bart Jonker 

Zandvoort – Zandvoort maakt zich 
al helemaal op voor het grote evene-
ment Dutch Grand Prix begin septem-
ber. In aanloop naar de startblokken 
van de Dutch Grand Prix die plaats-
vindt op 4 september, staat de motor 
in Het Zandvoorts Museum aan de 
Swaluëstraat 1 al warm te draaien 
met de tentoonstelling ‘Max in Car 
Toon’ in combinatie met Car Art. Het 
is een tentoonstelling gemaakt door 
Toon van Driel in samenwerking met 
Zandvoort Beyond, het side events 
programma van de Formula 1 Heine-
ken Dutch Grand Prix en de Car 
Art-organisatie.
Afgelopen vrijdagmiddag 12 augus-
tus werd deze tentoonstelling onder 
anderen in bijzijn van striptekenaar 
Toon van Driel (bekend van onder 
meer de strip FC Knudde) en direc-
teur Nederlandse GP/voormalig 
coureur Jan Lammers feestelijk afge-
trapt. Deze tentoonstelling loopt tot 
en met 9 oktober. 
  
“Max Verstappen doet het leuk”
Directeur Hilly Jansen van het Zand-
voorts Museum vertelt hoe deze 
tentoonstelling tot stand is gekomen. 
Striptekenaar Toon van Driel heeft 16 
jaar in Zandvoort gewoond. Ik belde 
hem en vroeg of ik hem op de ‘Walk 
of Fame’ mocht zetten. Toon zei toen: 
“Nee joh, dat wil ik niet: zo belangrijk 
ben ik niet, maar nu ik je toch aan de 
lijn heb: die Max Verstappen doet het 

wel leuk. Is het niet wat voor het 
museum als we een Max-tentoon-
stelling gaan doen?” Want Max was al 
onderdeel van zijn strip FC Knudde. 
Nou, toen waren we natuurlijk 
meteen verkocht en hebben we dit 
opgezet.
Deze tentoonstelling is zo anders dan 
anders, het combineert fantastisch 
met de hedendaagse kunstenaars 
van Car Art, die gekke en bijzondere 
dingen hebben gemaakt onder het 
mom van het thema ‘auto’ die in het 
museum en elders in Zandvoort te 
zien zijn .Onder meer is er een 
levensgroot paard gemaakt van 
autobanden op pop up museum 
raadhuis (t/m 9 oktober) en zijn 
andere kunstwerken in het wagen- 
en kunstpark op het Burgemeester 
van Fenemaplein aan de Boulevard 
t/m 4 september te bewonderen”, 
aldus Hilly.  

Hartkloppingen
Circuitspreker Arthur Dekker haalde 
bij de aftrap onder anderen Toon van 
Driel en Jan Lammers naar voren. 
Toon van Driel, fervent fan van Max 
Verstappen vertelt enthousiast: “Ik 
was totaal overstuur en door het 
dolle om de deadline te halen voor 
deze tentoonstelling. In zijn eentje 
bezorgt Max me elke race hartklop-
pingen. Deed zijn vader Jos al des-
tijds”, lacht hij. “In het museum zijn 
de strips te zien waar Max Verstap-
pen een rol in speelt. Op de voorstel-
ling op de muur is een humoristische 

afbeelding van Max zijn racewagen 
die ik heb gemaakt. Daarop is van 
alles te zien aan kleine details, kijk 
maar eens goed. Mijn vrouw kleurt 
altijd mijn strips in.”, aldus Toon van 
Driel. Ook zij werd even naar voren 
gehaald. 

Ook andere mooie dingen
Ook Jan Lammers is zeer te spreken 
over de tentoonstelling. “Superleuk, 
deze tentoonstelling, vooral nu met 
dit thema van Toon van Driel. Ik vind 
het ook geweldig met de Grand Prix 
in Zandvoort dat je in staat bent om 
andere mooie dingen te doen, voor 
organisaties zoals bijvoorbeeld 
Nieuw Unicum, dat nu ook steeds 
meer belicht wordt. Dat vind ik ge-

weldig”, aldus Jan Lammers. Daarna 
overhandigde Toon van Driel in bij-
zijn van het publiek aan Jan Lammers 
een van zijn originele striptekenin-
gen.  
   
Zandvoort Beyond
Zandvoort Beyond is het Side Events 
programma waarmee de ‘Formula 1 
Heineken Dutch Grand Prix’ niet 
alleen gevierd wordt op het Circuit, 
maar ook in Zandvoort én in de 
regio. Zandvoort Beyond biedt een 
breed programma voor iedereen. 
Ook deze expositie is onderdeel
van het veelzijdige side events 
programma.
Meer informatie:
www.zandvoortsmuseum.nl.

Toon van Driel vereeuwigt Max Verstappen en Grand Prix in
‘Max in Car Toon’ samen met Car Art in het Zandvoorts Museum

Overhandiging van de striptekening aan Jan Lammers (links) door Toon van Driel (midden), rechts circuitspreker Arthur Dekker. Foto’s: Bart Jonker. 

De afbeelding van Toon van Driel.
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Binnenweg 71 is gebouwd in 1924, maar voor de 
tijd is er ook al sprake van Binnenweg 71, want in 
mei 1920 wordt door iemand een werkmeisje 
gevraagd op nummer 71. 
De toen-foto (archief Piet Bos) is uit de tijd dat Knip-
pers zijn kapperszaak had op nummer 65 (vanaf jaren 30), links op de foto, 
daarnaast de nummers 67, 69 en helemaal rechts 71 met voortuin. 
Sinds het pand gebouwd is, heeft het diverse bewoners gekend. Dat 
werden er meer toen ook nog in 1925 (Haarlems Dagblad 18 juli 1925) het 
bovenhuis te huur werd aangeboden voor �. 10,- per week voor vijf kamers, 
badkamer, keuken en zolder. Allen terug te vinden in diverse adresboeken 
van Heemstede van 1929 t/m 1932. 

In 1938 wordt Binnenweg 71 verbouwd tot winkel/woning en in de Eerste 
Heemsteedsche Courant van 21 juli 1938 wordt de heropening van ‘Rijwiel-
handel B. Ju�ermans’ aangekondigd. De bovenwoning blijft ook nog steeds 
bewoond. Zo staan in het adresboek van Heemstede van 1 januari 1940 o.a. 
schilder S.S. Ree en huisschilder W. van Runt op 71 vermeld. 

Hoewel de naam ‘Rijwielhandel B. Ju�ermans’ blijft bestaan staat H.M.J. 
Ju�ermans aan het roer (adresboek Heemstede 1942). Hetzelfde boek 
vermeldt chau�eur Schreuder ook op Binnenweg 71. In 1963 heeft Ju�er-
mans ook het  agentschap van de ‘Nieuwe Haarlemsche Courant’. Het adres-
boek van Heemstede van 1 april 1969 vermeldt nog steeds rijwielhersteller 
H.M.J. Ju�ermans op Binnenweg 71. 
Piet Bos weet niet helemaal de exacte startdatum van de dierenspeciaalzaak 
op Binnenweg 71. Zijn vader J.P. Bos was begonnen op Lindenlaan 44 
(27-07-1962) en in 1966/1967 zat hij op Lindenlaan 56. Eind jaren 60, 1970 
adverteerde J.P. Bos veelal vanaf de Oranjeboomstraat 101 in Haarlem. 
Het adresboek van Heemstede van 1 januari 1971 vermeldt dan ‘Dieren-
handel Piet Bos’ op Binnenweg 71. 

In 1993 hebben Pascalle en Je�rey (oud-medewerkers) de zaak overge-
nomen. Eerst op huurbasis, in 2002 is de winkel de�nitief verkocht, maar het 

is nog steeds ‘Dierenspeciaalzaak Bos‘ anno 2022. 
De nu-foto van Harry Opheikens is van 14 augustus 2022. Alleen nummer 
71 staat er nog t.o.v. de toen-foto.  
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Binnenweg 
hebben, dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens).
Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).

Binnenweg toen en nu (30)

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 21 augustus, 10u.
Ds. N. Scholten. Dienst te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

DOOPSGEZINDE KERK
Postlaan 16 Heemstede.
Dienst: zondag 21 augustus, 10.30u.
Ds. J. Alex Noord.
www.doopsgezindhaarlem.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 18 augustus, 9u. 
Eucharistieviering. 
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Vrijdag 19 augustus, 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.

Zondag 21 augustus, 10u.
Woord- en Communieviering.
Voorganger Pastor Ans Dekker.
Alle vieringen zijn te volgen via 
live-stream: 
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 21 augustus,10u.
Ds. D. Verboom. De diensten kunt u 
volgen via: www.kerkomroep.nl/#/
kerken/ 11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Dinsdag, 9u. Eucharistieviering, 
pater Tristan Perez.
Woensdag 17 augustus, 10u. 
Viering hart voor ouderen, pastor 

Rob Verhaegh.
Woensdag 17 augustus, van 11.30-
12.30u. Uitstelling van het Allerhei-
ligste en mogelijkheid tot stille 
aanbidding, pater Tristan Perez.
Zaterdag 20 augustus, 17u.
Mass in English, pater Tristan Perez.
Zondag 21 augustus, 10u.
Eucharistieviering, Patroonsfeest 
OLVH, pastoor Eric Fennis en pater 
Tristan Perez.
Zondagavond 21 augustus, 18.45u. 
Plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, 
m.m.v. E.J. Eradus, orgel.
Het kantoor is geopend op 
woensdag en vrijdag van 9-12u, 
023-5286608, info@olvh.nl.
www.parochiesklaverblad.nl

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 21 augustus, 10u.  
Ds. Otto Sondorp (Haarlem).
De diensten zijn ook online te 

volgen via YouTube en kerkomroep 
zie:
www.kerkpleinheemstede.nl

PETRAKERK
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag van 10-11u.
Iedereen is welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 21 augustus, geen dienst.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 21 augustus, ds.Kick Bras 
(Haarlem). De vieringen zijn ook 
online te volgen, zie: www. pkntref-
punt.nl, klik op actueel of zoek op 
YouTube naar trefpunt Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

Heemstede – Afgelopen woensdag-
avond was het een drukte van 
belang op de kindertuinen en gene-
ratietuinen van Kom In Mijn Tuin 
(KIMT). Ouders, grootouders en 
buren waren op de tuin om te 
oogsten.
De vakantie is in volle gang, dus de 
kindertuinen en generatietuinen zijn 
verschoven naar de woensdagavond. 
Prei, bonen, courgettes en bloemen: 
boodschappentassen vol. Binnen-
kort, als de grote vakantie weer 
voorbij is, zijn de moestuinlessen 
weer op de donderdag -en vrijdag-
middag.
Meer informatie op:
www.kominmijntuin.com.

Wie zaait, oogst op 
Kom In Mijn Tuin

Wie zaait, oogst op KIMT. Foto: Monique Rusman.

Heemstede - Op woensdag 24 
augustus is er van 14 tot 15.30 uur 
een kinderactiviteit op Kom In Mijn 
Tuin. (KIMT). Een vrijwilliger gaat met 
de kinderen zelf waterdiertjes 
vangen en bekijken. Locatie is het 
Tuinhuis van KIMT, Herenweg 18 
Heemstede, ingang Groenendaalse 
Bos. Doelgroep zijn kinderen van de 
basisschool. Er is plek voor 10 
kinderen (ze doen zelfstandig mee, 
dus zonder ouders) Na a�oop staat er 
wat te drinken klaar met wat lekkers. 
Aanmelden via info@kominmijntuin.
com of 023-528 2651 (Mik van der 
Bor). Meer informatie op:
www.kominmijntuin.com of Face-
book Kom In Mijn Tuin.

Slootjes Safari voor kids 
op Kom In Mijn Tuin
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Door Bart Jonker

Heemstede – Maandagochtend 15 
augustus heeft de gemeente 
Heemstede besloten om de Burge-
meester Van Rappardlaan in 
Wandelbos Groenendaal tot nader 
order af te sluiten voor alle verkeer 
en het publiek wegens het gevaar 
van spontaan vallend hout. De weg 
en een deel van het bos zijn voor 
minimaal een week afgesloten vanaf 
de kruising met de Vrijheidsdreef tot 
vlakbij de kruising Sparrenlaan en 
Bosbeeklaan. De afsluiting staat met 
borden aangegeven. Een omleidings-
route volgde dinsdag.

Oorzaak takbreuk
Reden voor deze afsluiting is dat 
delen van een eikenboom donder-
dagavond 11 augustus plotseling uit 
het niets neerstortten op de Burge-
meester Van Rappardlaan, nabij
’t Molentje en de kinderboerderij.
Er deden zich geen persoonlijke 
ongevallen voor.
Rond 21.25 uur werd door wande-
laars en passanten een luid gekraak 
gehoord van grote takken die naar 
beneden vielen. De neergevallen 
takken blokkeerden de weg voor het 

doorgaande verkeer op de Burge-
meester Van Rappardlaan. De politie 
en brandweer werden gealarmeerd 
door passanten. De brandweer was 
snel ter plaatse om de gevallen 
boomdelen in stukken te zagen en 
de weg weer vrij te maken.
Toezichthouder Kenneth Aber-
crombie ziet de oorzaak van de 
takbreuk in de aanhoudende 
droogte. Het hout is erg bros en 
breekbaar geworden. Deze week 
vindt een uitgebreide inspectie 
plaats. Op basis daarvan kijkt de 

gemeente welke maatregelen nog 
meer nodig zijn.

Bereikbaarheid
Restaurant Groenendaal, Speeltuin 
Groenendaal, de woningen en 
Kinderboerderij ’t Molentje blijven 
bereikbaar vanaf de ingang Bosbeek-
laan. De parkeerplaats bij de kinder-
boerderij en de ingang Adriennelaan 
zijn dicht. De klaphekken in het bos 
grenzend aan de Burgemeester Van 
Rappardlaan heeft de gemeente uit 
voorzorg ook gesloten.

Burgemeester Van Rappardlaan in Groenendaal tot 
nader order afgesloten wegens gevaar vallend hout

Burgemeester Van Rappardlaan afgesloten. Foto: Bart Jonker.

Heemstede – Een automobilist is 
vrijdagmorgen 12 augustus aange-
houden na een eenzijdig ongeluk op 
de Leidsevaartweg. Rond 08.50 uur 
ging het mis toen de bestuurder rich-
ting Bennebroek reed en de macht 
over het stuur verloor. De auto met 
twee inzittenden raakte aan de 
linkerkant van de weg en belandde 
in het water. De politie, brandweer 
en ambulancedienst kwamen met 
spoed ter plaatse. De bestuurder en 
de bijrijdster konden snel op eigen 
kracht naar de kant komen. Na een 
speekseltest is de bestuurder aange-
houden op verdenking van rijden 
onder invloed. De auto is afgedreven 
naar de vaargeul. De weg was 
vanwege de hulpverlening tijdelijk 
afgesloten. Een bergingsduiker en 
duiker komen ter plaatse om het 
voertuig uit het water te takelen.

Auto te water: bestuurder aangehouden na speekseltest

NieuwsFoto.nl.

Lichaam 32-jarige man bij strandje in ’t Wed gevonden
Overveen – Zaterdagmiddag 13 
augustus is het lichaam gevonden 
van de man die vrijdagavond bij het 
strandje in ’t Wed in Overveen te 
water raakte. Het gaat om een 
32-jarige Poolse man die met familie 
in Nederland op vakantie was. De 
familie is opgevangen.
De man was samen met zijn broer 

rond 18.00 uur met een luchtbed het 
water op gegaan. Hij verdween 
daarbij in het water en kwam niet 
meer boven, waarna de hulpdiensten 
werden gealarmeerd. Uit politieon-
derzoek is gebleken dat er geen 
sprake is van een misdrijf. Vermoede-
lijk is de man verdronken. Daarmee is 
het politieonderzoek afgerond.

Zoektocht
Afgelopen vrijdag en zaterdag is er 
door verschillende hulpdiensten en 
het publiek gezocht naar de man in 
het water. Uiteindelijk werd het 
levenloze lichaam van de man aan-
getro�en. Om in alle rust de zoek-
actie te laten uitvoeren was het 
gebied rondom het strandje in ’t Wed 
vandaag afgesloten.

Burgemeester Elbert Roest; “Ik ben 
ontzettend dankbaar dat men 
gehoor heeft gegeven aan de oproep 
om het gebied niet te bezoeken. De 
reddingsdiensten hebben zo onge-
stoord hun werk kunnen doen. 

Chapeau voor de professionele inzet 
van de onderwaterzoekteams. Het is 
een tragedie wat er heeft plaatsge-
vonden. Wij leven mee met de 
familie van het slachto�er en doen er 
alles aan om hen bij te staan,” aldus 
burgemeester Elbert Roest.

NieuwsFoto/Laurens Bosch.

LEZERSPOST

Zie de bijgevoegde twee foto’s.

Allereerst de ‘Award’ uit 2013, 
(Binnenweg Heemstede) met 
‘Leukste winkelstraat 2013’. 
De tweede foto heden genomen, de 
verloedering constaterend bij de 
afvalcontainers tegenover de Deka-
markt, aan de Binnenweg in Heem-
stede.

Commentaar:
“En dat op zondag. Er is wel wat veranderd in negen jaar tijd....”.

A.W.M. Klaver, Heemstede.

‘Schoon Heemstede’

LEZERSPOST

Tropische temperaturen, mooie haven, gezelligheid met bootjes, suppen, 
beetje zwemmen (oké, mag eigenlijk niet), maar dan. Er wordt veel 
meegenomen aan drankjes, hapjes en/of er wordt iets lekkers gehaald bij 
het pizzarestaurant. Allemaal top, want er moet genoten worden van het 
mooie weer en van onze mooie haven. 

Maar dan…. Waar laat je al die wijn�essen, frisdrank�esjes en blikjes, 
pizzadozen en al het andere overbodig geworden rommel? Er wordt 
moeite gedaan dit in de diverse prullenbakken langs de haven te 
stoppen. Dat wordt echter ook gedaan als deze allang vol zijn. De 
gemeente leegt regelmatig deze vuilnisbakken, maar tegen een zomers 
dagje is geen enkele opruimdienst opgewassen. 

Nu staat er bij de haven een plasticcontainer, voor iedereen toegankelijk, 
dus daar kun je wat kwijt. Ja, het is misschien wat verder lopen (10 meter) 
dan de dichtstbijzijnde prullenbak. Ook het pizzarestaurant heeft contai-
ners voor de pizzadozen. Je kunt je pizza halen, maar de dozen terug-
brengen lukt niet? 

De meeuwen hebben vrij spel en vervolgens ligt de hele steiger vol. 
Gelukkig, er staat geen wind, maar was die er wel, dan lag de haven vol 
met rotzooi. Dan heeft de tegel ‘Hier begint de zee’ ook niet zoveel nut en 
moeten we recreëren in de rotzooi. 

Iedereen is welkom in onze mooie haven, maar mensen, neem je troep 
mee als de prullenbakken vol zijn. Neem een vuilniszak mee en neem die 
mee naar huis. Laat de volgende gasten ook gezellig aanleggen zonder in 
troep terecht hoeven komen. 

Harry Opheikens, buurtbewoner.

Te gemakkelijk…
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VANAF ZATERDAG 30 JULI 
Expositie Oekraïens/Braziliaanse 
fotografe Alex Blanco in de 
Gang. Grote Houtstraat 43, 
Haarlem. 

 VR 12 AUG T/M ZO 9 OKTOBER 

Tentoonstelling Max IN CAR 
TOON in combinatie met CAR 
ART. Zandvoorts Museum, 
Swaluëstraat 1, Zandvoort.
Meer info op:
www.zandvoortsmuseum.nl.

ZATERDAG 20 AUGUSTUS
Picknick op Speelbos Meermond
Cruquiusweg 47, Heemstede.  
Neem je eigen eten mee. 
V.14-17u. Drankjes en lekkers 
worden daar verstrekt.
Van tevoren aanmelden via
marlies@marliesvanheese.com.

ZONDAG 21 AUGUSTUS 
Gert de Kruif vertelt over 
geschiedenis van Buitenplaats 
Leyduin. Parkeerterrein van 
Buitenplaats Leyduin; Woest-
duinweg 4, Vogelenzang.
Verzamelen bij het informatie-
huisje de Kakeleye. v.14-15.30u. 
Verplicht aanmelden op:
www.gaatumee.nl

WOENSDAG 24 AUGUSTUS
Slootjes Safari op Kom In Mijn 
Tuin. Tuinhuis KIMT, Herenweg 
18 Heemstede, ingang Groenen-
daalse Bos. V.14-15.30u. 
Aanmelden via info@kominmijn-
tuin.com of telefonisch 023-528 
2651 (Mik van der Bor). 

DONDERDAG 25 AUGUSTUS
De nazomer ontdekken in Wandel-
bos Groenendaal. Verzamelen 
om 18.30 uur bij het info-paneel 
op de grote parkeerplaats bij het 
restaurant Groenendaal.
Aanmelden niet nodig. 
Informatie: Wim Swinkels,
tel.nr.: 06-52788835.

ZATERDAG 27 AUGUSTUS
Vleermuisexcursie in Benne-
broekbos. Vertrekpunt: Hoek 
Glipperweg met Swartsenbur-
gerlaan; Glipperweg 4c, Heem-
stede; op de grens met Benne-
broek. V.21-22.30u. Van tevoren 
Aanmelden verplicht op:
www.gaatumee.nl.

ZONDAG 28 AUGUSTUS
10.000 stappenwandeling. Vanaf 
Sportplaza Groenendaal, Sport-
parklaan 16, Heemstede.
Start om 10u.

ZATERDAG 3 SEPTEMBER
Lezing over Mathé van der 
Weiden door Johannes van der 
Weiden. De Hoofdwacht, Grote 
Markt 17 Haarlem. Om 20u. 
Leden betalen 4 euro, introdu-
cees 6 euro. Aanmelden:
www.Haerlem.nl 

ZA 17 EN ZO 18 SEPTEMBER
SuperHero KidsRun. Atletiekvere-
niging AV Haarlem, Jaap Eden-
laan 4, Haarlem-Noord. Gratis. 
Inschrijven en informatie via 
www.superherokidsrun.nl. 

AGENDA

Velsen-Zuid – Professioneel vocaal 
kwartet Hollands Collectief heeft 
gekozen voor een unieke locatie voor 
haar concert. Op 1 september treedt 
het kwartet op in Koetshuis-Zuid op 
Buitenplaats Beeckestijn, aan de 
Rijksweg 134 in Velsen-Zuid. Vooraf-
gaand aan het concert is het moge-
lijk om gebruik te maken van een 
uniek menu van 3-gangen in Bras-
serie Beeckestijn.

Gerenommeerd ensemble 
Hollands Collectief
Hollands Collectief is een vocaal 
ensemble, bestaande uit ensemble-
zangers pur sang met zeer veel erva-
ring in diverse gerenommeerde 
koren. Wat het ensemble bijzonder 
maakt, is dat componisten van de 
Lage Landen in ieder programma 
een ereplaats krijgen
 Voor de zomerconcerten, waar het 
concert op Beeckestijn deel van 
uitmaakt, is het ensemble de samen-

werking aangegaan met virtuoos 
harpiste Veronique Serpenti. Het 
vocale kwartet bestaat voor dit 
project uit Elisabeth Blom (sopraan), 
Paula Bär-Giese (sopraan), Christina 
Rozdeiczer Kryszkowski (alt) en Dolf 
Drabbels (tenor).

Programma ‘Folksongs’
Het programma van het concert, met 
de titel Folksongs, bestaat onder 
andere uit de suite ‘Liermolen’ van de 
Belgische componist Vic Nees (1936-
2013). Een suite van Europese mole-
naarsliederen voor harp en koor, in 
tien talen. Naast deze bijzondere 
compositie, hoort u nog vele andere 
stukken van componisten als Holst, 
Britten en R. Rodney-Bennett.

3-gangen Chefs Menu
Vanaf 18 uur kunt u genieten van het 
3-gangen Chefs Menu in Brasserie 
Beeckestijn. De chefs van Brasserie 
Beeckestijn zijn ware kunstenaars op 

het bord. Zij stellen elke maand een 
Chefs Menu samen waar zij inspelen 
op het seizoen. Daarbij letten ze niet 
alleen op de smaakcombinatie, zij 
kijken ook naar de kleuren en zo 
ontstaat er een schilderij op het bord. 

Het menu zal eind augustus op de 
website worden omschreven. Meer 
informatie over Hollands Collectief 
en de ticketverkoop verlopen via de 
website van Hollands Collectief:
www.hollandscollectief.com/agenda.

Bijzonder concert door ensemble Hollands Collectief 
en Chefs diner op Buitenplaats Beeckestijn

Buitenplaats Beeckestein. Foto: Arjan Bronkhorst.

BOHEEMS KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - De benaming ‘glas’ of 
‘kristal’ voor glaswerk verschilt van 
land tot land. Volgens de juiste 
betekenis van het woord betekent 
kristal: steen dat doorzichtig is als ijs 
‘of ‘doorschijnend glas van zeer 
hoge kwaliteit. In onze westerse 
landen betekent ‘kristal’ de aan-
wezigheid van lood in het glas.
Onder de regels van de Europese 
Unie wordt glaswerk dat minder 
dan 4% loodoxide bevat ‘glas’ 
genoemd; dat wat meer dan 10% 

lood bevat wordt ‘kristal ‘genoemd 
en als het meer dan 30% lood bevat 
is het ‘hoog’loodkristal.
De Tsjechen en Slowaken houden 
zich meer aan de juiste betekenis 
van het woord. De term ‘kristal’ kan 
gebruikt worden voor elk �jn, hoog 
kwaliteit glas. Loodkristal bevat ten-
minste 24% lood.
Het woord ‘kristal ‘komt uit het 
Griekse ‘kristallos’ wat ‘zuiver ijs’ 
betekent, zij noemde rotskristal 
‘kristallos’. Omdat rotskristal zeld-
zaam was, waren handelaren op 
zoek naar een vervangingsmiddel. 

Glas bood de beste oplossing. In de 
15e eeuw gebruikten de Venetianen 
de term ‘kristal’ om alles wat leek op 
rotskristal, ongeacht de samenstel-
ling te de�niëren. Een belangrijk 
voordeel in de ontwikkeling van de 
glasindustrie in Slowakije en 
Bohemen was de overvloed aan 
zand.
Veel van het zand wordt gedolven 
uit een grote put in Strelec bij Jicin 
in het noorden van Bohemen.
Deze oude karaf op de foto is 
bewerkt met goudverf en handge-
blazen.

Gekleurd oud glas (kristal) uit Bohemen

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Na onderzoek en publi-
caties in deze krant is in augustus 
2013 het doek gevallen voor het 
lokale radiostation Radio de Bran-
ding. Door mismanagement en het 
onder valse voorwendsels de zend-
machtiging trachten te behouden 
trok ten lange lesten het commissa-
riaat voor de media de stekker er uit. 
Ook de gemeente staakte de subsi-
die van 1 euro per inwoner. 

Nieuwe mogelijkheden 
Na het tijdperk van vooral lokale 
radio via de ether zijn er nu nieuwe 
mogelijkheden via het internet bijge-
komen. Zonder gedoe met een Raad 
van Toezicht, commissariaat of de 
politiek zijn nu vrij eenvoudig program-
ma’s te maken die kosteloos wereld-
wijd te beluisteren zijn. Hoewel koste-
loos, de Buma/Stemra rechten wor-
den jaarlijks afgekocht, daarnaast 
moet er voor de webhosting worden 
betaald. De Branding nu een nieuw 
(digitaal) leven inblazen is het plan 
van Peter van Zwam. Dit alles onder 
de vertrouwde naam Radio de 
Branding 

Radio-interesse al op jonge leeftijd
Peter van Zwam begon zijn radio-
interesse al op jonge leeftijd. Hij 

woonde tegenover een radiowinkel 
waar hij uren kon doorbrengen. Hij 
draaide thuis platen en maakte daar-
voor zichzelf een programma van. Via 
wat omzwervingen kwam hij in 1987 
bij Radio de Branding terecht. Al snel 
ontpopte hij zich als allround radio-
technicus, programmamaker en pre-
sentator. Door zijn inzet viel er dage-
lijks te luisteren naar de ontbijtshow, 
schijven voor bedrijven en Neder-
lands fabrikaat op maat. Rond 2005 
stopte Peter met zijn werk voor de 
Branding om de taak van mantelzor-
ger op zich te nemen. Wat bleef was 
zijn hobby radiotechniek en muziek. 

Indrukwekkende collectie muziek
Hij verzamelde muziek en cabaret 
vanaf 1900 tot heden. Zijn indruk-
wekkende collectie bestaat uit 6.000 
LP’s 4.000 CD-singles, jingles van alle 
bekende radiostations zoals Veronica, 
Radio NoordZee, Mi Amigo, Radio 
Dol�jn en vele andere. Peter heeft 
apparatuur staan om drie complete 
radiostudio’s te voorzien. Ook came-
ra’s voor video /TV opnames en be- 
werking staan keurig in het gelid in 
zijn appartement. Hij moet intussen 
beschikken over 300.000 titels. De 
kelder, kasten en een slaapkamer 
staan vol met keurig gerangschikte 
muziekdragers. Peter van Zwam 
maakt nog steeds programma’s voor 

bedrijven. Hij zet muziek op CD ‘s 
welke vervolgens in winkels of 
kantoren kunnen worden afgespeeld. 
De bedrijven kunnen zelf aangeven 
wat zij graag willen horen. Ook 
marktkooplui hebben hun weg naar 
Peter gevonden. Hoewel het leuk is 
om de doen, droomt Peter van een 
heus Radiostation. Hij had zijn hart 
verpand aan de Branding vandaar 
zijn wens om onder deze naam de 
programma’s te gaan maken. 

Op zoek naar vrijwilligers met 
dezelfde passie
Inmiddels heeft hij in Hoofddorp een 
prachtig studioruimte op het oog die 

hij zo snel mogelijk wil inrichten. Wat 
hij nog zoekt is een �ink aantal vrij-
willigers die zijn passie radiomaken 
met hem delen.
Vooralsnog in aanvang niet alles live, 
maar tussen 06.00 en 24.00 gepre-
senteerde blokken, nonstopmuziek, 
verkeersinformatie, nieuws en 
reclame.

Vind je het leuk om bezig te zijn met 
radiomaken en je te bekwamen in de 
techniek en presentatie?
Laat het even weten via:
Radiodebranding@gmail.com of bel 
met Peter 0641228600 je bent van 
harte welkom.

Krijgt Radio de Branding een tweede leven?

Peter van Zwam in zijn studio. Foto: Eric van Westerloo.
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Heemstede – Verhuizen is een 
stressvolle gebeurtenis. Er moet veel 
geregeld worden. Meestal is er hulp 
van familie of vrienden. Dat geldt 
echter niet voor iedereen. De 
verhuiscoach kan dan ondersteunen.
In samenwerking met de woning-
bouwverenigingen Pré Wonen en 
Elan Wonen biedt WIJ Heemstede de 
mogelijkheid om kosteloos de 
verhuiscoach in te schakelen. 

Wat doet de verhuiscoach? 
Tijdens het verhuistraject onder-
steunt de verhuiscoach de klant. 
Denk hierbij aan: 

• het bezichtigen van woningen; 
• het regelen van een verhuizer; 

• het invullen van formulieren; 
• het regelen van correspondentie 

rondom de verhuizing (opzegging 
gas/water/licht, verhuisberichten 
sturen); 

• samen vloerbedekking, behang en 
dergelijke uitzoeken. 

Ook na de verhuizing kijkt de verhuis-
coach of er nog een actie nodig is. 
De verhuiscoach helpt niet bij het 
inpakken of sjouwen van dozen.
Aan de hulp van de verhuiscoach zijn 
wel voorwaarden verbonden, infor-
meert u hiernaar bij Muriel Liket, de 
verhuiscoach bij WIJ Heemstede. 
Haar contactgegevens zijn:
mliket@wijheemstede.nl of bel op 
tel. 023 – 5288510.

De verhuiscoach kan u 
ondersteunen bij een verhuizing

Verhuiscoach Muriel Liket. 
Foto: Bart Jonker.

Haarlem - Op zaterdag 17 en zondag 
18 september vindt de vierde editie 
van de SuperHero KidsRun plaats bij 
atletiekvereniging AV Haarlem op de 
Jaap Edenlaan 4, in Haarlem-Noord. 
Alle kinderen vanaf 4 jaar oud 
kunnen GRATIS meedoen aan dit 
unieke sportevenement. 

Kinderen kunnen verkleed als hun 
favoriete superheld een warming-up 
doen onder leiding van T.W.O.-Dance, 
spannende hindernissen overwin-
nen, echte superhelden ontmoeten 
en superkrachten inzetten bij spelac-
tiviteiten zoals verspringen en free-
runnen. Deze worden georganiseerd 

door onder andere Hattrick Haarlem, 
AV Haarlem, Munki Motion, Palanka 
Negra en Unicef.
Inschrijven en informatie via:
www.superherokidsrun.nl. 

Het evenement wordt georganiseerd 
door een kernteam van vrijwilligers 
vanuit CityShapers, in samenwerking 
met vele mooie organisaties uit 
Haarlem. Ze zijn nog op zoek naar 
vrijwilligers die op de dag zelf een 
handje willen helpen. Aanmelden 
daarvoor kan ook op de eerderge-
noemde website. Meer informatie 
over de organisatie is te vinden op 
www.cityshapers.nl.

Doe mee met de vierde editie 
van de SuperHero KidsRun

SuperHero Kidsrun. Foto: Tamar Aydin.

Heemstede - Afgelopen week was 
het weer druk op het tennispark van 
Tennisvereniging HBC aan de Ring-
vaartlaan. Ondanks de hittegolf 
werden er mooie partijen gespeeld 
en werd het park drukbezocht door 
enthousiaste toeschouwers. Parasols 
en koelboxen langs de banen 
brachten verkoeling voor de spelers 
en de toeschouwers verzamelden 
zich onder de grote parasols op het 
terras met een hapje en een drankje. 
Het TV HBC Open toernooi omvat 
heren- en damesenkels, damesdub-
bels, herendubbels en gemengd 
dubbels; in de 17+ in de categorieën 
3-4-5-6-7-8 en in de 35+ in de cate-
gorieën 6-7-8. 

Met meer dan 300 inschrijvingen, 
midden in de vakantieperiode, was 
het eerste succes al een feit nog 
voordat het toernooi begon. Deelne-
mers kwamen van bijna alle vereni-
gingen uit de regio en zelfs daar-
buiten.  

Iedere avond stond Nanco’s BBQ-gril 
aan om de spelers en bezoekers te 
voorzien van een heerlijke barbecue-
maaltijd. Ook was er weer de jaar-
lijkse gamba-avond op vrijdag. 
Wederom een groot succes met veel 
waardering door spelers en bezoe-
kers voor dit culinaire hoogstandje 
uit de HBC-keuken.  
Dit jaar vond op de dinsdagavond 
een sponsorborrel plaats voor alle 
doek- en baansponsoren. Het was 
mede door de grote opkomst een 
gezellige en waardevolle avond voor 
TV HBC. De voorzitter heeft de ambi-
tieuze plannen voor zowel het club-
huis als de hopelijk te realiseren 
padelbanen van TV HBC gepresen-
teerd. Met een glaasje in de hand 
werd er geproost op de toekomst 
van de vereniging.  

En natuurlijk mocht de feestavond 
op vrijdag niet ontbreken. Het was 
de eer aan DJ Mr. Larox om er een 
ouderwetse gezellige avond van te 

maken; dat is zeker gelukt. Na veel 
spannende maar vooral gezellige 
partijen in de verschillende catego-
rieën zijn op zaterdag en zondag de 
laatste poule wedstrijden en/of de 
(halve) �nales gespeeld. De winnaar 
in de hoogste speelsterkte is bij de 
heren Darrel Cop en bij de dames 
Britt Mac Lean-De Koning. In de 
herendubbel waren Dave en Neil van 
Hoo� de sterksten en in de dames-
dubbel waren Paulien Koper en 
Sjoera van der Pol de sterksten. In het 
gemengd dubbel ging de eer naar 
Roos Pels en Wouter Planting.
Alle �nalisten mochten een mooie 
cadeaubon van Matchpoint 23 ont-
vangen. U kunt alle uitslagen van het 
toernooi terugvinden op:
www.tvhbc.nl. 

De Open toernooicommissie en alle 
HBC-vrijwilligers kunnen weer terug-
kijken op een geslaagd toernooi met 
veel tevreden deelnemers. Op naar 
het TV HBC dubbel Open 2023! 

TV HBC open 2022: “Een hot & top toernooi” 

Winnaars TV HBC Open 2022. Foto aangeleverd door TV HBC.

Heemstede – Tussen 22 en 29 augus-
tus wordt de nieuwe brochure van 
WIJ Heemstede huis-aan-huis ver- 
spreid in heel Heemstede. Heeft u de 
brochure niet in uw brievenbus ont-
vangen?  Dan hoort WIJ Heemstede 
het graag (tel. 023-5483828). 
U kunt de brochure vanaf 29 augus-
tus ook ophalen bij een van de loca-
ties van WIJ Heemstede: de Luifel aan 
de Herenweg 96, de Molenwerf aan 
Molenwerfslaan 11 of in Plein1 op 
Julianaplein 1, alle te Heemstede. 

Een mooier Heemstede
WIJ Heemstede werkt samen met 
inwoners en organisaties aan een 

mooier Heemstede. De activiteiten 
van WIJ Heemstede zijn erop gericht 
dat mensen elkaar kennen en er voor 
elkaar zijn. Én dat mensen die onder-
steuning nodig hebben dit ook 
krijgen. Bij WIJ Heemstede werken 
naast de vaste medewerkers, veel 
vrijwilligers. Voor mensen die graag 
iets willen betekenen voor een ander 
biedt WIJ Heemstede de mogelijk-
heid om vrijwilligerswerk te doen.
Samen organiseert WIJ veel activi-
teiten en bieden WIJ  hulp waar dat 
nodig is. Meer informatie over alles 
wat WIJ Heemstede doet leest u in de 
nieuwe brochure en op:
www.wijheemstede.nl.

De nieuwe brochure van WIJ 
Heemstede komt uit

Voorzijde nieuwe brochure WIJ Heemstede. Beeld aangeleverd door WIJ Heemstede.

Heemstede – Op zaterdag 20 augus-
tus wordt van 14-17 uur een picknick 
gehouden op Speelbos Meermond, 
gelegen aan de Cruquiusweg 47 in 
Heemstede. De picknick is voor 
kinderen en volwassenen. Neem je 
eigen eten mee. Drankjes en lekkers 
worden daar verstrekt. Wel van 
tevoren aanmelden als je aan deze 
picknick wilt deelnemen via e-mail: 
marlies@marliesvanheese.com. Bij 
deze picknick draait het om geza-
menlijk spelen, eten en plezier. Deze 
picknick is georganiseerd door Stich-
ting Taalcoaches Zuid-Kennemerland 
en Stichting Haarlem Mozaïek.

Gezellige picknick in 
Speelbos Meermond

Speelbos Meermond. Foto: Bart Jonker.
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Tekst en foto’s: Eric van Westerloo 

Heemstede - Op maandag 15 augustus 1945 kwam er een volledig einde aan 
de Tweede Wereldoorlog. Met de capitulatie van Japan was het gedaan met 
de periode van verschrikkingen door het wrede optreden van de Japanse 
bezetter van Nederlands-Indië het huidige Indonesië. De Heemsteedse vete-
ranen die vreselijke periode in onze geschiedenis hebben meegemaakt, 
herdenken hun herwonnen vrijheid ieder jaar op 15 augustus. Zij staan samen 
met inwoners stil bij die Heemstedenaren die de oorlog in Nederlands-Indië 
niet hebben overleefd.  

Geen zes, maar tien omgekomen mannen uit Heemstede
Er ligt een grafsteen ter herdenking op de begraafplaats aan de Herfstlaan. 
Daar staan zes namen op. Bij het zoeken naar meer informatie over de zes 
omgekomen militairen, stuitte men op nog een tien mannen uit Heemstede; 
ook zij lieten onder verschillende omstandigheden het leven. Van alle legeron-
derdelen vielen doden te betreuren. Een aantal vond een zeemansgraf na het 
torpederen van hun schip. Eenmaal werd een marineschip geraakt door torpe-
do’s van een Britse onderzeeër. Dat was uiteraard niet de bedoeling. Enkelen 
stierven als krijgsgevangene tijdens het werk aan de Birma-spoorweg. De 
grafsteen op de begraafplaats zal worden vervangen door een met de 16 nu 
bekende namen. Een van de omgekomen vliegers stortte neer in de Verenigde 
Staten tijdens een trainingsvlucht aldaar.  

Ceremonie en Indische rijsttafel na a�oop
Het Klein Orkest speelde stemmige muziek, het signaal Taptoe en uiteraard 
het Wilhelmus. De Nederlandse en Heemsteedse veteranen legden bloem-
stukken. Het gemeentebestuur legde namens alle inwoners een bloemstuk. 
Locoburgemeester Eveline Stam en gemeentesecretaris Henriëtte de Vos 
namen deze taak op zich. Aansluitend volgde er nog een bijeenkomst in de 
Pauwehof met sprekers en een Indische rijsttafel. Een waardige herdenking 
waar ondanks de vakantietijd en het warme weer steeds meer inwoners 
samen met de veteranen herdenken. Het aantal van 40 klaargezette stoelen 
bleek aan de te krappe kant, zodat  een twintigtal mensen de bijeenkomst 
staande moest bijwonen. 

Grote belangstelling voor herdenking capitulatie Japan
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Tekst en foto’s: Bart Jonker

Nice – Het is nog steeds vakantietijd en een van de geliefde 
bestemmingen voor velen onder ons is de Côte d’Azur in Zuid-
Frankrijk. Al geruime tijd en het gehele jaar door is deze kust een 
trekpleister voor allerlei toeristen. Niet zo gek, want je kunt daar 
het gehele jaar door terecht vanwege het behaaglijke Middel-
lands Zeeklimaat, ook om te overwinteren. Bovenal is het een 
prachtige omgeving die een lust voor de oogpupillen is. De stad 
Nice is hoofdstad van het Franse departement Alpes-Maritimes 
en vormt het epicentrum van de Côte d’Azur. De stad beschikt 
over de luchthaven Nice Côte d’Azur Airport aan zee, waarop het 
grootste deel van de toeristen arriveert. Vanuit het vliegtuig-
raampje worden de contouren van de hemelse azuurblauwe 
kust bij het landen al snel gadegeslagen: een plaatje. Anderen 
arriveren per trein of met de auto, doorgaans via de Route de 
Soleil. En ‘soleil’ (zon) is er zeker, synoniem voor Nice.

Uitstekende uitvalsbasis
Nice vormt een uitstekende uitvalsbasis voor Monaco en 
plaatsen als Antibes, Villefranche-sur-Mer, Cannes, Menton en 
Èze, maar eveneens voor de nabijgelegen Italiaanse kust ca. 40 
km (via de snelweg) verderop, met plaatsen als Ventimiglia, 
Bordighera en Sanremo. In de nabije omgeving wonen de rijken 
der aarde, vooral in belastingvrijdom Monaco, zoals coureur Max 
Verstappen, die komende september bij de Formule 1 in Zand-
voort zijn opwachting maakt. Nice zelf is zeker ook de moeite 
waard om te bezoeken. Een nadere blik in deze bijzondere stad 
van zien en gezien worden.

Nice is echter tevens een speelveld van tegenstellingen: van 
berooid en arm, versus mondain en rijk. Nice heeft wel iets van 
Parijs in een mediterraan jasje. Naast het Frans wordt nog het 
Occitaans (uit de Provence en deze regio) in Nice gesproken. In 
het Occitaans heet de stad Nissa of Niça. Nice is na Marseille de 
grootste stad aan de Franse Rivièra en qua inwonerstal de vijfde 
grootste stad van Frankrijk.

Nice is niet altijd Frans geweest, integendeel…
De stad Nice kent een bewogen geschiedenis in haar bestaan en 
was door de eeuwen heen een speelbal van verschillende over-
heersers. Archeologische vondsten indiceren dat er reeds zo’n 
400.000 jaar geleden een nederzetting op deze plek was.
De naam Nice komt oorspronkelijk van de oude Grieken, die 
verschillende handelsplaatsen langs de Ligurische kust stichtten 
en op de plek van het huidige Nice de stad Nikaia of NIcaeau 
doopten, naar hun godin van de overwinning, Niké. De Romei-
nen veroverden later grote stukken, waardoor Nice Romeins 
werd. Zij stichtten nabij  Cemenelum, Cimiez op de berg. Na de 
Romeinen had Nice verschillende overheersers en werd het 
bestookt door de Ostrogothen, de Franken, Saracenen en werd 
het zelfs even overheerst door moslims. In de 12e eeuw kwam 
Nice niet te vallen onder het machtige Genua, maar door een 
bondgenootschap met Pisa viel het onder de Provence. Genua 
werd als vijand gezien. Eeuwenlang gekrakeel en machtsstrijd 
om de stad resulteerden dat Nice (Nizza), ook vanwege haar stra-
tegische ligging aan zee, in 1388 werd ingelijfd bij het Graaf-
schap van Nice van het Hertoghuis Di Savoia. Vervolgens werd 

Nizza geconfronteerd met verschillende heersers die de stad 
graag wilden innemen: van Fransen, Spanjaarden tot Turken, van 
Napoleon Bonaparte, de Oostenrijkse Habsburgers tot het 
koningshuis Di Savoia. ‘Nizza’ was een stad waar Italiaans de 
voertaal bleef tot 1860. Napoleon III van Frankrijk kreeg uitein-
delijk in 1860 Nizza samen met de streek Savoye toegewezen 
door Vittorio-Emanuel II van het Italiaanse koningshuis Di Savoia  
(Sardinië-Piemonte) bij het Verdrag van Turijn, ter compensatie 
en als steun voor de Italiaanse Eenwording, de Risorgemento 
(Herrijzenis). Dat lag best gevoelig, mede omdat Nizza de 
geboortestad was van de Italiaanse nationalist, politiek afge-
vaardigde en veldheer Guiseppe Garibaldi (1807-1882), die deze 
vereniging van Italië militair mogelijk maakte. Sindsdien is Nice 
een Franse stad gebleven. Zelfs nu nog is af en toe door bejaarde 
nationalistische Italianen uit deze regio te horen: ‘Nizza é da noi” 
oftewel “Nice is van ons”. Een gevoelige snaar tussen Frankrijk en 
Italië.

Ontstaan toerisme
Aan het einde van de negentiende eeuw werd Nice goed bereik-
baar door de aanleg van spoorlijnen, waardoor de stad met haar 
milde en gunstige mediterrane klimaat het gehele jaar door een 
geliefd vakantieoord werd voor vooral de Britse adel en hogere 
klassen en andere Europese vorstenhuizen en notabelen. 
Vanwege het massatoerisme van vooral deze Britten heeft de 
langgerekte boulevard in Nice langs de kust haar naam ‘Prome-
nade d’Anglais’ te danken, thans nog steeds een van de grote 
toeristische en geliefde trekpleisters in Nice. Sinds 2021 staat 
deze op de UNESCO-Werelderfgoedlijst.
Op 14 juli 2016, de Franse Nationale Feestdag, vond op de 
Promenade d’Anglais een terroristische aanslag plaats, die veel 
slachto�ers eiste. Een vrachtwagen reed toen bewust op 

mensen in. De dader werd doodgeschoten. Sindsdien patrouil-
leren Franse militairen dagelijks met mitrailleurs door de stad, 
om nieuwe terreurdaden te voorkomen en de stad veilig te 
houden.

Spil van de Côte d’Azur
Nice vormt de spil van de Côte d’Azur. De stad staat bekend om 
haar regelmatige festivals en ook het carnaval wordt hier 
uitbundig gevierd. De stad is een mooie wandeling waard. 
Natuurlijk is het leuk om te �aneren op de Promenade d’Anglais, 
maar ook vooral de oude stadswijken van Nice ‘Vieux Nice’ zijn 
erg leuk om te ontdekken. De pastelvormige gebouwen in het 
fraaie decor van mediterrane kleuren zijn een lust voor het oog. 
Helaas wordt dit gedeelte van Nice wel overstroomd door 
toeristen. Je kunt eten in de vele massale eetgelegenheden, 
maar verwacht niet altijd de hoogste kwaliteit en een vriendelijk 
woord en een servicegerichte bediening. Bovendien kan de 
rekening met eten en drinken gepeperd uitvallen. Opletten dus. 
De stad kent op andere plekken aardige en gezellige eettentjes. 
Tip: ga eten waar de lokale Fransen zelf gaan uiteten. Op het 
laatste deel van de boulevard staat het monument in de Franse 
driekleur ‘I love Nice’, waar toeristen in de rij staan om mee op de 
foto te gaan. ‘I love Nice’ kun je tweeledig uitleggen: ‘Ik hou van 
Nice’ of ‘Ik hou van leuk, lief of vriendelijk’, het laatste als bood-
schap naar de wereld. Net als iedere grote stad heeft Nice goede 
en minder goede wijken. Rond het station Nice-Ville is een stuk 
minder fraai.  Daar is het andere gezicht van Nice te zien van 
zwervers en armoede. Een schril contrast met het jetsettoerisme. 
Let altijd goed op uw spullen als u wandelt door Nice, zakkenrol-
lers liggen overal op de loer.

Diverse bronnen, o.a. Nice Comune en Wikipedia.

Lekker bivakkeren aan de Côte d’Azur: ‘how nice’ is Nice?





De commissie- en raads-
vergaderingen worden live 
uitgezonden. Tijdens de 

commissievergaderingen kunt u 
inspreken. Insprekers kunnen zich 
van te voren aanmelden via 
gri�e@heemstede.nl of (023) 548 56 46. 
De vergaderingen zijn online te volgen 
via gemeentebestuur.heemstede.nl.

Openingstijden gemeente
(Alleen op afspraak)
Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 19.30 uur
Vrijdag 8.30 - 13.00 uur

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeenteheemstede
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Verkeersmaatregelen in Heemstede 
tijdens Formule1 

Tijdens het Formule 
1-weekend van 2 tot en met 
4 september 2022 verwachten 
we in de regio veel drukte. 

Om de leefbaarheid, bereikbaarheid 
en veiligheid in en rond Heemstede 
te borgen, tre�en we tijdelijke 
verkeersmaatregelen.

Voor alle vragen over Formule 1 kunt 
u bellen naar gemeente Zandvoort via 
088 1182 006. Bereikbaar van 09.00 uur 
tot 17.00 op werkdagen en tijdens het 
evenement op de openingstijden van 
het circuit.

Afsluitingen 
• De Lanckhorstlaan en Zandvoortselaan 

voor gemotoriseerd verkeer in 
westelijke richting, dus naar Zandvoort

• Het is niet mogelijk om vanaf 
de Heemsteedse Dreef naar de 
Lanckhorstlaan te gaan

• Het is niet mogelijk om vanaf 
de Herenweg linksaf naar de 
Zandvoortselaan te gaan

• Claus Sluterweg vanaf de Herenweg 
is tijdelijk afgesloten. Inrijden van de 
woonwijk niet mogelijk

O�ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Verwijderen boot: 
➜	Crayenestervaart bij Willem van de 

Veldekade, ligplaats WVK015. Aluminium 
boot zonder vergunning, groen, geen 
naam zichtbaar. Haal vóór 24 augustus 
2022 de boot weg. Na deze datum wordt 
de boot door de gemeente weggehaald 
en maximaal 13 weken bewaard. 

Verwijdering gemeentelijke boom: 
➜	Ringvaartlaan sportpark, dode iep, 

ø 30-40 cm. Boom gekapt in verband 
met omval gevaar. De intentie is te 
herplanten op een locatie die de 
beste kans biedt op een volwassen, 
volwaardige boom met goede 
gezondheid. Herplant wordt later in het 
jaar bepaald.

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜	plaatsen dakkapel, Binnenweg 134
➜	optrekken achtergevel, verhogen nok en 

plaatsen dakkapel, Huizingalaan 2

Verleende omgevingsvergunning:
➜	dakkapel verbreden, Lorentzlaan 19
➜	plaatsen dakkapel, Charlotte van 

Pallandtlaan 35
➜	starten Airbnb, Vijfherenstraat 16
➜	uitbreiden bestaande bedrijfs-/ 

horecaruimte met twee bovenwoningen 
en wijzigen gevels, Valkenburgerlaan 60 
en Camplaan 51 

➜	plaatsen erker en dakraam, 
Cloosterweg 14

➜	plaatsen dakkapel, 
Dr. Schaepmanlaan 18

➜	kappen acer, Henk Schoenmakerpad
➜	plaatsen dakopbouw, 

Strawinskylaan 62

Gemeentelijke 
activiteiten

Wethouder Anneke 
Grummel over haar 
eerste 2 maanden 

De komende weken stellen 
de nieuwe wethouders van 
Heemstede zich voor. Wie 

zijn ze en wat vinden ze belangrijk voor 
Heemstede?

Anneke Grummel
“Ik heb in mijn eerste weken al 
zoveel leuke, betrokken en actieve 
Heemstedenaren mogen ontmoeten, 
dat ik komende tijd met veel inspiratie 
en energie aan de slag ga. Ik ben onder 
de indruk van alle vrijwilligers die zich 
inzetten voor een duurzamer en groener 
Heemstede en met hen en andere 
Heemstedenaren maak ik me sterk voor 
energiebesparing en een beter klimaat. 
Het is de grootste opgave van deze tijd 
en we moeten allemaal een bijdrage 
leveren. We hebben een sterk college 
en een professioneel en enthousiast 
ambtenarenapparaat. Ik kijk dus uit naar 
een positieve samenwerking voor een 
toekomstbestendig Heemstede.”

Jonger dan 27 jaar en op jezelf wonen?
Dat kan in een zelfstandige woonunit van 30 m2 bij Sportpark Groenendaal! 
Je woont op het terrein met 15 jonge statushouders en jij helpt hen om 
wegwijs te worden in Heemstede, met het vinden van een sportclub en door 

samen activiteiten te ondernemen. Er zijn 7 woonunits beschikbaar voor 
maximaal 9 maanden. Je betaalt ongeveer €250 huur inclusief gas, water 
en elektriciteit.

Lijkt jou dit wel wat? Scan de QR-code en meld je aan bij Ad Hoc Beheer! 
Of mail je gegevens en motivatiebrief naar amsterdam@adhocbeheer.nl.

De gemeente publiceert 
o�ciële bekendmakingen 
en kennisgevingen van 
onder andere vergunningen, 

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl. 

O�ciële bekendmakingen gemeente Zandvoort. Binnen Heemstede 
heeft u geen doorlaatbewijzen nodig. 
Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/formule1.

10 september 2022, 9.30 - 11.30 uur
➜ Nieuwe inwonersdag
Gemeente Heemstede nodigt ieder jaar 

haar nieuwe inwoners uit om kennis te 
maken. In 2020 en 2021 kon de nieuwe 
inwonersdag helaas niet doorgaan 
vanwege Covid-19. Daarom nodigen we 
dit jaar de nieuwe inwoners die in 2020, 
2021 of 2022 in Heemstede zijn komen 
wonen uit voor een kennismaking. 
Locatie: raadhuis.

2 tot en met 4 september 2022
➜ Formule 1 in Zandvoort
De organisatie van de Grand Prix 
Formule 1 op het circuit van Zandvoort 
is in handen van Dutch Grand Prix en de 

Deze tijdelijke verkeersmaatregelen 
gelden alleen tijdens de toestroom van 
de bezoekers van het evenement van 
vrijdag 2 september tot en met zondag 
4 september 2022, dagelijks tussen 
4.00 en 15.00 uur. Het is mogelijk dat 
de maatregel iets korter of langer duurt 
indien noodzakelijk.

Bushaltes
Enkele bushaltes in de rijrichting van 
Zandvoort worden opgeheven. Het 
gaat om haltes vlakbij het NS-station 
Heemstede-Aerdenhout. 

Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/formule1.




