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ZOMERKRANT

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69
Keuze uit 20 gerechten. U kunt
daarvan zelf 3 gerechten
samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

AFHAAL SAM-SING
MENU €23,00
AANBIEDING
1 portie pangsit
6 stuks, voor maar €3,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

Tuinenwedstrijd de Heemsteder met De Oosteinde
“Een weelde aan bloemen”
Heemstede - De familie Veenhof stuurde deze foto’s in van
hun prachtige tuin en terras aan
de Herenweg. Kees Veenhof:
“Het terras ligt op het oosten
aan de Herenweg en de tuin ligt
op het zuiden. Zowel het terras
als de tuin bieden ons een weelde aan bloemen in het voorjaar
en de zomer. De hibiscus in volle bloei springt er altijd weer op
z’n mooist uit. De op stahoogte
aangelegde plantenbakken in
de tuin zijn relatief gemakkelijk
te onderhouden op wat hogere leeftijd.”

HEEMSTEDER.NL

Heeft u ook een mooie tuin of
mooi balkon? Dan kunt u tot en
met eind augustus een overzichtsfoto of meerdere foto’s met
close ups van uw tuin, balkon of
terras met planten insturen voorzien van uw naam, telefoonnummer, adres en waarom u uw
tuin zo mooi vindt naar redactie@heemsteder.nl. De mooiste
tuinen krijgen een prominente
plaats in de Heemsteder en dingen mee naar de hoofdprijs, een
cadeaubon van Tuincentrum De
Oosteinde ter waarde van maar
liefst 100 euro. Succes!

Kwaliteitsslagerij

Babbeltruc, pas op!
Heemstede – Je laat de werklui
die je verbrande keuken gerepareerd hebben uit, laat de voordeur
nog openstaan omdat je wat verhuisdozen moet binnenhalen en
daar vraagt een vriendelijke dame
of u mevrouw Jansen bent. Ja, dat
kan ik ook nog bij het huisnummer
lezen. ”Ik ben van de zorg!” “Oh u

komt van de Heemhaven?” “Mag ik
even binnenkomen dan zet ik eerst
even mijn fiets op slot.” Als de dame weer verschijnt, vraagt de bewoonster naar haar identiteitspas, die ze vluchtig laat zien. Wetend dat niemand die pas uitvoerig
gaat bestuderen. Wat voor pas het
ook is, ze komt binnen en vraagt of

Koteletten
Verschillende soorten

Elke 4e

GRATIS

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
www.lariva.nl
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ziekteverloop en hopelijk genezing
van de ziekte. Dat is hard nodig,
want Parkinson komt steeds vaker
voor en bij steeds jongere mensen.

bracht een tennisclinic op tennispark Groenendaal 4000 euro op en
over enkele weken gaat de Bike4Parkinson weer van start in Valkenburg. Veel is nog onbekend over
het ontstaan en het verloop van de
ziekte van Parkinson. Onderzoek
wijst uit dat er wellicht een verband
is met erfelijkheid en ook dat de
oorsprong eventueel te vinden is in
de darmen. Eiwitten in de darmen
komen mogelijk via een omweg terecht in de hersenen en vallen de
zenuwcellen aan. Er zal nog veel onderzoek nodig zijn naar oorzaak en

www.mandarin-heemstede.nl

ZIE ONZE SITE:

Samen eten tegen Parkinson bij Theehuis Cruquius

Heemstede – Op woensdag 28 augustus organiseert Team Gijs in samenwerking met het Theehuis
Cruquius een sponsordiner. De opbrengst komt volledig ten goede
aan onderzoek naar de ziekte van
Parkinson. Initiatief voor het gezamenlijke diner komt van Emmy de
Groot en José Lagerweij van Theehuis Cruquius. Fysiotherapeut en
acupuncturist Gijs de Vries (60) is
sinds hij op 50-jarige leeftijd de diagnose Parkinson kreeg, onvermoeibaar actief met de inzameling
van geld voor research. Onlangs

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Medicatie in combinatie
met bewegen
Hoewel de symptomen soms lastig te plaatsen zijn, was het voor De
Vries vrij snel duidelijk. “Als fysiotherapeut voelde ik de bui al hangen toen ik problemen kreeg met
bepaalde polsbewegingen. Je wilt
er natuurlijk niet aan, maar de diagnose werd kort daarna bevestigd
door de neuroloog in het VU Medisch Centrum.” Met medicatie die
exact is afgesteld op hem en door
veel te sporten kan Gijs de Vries blijven functioneren in zijn beroep. Hij
werkt nog 3 dagen per week en
houdt zichzelf in conditie met o.a.
fietsen en met tennis. “Bewegen
is ongelooflijk belangrijk”, stelt hij.
“We hebben gezien met de tennisclinics dat Parkinsonpatiënten soms
nauwelijks kunnen lopen, maar wel
een bal kunnen slaan. Hetzelfde
geldt voor zwemmen en fietsen. Als
je de sport ooit geleerd hebt, zitten die bewegingen ergens nog in
je systeem. Het is echt onvoorstelbaar als je het ziet gebeuren.” De
wetenschap is er inmiddels achter

ze pas hulp heeft gehad. ”Ja, WMOhulp, want ik heb in het ziekenhuis
gelegen.” Ze babbelen wat door en
de dame vraagt verder de badkamer te mogen zien. Ook dat lukt en
met een handigheidje weet ze het
verblijf in de badkamer al babbelend te rekken. Achteraf blijkt dat
het kluisje dat altijd op dat bureautje stond, plotseling onder dat bureau te staan. Waarom moest de dame de fiets op slot zetten? Vast om

dat de behandeling voor 50% bestaat uit medicijnen en 50% uit bewegen. Naast de sportevenementen voor Parkinson is er nu de mogelijkheid voor iedereen om aan te
schuiven bij het sponsordiner in het
Theehuis Cruquius, gelegen naast
het Cruquiusmuseum. Ook eigenares José kent iemand met Parkinson en liep meteen warm voor de
actie, vertelt ze: “Wij doen al enige tijd een kipavond op de woensdag en nu houden we op 28 augustus weer een kipavond, maar
dan voor het goede doel. De mensen kunnen kiezen voor een halve kip met frites, salade en huisgemaakte appelmoes of een vegetarische variant. Voor kinderen serveren we onze kipnuggets. Dit alles
voor de prijs van 15 euro, waarvan
5 euro in de sponsorpot van Team
Gijs gaat. We houden twee zittingen van 17.00 tot 18.30 uur en van
19.00 tot 21.30 uur. Kom allemaal
lekker bij ons eten, voor het goede doel en voor de gezelligheid. We
kunnen totaal 140 eters ontvangen,
maar vol=vol.” Aanmelden voor de
kipavond van 28 augustus kan via
sameneten4parkinson@hotmail.
com.

BEZORGERS/STERS

Omgeving Kanaalweg/Waterhof - 250 kranten

Meld je aan - goedbetaalde bijbaan en lekker in de buitenlucht!
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Regenboog siert
even Heemstede
Heemstede - Annemieke Buddelmeijer uit Heemstede stuurde een
fraaie foto in van deze regenboog
die werd gadegeslagen bij Station
Heemstede- Aerdenhout, aan de
Leidsevaartweg-zijde.

Mirjam Goossens

haar man te waarschuwen dat alles
wel lukte. Binnenkomen en de deur
net niet sluiten, zodat meneer naar
binnen kon en tijdens het badkamerbezoek zijn gang kon gaan. Gelukkig is er niks verdwenen, in het
kluisje zaten wat krantenknipsels
van familie uit Australië. Laat dus
nooit vreemde gasten binnen, met
niet-gecontroleerde pas.
Ton van den Brink

Kruidig Heemstede in de zomer

Heemstede - Een heerlijk frisse komkommersalade met kruidige ingrediënten uit Kom In Mijn Tuin (KIMT). Komkommer, tomaatjes, rucola, een schijfje citroen en jalapeno-peper. Garnering: wilde tijm, kerriebolletjes, rucola en eetbare bloemetjes.
Dressing: een el koolzaadolie (koud), een takje tijm, een theelepel gembersiroop en een theelepel witte wijnazijn. Strooi er
wat frisse lente-uitjes over om het af te maken. Eet smakelijk!

Foto en recept: Marenka Groenhuijzen
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Zandvoortselaan

COLOFON

de Heemsteder

Toen en nu (63)

Uit 1921 bestaat een bouwtekening voor de bouw van vier huizen, te weten: Zandvoortselaan
162, 164, 166 en 168. We beginnen met nummer 162. In 1927 is
er al een verbouwing voor nummer 162. De eerste bewoner van
nr. 162 was A.H. Schmidt, houthandelaar van beroep. Heel bijzonder is het als A.H. Schmidt
in het adressenboek van Haarlem van 1 januari 1926 als ‘bonthandelaar’ vermeld staat. Op 5
november 1927 staat er in het
Haarlems Dagblad een advertentie over de opening van de
‘Artistieke Woning Inrichting’
van J. Plügger.
De toen-foto is een fragment
van een ansichtkaart uit de verzameling van Vincent Martin.
Op het rechterpand (nr. 158)
staat F.A. Beelen. Die zat daar
tussen 1927 en 1930.

Nog regelmatig werd Zandvoortselaan 162 verbouwd, zoals in 1985 en 1990 met uitbreidingen voor de apotheek. Tot
op heden zit ‘Apotheek Aerdenhout’ nog steeds op Zandvoortselaan 162. De nu-foto van Harry Opheikens is van 2 augustus
2019.
Mocht u informatie over de
Zandvoortselaan hebben, dan
kunt u terecht via webmaster@

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook
zijn we op zoek naar beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel
023-8200170 (kantoor Heemsteder).
Bijdrage: Harry Opheikens

Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 25 aug. 10u.
Spreekster: mevr. Jeanine
Dommerholt.
Aanbidding: Ibert.
www.rafael-nehemia.nl

In 1937 kwam op nr. 162 toch
wel een ondernemer van geheel
andere orde: ‘Poelier P. Wals’.
Zo kostten in die tijd soepkippen fl.1,= tot fl.1,50. Eind 1937
neemt C. Wals de zaken over,
P. Wals zet een zaak voort in de
Oude Posthuisstraat.
Op 1 januari 1951 vermeldt het
adressenboek van Heemstede
‘Fa. de Graaf’ als poelier.

PKN Heemstede

Achterweg 19A Heemstede
Zondag 25 augustus, 10u.
Oude Kerk: ds. A. Mak,
Crèche en Kinderdienst.
www.pknheemstede.nl

In 1957 ligt er een plan van ‘Aerdenhout Apotheek’ voor de wijziging van de gevel en het maken van een verbinding tussen nr. 162 en 164 (tot dat moment de huisvesting van ‘Apotheek Aerdenhout’). Vanaf dat
moment is Zandvoortselaan
162 ‘Apotheek Aerdenhout’ met
o.a. de bekende apotheker Drs.
L. Baruch.

Petrakerk

Nederlands
Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur. Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede
Za.
Zo
Zo
Di
Wo

17u.
10u.
18.45u.
9u.
10u.

Holy Mass
Hoogmis
Plechtig Lof
H. Mis
H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Adventskerk
Aerdenhout

Jeugdvogelclub
op zoek naar
vlinders

COLUMNITEITEN

Stinkkaas
Hoewel ik een alleseter ben en
gastronomisch ben ingesteld,
doe je me absoluut geen plezier met penetrant geurende kaasplankjes met schimmels en dergelijke. Dat is nooit
een goed huwelijk geweest. Of
stinkkazen die uit diepe mysterieuze catacomben van kloosters komen, die waarschijnlijk
deels het celibataire bestaan
van de monnik kunnen verklaren. Ik hou wel van mozzarella
en Parmezaanse kaas en daar
is dan ook alles mee gezegd. Ik
tref het dan ook weer als ik in
Frankrijk ben en na een heerlijk diner verrast wordt door
de gastheer op een riekend en
schimmelend plateau op wielen dat onder de noemer ‘delicatesse’ de eetzaal wordt binnengereden. Zo’n plateau op
zo’n karretje wordt, ook al zit ik
met meerdere mensen aan tafel, altijd pal naast mij geparkeerd. Je kunt de klok erop gelijkzetten, vreselijk. Met een
zakdoek voor mijn neus wuif ik
het plateau beleefd doch dringend terug naar de keuken en
krijg ik als alternatief een Danoontje aangeboden.
Mijn ouders houden bijvoorbeeld van Munsterkaas. Vroeger, als we in Frankrijk waren
geweest bij zo’n hypermarché,
dan ging zo’n ranzige stinkkaas in de koeltas mee terug
in de auto naar huis. Ik zag dan
de bui al hangen. Na vijf minuten begon deze nachtmerrie
al verschrikkelijk te stinken en
dan hadden we nog een flink
aantal kilometers te gaan. Een
jeugdtrauma, waarbij je als
kind snakkend naar frisse lucht
het raampje tevergeefs opendraaide. Dan reden we op dat
moment net langs de weilanden die zojuist waren bemest.
Een hel. De koeltas kon je daarna weggooien, die was niet

Rafaelgemeente
Nehemia

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

meer te redden en onbruikbaar. En ook als je deur van de
koeltas opentrok ging je bijna
van je stokje. De kaas liep nog
net niet vanzelf de koelkast uit.
Ik herinner me nog dat we speciaal naar een boerderij ergens
in Frankrijk gingen waar geitenkaas werd gemaakt. Toen
we binnenkwamen, zaten de
uitgestalde kazen onder de
vliegen. Delicatesse? Jak, voor
mij dus niet.
Een aantal jaren geleden werkte ik bij KLM en vloog ik nog
weleens. En wat kregen we
voor broodje aan boord geserveerd? Nee hè, met geitenkaas.
Ik zag dat veel passagiers hun
neus hiervoor optrokken en
het broodje teruggaven. Geitenkaas is veel te specifiek van
smaak en daar is niet iedereen
van gediend. Je kunt dan beter kiezen voor gewone kaas of
mozzarella.
Terug op het KLM hoofdkantoor in Amstelveen meldde ik
dit relaas aan de Engelstalige
Director van Product Management. Hij antwoordde resoluut: “Yes, I agree completely.
Call Inflight Services on behalf
of me and ask them what the
hell is going on there!” De geitenkaas werd desondanks onze inspanningen om het voorgoed te doen verbannen, nog
even een tijdje recalcitrant in
het assortiment gehouden.
Kennelijk door een ijzeren hein
die toen nog niet veel kaas had
gegeten van de maaltijden aan
boord…
Bart Jonker

Overveen - Op zondag 25 augustus gaat de Jeugdvogelclub van
de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland vlinders en libellen kijken in De Kennemerduinen. Deze club is voor alle kinderen van
10 t/m 13 jaar die alles willen weten van dieren en planten. De
Jeugdvogelclub kijkt normaal elke 2e zondag van de maand naar
vogels in een van de natuurgebieden in Zuid-Kennemerland.
Maar niet alleen vogels zijn interessant. Ook vlinders en libellen
zijn supergave beesten. Er zijn nu
enorm veel Distelvlinders en die
komen helemaal uit Afrika. Ga je
mee? Verzamelen om 11 uur voor
Bezoekerscentrum
Kennemerduinen, Zeeweg 12, Overveen.
De excursie duurt tot 13 uur. De
leiding bestaat altijd uit minimaal twee personen. Aanmelden
mag, maar is niet verplicht: www.
vwgzkl.nl/jeugdvogelclub.

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 25 augustus, 10u.
Voorganger prof. dr. M. Wisse
(Amsterdam).
www.adventskerk.com

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

Hervormd PKN
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek
Zondag 25 augustus, 10u.
Ds. Dirk Jorissen
Na de dienst koffiedrinken
in het Jagershuis.
Woensdag 28 augustus, 19.30u.
Zomerzangavond
Na de dienst koffiedrinken
in het Jagershuis.
www.hervormdpknbennebroek.nl

H. Bavo parochie

www.parochiesklaverblad.nl

Trefpunt Bennebroek

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 25 augustus, 10u.
ds. Dik Bos (Doetinchem).
www.pkntrefpunt.nl

Een eeuwigdurende rustplaats:

Natuurbegraafplaats Geestermerloo
Alkmaar - De eerste natuurbegraafplaats in Noord-Nederland
is een feit. Deze wordt bij Alkmaar gerealiseerd. Natuurbegraven is een manier om het lichaam terug te geven aan de natuur. Steeds meer mensen kiezen
hiervoor. Bij natuurbegraven gaat
een graf op in de natuur. Het graf
is eeuwigdurend. Een mooie manier om het lichaam terug te geven aan de natuur. Respect voor
de overledene gaat hand in hand
met respect voor natuur en milieu. Dat is waarom steeds meer
mensen kiezen voor begraven in
de natuur. Natuurbegraafplaats
Geestmerloo is een bijzonder
project. De natuurbegraafplaats
wordt in het natuurgebied Geestmerambacht nabij Alkmaar gerealiseerd. U kiest zelf de plek waar

u zich prettig bij voelt, bijvoorbeeld in de buurt van water of
bij een mooie boom. Dit najaar
wordt begonnen met de aanleg
en vanaf 2020 kan men midden
in de natuur worden begraven.
Op dinsdag 3 september organiseert Dunweg een lezing over
Natuurbegraafplaats Geestmerloo. Tijdens de lezing wordt besproken wat een natuurbegraafplaats is en wat de diverse opties
zijn. Er is uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen. U kunt
zich inschrijven via onze website (dunweg.nl/lezing-natuurbegraafplaats) of via 023 - 5633544 /
marketing@dunweg.nl. De avond
begint om 20 uur bij Dunweg Uitvaartzorg, Achterweg 40, 2130
AD te Hoofddorp.
Foto: Dunweg Uitvaartzorg.

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
Donderdag 22 augustus, 9u.
Eucharistieviering. Pastor
R. Verhaegh. Zondag 25
augustus, 10u. Woord- en
Communieviering m.m.v.
Bavokoor. Pastor Dekker.

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

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

BURGERLIJKE
HEEMSTEDE

stand

HUWELIJK:
2 augustus
Kilian T. Moesker &
Stephany C. Leerkes
7 augustus
B. Ottenheim & C.Frijns
8 augustus
J. Prins & H.A. Kloppenburg
9 augustus
J.T. Hettema & M.S. Buring
GEBOORTE
3 augustus
Jill Anna de Kruijff
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Zwaarder geworden?
Weg met die vakantiekilo’s
Heemstede - Heeft u een heerlijke vakantie gehad? Bent u aangekomen? Wacht niet, ga meteen aan de slag. Wat minder
eten is vaak niet de oplossing.
Het is vaak moeilijk vol te houden en vaak valt het resultaat tegen. Afslankpillen en dure operaties brengen vaak gezondheidsrisico’s met zich mee en intensief
trainen is niet geschikt voor elk lichaam en elke leeftijd. Met LaRiva is fit en slank zijn een bereikbaar ideaal voor jong en oud. LaRiva werkt met de Zwitserse Thermo Fysische Methode. Bij deze
therapie gaat het om een combinatie van conditie, beweging en
voeding. Deze methode wordt al
ruim 20 jaar toegepast en is internationaal een groot succes.
Daarom kan er vooraf een schriftelijke centimeter garantie worden gegeven, omdat het werkt.
De Methode bestaat uit een actief en een passief deel. Het actieve deel bestaat uit de doelgerichte bewegingstherapie. Deze bewegingstherapie wordt liggend uitgevoerd in een warmte-

cabine. De warmte zorgt ervoor
dat de spieren ontspannen en er
met een relatief lichte inspanning
toch effectief aan het figuur gewerkt wordt. Omdat liggend bewegen minder belastend is kunnen ook mensen met reumatische-, rug-en/of gewrichtsklachten met deze methode afslanken.
In het passieve deel geniet het
lichaam van de Ozonzuurstoftherapie. De Ozon stimuleert de
bloedsomloop waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd.
De huidconditie verbetert zichtbaar en de elasticiteit neemt toe.
LaRiva geeft ook voedingsadvies
om op natuurlijke wijze af te slanken, maar ook om slank te blijven.
LaRiva nodigt u geheel gratis en
vrijblijvend uit voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek worden u wensen besproken, de mogelijkheden en de daarbij behorende prijzen. Voor meer informatie en het maken van een afspraak: LaRiva, Instituut voor natuurlijke figuurcorrectie, Raadhuisstraat 27 te Heemstede. Tel:
023-5474419 www.lariva.nl.

Geleerdenwijk: Rust en
diversiteit aan bouwstijlen
Heemstede – De Geleerdenwijk
in Heemstede ademt rust. Wie
een wandeling van een half uur
wil maken kan dat in deze buurt
goed doen; er zijn voetpaden en
brede trottoirs. Stel je wilt je misschien vestigen in deze buurt en
oriënteert je op het huizenaanbod dan kom je een zeer divers
beeld tegen. Aan het begin van
de wijk staan flats, daarna zie je
vooral rijtjeshuizen maar er staan
ook prachtige villa’s. Woningbouw wordt goed afgewisseld
met groen. De voorzieningen vallen wat tegen maar het kan goed
zijn dat bewoners het kleine
aanbod prima vinden. Voor een
boodschap is Te Winkelhof goed
maar om uitgebreider te winkelen dien je wel naar Heemstede
of Haarlem te gaan. Scholen zijn
er ook (twee) evenals mogelijkheden voor kinderopvang. Terug
naar de huizen. Een gang door de
buurt leert dat er legio bouwstijlen en afmetingen zijn. Klein wonen of juist groot? De Geleerdenwijk biedt het allemaal. Op vrijdagmiddag in de vakantie met
toch redelijk zomerweer valt
trouwens wel op dat geen spelend kind te vinden is. Terwijl er
verschillende speelveldjes zijn.
Wel is een tweetal kinderen op

de brug over de Leidsevaart druk
met vissen, helemaal aan de rand
van de wijk. Dit is meteen ook het
mooiste deel om je wandeling te
starten of te beëindigen. Het lijkt
alsof niet wordt ingegrepen in de
groenvoorziening. Veldbloemen
en hoog gras wedijveren met elkaar. Een ‘wilde’ groenstrook dus.
Aan de andere kant van de buurt,
bij de toegangsweg vanaf de Herenweg, nog iets fraais: een beeld
van een dame die haar kousen
aantrekt. Iets verder ligt een jeu
de boulesbaan. Ook hier geen
gezellige keuvelende buurtgenoten trouwens, op vrijdagmiddag. Waar zou iedereen zijn? Op
de website ‘weetmeer.nl’ die haar
statistieken via het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft,
staat dat er over het algemeen
65plussers wonen en dat de politieke stem voornamelijk naar
D66 of GroenLinks gaat. Verder
is hier te lezen dat het overgrote
deel bewoners een Nederlandse
achtergrond heeft en dat de gemiddelde vraagprijs voor huizen
ca 400.000 euro is. U weet weer
iets meer! In elk geval een rustige
buurt, ingesloten tussen de Herenweg en de Leidsevaart.

Seniorenbridge in
Westerduin

Open Huis in Pauwehof
Heemstede - Op woensdag 4
september van 10-12 uur is er
weer het jaarlijkse Open Huis in
de Pauwehof. Kom kijken naar
een expositie van werk van de
cursisten: speksteen, quilten, kleding, aquarelleren, mandala tekenen, tekenen en schilderen met
Zin, en verschillende andere teken- en schildercursussen. Er zijn
diverse docenten aanwezig om u
informatie te geven. Ook kunt u
informatie krijgen over de dienstverlening en activiteiten van WIJ
Heemstede en over het Platform
We Helpen. Dit jaar krijgt u, zolang de voorraad strekt, een leuke katoenen tas met pauw die u
ter plekke kunt inkleuren. De tas
is speciaal ontworpen door Marga Webbe voor de Mandala-dag
in Heemstede. En dat alles natuurlijk onder het genot van een
kopje koffie of thee met cake. De
Pauwehof is een heel bijzondere
plek, vlak achter de kerk op het
Wilhelminaplein, die veel Heemsteedse ouderen inmiddels hebben ontdekt. Aarzel niet om een
keertje binnen te stappen, bijvoorbeeld op de creatieve inloopochtend iedere dinsdag, vanaf 10 september van 09.30-11.30
uur. Het bijzondere van de Pauwehof is, dat het laagdrempelig
is en zeer betaalbaar door de samenwerking van WIJ Heemstede
en de Diaconie van de Protestantse Kerk Heemstede. Daarnaast
zijn de cursussen van een hoog
niveau met professionele docenten. En de sfeer is warm en gezellig, door de vriendelijke vrijwilligsters/gastvrouwen voelt u zich
meer dan welkom. Zowel de beweeg- als de creatieve activiteiten zijn enorm populair. Dat betekent ook, dat sommige activiteiten snel zijn volgeboekt en er een
soms een wachtlijst is. U kunt zich
nog inschrijven voor de volgende
activiteiten:
- Blijven Meedoen, een Leven
Lang, Bij het ouder worden
wilt u het liefst leven zoals u

gewend bent. Maar u merkt
dat er zich verandering, beperking voordoet. Hoe gaat u
daar mee om? Elly Landaat begeleidt de groep en heeft iedere bijeenkomst een ander
thema. (Vrijdagochtend 1 x
per 4 weken.)
- Tekenen en Schilderen met
Zin, waar docente Gerda van
Rooijen dit jaar samen met u
werkt naar aanleiding van de
Feesten van de Vier Seizoenen. (Dinsdagochtend 1x per
2 weken.)
- Mandala-tekenen met wisselende thema’s. Er wordt gewerkt met losse thema’s waarbij vrijere mandala’s afgewisseld worden met Mandala’s
met meer structuur. Docente
Henny Cornelis is bij het Open
Huis aanwezig om u er alles
over te vertellen. (Dinsdag of
donderdagochtend 1 x per 2
weken.)
- Leeskring moderne literatuur,
op de donderdagmorgen vanaf 12 of 26 september. Iedere
maand een nieuw boek lezen
en bepreken met elkaar en docente Lidwien Derriks.
- Bridge voor beginners, maandagmiddag vanaf 7 oktober. Driek Bronsgeest legt u
de grondbeginselen uit en u
kunt spelenderwijs ontdekken of bridge wat voor u is. U
bent welkom met of zonder
(bridge)partner.
- Patchwork / Quilten voor mensen die al enige kennis hebben van patchwork of quilten.
Rita Bos heeft weer leuke ideeen voor het komend seizoen.
(Woensdagochtend 1 x per 2
weken.)
Informatie te verkrijgen bij de Pauwehof, Achterweg 19 in Heemstede, tel.: 023-5286022/0235288510. E-mail: pauwehof@wijheemstede.nl
Internet: www.wijheemstede.nl
bij senioren/Pauwehof of Facebook Pauwehof Heemstede.

Tekst en foto’s: Joke van der Zee

50.000ste bezoeker
‘Klim naar het licht’
Haarlem – De organisatie van
de toren- en gewelventocht ‘Klim
naar het licht’ in de KoepelKathedraal van Haarlem verwelkomde woensdag de 50.000ste bezoeker. Het was Sara van Schagen die door voorzitter Wim Eggenkamp van Stichting Kathedrale Basiliek in de bloemetjes werd
gezet. Vanwege de onverwacht
massale toeloop is ‘Klim naar het
Licht’ verlengd tot en met 30 september. Bij de start in mei droomde de stichting van maximaal
50.000 bezoekers gedurende het
project. Dat aantal is met nog anderhalve maand te gaan nu al ge-

haald. Hoogtepunt van ‘Klim naar
het licht’ is de tijdelijke loopbrug
op bijna zestig meter hoogte tussen de twee torens van de kerk.
De opbrengst van het evenement
wordt vooral gebruikt voor het in
stand houden van de kathedraal.
Sara van Schagen woont in Duitsland en kwam met haar partner Sijmen, dochter Valentina en
zoon Thomas naar de KoepelKathedraal in Haarlem. Ze kocht
haar kaartje online en dat bleek
nummer 50.000 te zijn. De ‘Klim
naar het licht’ kan zowel individueel als in groepsverband worden gemaakt. Vanwege de massa-

Heemstede - Vaak komt het
voor, dat u bij het ouder worden niet meer de deur uit wilt
om bij uw bridgeclub te gaan
spelen.
Het district Kennemerland van
de NBB heeft 20 jaar geleden
het initiatief genomen voor
een kleinschalig ouderenproject. Speciaal voor bridgers die
door wat voor omstandigheden dan ook, niet meer op een
reguliere club willen of kunnen
spelen. Met ingang van dinsdag 3 september zijn bridgers

weer welkom bij de Senioren
Bridge Sociëteit. U kunt gezellig en ontspannen spelen in uw
eigen tempo op dinsdagmiddag van 13 uur tot circa 16.30
uur in de serre van het appartementencomplex Westerduin,
Meijerslaan te Heemstede. Het
gebouw is rolstoel- en scootmobiel toegankelijk.
Voor alle informatie: Henny Laarhoven, tel: 0235332543/06-51682456 of Emy
van Riezen, tel: 06-51993861.
Foto: Bart Jonker

Veel keuze en van top tot teen fit:

Heemstede sportief in
winkelcentrum
Heemstede - Beweging is goed
voor het lichaam, hersengymnastiek is goed voor het brein
en teamsport is samen successen boeken. Wat doe jij voor je lichaam en brein? Welke sport past
bij jou? Op zaterdag 31 augustus
organiseert de winkeliersvereniging van Winkelcentrum Heemstede Raadhuisstraat & Binnenweg ‘Heemstede sportief, wat is
jouw sport?’
Nog nooit stonden er zoveel
sportclubs bij elkaar om zich aan
de Heemstedenaren en inwoners
van omliggende gemeenten voor
te stellen. Er is een groot aantal
fitnessclubs, teamsporten, vechtsporten en denksporten vertegenwoordigd. Een enorme keuze. Net teruggekeerd van zomervakantie en heb je wellicht besloten meer te bewegen, af te vallen
of je aan te sluiten bij een sportvereniging? Maar wat is de juiste
keuze? Dan is dit de gelegenheid
om je te oriënteren en te laten informeren. Dit is een oproep aan
alle (startende) sportievelingen in
Heemstede en diegenen, die zich
bij de start van het nieuwe sportseizoen, voorgenomen hebben
(weer) sportief te worden.
Twee keer per week een half uur
beweging is al voldoende om het
verschil te maken. De variëteit
aan sportclubs is enorm groot. Bij
vele worden er ook demonstraties gegeven. Zo kunt u de volgende activiteiten aantreffen:
Aan de Raadhuisstraat en in het
water aan de Zandvaartkade
- Fit4lady, fitness
- HGC golf, met een golfdemonstratie
- Heemsteedse Reddingsbrigade met een reddingsboot
Aan de Binnenweg vanaf de
ABN AMRO t/m Van Maanen en
daartegenover
- Diverse fitnessclubs voor
le toeloop wordt groepen geadviseerd om vooraf via de website
kaartjes te kopen. Toegangskaarten kunnen online besteld worden via www.klimnaarhetlicht.nl
en kosten 8,50 euro voor volwassenen (10 euro aan de kassa), voor
kinderen tot en met 12 jaar 4 euro
en 1 euro voor kinderen tot 6 jaar.
Online komt daar 1,50 administratiekosten bij per bestelling. Meer
informatie op:https://www.koepelkathedraalhaarlem.nl/
Foto: Ramon Philippo.

-

vrouwen, mannen, ouderen,
zwangeren en voor geest & lichaam
Teamsporten zoals: hockey,
voetbal, honk- en softbal en
ballet
Denksporten zoals: schaken
en bridge
Individuele sporten zoals: tennis, schaatsen, hardlopen,
gymnastiek en golf
Vechtsporten zoals: boksen,
taekwondo en schermen
Een sport-, massage en wellnesspraktijk en sportsupport.

Live demonstraties
Er zijn afwisselend diverse demonstraties op een groot podium
op de hoek van de Julianalaan en
de Binnenweg. Je kunt live kijken
naar onder meer demonstraties
van fitness, hardlopen, taekwondo, schermen, gymnastiek en ballet. Daarnaast zijn er op diverse
plaatsen in de winkelstraat demonstraties waar je zelf ook actief aan deel kunt nemen. Zo kun
je bij de tennisvereniging je service oefenen, bij de honk- en softbal een bal gooien en bij de golfclub aan de Raadhuisstraat kun je
het putten trainen. En kom kijken
naar een boot van de Reddingsbrigade, die aan de Zandvaartkade in het water komt te liggen.
Locatie en tijden
Dit bijzondere evenement vindt
plaats op zaterdag 31 augustus
van 10 – 17 uur aan de Raadhuisstraat & Binnenweg in het centrum van Heemstede. De straat
blijft open voor verkeer en de
parkeerplaatsen blijven beschikbaar voor de bezoekers en klanten.
Voor exacte plaats van de club
van uw interesse verwijzen wij
naar de website van de winkeliersvereniging Raadhuisstraat &
Binnenweg, www.wch.nl.

Heemstede/Haarlem
Vrijdag 12.00-13.00 uur

Tai Chi/Chi Kung
Beweging, Meditatie &
Ademhalingsoefeningen
Locatie: Offenbachlaan 1
www.taichitrainen.nl
020 - 659 69 14
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Dame met zwarte hoed door Charley Toorop (1928)

Atelierinterieur door Kees Verwey (1972)

Tour des Musées deel 4:

Virtuoze verbeelding in locatie
Hal van Frans Hals Museum
Haarlem – In de vorige Tour des
Musées in de Heemsteder heeft u
kunnen lezen over het werk van
Frans Hals en andere Haarlemse meesters. Deze week belichten we locatie Hal van Frans Hals
Museum aan de Grote Markt 16
in Haarlem. Hier vindt op dit moment de tentoonstelling ‘Virtuoos! Israels tot Armando’ plaats.
Deze overzichtstentoonstelling
loopt tot en met 3 november en
gaat over schilderkunst vol expressie en ‘schwung’, die in zijn
sterkste voorbeelden virtuoos
genoemd kan worden. Met virtuoze schilderkunst wordt hier
bedoeld: schilderkunst waarin
met losse, vrije, vitale streken en
toetsen een hoge mate van beweging, zeggingskracht en expressie is bereikt. Het is geen stijl,
maar meer een techniek, een manier van schilderen.
Hollandse virtuositeit
Deze tentoonstelling laat duidelijk zien hoe de vrije virtuoze manier van schilderen zich ontwikkelde binnen de Nederlandse
context. Vanaf de impressionistische beweging, via expressionisme tot totale abstractie. En daarbij is in de Hal indrukwekkend (en
virtuoos!) werk te zien van diverse grote Nederlandse beeldende
kunstenaars.

liefst direct goed met steeds duidelijke verfstreken. Isaac Israels
zelf zei: “Inderdaad doe ik altijd
direct naar de natuur en retoucheer er het liefst niets meer aan.”
Kees Verwey zei ooit: “Ik wacht
en vang het beslissende moment op.” Over zijn werk ‘Atelierinterieur’ uit 1972 zei hij: “Het licht
dat langs de gordijnen valt, vind
ik boeiender dan het hele leven
dat achter me ligt.” In hetzelfde
genre waren tevens onder meer
beeldend kunstenaars als George Hendrik Breitner (1857-1923),
Thérèse Schwartze (1851-1918),
Charley Toorop (1891-1955) en
Hans Bayens (1924-2003) actief.

als Anton Rooskens het zelf onder
woorden bracht: “We hadden een
onbelemmerde vrijheid veroverd.
Alleen ‘primitieven’, kinderen en
psychopaten hadden onze sympathie.”

Maskerdans door Lucebert (1962)

Abstractie
Zodra het schilderen zich losmaakt van zichtbare werkelijkheid en van figuratie, ontstaan
nieuwe mogelijkheden van virtuoos schilderen. Abstractie wordt
lyrisch: het vrije, fundamentele schilderen met ruimte voor de
autonome penseelstreek. De weg
van het virtuoze schilderen kent
geen einde. Of zoals kunstenaar
Willem Hussem (1900-1974) zei: Vrouwenportret door Ger Lataster
“Het gaat om het zien van de es- (2002)
sentie.” Met onder anderen kunstenaars als Armando (19292018), Ger Lataster (1920-2012)
en Harrie Peters (1949). In de context van virtuositeit in haar volle glorie, geeft deze tentoonstelling een prachtig en overzichtelijk beeld van de moderne Nederlandse schilderkunst en haar ontwikkeling weer. Een regelrechte
aanrader voor iedere kunstliefhebber. Meer informatie op: https://www.franshalsmuseum.nl/
nl/event/virtuoos-israels-tot-armando/.

Expressie
Je spreekt van expressionisme als
het leggen van gevoel in penseelstreken met veel dynamiek gebeurt en compositie, vormen en
kleuren worden aangepast om
uitdrukking aan een schilderij te
geven. Vincent van Gogh (18531890) kan als een pionier hiervan
beschouwd worden als figuratieve expressionist. De Cobra-beweging was een belangrijke expressionistische schilderbeweging,
met in het kielzog schilders als
Lucebert (1924-1994), Karel Appel (1921-2006), Corneille (19222010) en Anton Rooskens (19061976). Kinderkunst gold als in- Tekst en foto’s: Bart Jonker,
spiratiebron. Spontaan schep- met dank aan het Frans Hals
pen wat de intuïtie ingeeft. Of zo- Museum.

Aan het Gardameer door Isaac Israels (na 1923)

Personnages dans le vent coloré door Karel Appel (1958)

Impressie
De opkomst van het impressionisme kwam aan het einde van
de 19e eeuw op. Het werk ‘Impression, sol levant’ van de Franse schilder Claude Monet uit 1872
zette aan tot de term impressionisme. Hierbij stond de losse
toets centraal: de toets die loskomt en zijn eigen lied zingt. Nederlandse impressionistisch georiënteerde kunstenaars als Isaac Israels (1865-1934) en Kees
Verwey (1900-1995) schilderden
dynamisch, waarbij de uitdaging
voor hen lag in het samenvatten
van wat zij voor zich zagen, het Avond op de Dam door G.H. Breitner (1890)

Bloemfiguur door Anton Rooskens
(1969)

Nacht van de vleermuis
in Bennebroekbos

Martijn van Grimbergen naar
Heren 1 Bloemendaal

Bennebroek - Overdag is het fijn
wandelen in het rustige Bennebroekbos. In de schaduw van oude grote bomen kunnen omwonenden en bezoekers ontspannen en tot rust komen. ’s Avonds
nemen heel andere bewoners het
bos over. Vleermuizen ontwaken
als de zon ondergaat en benutten de lanen en waterpartijen om
te jagen. Op vrijdagavond 23 augustus om 21 uur kun je mee met
een spannende excursie door het
donkere bos. Verzamelen bij Parkeerterrein Speeltuin Linnaeushof, op de kruising tussen de Glipperweg en de Swartsenburgerlaan op de grens van Heemstede

en Bennebroek. In de vlucht zoeken verschillende soorten vleermuizen met hun radarsysteem
naar muggen en andere gevleugelde hapjes. Dit is onhoorbaar
voor het menselijk oor, maar met
de batdetector kunnen de signalen van de langs vliegende vleermuizen voor ons hoorbaar worden. De gids van Landschap
Noord-Holland neemt een aantal
van deze detectoren mee, zodat
ook jij deze vliegende jagers kunt
spotten. Deze vleermuisexcursie
wordt georganiseerd in het kader
van de Nacht van de vleermuis
die jaarlijks in Europa wordt gehouden, en voert door het don-

kere bos langs de schimmen van
grote bomen, nachtelijk gefladder en wie-weet-wat-nog-meer?
Zin om mee te gaan? Meld je nu
aan op: www.gaatumee.nl.
Foto: Vleermuis - Dutchphoto.

De brug door Harrie Peters (1982)

Bloemendaal - Martijn van Grimbergen speelt volgend jaar in Heren 1 van Hockey Club Bloemendaal. De 24-jarige aanvaller komt
over van Klein Zwitserland waar
hij vanaf de jeugd speelde en
waarmee hij afgelopen seizoen
debuteerde in de Hoofdklasse. Zijn ambitie bracht hem naar
’t Kopje waar hij stappen in zijn
ontwikkeling wil maken. Martijn van Grimbergen: “Ik wil graag
bij een topclub spelen om te leren van andere goede spelers. De
ontvangst bij Bloemendaal was
ontzettend aardig, ik voelde me
er meteen thuis.” Voor de ouderen klinkt de naam Van Grimber-

Haarlems literair vertaalster Thérèse Cornips, door Hans Bayens (1983)

gen zeker niet onbekend: vader
Maarten kwam in de jaren tachtig en negentig 154 keer uit voor
het Nederlands elftal en nam
deel aan twee Olympische Spelen. Bestuurslid Pepijn Post: “Martijn is een gedreven en agressieve spits, die we graag opnemen
in onze groep. Hij heeft de afgelopen weken meegetraind en er
is een goede klik met de groep,
zowel binnen als buiten het veld.
Met de wat kleine selectie die we
hadden en het zware programma voor komend seizoen, zeker ook voor de internationals, is
Martijn een heel welkome aanvulling.”
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Dit jaar
buitengewoon veel
distelvlinders

Heemstede
- -Vliegende
bloeHeemstede
Edith Commissamen,
zou je de stuurde
dagvlinders
ris ja
uitzo
Heemstede
deze
metfraaie
hun foto
prachtige
tekening
rusin. Ze vertelt
daarbij:
tig kunnen beschouwen. Zoals
deze fraaie atalanta (Vanessa atalanta), die zich tegoed doet aan
de nectar van een witte vlinderstruik (buddleja) in Heemstede.
Een kleurrijke verrijking van de
tuin, deze mooie en sierlijke vlinder, waar we met zijn allen zuinig
op moeten zijn.

vlinder
is een
trekvlin“Op degenoemd,
hoek van de
Herenwegder
die bloeien
in Nederland
wordt rogeKadijk
nu prachtige
spot
en november.
de entussen
oranjeapril
(Montbretia)
bloeDe vlinder vertrekt ieder jaar in
grote aantallen vanuit Zuid-Europa naar het noorden, om een
nieuwe generatie voort te brengen. Ze zijn vooral te vinden op
nectarplanten als de buddleja en
koninginnekruid. In de herfst komen de vlinders ook af op rottend
fruit. Daarna vliegt de nieuwe generatie in groepjes terug naar het
De atalanta, ook wel admiraal- zuiden om te overwinteren, waar

men. Het valt erg op en ziet er
heel zonnig en mooi uit. Een
mooi stukje Heemstede.”

de vlinders zelfs de afstand naar
de Canarische Eilanden en Madeira weten te overbruggen: een
wonderlijk fenomeen.

Weidevogelseizoen in
Noord-Holland wisselend
Regio - Het weidevogelseizoen
van 2019 is nauwelijks ten einde
en voorzichtig worden de eerste
conclusies getrokken door Landschap Noord-Holland en Agrarische Natuurvereniging Water,
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Jonge pianist Dimitri Malignan in Lutherse kerk
Haarlem - Tijdens de zomeracademie van The Holland Music Sessions komen muzikale toptalenten (piano, viool, cello) vanuit de
hele wereld naar Noord-Holland
om masterclasses te volgen en
concerten te geven. Op woensdag 7 augustus om 20.30 uur is
er een concert van de briljante
jonge Franse pianist Dimitri Malignan, die winnaar is van de Prix
Cortot 2017 en een laureaat van

meer dan 20 internationale wedstrijden. In Haarlem speelt hij 6
Préludes van Claude Debussy en
de Pianosonate nr. 30 van Ludwig
van Beethoven. Dit concert vindt
plaats in de Lutherse Kerk aan
de Witte Herenstraat 22 in Haarlem. Toegangsprijs € 18,-. Jongeren tot 30 jaar € 9,- en kinderen
tot en met 12 jaar gratis. Kijk voor
kaartverkoop en informatie op: Dimitri Malignan (foto: Jean Baptiste Millot).
www.tihms.com/concerten.

GEEN KRANT? 0251-674433

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

Klimaatactiegroep opgericht
in Haarlem

Voor kids: word
slootjesexpert op KIMT
Heemstede - Op donderdag 22
augustus is er van 14 tot 15.30
uur op Kom In Mijn Tuin (KIMT)
weer een leuke kinderactiviteit:
‘Word slootjesexpert’. Een vrijwilliger gaat met de kinderen en
hun begeleiders (ouders of grootouders) zelf waterdiertjes vangen
en bekijken. Er wordt gebruik gemaakt van schepnetjes en loeppotjes. Weer een leuke educatie-

ve middag voor de (basis)schoolkinderen op KIMT in de vakantie Het startpunt is bij het Tuinhuis van Kom In Mijn Tuin, ingang Groenendaalse Bos, Herenweg 18 Heemstede. Opgeven kan
per mail op info@kominmijntuin.
com)of telefonisch: 023-5282651
(Mik van der Bor).
Foto: KIMT

Vleermuizen bestuderen
langs de Geniedijk

Hoofddorp - Op vrijdag 23 augustus organiseert het IVN ZuidKennemerland een interessante
dierenexcursie in Hoofddorp. Het
is een heerlijke natuurwandeling
langs de Geniedijk met tegelijkertijd een zoektocht naar vleermuizen. De meeste mensen weten dat er vleermuizen in de polder leven, maar hebben ze zelden
of nog nooit gezien. Dat terwijl er
toch echt een aantal verschillende soorten in Haarlemmermeer
aanwezig is. Tijdens deze excursie leert u de tips en tricks van
het spotten van vleermuizen. Natuurgidsen vertellen eerst allerlei
interessante wetenswaardigheden over de vleermuizen, bijvoorbeeld hoe ze eten en slapen. Er

Haarlem - Sinds augustus heeft
Haarlem een lokale afdeling van
klimaatactiegroep Extinction Rebellion. Doel van de groep is om
bewustwording te creëren over
de gevolgen van klimaatverandering en om de overheid aan te
sporen de uitstoot van broeikasgassen in 2025 naar nul te brengen. Om dit doel te bereiken zal
Extinction Rebellion Haarlem onder andere acties voeren, lezingen geven en proberen om de lokale politiek te beïnvloeden. Ook
worden landelijke klimaatacties
ondersteund.
Extinction Rebellion Haarlem is
onderdeel van een wereldwijde
burgerbeweging die in Neder- middels in 17 steden lokale afdeland in 2018 is opgericht en in- lingen heeft.

gaat een speciale dectector mee
om deze dieren te kunnen horen.
Het apparaat verandert het ultrasone geluid van de vleermuizen, dat niet hoorbaar is voor de
mens, in geluid dat voor mensen
wel te horen is. Vooraf aanmelden is verplicht via de IVN werkgroep Haarlemmermeer. Deelname is gratis. De groep verzamelt
om 20.15 uur bij Molen de Eersteling (Hoofdweg Westzijde 741,
Hoofddorp). De excursie duurt
ongeveer 1,5 uur. Meer informatie en aanmelden via e-mailadres
ivnhaarlemmermeer@gmail.com
of kijk op www.ivn.nl/zuidkennemerland.
Foto: IVN Zuid-Kennemerland.

Meer informatie op::
31 juli 2019 09
https://extinctionrebellion.nl/.

Tuinconcert op Berkenrode
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de natuur verkennen: Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:
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Zomers
bollenveld
in Heemstede
Net
een vliegende
bloem…

Heemstede – Deze fraaie distelvlinder (Vanessa cardui) rust na
de flinke zomerbuien van afgelopen week even uit op een tuintafel in Heemstede om zijn vleugels
te drogen. Volgens de Vlinderstichting is de distelvlinder buitengewoon veel gespot dit jaar.
Ze noemen 2019 zelfs een topjaar voor deze vlindersoort. Als
er een explosie van een vlindersoort in een jaar wordt gespot,
heet dat een ‘invasiejaar’. Met een
kleine omweg zijn er duizenden
distelvinders ons land binnengekomen. De distelvlinder is net als
de atalanta een trekvlinder. Zijn
leven begint in de Sahel in Afrika. Van daaruit vliegt hij steeds
verder naar het noorden. Als de
weersomstandigheden en windrichting goed zijn, kunnen grote
aantallen distelvlinders ons land
bereiken. Dat is dus dit jaar het
geval. De tweede generatie die
hier ontpopt in de zomer, keert
na de herfst weer zuidwaarts. De
distelvlinder kan hier niet overleven: de winters in Nederland zijn
gewoonweg te koud.
Foto: Bart Jonker.
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La Dolce Vita verbeeld in
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U kunt uw kabaal ook opgeven via internet:
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven

Heemstede - Het is weer tijd voor
het jaarlijkse Berkenrode Tuinconcert. Op zondag 8 september a.s. kunt u op landgoed Berkenrode aan de Herenweg 131
in Heemstede weer genieten van
vier jonge veelbelovende musici,
allen prijswinnaars van het Prinses Christina Concours. De ontvangst is vanaf 14 uur, het concert begint om 15 uur. Aansluitend speelt de swingende Red
Heemstede - Vliegende bloemen, ja zo zou je de dagvlinders
met hun prachtige tekening rustig kunnen beschouwen. Zoals
deze fraaie atalanta (Vanessa atalanta), die zich tegoed doet aan
de nectar van een witte vlinderstruik (buddleja) in Heemstede.
Een kleurrijke verrijking van de
tuin, deze mooie en sierlijke vlinder, waar we met zijn allen zuinig
op moeten zijn.

den ongesubsidieerde concerten per jaar zijn inmiddels meer
dan 100.000 kinderen bereikt. De
Hot 100 Big Band voor een spet- kosten voor deze middag bedraterende afsluiting. Het is de ze- gen € 25,- waarbij een welkomstvende keer dat de Rotary en de drankje en heerlijke borrelhapjes
Soroptimisten samen dit bijzon- inbegrepen zijn. Voor kinderen
dere en gezellige event voor het tot en met 16 jaar is de toegang
gehele gezin op het prachtige gratis. Voor de jongsten is er een
landgoed Berkenrode organise- gezellige kinderhoek met leuke
ren. De opbrengst van deze mid- activiteiten.
dag gaat naar de ‘Classic Express’ De concertkaarten zijn te bestelvan het Prinses Christina Con- len via www.berkenrodetuinconcours, een wereldwijd unieke rij- cert.nl.
dende concertzaal. Met honder- Foto: Rotary Club.
vlinder genoemd, is een trekvlinder die in Nederland wordt gespot tussen april en november.
De vlinder vertrekt ieder jaar in
grote aantallen vanuit Zuid-Europa naar het noorden, om een
nieuwe generatie voort te brengen. Ze zijn vooral te vinden op
nectarplanten als de buddleja en
koninginnekruid. In de herfst komen de vlinders ook af op rottend de vlinders zelfs de afstand naar
fruit. Daarna vliegt de nieuwe ge- de Canarische Eilanden en Maneratie in groepjes terug naar het deira weten te overbruggen: een
zuiden om te overwinteren, waar wonderlijk fenomeen.

Net een vliegende bloem…
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Weidevogelseizoen in
Noord-Holland wisselend
Regio - Het weidevogelseizoen
van 2019 is nauwelijks ten einde

nieuws te melden. Op plekken
waar kuikens voldoende voedsel

21 augustus 2019 11

Heemstede - Zondag 25 augustus
vertrekken om 13.30 uur rond de

60 prachtige oldtimers vanaf locatie Hartekamp, Herenweg 5 in

Stockroom van Crème Fresh
in Heemstede gevestigd
Heemstede – Crème Fresh, de
bekende herenmodezaak in de
Grote Houtstraat, heeft sinds april
dit jaar een stockroom in Heemstede. Crème Fresh profileert zich
als de meest complete modezaak
voor mannen van Nederland. In
het pand huist naast een groot
assortiment aan bekende modemerken ook een bar en een barbier voor het haar en de baard.
Een eldorado voor de man zou je
kunnen zeggen. Zo uitgebreid is
de vestiging aan de Heemsteedse
Binnenweg niet, aldus verkoopster Kimberly. De winkel wordt
hoofdzakelijk gebruikt als outlet,

oftewel stockroom. Vrijwel alle
items zijn flink afgeprijsd en dat is
toch mooi meegenomen als je op
zoek bent naar A-merken, maar
dan met een vriendelijk prijskaartje. Martinique, Scotch & Soda, Replay, Tommy Hilfiger, Calvin
Klein, Hugo Boss en PME Legend
zijn slechts enkele van de labels in
het midden-hoge segment die er
te krijgen zijn. Mannen adviseren
bij hun kledingkeuze is Kimberly
op het lijf geschreven, vertelt ze:
“Het is welbekend dat mannen
in het algemeen geen geboren
shoppers zijn. Ze willen niet te
veel tijd besteden aan het kopen

Heemstede, met als glunderende
passagiers de cliënten van de Hartekamp Groep. De cliënten van de
Hartekamp Groep mogen mee rijden in zo’n fantastische oldtimer.
Voor hen hét hoogtepunt van het
jaar. De belangstelling hiervoor is
dan ook groot. De bewoners en de
chauffeurs verzamelen op locatie
Hartekamp, Herenweg 5, te Heemstede. Vervolgens stapt iedereen
in de glimmende oldtimers en
vertrekt de stoet rond 13.30 uur
onder begeleiding van het Motor
Begeleidings Team (MBT). De rit
duurt ongeveer 1 ½ uur. De oldtimers (of mooie youngtimers) vormen een prachtige opvallende
stoet. Ze rijden door Heemstede,
Bennebroek, Aerdenhout, Overveen, Zandvoort en Bentveld. In
de dorpen langs de route zwaaien mensen enthousiast en de clienten vinden dat prachtig. Aankomst rond 15.15 uur.
Foto: Hartekamp Groep.
van kleding en liefst in een en dezelfde winkel slagen. Daarom is
het zo fijn dat ze hier alles kunnen
vinden van sokken, schoenen en
een zwembroek tot een goede
jeans of een mooi colbertje.” De
maatvoering varieert van maat
28 tot maat 38 voor broeken en
de tops van maat S tot 3XL. Ook
de leeftijd van de heren varieert
enorm volgens de verkoopster.
“Ik heb deze week een broek verkocht aan een 11-jarige jongen,
maar ook een mooi jasje aan een
hoogbejaarde heer. Hij had hem
al een tijdje zien hangen en heeft
hem uiteindelijk gekocht.” Persoonlijke aandacht staat bij Kimberly voorop. “Natuurlijk zijn er
mannen die zelf prima uit de voeten kunnen, maar vaak zie je dat
ze blij zijn met wat advies. Dat
vind ik de leuke kant van een gemeente als Heemstede, je leert
klanten sneller kennen dan in de
stad, waardoor je het vertrouwen
wint om goed te kunnen inschatten wat bij ze past.” Desondanks
gaan mannen vaak eerst rondkijken en komen later terug met
hun vrouw of vriendin, geeft Kimberly toe: “Ik zeg altijd: dat is het
eindoordeel van de jury!”
Adres: Binnenweg 109
in Heemstede.
Mirjam Goossens

Koffie met muziek op Plein1
Heemstede - Op dinsdag 3 september starten de Koffie met Muziek-ochtenden, Er wordt geluisterd met elkaar naar elkaars muzieknummers mét uw toelichting
daarbij. Het is steeds weer verrassend hoe inspirerend dat kan zijn.
Muziek verbindt mensen. U hoeft
niet zelf te zingen of een instrument te bespelen. Het gaat om
ervaring en uitwisseling op een
heel leuke manier, aan de hand
van muziek en een gekozen thema. Heeft u interesse, geeft u zich
dan op bij het kantoor van WIJ
Heemstede in Plein1: tel. 023528 85 10 of bij Katinka Verdonk,
mail: katinkaverdonk@wijheemstede.nl. Er zijn 4 bijeenkomsten
in Plein1, Julianaplein 1, Heemstede. Start op dinsdag 3 september van 10.30 -12.00 uur. Verder op 17 september, 1 en 15 oktober. De gespreksleider is Ineke
de Jonge. Kosten: € 20,- incl. koffie en/of thee.
Beweegkriebels bij
WIJ Heemstede
Heemstede – Beweegkriebels:
kom lekker spelen, bewegen en
dansen in deze lessen voor kleine atleten. Vanaf zaterdag 7 september 2019 voor kinderen van

2,5 t/m 5 jaar onder begeleiding
van een ouder, opa of oma of de
oppas. De volgende lessen zijn op
14, 21, 28 september en 5 en 12
oktober 2019 bij WIJ Heemstede
in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, in de bewegingsruimte. Er
zijn twee lesblokken van 10-10.45
uur en van 11-11.45 uur. De kosten voor deze leuke beweegcursus voor de allerjongsten zijn:
€60,-. Opgeven: kan bij Lies Leen:
mailt u naar: lleen@wijheemstede.nl, of bel 06-36080475. Ook
kunt u op de Open Dag in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede
op woensdag 4 september van
13.30-17.00 uur inschrijven.

ven kan bij: Lies Leen, belt u met:
06-36080475, of mail naar: lleen@
wijheemstede.nl. Ook kunt u op
de Open Dag in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op woensdag 4 september van 13.30-17.00
uur inschrijven voor dit project.

Heeft u brochure van WIJ
Heemstede gekregen?
Heemstede - In de eerste week
van de zomervakantie is de nieuwe brochure van WIJ Heemstede huis-aan-huis bezorgd in heel
Heemstede. Op de website wijheemstede.nl vindt u de brochure ook digitaal. Heeft u de brochure niet ontvangen? Dan kunt
u de brochure ophalen bij een
van de locaties van WIJ Heemstede: de Luifel, de Molenwerf,
WIJ in Plein1, de Princehof en de
Pauwehof. Of bij de Bibliotheek
of het Raadhuis. U kunt inschrijven voor een cursus via wijheemstede.nl. Of belt u met 023-54838
Muziek- en taalproject in
28 op werkdagen tussen 9 en 13
Wereldmuziekschool
uur. Ook kunt u kennis met ons
Heemstede - Is de Nederland- maken op onze Open Dag in de
se taal uw tweede taal? Wilt u sa- Luifel op woensdag 4 september
men met uw peuter of kleuter de tussen 13.30 en 17.00 uur.
Nederlandse taal beter begrijpen en spreken? Door middel van
muziek en spel kan dit. Geef u op
voor de muzieklessen van de Wereldmuziekschool. In deze zes lessen zingen en bewegen u en uw
kind(eren) op muziek en leert u
over de Nederlandse taal. Het
Muziek & Taal Project is voor ouders en kinderen van 2,5 t/m 4
jaar van wie de Nederlandse taal
de tweede taal is en start vanaf
woensdag 2 oktober van 10:0010:45 uur. De volgende lessen zijn
op 9, 16, 30 oktober, 6, 13 november 2019 bij WIJ Heemstede in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede in de Plexat ruimte. De kosten
zijn: € 6,00 voor 6 lessen. Opge-

▲

Oldtimerrit voor mensen met
verstandelijke beperking

22 augustus

Bloeddruk en vetpercentage meten. De Drive in Plein 1,
Julianaplein 1 te Heemstede.
Van 12-14 u. Aanmelden via
023-2001700 of via dedrive@
zorgspecialist.nl.
Word slootjesexpert op KIMT.
Tuinhuis van KIMT, ingang
Groenendaalse Bos, Herenweg
18 Heemstede. Van 14-15.30 u.
Opgeven via info@kominmijntuin.com of tel.: 023-5282651
(Mik van der Bor).

29 augustus

Creatieve middag met Gaby
Godijk. De Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Van
14-15.30 uur. Kosten € 3,- per
middag.

plein 1, Bloemendaal, om
15.30 u. Toegang: € 10, -, kinderen t/m 12 jaar gratis. Kaartverkoop en informatie op www.
tihms.com/concerten.
10.000
stappenwandeling.
Start om 10 u. vanaf de achterzijde van station HeemstedeAerdenhout.
Het gobelin op de broeikas
van Leyduin. Verzamelen om
14 uur op Parkeerterrein buitenplaats Leyduin, Woestduinweg 4, Vogelenzang. Reserveren: www.gaatumee.nl.
Oldtimerrit voor mensen met
verstandelijke beperking. Vertrek om 13.30 u. vanaf locatie Hartekamp, Herenweg 5,
Heemstede. Aankomst: 15.15 u.
Heemsteedse zanger Paul Herber in Villa Flora Jazz. HotelRestaurant Villa Flora, Hoofdstraat 55, Hillegom, van 14-17
u. Gratis entree.
Jeugdvogelclub op zoek naar
vlinders en libellen. Verzamelen om 11 u. voor Bezoekerscentrum
Kennemerduinen,
Zeeweg 12, Overveen. Aanmelden mag, maar is niet verplicht: www.vwgzkl.nl/jeugdvogelclub.

23 augustus

Peuterbieb in Bibliotheek
Heemstede. Julianaplein 1.
Aanvang 10.30 u. Gratis toegang. meer info op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.
Vleermuizen bestuderen langs
de Geniedijk. Verzamelen om
20.15 u. bij Molen de Eersteling, Hoofdweg Westzijde 741,
Hoofddorp. Gratis, vooraf aanmelden verplicht op ivnhaarlemmermeer@gmail.com.
Nacht van de vleermuis in Bennebroekbos. Om 21 u. verzamelen bij Parkeerterrein Speeltuin Linnaeushof, op de kruising tussen de Glipperweg en
de Swartsenburgerlaan op de
grens van Heemstede en Bennebroek. Reserveren op: www.
www. gaatumee.nl.

31 augustus

Heemstede sportief, wat is
jouw sport? Diverse plekken in
WCH Binnenweg en Raadhuisstraat. Van 10-17 u. Meer info
op: www.wch.nl.

Slowaaks Devanas Duo in
Dorpskerk
Bloemendaal.
Dorpskerk Bloemendaal, Kerk-

Expositie Vera Bruggeman in
Café Raecks. Café Raecks, Raaks
1, in Haarlem. Vrije toegang.
Meer info op www.verart.nl.

T/m 1 september

Diverse activiteiten Franse tijd
Teylers Museum. Spaarne 16,
Haarlem. Meer informatie op:
www.teylersmuseum.nl.

T/m 5 september

La Dolce Vita verbeeld. Kloostergangen in het Haarlemse
Stadhuis, Grote Markt 2, Haarlem. Werkdagen van 8-17 u.
Meer informatie op: www.
kzod.nl.

22 augustus t/m
8 september

Expositie Emilio Sánchez in De
Waag. Spaarne 30, Haarlem.
Geopend do t/m zovan 13-17
u. tot 17 uur. Meer info: www.
kzod.nl .

Tot 15 september

Rembrandts Wereld in Teylers Museum. Teylers Museum,
Spaarne 16 in Haarlem. Voor
meer informatie: www.teylersmuseum.nl.
Expositie Haarlem Filmstad in
Museum Haarlem. Groot Heiligland 47, in Haarlem. Openingstijden: di t/m za van
11.-17 uur/zo en ma 12-17 u.
Zie: www.museumhaarlem.nl.

8 september

Tuinconcert op Berkenrode.
Herenweg 131, Heemstede.
Aanvang 15 u. Toegang: € 25,incl. welkomstdrankje en kinderen t/m 16 j. gratis. Kaarten
via www.berkenrodetuinconcert.nl.

15 september

Superhero Kidsrun. Burgemeester Reinaldapark, Haarlem. Gratis. Meer info en inschrijven op: www.superherokidsrun.nl.

16 september

Mediaspreekuur. Bibliotheek
Heemstede, Julianaplein 1.
Van 14.00-15.30 u. Gratis.

4 september

Open Huis bij Pauwehof. Achterweg 19, Heemstede. Van 10-12
u. Gratis toegang. Meer info op:
www.wijheemstede.nl bij senioren/Pauwehof.

TENTOONSTELLINGEN
25 augustus

T/m 31 augustus

Tot 24 september

24 augustus

Spaans gipsyconcert in ruïne
van Brederode. Velserenderlaan 2 in Santpoort-Zuid. Aanvang 20.30 u. Entree €12,50
(Geen PIN), reserveren op: info@manito.biz of tel.: 0623259107, of via www.ruinevanbrederode.nl.

matie op www.zandvoortsmuseum.nl.

T/m 25 augustus

Expositie Pride and Prejudice.
Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1, Zandvoort. Meer infor-

Tot 30 september

Expositie schilderijen Dick van
Groen bij Sfeervol bijzonder /
mooi. Jan Miense Molenaerplein 8, Heemstede.

T/m 27 oktober

Tentoonstelling Panorama Tulipland 3.0. Museum de Zwarte Tulp, de Heereweg 219,
Lisse. Meer info op: www.
museumdezwartetulp.nl.

31 augustus t/m
12 oktober

Expositie ‘Dit is wat ik wil’. Galerie de Tuinkamer, Wilsonstraat
61, Hoofddorp. Meer informatie
op: www.galeriedetuinkamer.nl.
Tentoonstelling Stadsgezichten Haarlem en Amsterdam.
Kunstcentrum Haarlem, Gedempte Oude Gracht in Haarlem. Gratis toegang . Meer info
op: www.kunstcentrum-haarlem.nl.

14 september t/m
14 november

Duurzaam textiel in Kunstcentrum Haarlem. Gedempte Oude Gracht 117-121, Haarlem.
Met lezing op 14 september,
aanvang 14 u. (Aanwezigheid
graag melden via info@kunstcentrum-haarlem.nl.) Meer informatie op: www.kunstcentrum-haarlem.nl.

Heemsteder en Blokker

Zomerpoëziewedstrijd 2019

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

•

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

•

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

•

De jury die de inzendingen beoordeelt, bestaat uit het
redactieteam van de Heemsteder en Arno Koek van
Boekhandel Blokker.
De winnaar wordt in de eerste week van september
persoonlijk bericht. Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.

•
•

Tussentijds worden geselecteerde inzendingen
gepubliceerd in de Heemsteder.

Zomergeuren
kijk aan, het is zomer, ik ruik
voor altijd verlaten klaslokalen
veel plezier in de Costa Brava!
zwetende oksels in disco’s
mayonaise op strandtentpatat
ongewassen bikini’s
een geplukte bloem
gesmolten gletsjers
uhh, was je in IJsland dan?
rottende rivierbodems
de wereld staat in brand, ik zie
mensen lachen niets aan de hand
als straks de herfst komt
en je weer mijn kind bent
drink je dan dampende
muntthee bij mij?
Frits Agterdenbos, Heemstede

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 21 augustus 2019

Heemstede

Tijdens de vakantieweken:

HeemstedeNieuws ‘light’
HeemstedeNieuws
light
Vragen aan de
gemeente?
Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687
Adresgegevens en
openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1,
Postbus 352,
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(geopend voor alle producten, behalve
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk,
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u altijd vooraf een afspraak maken.
Wilt u toch ’s morgens komen?
Bel dan 14 023.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
en donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken
voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

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

Bent u onze fietsgids op
zaterdag 14 september?
Bent u inwoner van Heemstede? Kent
u Heemstede en haar monumentale en
duurzame schatten goed? Dan vindt u
het wellicht leuk om deze tijdens een
fietstocht aan nieuwe inwoners van
Heemstede te laten zien!

gebruik van kunt maken. De fietstocht start
om 11.30 uur en duurt ongeveer 1 uur.
U fietst een deel van de totale fietsroute.
Aanmelden kan tot 1 september via
communicatie@heemstede.nl.

Vacature Top 3

Collectanten KWF Kankerbestrijding
Draag jij KWF Kankerbestrijding een warm hart
toe? Voor de Geleerdenwijk, de Rivierenbuurt
en De Glip zoeken we nog collectanten voor
één of twee avonden in de week van 1 tot 7
september.

Ervaren opvoeders

Je bezoekt wekelijks een gezin met jonge
kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar. Je biedt
een luisterend oor, vriendschappelijk contact
en praktische hulp. De voorbereidende cursus
voor nieuwe vrijwilligers duurt 6 dagdelen van
9.30 tot 12.30 uur en start in september. Heb je
vragen of interesse? Bel ons!

Schaakmaatje

Ben jij iemand die het schaken beheerst en dit
wil spelen met bewoners van de Houttuinen?.
Aarzel niet langer en neem contact op met ons!

Binnenkort ontvangen nieuwe inwoners
van Heemstede een uitnodiging voor een
kennismakingsbijeenkomst met de gemeente
op zaterdag 14 september. Onderdeel van
het programma is een fietstocht langs
monumenten en bijzondere plekken in
Heemstede. Uw kennis als inwoner van de
gemeente kunt u delen met inwoners voor wie
Heemstede nieuw is! De gemeente zorgt voor
een route met beschrijving als basis waar u

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Achterweg 5, het kappen van 2 dode
berken in bosperceel, wabonummer
446600, ontvangen 7 augustus 2019
- Zandvoorter Allee 5, het plaatsen/
vervangen van een bestaande dakkapel
aan de voor- en achterzijde van de woning,
wabonummer 447341, ontvangen
8 augustus 2019
- Zandvoorter Allee 7, het plaatsen/
vervangen van een bestaande dakkapel
aan de voor- en achterzijde van de woning,
wabonummer 447488, ontvangen
8 augustus 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Aan de slag als vrijwilliger

Verleende omgevingsvergunningen
- Ankerkade 1 t/m 61, de bouw van een
steiger langs de Ankerkade, wabonummer
411620, verzonden 15 augustus 2019
- Floradreef 26, het plaatsen van een
verdiepte fietsenberging, wabonummer
444904, verzonden 15 augustus 2019
- Landzichtlaan 56, het bouwen van een
dakterras, wabonummer 409485,
verzonden 12 augustus 2019
- Strawinskylaan 27, het uitbreiden van
het woonhuis op de begane grond en
de 1e verdieping, wabonummer 407913,
verzonden 12 augustus 2019
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van het besluit aan de aanvrager in
bezwaar bij het college van Burgemeester en
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Meer weten over het aanbod
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag
van 10.00-13.00 uur
telefoon: (023) 54 83 824
website: www.wehelpen.nl/heemstede
e-mail:
heemstede@wehelpen.nl

Verwijdering
gemeentelijke boom
Roemer Visscherplein /
Camphuysenlaan
- Roemer Visscherplein, hoek
Camphuysenlaan: 1 robinia Ø50 cm. (boom
is instabiel geworden door wortelbreuk na
zomerstorm, herplant 1 boom in het najaar
2019-voorjaar 2020)
De boom is verwijderd. Deze publicatie is een
aankondiging van feitelijk handelen, waarop
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl.
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de
aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk
Zienswijzen indienen
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning:
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning:
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een
omgevingsvergunning te verlenen.
Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede.
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit?
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen:

-

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

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben
beslist.
In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt (stuur een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit.
- uw handtekening.
Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft

hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.
Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw
beroepschrift indient binnen 6 weken na de verzenddatum van
het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep
gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit.
- uw handtekening.
U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft
hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere
procedure’.

