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Diamanten huwelijksfeest met
muziekpareltjes op de straat
Heemstede - Het zal je maar gebeuren. Niets vermoedend zitten
Netty en Ad Hop thuis aan de koffie als de kinderen vragen: ”Kom
even mee naar buiten.” Om de
hoek zit dan al het Symfonisch
Blaasorkest Haarlem klaar om
een muzikale hulde te brengen
aan het bruidspaar dat 60 jaar
getrouwd is. De buurtbewoners
zijn uitgelopen en links en rechts
hangt de nationale driekleur te
wapperen in een zomerbriesje.

zijn ervaring haalt hij alles uit zijn
klarinet. Zelf schrijft hij ook muziekstukken als hij vindt dat er
een nieuw muziekstuk moet komen.

Zestig jaar samen, dat is niet niks.
Beide echtlieden komen uit het
Brabantse dorp Ginneken (nu
Breda) en woonden in dezelfde straat. De vonk sloeg over en
na de verloving gaven zij elkaar
het jawoord. De kerkelijke inzegening vond plaats op 13 augusAls lid van het blaasorkest von- tus 1960. Een paar maanden eerden de leden het een mooi ge- der waren ze al voor de wet gebaar eens voor Ad en Netty per- trouwd. Als rechtgeaarde Brasoonlijk te spelen. Ondanks de bantse katholieken heeft een kervakantieperiode wist dirigent kelijk huwelijk toch iets extra’s
Misha Sporck 16 muzikanten naar dan een boterbriefje halen op het
de Jacob van Ruisdaellaan te diri- stadhuis. Daarom werd juist deze
geren. Ad is al 33 jaar lid van het dag gekozen om het feestje aan
orkest en is daarmee de op één te richten.
na langstzittende muzikant. Met
De drie dochters bleven filmen
en foto’s schieten, zodat er nog
jaren aan deze dag herinneringen kunnen worden opgehaald.
Het applaus van de buurtbewoners was niet alleen voor de muzikanten, maar zeker ook voor het
bruidspaar dat dapper meeklapte. Speeches, cadeaus en bloemen kunnen natuurlijk niet ontbreken.
Het werk van Ad als ingenieur bij
de Koninklijke Shell in Amsterdam voerde het echtpaar naar
Heemstede. Sinds 1966 woonde
de familie Hop in de Troelstralaan
(de Glip). Sinds 1972 verruilden ze
die plek om naar een gloednieuw
huis in de Jacob van Ruisdaellaan
te trekken. De Heemsteder wenst
het echtpaar Hop nog veel goede
en gezonde huwelijksjaren toe.
Eric van Westerloo

Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde:
We wilden al langer iets doen tegen waterverspilling
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Beroving met geweld bij
flatcomplex Overijssellaan
Heemstede - Bij een flatcomplex
is maandagmiddag 17 augustus een beroving met geweld gepleegd. Het incident speelde zich
af bij een flat aan de Overijsellaan. Dat bevestigt de persvoorlichter. Het slachtoffer, een vrouw,
is door ambulancepersoneel na-

gekeken, maar hoefde niet naar
het ziekenhuis.
De zegsman kon niet vertellen
of het incident in een box, woning of buiten het complex heeft
plaatsgevonden. Rechercheurs
hebben sporenonderzoek gedaan in een box.

Heemstede - Gijs en Ivonne de Vries gunnen ons met deze foto’s
een kijkje in hun tuin aan de Eykmanlaan in Heemstede.
“Wat een leuke rubriek/wedstrijd in De Heemsteder”, vertellen ze
enthousiast. “Het begon in ‘coronatijd’. We zaten gedwongen thuis,
het weer was mooi en het was heerlijk om in onze tuin te zijn. Met
alle tijd van de wereld zijn we als eerste aan de slag gegaan met de
schutting, omdat we iets vrijer wilden zitten. De klikobakken wilden we al langer uit het zicht hebben en zo werd een idee geboren. Aan de verhoogde schutting bouwden we een overkapping,
compleet met nisjes en planken. Geen losse spullen meer achterin de tuin, maar alles mooi opgeborgen. Op naar het tuincentrum
voor nieuwe beplanting en een paar vogelhuisjes. We wilden al langer iets doen tegen waterverspilling en hebben daarom ook meteen een regenton aangeschaft. Sindsdien genieten we van alles
wat groeit, bloeit en fluit in onze achtertuin en vinden we het zelfs
leuk als het regent.”
Wilt u ook uw tuin tonen aan alle lezers, bent u trots op uw bloemrijke
balkon, heeft u een gedeelte van uw tuin dat absoluut in de schijnwerpers mag? Stuur uw tuinfoto(‘s) in naar de redactie: redactie@heemsteder.nl onder vermelding van de tuinenwedstrijd en vertel er iets bij
over uw tuin. Vergeet niet uw adres en
telefoonnummer in de mail te vermelden. Deelname is mogelijk tot en met
31 augustus. De mooiste tuinen worden geplaatst. Tuincentrum De Oosteinde jureert en stelt voor de mooiste
tuinen de volgende prijzen beschikbaar: een waardebon van 25 euro als
aanmoedigingsprijs, een bon van 50
euro voor de mooiste kleine tuin of
het mooiste balkon en een bon van
maar liefst 100 euro voor de mooiste
tuin in alle opzichten. Succes!
Meer tuinen elders in deze krant.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Ommetje in Heemstede

Heemstede - Niets is fijner dan met deze hitte op het water te
vertoeven, zoals je hier op de foto ziet.
Meisjes hebben plezier in het water van de Leidsevaart, op de
hoogte van de straat De Linge.
Even geen plezierbootjes, maar stoere meiden op een luchtbed.
Zelfs één ouder genoot ook van de verfrissing van het water,
vorige week tijdens deze tropische dagen.
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Bronsteeweg
Toen en nu (25)

De bouw van Bronsteeweg 102
is niet helemaal duidelijk, maar
vanaf 1916 is er al bewoning,
gezien de advertenties waarin
een meisje voor in de huishouding wordt gevraagd.

(?) vermeld, maar ook makelaar
J.H.M. Rademaker. In 1931 worden weer beide namen vermeld
op nummer 102. Dhr. Lammers
zit in ‘agenturen’. Nadien hebben er nog diverse bewoners
gezeten, inclusief verhuur van maar dat was nog niet zo toen
Voor de oorlog werd vaak ook de bovenetage.
de familie Dondorp er woonhet beroep van de bewoner
de. Wanda vertelt ons daarover
vermeld in de adresboeken en In het adressenboek van 1963 het volgende: “Vijf generaties
in die van 1926 lezen we als wordt als bewoner ambtenaar van de familie Dondorp hebben
bewoner D. Fennema, belas- P. Dondorp genoemd. Wanda op de Bronsteeweg gewoond;
tingconsulent. In het adressen- Dondorp stuurde de tekening mijn grootvader en grootmoeboek van 1 januari 1929 wordt (jaren 50) van het pand. Daar- der Dondorp-Trap verhuisden
A.H.P.M. Lammers, particulier op is te zien dat het pand wit is, voor de oorlogsjaren in 1938
(?) uit Driebergen naar nr. 31 op
de Bronsteeweg, de 1e generatie. Hun zoon en schoondochter
woonden rond 1950 op nr. 102,
de tweede generatie. Ook hun
dochter, 3e generatie, woonde op nr. 102 tot 1970. Haar
zoon, de 4e generatie, kocht
het huis op Bronsteeweg nr. 72
en woonde daar met zijn vrouw
en hun twee zonen (5e generatie) tot 2000.”
Bronsteeweg 104 is het laatste pand aan de even kant van
de Bronsteeweg. In 1923 was
er een ontwerp voor twee villa’s, maar het is er 1 geworden.
De eerste meldingen van bewoning zijn uit 1926. Tevens wordt
dit pand benoemd op de website ‘Joods Monument’ met een
triest verhaal over de toenmalige bewoners (jaren 40).
De nu-foto (nummer 102) van
Harry Opheikens is van 15 augustus 2020.
Mocht u informatie over de
Bronsteeweg hebben, dan kunt
u terecht via webmaster@hvhb.nl (H. Opheikens). Ook zijn
we op zoek naar beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel
023-8200170 (kantoor Heemsteder).
Bijdrage: Harry Opheikens

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede
Za. 22 aug., 17u.
NO Holy Mass/GÉÉN Engelse Mis.
Zo. 23 aug., 10u.,
H. Mis. Paster Tristan Perez.
18.45u., Plechtig Lof.
Di. 25 aug., 9u., H. Mis.

Trefpunt Bennebroek

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 23 augustus:
ds. Jolien Nak.
Zie: www.pkntrefpunt.nl
klik op Actueel. Alle vieringen
kunnen ook online worden
gevolgd.
www.pkntrefpunt.nl
www.petrakerkheemstede.nl

Wo. 26 aug., 10u., H. Mis.
Aanmelden is niet nodig, wel
svp voor aanvang uw gegevens
vermelden op de lijst.
www. parochiesklaverblad.nl

Adventskerk
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Rafaelgemeente
Nehemia

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

Zondag 23 augustus
Geen dienst.

www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede

H. Bavo parochie

Donderdag 20 augustus, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Aanmelden is nodig via
www.kerkpleinheemstede.nl/
kerkdienst-aanmelding.
De diensten zijn online te volgen
via YouTube en kerkomroep.
www.pknheemstede.nl

Donderdag 27 augustus, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk

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

Met de massa’s oplossingen in de
laptop, togen we naar Willem van

Dam, die dinsdagochtend 18 augustus enthousiast vijf winnaars
trok. De volgende winnaars krijgen een goldcard voor gratis ijs
thuisgestuurd: Phoebe Löcker,
Marian Beers, Hans en Gerda Pieterse, Thea Harmelink en het gezin Clementine, Koen en Lise. De
winnaars zijn inmiddels geïnformeerd. Hartelijk gefeliciteerd

met jullie prijs! Het filmpje met
de trekking is te zien op de Facebookpagina van de Heemsteder.
Niet gewonnen? Dan niet getreurd. Kijk elders in de Heemsteder voor de woordzoeker ‘Chocolade’, waarbij weer vijf ijsgoldcards van Willem van Dam te winnen zijn!

Hervormd PKN
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 23 augustus, 10u.
Ds. J.Haeck
Woensdag 26 augustus, 19.30u.
Orgelzangavond
De diensten kunt u volgen via
de link:
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage: 14.300
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, 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!

Zondag 23 augustus, 10u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Aanmelden voor een viering
hoeft nu niet meer, wel dienen
de overige regels zoals handen
reinigen en afstand houden in
acht genomen te worden.

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

Info: info@rafael-nehemia.nl.

Herenweg 88 Heemstede

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

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 23 augustus, 10u.
Ds. P.I.C. Terpstra.

Heemstede - We zijn blij dat de
computer nog niet ontplofte, zoveel oplossingen ontving de redactie voor de woordzoeker ‘IJs’.
De oplossing was, hoe kan het
ook anders, ‘Verrukkelijk Van Dam
ijs’.

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

Achterweg 19A Heemstede

Willem van Dam trekt eerste vijf
winnaars van woordzoeker ‘IJs’

COLOFON

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

de Heemsteder

NEEM EEN EXTRA
HEEMSTEDER MEE!

DAT KAN BIJ:
De Pijp Raadhuisstraat, Bruna Binnenweg, Bibliotheek Plein1,
Spar Geleerdenwijk, Versmarkt Van der Weijden (Rivierenbuurt),
Slagerij Van der Slikke Jan van Goyenstraat, Raadhuis Heemstede,
Slagerij van der Werff/COOP, de Glip en Tabakswinkel J. Voorham,
Camplaan
Bennebroek: Bibliotheek Hillegom: Tuincentrum de Oosteinde

04

19 augustus 2020

Herdenken einde oorlog in
Nederlands-Indië blijft nodig
Heemstede - Was Nederland al
op 5 mei helemaal bevrijd, in Nederlands-Indië duurde de Japanse bezetting nog tot 15 augustus
1945. Op 6 en 9 mei 1945 zorgden
de atoombommen op Hiroshima
en Nagasaki voor de Japanse capitulatie. De meest gruwelijke daden zijn begaan door de Japanse bezetter. Zowel Nederlanders
als Indiërs werden in kampen opgesloten of moesten werken aan
onder andere spoorwegen en in
mijnen. De omstandigheden waren erbarmelijk, weinig of geen
voedsel, water en medicijnen.

ernstig in gebreke gebleven. De
geïnterneerde militairen hebben nimmer hun salaris ontvangen over de periode dat zij krijgsgevangen waren. De hondstrouwe KNIL militairen konden na de
oorlog naar Nederland komen al
werden ze ook hier in kampen geplaatst, in de veronderstelling dat
ze terug zouden keren naar Indië.
Herdacht Nederland direct na de
oorlog jaarlijks op 4 mei, voor de
overledenen in Indië gebeurde
dat pas vanaf 1970 en sinds 1980
op grotere schaal.

75 jaar vrijheid

ken kwamen gevangenen terug
in Nederland waar zij niet echt
welkom waren. Voor hen is de
oorlog nooit voorbij en gedenken
doen wij uit rechtvaardigheid. De
verhalen moeten verteld blijven”,
vindt zij.

Mevrouw Berthe Korvinus hield
een emotioneel betoog. Zelf
heeft zij als klein meisje het
kamp meegemaakt. Haar vader
was daar niet bij, hij was naar elders afgevoerd. Hoe groot was
de vreugde dat hij na de bevrijding nog in leven bleek te zijn en
In Heemstede was er dit jaar voor zijn gezin in de armen kon sluiTijdens de oorlog, voorafgaand het eerst een herdenking. Vete- ten. Bij de lokale groep veteraren
aan de bezetting, stierven al ranen en burgemeester Nienhuis is nog één lid die zelf als piloot tij2.549 militairen. Nadat de kam- legden een kans op de begraaf- dens de Japanse inval heeft meepen waren opgericht stierven er plaats bij de gedenksteen. Voor gevochten. Het aantal overlevennog eens 8.200 en 9.000 inland- het raadhuis werden de vetera- den neemt met het klimmen der
se bewoners. De herdenking en nen, familieleden en belangstel- jaren af. Maar voor hun kinderen
appreciatie voor de groep Neder- lenden later die ochtend ontvan- en kleinkinderen zijn de ervarinlanders en aan ons land gelieerde gen. Mevrouw Wanda Dondorp gen van hun ouders en grootouKNIL (Koninklijk Nederlands In- hield een rede waarin zij het be- ders nog lang niet verwerkt. Herdisch Leger) militairen heeft nooit lang van herdenken memoreer- denken is daarom zeer op zijn
de volle aandacht gehad. Opeen- de. “De aangedane vernedering plaats.
volgende Nederlands regeringen en trauma’s moeten bespreekzijn tot op de dag van vandaag baar blijven. Berooid en gebro- Eric van Westerloo

Edmé Strauss bij de redacteur in de tuin
Leven in twee verschillende werelden

“Ik ben een echt Indisch meisje”
Heemstede - Edmé Strauss
schreef enkele jaren terug haar
boekje ‘In Indië geboren…leven
in twee verschillende werelden’.
Het gaat over haar jeugd in Nederlands-Indië, waar ze geboren
is en van 1941 tot 1953 woonde.
Zij vertelt hier onder andere hoe
zij en haar familie de oorlogstijd
in Indië doorkwamen tijdens de
Japanse bezetting.

trouwd in Soerabaja. Toen ze 75
jaar getrouwd waren, zijn wij nog
daar in die kerk geweest, die bestaat nog steeds met Hollandse
teksten op de muren. Dan loop
je daar met hun trouwfoto en
dan gaat er wel wat door je heen.
Vanuit Soerabaja zijn mijn ouders
verhuisd naar Djokja.

roepen voor de dienst van het
KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger). Van mijn moeder
had hij een kleine zakagenda gekregen, waar hij alles in kon opschrijven. Mijn moeder bleef alleen achter met twee kinderen,
mijn oudere zus Hedwig en ik,
in Djokja. Jaren later vond ik pas
het aangrijpende dagboekje van
Oorlog met Japan
mijn moeder dat ze heeft bijgeIk ben in 1941 geboren in Yogya- houden vanaf die oorlogstijd tot
Edmé: “Ik ben een echt Indisch karta. Toen ik twee maanden oud januari 1944. Hierin staat onder
meisje. Mijn voorouders zijn al was werd op 7 december na de meer hoe ik opgroeide en hoe ze
rond de VOC-tijd naar Neder- aanval op Pearl Harbor door Ne- de oorlogstijd doorkwam. Ik ben
lands-Indië vertrokken, allemaal derland de oorlog verklaard aan als kind altijd dik geweest, terwijl
naar Java. Mijn ouders zijn ge- Japan. Mijn vader werd opge- mijn zus Hedwig, waarmee ik anderhalf jaar scheel juist broodmager was. Ik kreeg ook jongenskleren aan, omdat ik daarin paste.
Ik werd door de familie ‘Biggetje
Mollechien‘ genoemd en mijn zus
‘Sprietje in het Gras’. Dat was niet
negatief bedoeld hoor, het waren
koosnaampjes.
Mijn vader werd als krijgsgevangene door de Japanners vanaf
eind 1942 tewerkgesteld aan de
Birma-spoorlijn. Het was geen
gemakkelijke tijd voor ons. In de
oorlog heeft mijn moeder veel
spullen verkocht om aan geld te
komen en eten te kopen. Ze heeft
ook veel zilverwerk in de tuin begraven met de gedachte: “Als ik
terugkom, heb ik dat nog.”

Edmé Strauss.

Buitenkampers
Wij hebben niet in een kamp gezeten tijdens de oorlog, wij waren zogenaamde ‘buitenkampers’. Wij werden niet naar kampen afgevoerd. Wij waren wel Nederlanders, maar we zijn daar allemaal geboren. De Nederlanders die naar Indië zijn gekomen
om te werken, die werden door
de Japanners in kampen gezet.
Buitenkamper zijn was ook heel

V.l.n.r.: Haar zuster Hedwig, haar moeder en Edmé.
slecht. Wij woonden in het heilige
gebied van de Kraton. Daaromheen waren veel Japanse posten.
Dus als mijn moeder eten moest
halen, moest ze daar altijd doorheen. Voor de Japanners moest je
altijd buigen, zij voelden zich superieur ten opzichte van Indiërs.
Het werd alleen maar slechter in
die tijd in Djokja.
In die tijd hadden mijn zus en ik
een knuffel. Ik had als knuffel een
hondje. Daarin stopte mijn moeder geld voor het geval we geen
geld meer hadden. Die knuffel
hadden we altijd bij ons. Ik vond
deze later in een hutkoffer terug en heb hem nog steeds. Alles is eigenlijk opgerakeld toen
mijn moeder overleed in 1996.
In die hutkoffer van mijn moeder kwam van alles tevoorschijn,
onder meer dat dagboek. Ik kon
dat aanvankelijk niet lezen, want
het was zo naar om te ontdekken wat ze allemaal toen heeft
meegemaakt. Dat wisten wij allemaal niet. Met het dagboek van
mijn moeder en het agendaboekje van mijn vader heb ik een stuk
van het leven van mijn ouders in
handen.

Naar het koude Nederland
In 1953 vertrokken wij met de Sibajak naar Nederland. In Nederland werden we eerst als repatrianten toegewezen aan pension Zomerzorg in Bloemendaal,
thans afgebroken en een appartementencomplex. Het was nu
niet bepaald een warm onthaal
in Nederland, we moesten erg
wennen aan de Nederlandse cultuur, de mentaliteit, de kou en de
Hollandse pot. Wij waren natuurlijk de pittige Indische keuken ge-

wend. Ik vond het Nederlandse
eten echt niet lekker. Wij haalden
dan vaak pindakaas maakten er
satésaus bij. Ook kwamen we erachter dat de Nederlanders relatief weinig wisten over het leven
in Indië.
Ik ben in Nederland gebleven,
naar de HBS gegaan, getrouwd
met mijn man Frits en heb mijn
leven verder hier opgebouwd”, aldus Edmé.
Bart Jonker
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Lezing ‘Van probleem naar oplossing’

Leuke puzzelactie Winkelcentrum Heemstede

Wie is deze Adriaan Pauw?

Heemstede - Op woensdag 26
augustus om 20 uur wordt in de
Luifel, Herenweg 96 te Heemstede de lezing ‘Van probleem naar
oplossing’ gehouden. Deze lezing
door Jan Oostenbrink is een introductie op de gespreksgroepen
‘Bewustwording’, die woensdag 2
september starten.
Jan Oostenbrink: “Soms zitten we
lange tijd slecht in ons vel, speDe puzzel
len er allerlei persoonlijke vragen,
Van 8 tot en met 30 september
maar blijven heldere antwoorden
hangen er in de 23 etalages van
uit. Er lijkt geen einde aan te kode 23 deelnemende winkels fomen. Heel soms is daar een flits
to’s van de managers en eigenavan diep inzicht, een soort weren van deze winkels. Echter, de
Vele ondernemers en winkel- foto’s hangen allemaal niet in de Arno Koek, alias Adriaan Pauw ten, maar meestal zegt iets in
managers hebben al vele jaren eigen winkel maar in die van een (aangeleverd door WCH).
ons het tegendeel. Het blijft vereen winkel in de Raadhuisstraat, collega.
warrend en vermoeiend. De vraBinnenweg, Julianalaan, Brons- De winnaars van de puzzel moe- puzzel. Deze prijzen worden ver- gen zijn talrijk. Waarom voel ik mij
teeweg of Blekersvaartweg. De ten ten minste geraden hebben loot onder degenen die een vol- niet oké? Wat is er aan de hand?
meeste winkels hebben een heel waar de 23 foto’s hangen en bij ledig ingevuld wedstrijdformulier Ligt het aan mij? Is het de relatie,
trouwe klantenkring. Dat blijkt welke winkel de man of vrouw op hebben ingeleverd en de meeste mijn werk, de familie? Is het mijn
ook uit het feit dat tijdens de lock- de foto werkelijk hoort. Er zijn bo- punten hebben gescoord.
omgeving, die mij verwart? Wat
down in coronatijd er heel goed nuspunten te verdienen als je ook
speelt er onder dat alles?
gehoor gegeven is aan de oproep nog weet hoe de persoon op de Deze foto is alvast om in de stem- Alleen komen we er niet uit. Een
ming te komen. Het is een voor‘Koop Lokaal!’. De winkeliers zijn foto heet.
beeld van hoe de andere 22 foto’s
hier heel blij mee en bedanken
hun klanten voor hun loyaliteit.
Vanaf 8 september zijn wedstrijd- er uit zien.
formulieren te verkrijgen in de 23
Onze conclusie is dat trouwe be- winkels waar de foto’s hangen. Er WCH rekent op veel deelnemers.
zoekers van ons winkelcentrum zijn 21 mooie prijzen in het kader Volg de berichten in deze krant. U
de meeste eigenaren en mana- van het Adriaan Pauw jaar te win- zult er meer over lezen en mogegers van de winkels wel zullen nen door de deelnemers aan de lijke tips ontvangen.
Heemstede - Van 8 tot en met 30
september hangen er in 23 etalages van Winkelcentrum Heemstede 23 foto’s van winkelmanagers
en ondernemers alias Adriaan
Pauw, Ridder en Heer van Heemstede.
De winkeliersvereniging organiseert een puzzel in het kader van
het Adriaan Pauwjaar 2020. De
kennis van de Heemstedenaren
en fans van ons winkelcentrum
wordt getest. Wie kent alle mannen en vrouwen op de 23 foto’s?

kennen van gezicht en misschien
ook wel van naam. Om de puzzel
te winnen willen ze vast wel op
zoek gaan naar die paar gezichten die wellicht niet bekend voorkomen. Een mooie gelegenheid
om deze winkels opnieuw te ontdekken.

Foto aangeleverd door Jan Oostenbrink

gespreksgroep biedt dan uitkomst. Je deelt je persoonlijke
vragen, je herkent de vragen bij
anderen, een ervaringsdeskundige begeleidt en er ontstaat stap
voor stap helderheid en een geheel nieuw perspectief. Het gaat
niet zozeer om ‘wat’ we zoeken,
maar vooral om ‘hoe’ we zoeken.”
Jan Oostenbrink is docent Bewustwording en auteur/uitgever van de autobiografie ‘Innerlij-

ke Bereidheid’. Hij verdiepte zich
ruim 30 jaar in ‘Bewustwording &
Verandering’ en verzorgt ruim 20
jaar cursussen, gespreksgroepen,
consulten en lezingen.
Aanmelden: receptie van de Luifel op werkdagen tot 13.00 uur,
telefoon 023 548 38 28 en op
www.wijheemstede.nl of via info@wijheemstede.nl. Kosten lezing: €9,-. Kosten gespreksgroep:
€90,- (zes avonden).

!
WOORDZOEKER ‘CHOCOLADE’
Puzzel en win

HBC Gymnastics start seizoen 2020-2021
Heemstede - Op maandag 24 augustus gaat HBC
Gymnastics alle sportlessen weer in de zalen starten. In de afgelopen maanden heeft het bestuur
handen vol werk gehad aan het ‘coronaproof”
starten van de binnenlessen.

wacht het bestuur alle zaken op orde te hebben.
Met maar liefst twee ouder- en kindlessen, twee
kleuterlessen, 14 meisjeslessen, vier volwassenen
en twee buitenlessen (bootcamp) wordt de week
gevuld.
Het is zelfs gelukt twee nieuwe train(st)ers aan te
Van alle kanten werd het aangespoord om aan al- trekken waardoor het lesrooster kon worden uitlerlei zaken te denken en maatregelen te nemen, gebreid met twee uren in de Icarus en een nieudie soms door andere weer werden tegengespro- we locatie in Bennebroek.
ken.
Met nog een laatste protocol aan de leden, ver- Zie elders in de krant de advertentie.

Wilt u weten hoeveel iets waard is?

Gratis taxatiedag in Bloemendaal
Bloemendaal - Die lade met wat
oude sieraden en goud, is dat nog
wat waard? Waar zijn de munten
van pa eigenlijk gebleven? Moesten die biljetten niet ingeleverd
worden bij de bank? En zijn die
ansichtkaarten bestemd voor het
oud papier. Herkenbaar?

waard? Om die vraag te beantwoorden, houdt Heritage Auctions Europe in Bloemendaal een
gratis taxatiedag op dinsdag 25
augustus. Wie deze dag zijn of
haar verzameling deskundig wil
laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen 11.00 en 15.00 uur
terecht in ‘Vanouds het Dorps15 februari
U12bent
niet de 2018
enige met vragen huys’, Donkerelaan 20 in Bloeover een verzameling munten, mendaal. Kom langs en wie weet
papiergeld, oude ansichtkaarten, blijkt u de eigenaar te zijn van een
gouden sieraden of oud zilver. kostbaar stuk.
Vaak gekregen van familie, vrienFoto aangeleverd door Heritage
den of zelf verzamelt. Het ligt er Voor meer inlichtingen,
Auctions Europe.
al jaren maar wat is het eigenlijk tel.: 030-6063944.

Column
Bericht van de (levens)executeur

Nabestaandenzorg
Denk aan nabestaandenzorg
Nabestaandenzorg is een emotioneel beladen woord en
klinkt heel ver weg als je nog
geen nabestaande bent. Maar
als je het woord anders schrijft,
zorgen voor je nabestaanden,
dan is het plots voor iedereen
van toepassing. Want of je nu
net bent gaan samenwonen,
aan je tweede huwelijk bent
begonnen of directeur van een
groot bedrijf bent, realiseer je
dat als er iets met je gebeurt of
alles dan door kan gaan zoals
jij dit wilt? Heb je dat allemaal
vastgelegd? En met vastleggen
denk je in eerste instantie natuurlijk aan je testament. Is het
duidelijk wat je wensen zijn,
zal er geen onenigheid ontstaan. Het is altijd goed om dat
eens even goed tegen het licht
te houden. Stel dat je door een
ongeluk (tijdelijk) geen juiste
beslissingen meer kunt nemen.
Dat zou geen probleem zijn als

er een levenstestament is opgesteld. Daarin leg je vast wie
er namens jou mag handelen
en wat deze persoon mag doen
namens jou voor als je het zelf
niet meer weet of kunt. Vooruitdenken is niet altijd iets om
vrolijk van te worden. Maar als

je erop terugkijkt en je hebt alles goed geregeld geeft het
een goed gevoel. Kom je er niet
uit, of zoek je iemand die de
touwtjes in handen moet nemen, wacht niet tot het te laat
is, denk aan de Nabestaandenzorg! (www.karinrutte.nl)

Heemstede - De woordzoekers in de Heemsteder zijn
deze zomer een ware hit. Een schaduwrijk plekje onder
de parasol in uw tuin is gauw gevonden, puzzelen is een
ontspannen manier om uw hersenen aan de gang te zetten.
De prijzen, want ook deze Woord-zoeker wordt aangeboden door Chocolaterie & Gelaterie Van Dam in Heemstede, zijn een extra stimulans natuurlijk. Want: maar
liefst vijf winnaars krijgen vijf goldcards die kunnen
worden verzilverd voor een zalig Van Dam ijsje. Dus met
vijf vrienden op stap en even bijkletsen bij Van Dam in
de Raadhuisstraat. Of… houd de cards lekker voor jezelf,
en geniet vijfmaal van een gratis ijsje. Alles kan en mag.
Los de woordzoeker op, vul de oplossing in door de overgebleven letters onder in de balkjes te schrijven en mail
uw oplossing, voorzien van uw naam, woonadres en
telefoonnummer naar redactie@heemsteder.nl. Doe dat
vóór maandag 24 augustus, 17.00 uur.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Winnaars krijgen de ijskaarten in de bus.
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Joke van der Zee
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Een toegift van groen
en kleurrijke bloemen

msteder
Tuinenwedstrijd de HeOeosteinde
met Tuincentrum De
Heemstede - Daar gaan we weer, hierbij nog een toegift van fraaie tuininzendingen.
Meedoen kan nog tot en met 31 augustus. Stuur uw tuinfoto’s in en vertel kort iets
over uw tuin naar redactie@heemsteder.nl, onder vermelding van de tuinenwedstrijd. Tuincentrum De Oosteinde jureert en stelt voor de mooiste tuinen de volgende prijzen beschikbaar: een waardebon van 25 euro als aanmoedingsprijs, een bon
van 50 euro voor de mooiste kleine tuin of het mooiste balkon en een bon van maar
liefst 100 euro voor de mooiste tuin in alle opzichten. Succes!

Heel tevreden
met het resultaat
De familie Van Bentem stuurde foto’s
van hun tuin aan de Kees van Lentsingel in Heemstede. “Ook dit jaar willen
we weer meedoen met de leuke tuinwedstrijd”, vertellen ze. “Het was niet
het makkelijkste jaar om de tuin weer
netjes te krijgen en voor de insecten de
juiste beplanting en bloemen te vinden, maar het is weer gelukt om veel
vlinders, hommels, bijen enz. op bezoek te krijgen. Rondom bloemen die
ook van de weg heel goed zichtbaar
zijn. We zijn zelf heel tevreden met het
resultaat!”

Aparte sfeer
Dit is de fraaie tuin van Tineke Verkleij. Tineke: “Iedere zomer geniet ik weer van
mijn beschutte tuin met veel bomen er omheen. De borders zijn gevuld met bloeiende planten waar ik weinig aan hoef te doen. Ik vul dat altijd aan met bakken met
zomerbloeiers. Hier stop ik veel energie In om ze mooi en volop bloeiend te houden. Dus dagelijks water geven en oude bloemen verwijderen.
De foto’s zijn rond 9 uur in de avond genomen waardoor een aparte sfeer ontstaat.”

Mijn man probeert er elk jaar
iets moois van te maken

“Hierbij een foto van mijn balkon op de Wasserij Annalaan,
mijn man probeert elk jaar wat moois van ons balkon te maken”, aldus mevrouw Akenhoek, die twee foto’s per post stuurde naar het kantoor van de krant in Aalsmeer. “We hebben
geen computer, maar ik wil graag meedoen.” Natuurlijk nemen we ook foto’s per post in behandeling, die zijn gescand
en kunnen op deze manier alsnog een kans maken als mooiste en fleurigste balkon-tuin!

Hopelijk komt mijn
tuin in aanmerking
Paulien van Stein stuurde deze fleurige foto
van haar tuin in Bennebroek. “Hopelijk komt
mijn tuin in aanmerking”, vertelt ze erbij.

Dagelijks genieten van een witte vlinder
Marion Rotteveel uit Heemstede verblijdde ons met deze inzending: “Goedenmiddag.
Hier wat mooie foto’s uit onze achtertuin aan de Zandvaartkade. We genieten volop van
de prachtige kleuren en de aanwezigheid van bijna dagelijks een witte vlinder.” Dat zal
zeker een koolwitje zijn!
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Ken uw tuin: bijzondere bloemen
Heemstede - In deze aflevering
staan drie bijzondere bloemsoorten centraal: de scharnierbloem,
de teunisbloem en u zult het niet
geloven: edelweiss. Hè, die groeit
toch in de Alpen?

Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland

Excursie rondje Oosterplas
Bloemendaal - IVN Zuid-Kennemerland houdt op zondag 23 augustus van 10.30-12.00 uur een
excursie rond de Oosterplas.
Tijdens deze excursie genieten
van het duinlandschap. Welke invloed heeft de mens gehad op de
duinen en wat zijn de nu de ‘Thijssebosjes’? Wat is er te zien vanaf
het uitzichtpunt Starreberg? Welke specifieke zaken zien we in dit

jaargetijde? Denk bijvoorbeeld
aan de ontluikende bomen in
het voorjaar, de vruchten en paddenstoelen in het najaar en hoe
de bomen zich tegen de kou in
de winter beschermen. Dus in
elk jaargetijde voldoende te beleven.. Met een beetje geluk komen we nog diersporen tegen in
het zand.
Start: Parkeerplaats NPZK, bij het

informatiebord duiningang Bleek
en Berg, Bergweg 1 in Bloemendaal.
Dit is een excursie in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Reserveren/aanmelden via:
www.np-zuidkennemerland.nl.
Deze excursie wordt uitgevoerd
onder strikte (Covid-19) voorwaarden.

Vleermuisexcursie langs de Geniedijk
Hoofddorp - IVN Zuid-Kennemerland organiseert op vrijdag
28 augustus van 20.15-21.30 uur
een vleermuisexcursie langs de
Geniedijk in Hoofddorp.

pulieren verblijft. In de landelijke
Nacht van de cleermuis wordt traditiegetrouw door gidsen van de
werkgroep Haarlemmermeer een
excursie gegeven op deze plek.
Tijdens deze excursie wordt door
Langs de Geniedijk in Hoofddorp de natuurgids meer verteld over
is altijd veel vleermuis activiteit, het leven van de vleermuis. En
vooral van de dwergvleermuis dankzij een batdetector worden
die daar in de zomer in oude po- ze ook vaak gezien en gehoord.

Start: om 20.15 uur bij molen
De Eersteling, Hoofdweg 741 in
Hoofddorp.
Duur: ongeveer 1,5 uur.
Vooraf aanmelden verplicht via
ivnhaarlemmermeer@gmail.com.
Deze excursie wordt uitgevoerd
onder strikte (Covid-19) voorwaarden.

Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland

Hommels en bijen dol op
fraaie scharnierbloem
De fleurige en fraaie scharnierbloem (Physostegia virginiana) is
een vaste plant. Zoals de Latijnse
naam al aangeeft komt deze oorspronkelijk uit de staat Virginia in
de Verenigde Staten. Haar naam
scharnierbloem heeft de plant te
danken aan en bijzondere eigenschap: duw een bloemstengel
van haar opzij en de stengel blijft Scharnierbloem.
zo staan en komt niet meer terug.
Ze bloeien van juli tot september
met roze, rozerode of witte bloemen. Deze bloemen worden ook
als snijbloemen gebruikt. het is
een sterke plant die tot 120 centimeter hoog kan worden en
wel wat steun kan gebruiken.
De plant trekt enorm veel bijen
en hommels aan, die gek zijn op
haar nectar. Scharnierbloemen
verlangen humusrijke grond die
nooit helemaal mag uitdrogen.
De plant vraagt om een zonnige
plaats en moet je tijdig water geven. De planten zijn winterhard,
maar sterven in het najaar bovengronds af. (Bron: Mijntuin.org.)
Teunisbloem, een nachtbraker
Nog een oorspronkelijk NoordAmerikaanse palnt: de teunisbloem (Oenothera biennis). De
plant werd rond 1700 ingevoerd
op Europese bodem en is nu vrij
algemeen. op zandgronden, duinen, langs spoordijken en rond
de rivieren. Ook is de plant graag
gezien in tuinen. De teunisbloem
wordt net als de scharnierbloem
tamelijk hoog, zo’n 1 meter. Het
is een tweejarige plant. De tot
5 cm gele bloemen gaan pas in
de avond helemaal open en ‘s
ochtends weer dicht. Een echte nachtbraker dus. De bestuiving gebeurt daarom alleen door
nachtvlinders, die graag op deze
bloemen afkomen. (Bron: Landelijk Nederland.)
Edelweiss, een
alpinist in de tuin
Ja, het is mogelijk: edelweiss (Leontopodium alpinum) kan ook
in een Heemsteedse tuin. U kent
haar wel, de bloem die zo mooi
bezongen werd door kolonel Von
Trapp (Christopher Plummer) in
de musicalfilm ‘The Sound Of Music’. Toch is de kweek en verzorging wat ongewoon van deze
bloem die in de Alpen een plukverbod kent en beschermd is, zoals in Oostenrijk. De plant verlangt kalkhoudende grond en is
daarom uitermate geschikt voor
een rotstuin. De bloemhoofden
zijn in een opvallende crèmekleur
met wollige behaarde schutbladeren. De lancetvormige bladeren zijn eveneens behaard. Deze haartjes beschermen de plant
tegen ultraviolet licht. Het zaaien

Teunisbloem.
geschiedt in een bakje van maart den Celsius. De bloeitijd is van jutot april. Dit zaadbakje gaat een ni tot en met september.
week in de vriezer. Daarna het
zaad laten kiemen bij 18-22 gra- Tekst en foto’s: Bart Jonker

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

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

LEZERSPOST

Telefoon:

Ton van den Brink, bedankt!
Beste Ton,
Vorige week las ik in de Heemsteder, las ik dat
je er mee ging stoppen. Dat is wel even slikken,
voor mij. Hiermee komt een einde aan een jarenlange samenwerking tussen jou en de krant.
Door de jaren heen deed ik nooit tevergeefs een
beroep op jou om langs te komen. Bij een
sportvereniging gebeurt altijd wel wat, jubileum, sport en spelmiddag of een activiteit in de
sporthal. Een belletje naar Ton was voldoende
om hem langs te laten komen en….. de week

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder

Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

erop stond het in de krant. Aan dit alles komt
nu een einde, maar….. gelukkig is zijn opvolger geen onbekende. Als 13-14 jarige mocht
ik hem de eerste beginselen van bewegen
bijbrengen. Wij gaan volgende week aan het
nieuwe seizoen beginnen en wie weet….

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet:
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

Ton, nogmaals hartelijk dank en de bloemen
komen jouw kant op (en ook voor Ria).
Jos Holdorp, HBC Gymnastics

Edelweiss (Bigstockphoto).

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

5

-

Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-*
Géén personeels- of zakenadvertenties*
Géén werk gevraagd of aangeboden*
Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing
Maximaal twee kabaaltjen per week, meer wordt niet geplaatst!
De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje
weigeren

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
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Tour des Musées:
Over droogmaking, een eigenzinnige ’Waterwolf’ en koning

Vernieuwd Cruquius Museum weer open
Cruquius - Op 1 juli jongstleden heropende het vernieuwde
Cruquius Museum op de Cruquiusdijk 27 in Cruquius, na een verbouwing van 3,5 maand weer de
deuren. Het museum onderging
een volledige metamorfose uitgevoerd door OPERA Amsterdam, ontwerper van onder meer
Museum Volkenkunde en Rijksmuseum Boerhave. Cruquius Museum vertelt me interactieve middelen een eigentijdse en toegankelijke manier het verhaal van de
strijd tegen het water met behulp
van stoomtechniek en de grootste stoommachine ter wereld. Tijd
voor een tour de musée.

Leeghwater zijn plan ‘Haarlemmerboek’. Dit plan wordt echter
nooit uitgevoerd.

wordt in 1849 voor het eerst in
bedrijf gesteld. Om het water uit
het meer te pompen en af te voeren, moet eerst de Ringvaart worClaas Kruik wordt geboren op den aangelegd. Het graven is een
Vlieland in 1678. Het was in die immens karwei en geschiedt alletijd een gewoonte om Latijnse maal met de hand. Er worden veel
namen voor personen aan te ne- arbeiders hiervoor ingezet. In iets
men, vandaar dat de naam Kruik meer dan vier jaar tijd pompen
‘Cruquius’ wordt. Hij ziet de bo- de drie gemalen de Haarlemmerdemdaling, stijging van de zee- meer leeg.
spiegel en de overstromingen
met lede ogen aan. Samen met In 1932 wordt het stoomgemaal
Jan Noppen en Melchior Bolstra De Cruquius buiten dienst gemaakt hij in 1742 een plan om steld. Het werd voor de sloop
de Haarlemmermeer droog te behoed door het Koninklijk Inleggen. Dat plan wordt evenmin stituut van Ingenieurs, die het
uitgevoerd. Cruquius overlijdt in adopteren. In 1936 gaat het mu1754.
seum open en werd De CruquiVan watermassa naar
us het eerste technische musedroogmaken
Eigenzinnige Koning Willem I
um ter wereld. Het museum biedt
Het Cruquius Museum vertelt De eigenzinnige Koning Willem I veel interactie en verhalen over
over de droogmaking van de is de grilligheid van de Haarlem- de tijd van de droogmaking. BeHaarlemmermeer, waarvan de mermeer, inmiddels een binnen- zoekers kunnen zelf ondervinden
watermassa door de eeuwen zee, beu in 1836 en beslist op ei- hoe de stoommachines werken
heen steeds groter werd door gen houtje om het meer droog en hoe de droogmaking in zijn
onder andere de turfwinning. Bij te maken na een paar forse stor- werk gaat.
zwaar weer bedreigt het meer men. Het plan stuit op weerstand,
Haarlem, Leiden en Amsterdam maar wordt toch doorgezet. Het Historisch Museum
regelmatig met overstromingen. leegpompen moet snel gebeu- Haarlemmermeer
Hierdoor ontstaat de bijnaam ren. Niet met molens, dat duurt te In Historisch Museum Haarlemvan het meer: ‘de Waterwolf’. Het lang en is te kostbaar, maar met mermeer, aan de Bosweg 17 in
meer heeft dan een oppervlakte Engelse stoommachines. Hier- Hoofddorp, gaat het verhaal van
van ca 10.538 hectare. Vanaf de voor worden drie gemalen ge- de polder verder. Beide musea
zestiende eeuw worden de eerste bouwd: de Cruquius, de Leegh- horen bij elkaar. Het is de bedoeplannen gemaakt om het meer water bij Badhoevedorp en de ling dat dit museum in de nabije
droog te maken. In 1641 lanceert Lynden bij Lijnden. De Cruquius toekomst op het terrein van het

Het Cruquius Museum.
Cruquius Museum wordt geïntegreerd. Het Cruquius Museum en
het Historisch Museum zijn unieke musea in hun soort en buitengewoon interessant om eens een
kijkje te nemen in de geschiedenis van de Haarlemmermeer.
Warm aanbevolen. Naast het
Cruquius Museum zit Theehuis
Cruquius, de voormalige opzichterswoning van het gemaal. Hier
wordt na een bezoek de inwendige mens verzorgd met een hapje
en een drankje.
Meer informatie op www.haarlemmermeermuseum.nl.
Tekst en foto’s: Bart Jonker

Koning Willem I.

Miniatuurstoommachines om te zien hoe die werken.

Polderstoomgemaal.

Kaart van de Haarlemmermeer en Leidse Meer van ca. 1531.

Ketels en kolen.

Stoommachine.

Theehuis Cruquius.
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Klassiekers in Heemstede
▲
22 augustus

Lunchconcerten in Grote of
Oude Bavokerk. Grote Markt in
Haarlem. Door violiste Suzanne Groot en accordeonist/zanger Fredie Kuiper. Van 13.1513.45 u. Ruimte voor 200 bezoekers, Aanmelden niet nodig. Concerten gratis, entree
Bavo €2,50 p.p.
Open Dag RCH. Sportparklaan
6, Heemstede. Van 10- 12:30 u.

Opnieuw een bijzondere auto deze week
Heemstede - Als je een beetje van auto’s houdt
en dan vooral de nostalgische modellen valt er
heel wat te beleven. Verschillende modellen
stonden de afgelopen weken in de krant. Van
een luxe Austin Martin tot een Kreidler bromfiets. Deze week ging de Heemsteder op bezoek
bij Johan de Greef. Ook hij heeft iets heel bijzonders onderhanden gehad en zijn vehikel staat nu
parmantig mooi te wezen klaar voor een ritje.
Het is een dwergautootje zoals de categorie genoemd wordt. Het is een BMW Isetta 300 die
maar 2,35 meter lang is. Een 13 PK motor die zowel voor als achteruit kan rijden. Hij biedt ruimte
aan twee volwassenen en met wat persen past
er nog een kind tussen. De deur aan de voorkant
is al iets bijzonders op zich. Geen kreukelzone,
geen airbags.
De Greef tikte deze auto in 1990 op de kop.
Met het bouwjaar 1957. In dat jaar werden er in
Duitsland 40.000 verkocht. De nieuwprijs in Nederland was 3.495 gulden, voor die tijd een aanzienlijk bedrag.
BMW bouwde vooral motorfietsen. Voor de kleine Isetta volstond dan ook een motor die feitelijk
van een motorfiets afkomstig is. Er zijn een kleine 20 verschillende type dwergauto’s. Een ander
bekend type was de Goggomobiel van de firma
Glas. Veel autootjes reden rond op drie wielen,
twee voor en een achter.
De Isetta heeft vier wielen maar de achterste
twee staan dicht op elkaar aangedreven door
een ketting en een starre achteras. Een topsnelheid van 85 km zit er nog altijd in. Johan nam
rustig de tijd om de Isetta in originele staat te
brengen. In 2006 was hij dan eindelijk af. Dan
heb je ook iets bijzonders. Nieuw onderstel, gereviseerde motor en versnellingsbak, opnieuw
gespoten, nieuwe ramen. Het zoeken naar onderdelen is een sport op zich. Wonderbaarlijk dat
er nog zoveel onderdelen te krijgen zijn.
of die ooit nog de weg op gaat? Dat gaat heel
veel tijd en geld kosten om ook die rijklaar te krijDe wagen van Johan de Greef is extra bijzon- gen, maar wie weet.
der. De auto was gebouwd voor de Amerikaanse markt. Dat is te zien aan de heel grote koplam- Bart Jonker
pen, richtingaanwijzers en verchroomde vooren achterbumpers. In Nederland is een leven- Heeft u ook een oldtimer met een verhaal en wilt
dige club van Dwergauto’s (DWAC) liefhebbers. u hierover vertellen in de Heemsteder? Laat dit
Zij organiseren het jaar rond evenementen zo- dan per e-mail weten aan de redactie: redactie@
als toertochten en rally’s ook in Duitsland, Enge- heemsteder.nl, o.v.v. ‘Klassiekers in Heemstede’.
land en Spanje.
Wie weet komen we bij u langs en komt uw bolide ook
Hartstikke leuk om naar deze dwergjes te kijken. in de krant! Staat uw bolide in de krant? Dan kunt u
De huidige Smart is ontstaan nadat ze eens goed een afspraak maken voor een gratis APK-keuring bij
naar het verleden hebben gekeken. Johan heeft Garage Turenhout, Raadhuisplein 7 in Heemstede,
nog een Messerschmitt in de garage staan maar tel.: 023-5291125.

Adriaan Pauwstrip door Eric J. Coolen en Bies van Ede

Deel 3 van het Pauw-feuilleton. Alle afleveringen zijn tevens te volgen op www.ericjcoolen.nl en
verschijnen eind september in boekvorm.

Lezing en concert in het kader
van het Adriaan Pauwjaar. Terrein van het Huis te Manpad,
Herenweg 7-11, Heemstede.
Aanvang: 17 u. (stipt), melden
bij de ingang van het landgoed
tussen 16.30 en 16.45 u. Entree:
€17,50. Kaarten: alleen online
via www.podiaheemstede.nl.

23 augustus

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

30 augustus

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

24 augustus

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

25 augustus

Leesclub met Nelleke Noordervliet bij Boekhandel Blokker.
Binnenweg 138 in Heemstede.
Om 20 u, max. 15 pers. Aanmelden kan via info@boekhandelblokker.nl of op tel.nr. 0235282472.
Gratis taxatiedag in Bloemendaal. ‘Vanouds het Dorpshuys’,
Donkerelaan 20, Bloemendaal.
Van 11-15 u. Inlichtingen via
030-6063944.

8 t/m 30 september

Puzzelactie Adriaan Pauw
WCH. 23 deelnemende winkels
in WCH.

26 augustus

Lezing ‘Van probleem naar
oplossing’ door Jan Oostenbrink. Introductie op gespreksgroepen’ Bewustwording’ die
woensdag 2 september starten. De Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Om 20 u. Aanmelden: receptie van de Luifel op
werkdagen tot 13.00 uur, telefoon 023 548 38 28 en op
www.wijheemstede.nl of via
info@wijheemstede.nl. Kosten
lezing: €9,-. Kosten gespreksgroep: €90,- (zes avonden).

27 augustus

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

27 augustus en
3 september

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

TENTOONSTELLINGEN

T/m 30 augustus

Pride-tentoonstelling
Roze
Kunstlijn. Passage 20 in Zandvoort.

Tentoonstelling
schilderijen
van Gerda Aupers en Rob Hinse
bijWelzijnBloemendaal,Kerklaan
6 te Bennebroek.

Uw activiteit in
deze agenda?
Mail:
redactie@heemsteder.nl

Gezamenlijk optreden in buitenlucht op Huis te Manpad

Lezing en concert in het kader van
het Adriaan Pauwjaar
Heemstede - De stichtingen
Adriaan Pauw en Podia Heemstede hebben de handen ineengeslagen en presenteren op zaterdag 22 augustus een gezamenlijk optreden in de buitenlucht op
het terrein van het Huis te Manpad aan de Herenweg 7-11 in
Heemstede.
Het is 400 jaar geleden dat Adriaan Pauw het Slot in Heemstede
kocht. Daarmee mocht hij zich
Heer van Heemstede noemen.
Sindsdien heeft hij veel betekend
voor Heemstede, de regio, Nederland (de Unie der 7 Provinciën)
en Europa. In 1648 bij de Vrede
van Münster was Adriaan Pauw
de delegatieleider voor de Zeven Provinciën. Er kwam daarmee
een einde aan de 80-jarige oorlog
met Spanje. Alle reden voor een
Adriaan Pauwjaar in 2020.

de situatie nu met Ursula von der
Leyen en Charles Michel.
Hillebrand studeerde filosofie en
geschiedenis, doceerde 39 jaar
geschiedenis op College Hageveld en gaf 10 jaar Latijn aan de
jeugd van Heemstede en omstreken. Toen in 2018 het Adriaan
Pauwjaar 2020 werd uitgeroepen
deed dat – zoals hij zelf schreef –
bij hem “de vonk ontbranden om
meer over Pauw te weten te komen”. Als Heemstedenaar en vrijwilliger bij de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek is
deze lezing bij Hillebrand dus in
uitstekende handen.
Gitarist Izhar Elias sluit de middag
af met gitaarmuziek uit de barok.
Izhar is een virtuoos op de gitaar;
zijn verhalende, poëtische stijl en
grensverleggende programmering heeft hem wereldwijde bekendheid gebracht. Zijn veelzijdigheid als gitarist komt tot uiting door zijn verdieping in de
historische
uitvoeringspraktijk
(barok en vroeg 19e eeuw), de kamermuziek en de hedendaagse
muziek gecombineerd met multimedia. De media, o.a. Trouw
en de NRC, spraken lovend over Izhar Elias (fotograaf: Merlijn DooIzhar.
mernik).

Hillebrand de Lange zal het publiek in een boeiend betoog meenemen langs de belangrijkste wapenfeiten van Adriaan Pauw en
aangeven wat we nu nog als erfenissen van Pauw aantreffen in
Heemstede en onze regio. Maar
dat niet alleen want de erfenissen
van Pauw reiken verder: in ons
land waarin hij tweemaal Raadpensionaris was en ook in Euro- Aanvang: 17.00 uur (stipt), melpa waar de vrede reikt van de vre- den bij de ingang van het landdesbrug bij het Oude Slot naar goed tussen 16.30 en 16.45 uur.

Entree: € 17,50 Kaarten: alleen
online te bestellen via:
www.podiaheemstede.nl.

Nieuwe rector Eerste Christelijk Lyceum
Haarlem - Op unanieme voordracht van de benoemingsadviescommissie heeft het college
van bestuur van stichting IRIS besloten om de mevrouw M. (Marleen) van der Flier te benoemen
tot rector van het Eerste Christelijk Lyceum (ECL) in Haarlem. Marleen van der Flier is per 1 augustus 2020 de huidige rector, Hans
van der Valk, opgevolgd.
De benoemingscommissie ziet
in Marleen een persoon die door
haar verbindende en leidinggevende kwaliteiten de juiste persoon is om het Eerste Christelijk

Lyceum verder te brengen in haar
onderwijskundige en organisatorische ontwikkeling.
Marleen van der Flier heeft Theaterwetenschappen gestudeerd
aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar studie startte zij
haar loopbaan in het onderwijs.
Vanaf 2001 was zij werkzaam in
verschillende functies (als docent,
mentor, zorgcoördinator, teamleider en conrector) aan het Geert
Groote College, een middelbare
vrijeschool voor vmbo-t, havo en
vwo in Amsterdam Zuid.
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Heemstede

Meer handhaving op regels
fietsparkeren stationsomgeving

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

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

Heemstede

Op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in Heemstede?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Bent u iets verloren in
Heemstede of omgeving?
Voor gevonden of verloren voorwerpen
kijkt u op iLost. Zet zelf bijvoorbeeld de tas
online die u gevonden hebt of zoek naar
de portemonnee die u kwijt bent. Meer
weten? Kijk op www.heemstede.nl/ilost

De scholen zijn weer begonnen. Dit betekent
ook dat meer mensen met het openbaar
vervoer reizen. Bij station HeemstedeAerdenhout gelden vanaf juli strengere
regels als het gaat om fietsparkeren. De fiets
moet geparkeerd staan binnen de rekken/
vakken. Dat mag voor maximaal 30 dagen.
De geparkeerde fiets moet zich ook in een ‘rijtechnische’ staat bevinden. Handhavers van
de gemeente controleren hier regelmatig
op. Regelmatig houden zij acties waarbij
fietswrakken verwijderd en opgeslagen
worden. Zo blijven de fietsenstallingen
beschikbaar voor diegenen voor wie het
bedoeld is. Bovendien ziet het gebied er dan
ook opgeruimd en overzichtelijk uit.

Meer weten over de regels rond fietsparkeren
in de stationsomgeving?
Kijk op www.heemstede.nl/fietsweg

Kijk op
www.heemstede.nl/werkaandeweg

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werkaandeweg

Werk
aan de

weg

Boek met verhalen
Jappenkampen ter
inzage

Mobiele showroom over duurzaam
wonen
Nieuwsgierig naar de laatste ontwikkelingen
voor energiezuinig, comfortabel en duurzaam
wonen? Kom dan naar de duurzame bus
en bekijk met welke energiebesparende
maatregelen -groot en klein – u uw huis nog
prettiger wonen maakt. En maak kennis met

Alles over
wegwerkzaamheden?

energiecoaches, adviseurs en ondernemers
uit Heemstede die u bijpraten over de
adviesgesprekken op maat.

Afgelopen zaterdag werd in Heemstede de
capitulatie van Japan op 15 augustus 1945
herdacht. In de Burgerzaal van het raadhuis
ligt het boek ‘Nooit meer buigen’ van Edith
Lambermon ter inzage. Dit is een fotoboek
met verhalen van mensen die in de Tweede
Wereldoorlog in het toenmalige NederlandsIndië de Jappenkampen hebben meegemaakt.
Het boek is in te zien tijdens openingstijden
van het raadhuis.

Wanneer: dinsdag 1 september 11.00-17.00 uur
Waar: voetbalveldje Fazantenlaan

Verkeersbesluiten aanleg openbare
laadpalen diverse locaties
Het college van B&W van Heemstede heeft
besloten openbare laadpalen aan te leggen op
de volgende locaties (ter hoogte van):
• Esdoornkade 36
• Burgemeester van Lennepweg 72
• Spaarnzichtlaan 27
• Franz Schubertlaan 2

De volledige tekst van deze verkeersbesluiten
wordt gepubliceerd in de Staatscourant en ligt
van 20 augustus 2020 tot 1 oktober 2020 ter
inzage in het gemeentehuis van Heemstede.
Bent u het niet eens met het besluit?
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Zie
hiervoor ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Binnenweg 125, het plaatsen van
lichtreclame, wabonummer 663228,
ontvangen 4 augustus 2020
• Einthovenlaan 27, het uitbreiden van een
woonhuis en het uitbreiden van de garage
met een berging, wabonummer 662528,
ontvangen 3 augustus 2020
• Glipper Dreef 196, renoveren en
constructieve wijzigingen in woonhuis,
wabonummer 664078, ontvangen
6 augustus 2020
• Kennemeroord 23, het wijzigen van
de voorgevel, deel woonkamer wordt
buitenruimte, wabonummer 662244,
ontvangen 3 augustus 2020
• Laan van Rozenburg 37, het verhogen van
de nok en zijgevel, het plaatsen van een
erker aan de zijgevel en vergroten dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
663268
• Lindenlaan 34, het wijzigen van de
voorgevel, wabonummer 665001,
ontvangen 7 augustus 2020
• Vondelkade 24, de bestaande garage
verbouwen/uitbreiden en betrekken bij
het woonhuis, wabonummer 662912,
ontvangen 4 augustus 2020, reguliere
procedure. Voor deze aanvraag is geen
omgevingsvergunning nodig.
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Brederolaan 18, het vergroten van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 660884, verzonden
11 augustus 2020
• Cloosterweg 30, het vergroten en
isoleren van een dakkapel op het
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achtergeveldakvlak, wabonummer 625608,
verzonden 13 augustus 2020
Dr. Schaepmanlaan 2, het plaatsen van een
entreepoort en tuinmuur, wabonummer
605326, verzonden 11 augustus 2020
Duin en Vaart 2, het uitbreiden van het
woonhuis met een aanbouw met kelder,
wabonummer 647210, verzonden
10 augustus 2020
Frans Lisztlaan 3, constructieve doorbraken
en bouwen kap op uitbouw, wabonummer
655256, verzonden 10 augustus 2020
Glipper Dreef 194A, het plaatsen van een
haagondersteunende constructie, keerwand
en verplaatsen inrit, wabonummer 642001,
verzonden 11 augustus 2020
Ir. Lelylaan 2-6, het periodiek plaatsen van
een stretchdoek/tent voor een periode
van 7 maanden (april t/m oktober) per jaar,
wabonummer 656912, verzonden
12 augustus 2020
Madoerastraat 6, het plaatsen van een
dakopbouw, wabonummer 645274,
verzonden 12 augustus 2020
Van Slingelandtlaan 15, het aanleggen van
een uitweg/inrit, wabonummer 655131,
verzonden 10 augustus 2020
W. Denijslaan 4, het plaatsen van een
ﬁetsenoverkapping, wabonummer 659818,
verzonden 10 augustus 2020
Zandvoortselaan 153, restauratie van de
wachtruimtes op de perrons van station
Heemstede-Aerdenhout, wabonummer
652535, verzonden 10 augustus 2020
Zernikelaan 31, de entree van de woning
wijzigen, wabonummer 660774, verzonden
12 augustus 2020

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van het besluit aan de aanvrager in

bezwaar bij het college van Burgemeester en
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.
Geweigerde omgevingsvergunning
• Zomerlaan tussen 4 en 6, het kappen van
een den, wabonummer 650107, weigering
omgevingsvergunning verzonden
14 augustus 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van het besluit aan de aanvrager in
bezwaar bij het college van Burgemeester en
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.
Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
• Einthovenlaan 27, het uitbreiden van een
woonhuis en het uitbreiden van de garage
met een berging, wabonummer 662528,
ontvangen 3 augustus 2020
• Franz Lehárlaan 59, het uitbreiden van het
woonhuis aan de voorgevel, wabonummer
636939, ontvangen 25 juni 2020
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.
Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
• Einthovenlaan 27, het uitbreiden van een
woonhuis en het uitbreiden van de garage
met een berging, wabonummer 662528,
ontvangen 3 augustus 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

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

Inzien, reageren, bezwaar maken
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’.

Slootjessafari op KIMT
voor Natuurkids
Heemstede - Op Kom In Mijn
Tuin (KIMT) was er in de laatste
week van de schoolvakantie weer
een slootjesproject voor kinderen. Deze keer waren er de kinderen van de naschoolse opvang

Natuurkids de uitverkorenen. Met
veel enthousiasme werd er geschept, bekeken en uitgelegd.
Het was gelukkig wederom
prachtig weer. Meer informatie
op: www.kominmijntuin.com.

Foto aangeleverd door KIMT

Brandweer schiet te hulp bij wateroverlast
Heemstede - Na de lange periode van grote hitte kan een fikse
regen- en onweersbui niet uitblijven. Het geeft direct verkoeling,
maar zorgt ook voor overlast.

van de bewoners. De zwaartekracht doet vervolgens zijn werk
en zo belandde het water tot in
de woonkamer. Zodra de brandweermannen de regenpijpen
hadden schoongemaakt gutste
De brandweer moest op zondag- het water via de normale route
avond 16 augustus assisteren in richting het riool.
de Rembrandtlaan. De regenpij- Een klein klusje voor de brandpen die voor de waterafvoer zor- weer maar met grote gevolgen, zaten verstopt. Het water gen voor de bewoners. Er moet
zocht zijn weg via de slaapkamer het nodige worden hersteld en

het overtollige vocht moet uit
de woning. Het toont weer eens
aan dat het onderhoud van goten en regenpijpen enig onderhoud vraagt. Zeker in een omgeving met veel bomen zorgen de
bladeren voor verstoppingen. Na
een halfuurtje gaat de brandweer
terug richting de kazerne, wachtend op de volgende oproep.
Eric van Westerloo

Start oefen- en wedstrijdprogramma HFC Heemstede
Heemstede - In de Heemsteder
van afgelopen week stond een
overzichtje van te spelen oefenen bekerwedstrijden van voetbalclubs uit Heemstede.

zijn op donderdag 20 augustus
20 uur thuis tegen DEM zaterdag
1 in het kader van de Mid West
Cup. Op 25 augustus volgt er een
duel tegen United Davo 1 ook om
20 uur.
Van HFC Heemstede was echter Vanaf zondag 30 augustus gaat
tot dan toe niets bekend. “Heem- de KNVB bekercompetitie van
stede groeit en bloeit”, laat de club start. Met voor Heemstede een
weten. Interessante wedstrijden uitduel tegen ASV Assendelft

Selectie Heemstede.

om 14.00 uur in Assendelft. In
het weekend van 19/20 september begint dan het grote werk, de
competitie 2020/2021, die naar
iedereen hoopt dit seizoen wel
kan worden uitgespeeld en niet
door het heersende virus wordt
onderbroken.
Eric van Westerloo

COLUMNI-TENTEN

Emmeren

snurken alsof het hele Zwarte
Woud wordt omgezaagd en
in de binnentent is het niet te
harden door de warmte. Dan
loopt er weer een vreemd insect over je gezicht, rol je helemaal verkeerd in je slaapzak en word je gestoken door
de muggen. In de voortent ga
je plassen in dat handige plastic emmertje met die deksel erop uit de zomeropruiming van
de Blokker, want je hebt geen
zin om naar het gebouwtje te
lopen. Uiteindelijk vat jij dan
de slaap pas vroeg in de ochtend.

Nu de zomervakantie ten einde is en de scholen weer beginnen, moest ik even weer aan
het kamperen uit mijn jeugd
denken. Weet je nog? Auto van
je ouders volgestouwd, waarbij jij als een prinses op de erwt
op de dekens zat op de achterbank, omdat die anders niet
mee konden, naast een stapel
Suske en Wiskes voor onderweg. Karren maar op de snelweg in de hitte met de autoraampjes helemaal opengedraaid, want er was nog geen
airco in de auto toen.
“Wakker worden, er is ontbijt”,
roepen je ouders. Je schrikt
In de Ardèche in Frankrijk stop- wakker. Slaapdronken loop je
pen we eindelijk op de bewus- de voortent in. En ja hoor: prete camping, na enkele keren cies jij stoot dan dat gewraakte
verkeerd kaartlezen. Als nat- plastic emmertje met die dekte stinkende zwetende tennis- sel zonder zegen omver, waarsokken en enigszins verkrampt van je sanitaire inhoud precies
stap je als familie dan gebro- valt over de tas met levensken de auto uit, snakkend naar middelen. Je moeder probeert
frisse lucht. Laat je toegewe- daar wanhopig nog wat van te
zen campingplek nou net ach- redden.
ter het toiletgebouwtje zitten,
met een riool dat aangelegd is Een kopje thee en oploskoffie
in de tijd dat de Duitse keizer met suiker, die door het emWilhelm II politiek asiel in ons mertjesdebacle ijlings bij de
land aanvroeg.
campingsupermarkt zijn gehaald. Je moeder tracht nog
Snel de tent opzetten. Je va- chagrijnig een ei te bakken
der stoeit met de kooi en tent- op het campinggasstel. Door
stokken, hoe zit dat ook al- een stevige wind wordt de ene
weer? Na een paar keer de ver- helft gaar en de andere niet.
keerde tentstokken in elkaar te Na een genomen douche met
hebben gezet en ruim een ver- een verstopt afvoerputje door
loren uur verder, staat dan uit- grassprietjes dan maar een riteindelijk de tent. Intussen lo- je maken. Autoraampjes open
pen de Hollandse buren tig waarna we de kinderen van
keer nieuwsgierig voorbij om onze buren dreinerig horen
ons met hun prikogen te ob- schreeuwen: “Wat gaan hullie
serveren wat we aan het doen nou weer doen?” Mijn God…
zijn, alsof we een goedkope Toch neem je al deze charme
bezienswaardigheid zijn. Hol- voor lief en heb je een topvaland weer op zijn smalst.
kantie. Mij hoor je niet meer
emmeren…
’s Nachts doe je uiteraard geen
oog dicht. Je hoort iemand Bart Jonker

achter het fornuis

Brandnetelsoep
(vegetarisch)
Vorige week belichtten we
in ons artikel ‘Ken uw tuin’
de brandnetel. Wist u dat u
hier soep van kunt maken?
Let op: alleen de eerste 6
blaadjes aan de brandneteltoppen zijn geschikt en
dienen met handschoenen
geplukt te worden om uw
handen te beschermen. Na
het koken prikken ze niet
meer.
Benodigdheden
(4 personen):
• 1 fijngesneden grote ui
• 2 aardappelen (in stukjes
gesneden
• 1 teentje uitgeperst
teentje knoflook
• 2 handen vol gesneden
brandneteltoppen
(gebruik handschoenen)
• 1 liter groentebouillon
• 1 dl room
• Olijfolie om te bakken
• Zout en versgemalen
peper
Bereiding:
Verwarm de olijfolie in een
soeppan.
Voeg uien en knoflook toe
en fruit deze.
Voeg de brandneteltoppen, aardappelstukjes en de
groentebouillon toe en laat
ca. 20 minuten koken tot de
aardappelen gaar zijn.
Mix de soep tot een gladde
massa met een staafmixer
en breng deze op smaak
met peper en zout. Roer
als laatste de room erdoor
en laat deze even zachtjes
meekoken.
Serveren met stokbrood.
Eet smakelijk!
Wijnsuggestie:
Een smaakvolle witte wijn
als de Verdecchio. Vraag uw
wijnhandelaar of slijter.

