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Door Eric van Westerloo

Zandvoort - Het Zandvoorts 
Museum aan de Swaluëstraat 1 in 
Zandvoort is altijd leuk om te 
bezoeken. Ze komen regelmatig met 
speciale thematentoonstellingen 
naast hun reguliere collectie. Met de 
Grand Prix voor de deur, gekoppeld 
aan het 50-jarige racejubileum van 
Jan Lammers, is de coureur nu in het 
museumzonnetje gezet. Heel grote 
foto’s van Jan in en rond allerlei 
soorten raceauto’s, attributen en 
modellen van racewagens etc.

Levensloop Jan Lammers
Jan hield bij de opening op 19 augus- 
tus een indringend verhaal, vooral 
over het leven. Het overwinnen van 
onverwachte zaken en het anticipe-
ren op tegenslagen. Na zijn dertigste 
levensjaar is hij zich meer en meer 

bewust geworden van wie hij is, wat 
hij wil en creëerde rust voor zichzelf. 
Dat alles staat ook te lezen in zijn 
biografie, die recent verscheen met 
400 pagina’s tekst en 640 schitte-
rende foto’s uit zijn 45-jarige loop-
baan in de autosport.

Ambassadeur 
Brandwondenstichting
In zijn racecarrière is zijn overwin-
ning in de 24 uur van Le Mans hem 
het meest bijgebleven, als ook zijn 4e 
plaats in de startopstelling van een 
Formule 1 race op Long Beach in 
maart 1980. Honderden races bracht 
hij tot een goed einde en dat in alle 
mogelijke raceklassen.

Jan is ambassadeur van de Brand-
wonden Stichting. in die hoedanig-
heid mocht hij Ariënne de Boer 
verrassen met een cheque van 

€1.500,-. Het geld is geschonken 
door de Historische Auto Ren Club. 
De schitterende foto’s die in het 
museum en op plaatsen in het dorp 
het hangen, zijn te koop. De op- 
brengst gaat in zijn geheel naar de 
Brandwonden Stichting. Jan heeft 
iets met deze stichting. Zijn leer-
meester en sponsor Rob Slotemaker 
bezocht hij als 15-jarige in het zieken- 
huis, waar Slotemaker met brand-
wonden na een ongeluk lag. Later 
zag hij ook wat brand deed met Niki 
Lauda.

Komende F1
Natuurlijk kwam ook de komende F1 
ter sprake. Jan maakt deel uit van de 
organisatie en was uiteraard niet blij 
met de beslissing van het kabinet 
geen staanplaatsen te mogen ver- 
kopen. Er komen nu 1/3 minder 
bezoekers naar Zandvoort. Aan 

inkomsten een verlies van 12 mil- 
joen. Jan benadrukte dat de F1 wordt 
georganiseerd zonder subsidie van 
de Rijksoverheid. “De komende jaren 
zullen wij het verlies van dit jaar 
moeten inlopen”, merkte hij op. Ook 
over de camping die recent voor 
commotie zorgde wist Jan alles. “Het 
is een camping waar vooral onze 
medewerkers overnachten. Iedereen 
wordt dagelijks getest, zowel op het 
circuit als op de camping. Ga je even 
het terrein af, dan opnieuw testen bij 
binnenkomst. Verder heeft iedereen 
een zitplaats op het circuit en dat is 
anders dan op een festival waar 
iedereen staat en rondloopt”, aldus 
Jan Lammers.

De tentoonstelling loopt tot 2 
november en is een bezoek zeker 
waard. Meer informatie op:
www.zandvoortsmuseum.nl/nl/. 

Race-icoon Jan Lammers onderwerp 
tentoonstelling in Zandvoorts Museum

Ariënne de Boer (links) neemt cheque uit handen van Jan Lammers (uiterst rechts). Foto: Eric van Westerloo.
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ZALIG ZOMEREN MET SMAKELIJK SCHEPIJS VAN 
verkrijgbaar bij de BosBar van Landgoed Groenendaal

Nieuwe winnaar 
kruiswoordpuzzel
Heemstede - Deze week mag de 
Heemsteder weer een winnaar 
uit de vele inzendingen van de 
kruiswoordpuzzel blij maken.
De redactie werd weer over-
spoeld met een lawine aan 
oplossingen.

De juiste oplossing was: 
‘Gelukkig zijn moet je durven’. 
Uit de loting van juiste oplos-
singen is Carla Belien de uitein-
delijke gelukkige winnares 
geworden. Zij mag de goedge-
vulde AH-boodschappentas vol 
artikelen afhalen in de Albert 
Heijn-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede en is 
inmiddels geïnformeerd.
Van harte gefeliciteerd met uw 
prijs!
Volgende week weer een 
nieuwe kruiswoordpuzzel in de 
krant.

Avondwandeling 
Groenendaal
Heemstede - Op donderdag 9 
september is er een avondwandeling 
door Wandelbos Groenendaal, van 
18.30-20 uur. Vertrek: infopaneel 
grote parkeerplaats bij het restaurant 
in Groenendaal. Maximum aantal 
deelnemers: 20. Reserveren/
aanmelden is verplicht via: Wim 
Swinkels, tel.: 023-5293302.
Deze excursie wordt uitgevoerd 
onder de huidige (Covid-19) voor-
waarden en deelnemers en gids(en) 
moeten klachtenvrij zijn.
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtube-kanaal 
van de Adventskerk: 
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 26 augustus, 9u,
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh. 
Zondag 29 augustus, 10u,
Eucharistieviering.
Voorganger Pater Tristán Pérez.
Maximaal 140 bezoekers per viering 
toegestaan. Reserveren niet meer 
verplicht. Wel naam melden voor 
aanvang van de viering.
Info: 023-5280504. Alle vieringen 

zijn te volgen via live-stream:
www.parochiesklaverblad.nl. 

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 29 augustus om 10u.
Dhr. E.J. Bergman.
De diensten kunt u volgen via de 
link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Zondagmorgen 29 augustus, 10u, 
Eucharistieviering o.l.v. pastor Rob 
Verhaegh.
Zondagavond 29 augustus, 18.45u, 
Plechtig Lof, m.m.v. E.J. Eradus, 
orgel.
Per viering zijn maximaal 105 kerk-
gangers toegestaan. U hoeft zich 

niet meer van tevoren aan te mel- 
den voor een viering. Wel vragen wij 
u zich bij binnenkomst in de kerk te 
registreren door uw naam en contact- 
gegevens te noteren.
www.parochiesklaverblad.nl

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 29 augustus, 10u.       
Ds. P. Terpstra.                                                                                                                 
Reserveren verplicht:
www.kerkpleinheemstede.nl/kerk-
dienstaanmelding. De diensten zijn 
online te volgen via YouTube en 
kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl

PETRAKERK
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag, 10-11u.
Aanmelden via: 

reserveringpetrakerk@gmail.com.
Online volgen via: 
www.petrakerkheemstede.nl/live
www.petrakerkheemstede.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 29 augustus. 10u.
Spreker: Yvonne Elbers.
Opgave via website.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 29 augustus:
ds. Jos Aernoudse ( Dordrecht).
Reserveren is niet meer nodig.
U wordt wel geregistreerd en daar- 
om verzocht uiterlijk om 9.45 uur 
aanwezig te zijn. Alle vieringen 
kunnen online worden gevolgd via:
www.pkntrefpunt.nl, klik op actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Kerklaan 111(a) en 113(a) hebben een relatief korte 
geschiedenis. De toen-foto komt uit de bouwteke-
ning van 1939. 
Eerste bewoner op nummer 111 was C. Winkelman, hij kreeg een nieuwe 
Rijkstelefoonaansluiting, aldus het Bloemendaalsch Weekblad van 8 
december 1939. Op nummer 113 was dat makelaar C.J. Engbertsen. Het 
adresboek van Heemstede van 1 januari 1942 vermeldt Engbertsen als 
‘agent koffie en cacao’. 
Nummer 111 heeft vervolgens diverse bewoners: priester G.S. van Bakel 
(1948), mej. J.G. Bakker (1951), familie Spruyt (1949-1957), documentalist 
L.M. Ch. Sicking (1957), C. Roozen (1958), hoofdaccountant P. Wisse en 
familie (1961 tot in ieder geval 1993). 
Volgens het adresboek van Heemstede van 1 januari 1948 bewoont bloem-
bollenkweker J.W.M. de Wildt Kerklaan 113. Mej. M.J. de Wildt heeft in 1952 
een 40-jarig dienstverband bij de PTT. 
 
Vanaf nummer 111a adverteert in 1941 de ‘Technisch Handelsonderneming’ 
van Asser Visser met aanhangwagens voor fietsen. Aan de familie A. Visser 
zit een triest verhaal vast. Asser stierf op 15 maart 1945 in Auschwitz, zijn 
koffer bevindt zich in het museum. Zijn dochters overleefden de oorlog en 
overleden in 2012 en 2014. Het lot van zijn vrouw is onbekend.  
Voor de oorlog bevindt Nicolaas Rutgurus Roozen Mz. zich op 113a en bood 
hij aardappelen aan. Na de oorlog adverteert hij vanaf 111a met de vraag 
om gladioolplukkers. Dhr. Roozen overlijdt op 27 december 1958. Zijn 
weduwe J.M. Roozen-Melman blijft op nummer 111a wonen.  
Het adresboek van Heemstede van 1 januari 1971 vermeldt J.G. Brouwer op 
111a tot zeker 1993. In 1993 werd ook A.A.M. van Amerongen op 111a 
genoemd. 
Kerklaan 113a kent (adresboek Heemstede 1951) vertegenwoordiger W.A.J. 

Goemans, in 1957 wordt hij vermeld als fabrikant en woont hij vervolgens 
lang op 113a. Het adresboek van 1993 vermeldt nog zijn weduwe A.A. 
Goemans-van Schie op 113a. In 1993 worden ook M.A.T. van Amerongen en 
J.M. Milatz op 113a vermeld. 
 
Via Google diverse ondernemingen: ‘Roodkapje BV’(111a),  ‘Kroese Marke-
ting Strategy’ (111a), ‘Kroese Marketing & e-commerce’ (111a), ‘Jooske 
Lambach Pensioen” Support’ (111a), ‘Fysiotherapiepraktijk Kerklaan 
Heemstede’(113) ‘Flow Fysio’(113), ‘Tas Advies’ (113). 
De nu-foto is van 22 augustus 2021. 
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Kerklaan hebben, 
dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens). Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Kerklaan toen en nu (29)
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Heemstede - Welkom aan boord! 
Ook in de nazomer is het heerlijk 
toeven op het water met salonboot 
de Heerlijckheid van rederij Haerlem.

Wat denkt u bijvoorbeeld van een 
gezellige rondvaart, koffietour, wijn-
proeverij of high tea aan boord?

Wat uw wensen ook zijn, Nico en 
Liping Tienpont leggen u graag in de 
watten en informeren u over de 
mogelijkheden.

Bel voor informatie of boek op tel.nr. 
06-53137837, of e-mail naar: info@
rederijhaerlem.nl. Meer informatie 
op: www.rederijhaerlem.nl.

Geniet van de 
nazomer op 
salonboot de 
Heerlijckheid

Salonboot de Heerlijckheid. Foto aangeleverd door Rederij Haerlem.

Rondleiding 
Vogelhospitaal
Haarlem- Net als vorig jaar, houdt 
het Vogelhospitaal ook nu weer een 
exclusief ‘open huis’. Zo kan het 
publiek op zaterdag 11 september 
rondkijken in opvang aan de Vergier-
deweg 292 in Haarlem. De coronabe-
perkingen beletten ook dit jaar weer 
een grootse ‘open dag’ met rondlei-
dingen en vertier die uiterst belang-
rijk is voor de fondsenwerving.
Via een ‘tijdslotsysteem’ zullen er 
maximaal 50 bezoekers tegelijkertijd 
op het terrein toegestaan zijn. Tussen 
10.00 en 15.30 uur vertrekt er iedere 
10 minuten een groepje. van maxi-
maal acht personen voor een rond-
leiding van een half uur. Aanmelden 
via: https://bit.ly/3y9I75S.
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Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Heemstedenaar Bas de 
Jong (60) is per 1 september be- 
noemd als de eerste centrummana-
ger voor de Binnenweg – Raadhuis-
straat. Er ging aan de invulling van 
deze positie een lang traject vooraf. 
De winkeliers in dit winkelgebied zijn 
al jaren verenigd in winkeliersvereni-
ging Winkel Centrum Heemstede 
(WCH). Niet alle winkeliers zijn lid van 
WCH, aldus spreken niet alle bedrij-
ven mee over alles wat er in de straat 
gebeurt. Met de ondertekening van 
een BIZ (Bedrijven Investering Zone) 
op 26 oktober 2020 kwam daar ver-
andering in. Na een stemming onder 
de winkeliers bleek 77% voor de BIZ 
te zijn. De gemeente is partner 
geworden binnen de BIZ en zorgt 
ervoor dat alle bedrijven jaarlijks een 
financiële bijdrage leveren op basis 
van de m2 van hun pand.  
 
Vol plannen en ideeën
Om de Binnenweg – Raadhuisstraat 
meer bekendheid te geven, zowel 
binnen Heemstede als daarbuiten, is 
een centrummanager aangesteld. Op 

de vacature reageerden 17 gega-
digden. Na twee selectiesessie, door 
vier winkeliers, bleven er nog drie 
kandidaten over. Uiteindelijk viel de 
keuze op Bas de Jong. Bas kent het 
klappen van de zweep na een jaren-
lang dienstverband bij Horeca Neder- 
land. Daar was zijn taak o.a. het 
verbinden van ondernemers met 
elkaar en hun omgeving. Zijn impo-
sante netwerk hielp hem daarbij. Het 
mede-organiseren van evenementen 
maakte onderdeel uit van zijn werk-
zaamheden. Bedrijven, winkels groot 
of klein, hebben dagelijks hun han- 
den vol aan hun zaak, waarna in de 
avonduren veelal een uitgebreide 
administratie volgt. Bas kan de BIZ-
leden adviseren, informeren en 
bijstaan, zodat zij zich volledig op 
hun bedrijf kunnen richten. 

Promotie- en marketingondersteu-
ning krijgt zijn volle aandacht. Ieder 
nieuw gezicht brengt nieuwe ideeën 
in, zo ook Bas die tijdens het inter-
view laat blijken vol plannen te 
zitten. Hij gaat er zeker voor zorgen 
dat er zich een eenheid vormt tussen 
de pakweg 190 bedrijven in de straat.  

Zinvolle bijdrage
“Ik wil dat onze bezoekers trots zijn 
op wat Heemstede aan winkels en 
bedrijven te bieden heeft”, ontvouwt 
Bas één van zijn wensen. Ook buiten 
de gemeentegrenzen is het zaak om 
een van de leukste, zo niet de leukste 
winkelstraat van Nederland onder de 
aandacht te brengen en te houden. 
Ook de gemeente Heemstede doet 
er via de BIZ haar voordeel mee. Het 
contact met de winkelstand wordt 
hechter. Belangrijk voor de gemeente 
is te weten wat er leeft onder de 
winkeliers. De centrummanager zal 
een reguliere gesprekspartner voor 
de gemeente worden en zo het 
contact onderhouden tussen de 
winkeliers en de gemeente.

Eerste kennismaking
Vanaf 1 september zal Bas de Jong 
samen met bestuursleden de bedrij- 
ven bezoeken voor een eerste kennis- 
making. Als Heemstedenaar kent Bas 
de Jong niet alleen de omgeving 
goed, maar ook onze inwoners, met 
die kennis kan hij een zinvolle bij- 
drage leveren aan de verdere uit- 
bouw van dit winkelgebied.

Winkelcentrum Heemstede heeft per 
1 september een centrummanager

Bas de Jong, centrummanager voor BIZ. Foto: Eric van Westerloo.  

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Een heikele kwestie 
voor de bewoners van een van de 
gebouwen van Spaarneborgh langs 
het Heemsteeds Kanaal/Offenbach-
laan. Er is geen plaats meer voor het 
schip Olifant na de renovatie van de 
haven. 

Het schip ligt al jaren in de haven, 
past daar na de renovatie niet meer 
en moet weg. De gemeente heeft de 
eigenaar een nieuwe ligplaats aange-
boden voor Spaarneborgh en in- 
tussen drie stalen aanlegpalen in het 
kanaal geslagen. De bewoners 
menen dat hun uitzicht op het mooie 
stuk natuur wordt ontnomen. Ook 
vrezen zij overlast en verwachtten 
dat de rust langs het Jaagpad wordt 
verstoord.

Het schip in kwestie is 18 meter lang 
en kent aan de ingang naar het 
benedendeks een hogere opbouw. 
Volgens de bewoners is er geen 
enkele reden te bedenken waarom 
het schip juist daar moet komen te 
liggen. Zij vinden dat de nu al ge- 
dane investering in het aanbrengen 
van de aanlegpalen (€8.000) voor 
niets is uitgegeven.  

Eerdere afspraken
Men beroept zich op eerdere afspra-
ken met de jachthaven, bewoners en 
gemeente, waar zou zijn aangegeven 
dat het uitzicht open zou blijven en 
er geen ligplaats voor schepen zou 
komen. De gemeente heeft onder-
zocht of er een andere ligplaats 
geschikt is voor het 90 jaar oude 
vrachtschip, maar niet gevonden. De 
bewoners zijn van plan het hoog te 
spelen. Zij krijgen binnenkort de 

kans om hun bezwaren toe te lichten 
in een zitting van de commissie 
Bezwaarschriften. Die kijken o.a. naar 
de gevolgde werkwijze en de juridi-
sche kant van de zaak. De groep 
verbaast zich over het feit dat de 
gemeente op geen enkel moment de 
bewoners of de bevolking heeft 
geïnformeerd. Het voornemen kwam 
pas aan het licht toen de palen wer- 
den geslagen. In de gemeenteraad 
zijn in juni al vragen gesteld. De lig-
plaats is gehuurd van de gemeente. 

“Huur kun je altijd opzeggen en 
waarom heeft de gemeente dat niet 
gedaan?”, vroeg Jagtenberg van HBB 
zich af. De eigenaar wist al 5 jaar dat 
er voor zijn schip geen plaats meer 
zou zijn. Hij had dus voldoende tijd 
een andere ligplaats te zoeken. HBB, 
VVD en het CDA riepen in juni het 
college op om naar alternatieven te 
kijken. In welk (juridische) verhou-
ding de gemeente staat tot de eige-
naar van het schip is niet duidelijk. 
Zijn er onomkeerbare toezeggingen 
gedaan? 

In de communicatienota van 2011 
geeft het gemeentebestuur aan 
open met de inwoners te willen 
communiceren. De Spaarneborgh-
bewoners hebben daar in dit geval 
niets van gemerkt. Er is wel met de 
havenvereniging en de haven-
meester gesproken. Deze gaven aan 
dat er geen ligplaats in de haven 
geschikt is voor dit schip. Hoewel het 
een voormalig vrachtschip is, mag er 
niet worden geslapen. Het is volgens 
wethouder Mulder dan ook een 
pleziervaartuig.
Het spel is op de wagen en het zal 
nog wat tijd vergen voordat er een 
oplossing ligt.

Spaarneborgh-bewoners in actie 
tegen ligplaats van schip Olifant

Het schip Olifant. Foto’s: Eric van Westerloo.

De geplaatste aanlegpalen.

Heemstede - Woensdag 1 septem-
ber staan de energiecoaches u weer 
graag te woord over het verduur-
zamen van uw woning tijdens de 
Heemsteedse weekmarkt. Samen 
met medewerkers van de gemeente 
Heemstede zijn verschillende 
coaches aanwezig, met een markt-
kraam vol mogelijkheden om met 
een duurzaam huis aan de slag te 
gaan. Komt u ook even langs?  
 
De energiecoaches zijn vrijwilligers, 
die via de lokale coöperatie Heem-
SteedsDuurzamer eerst een training 
krijgen. Hanneke Lankveld, coördi-
nator en energiecoach, legt uit: “Alle 
coaches hebben hun eigen huis al 
behoorlijk verduurzaamd. Dat doen 

ze allemaal met het oog op de toe-
komst van hun (klein)kinderen, want 
we maken ons daar toch best zorgen 
over. De training geeft achtergrond-
informatie over alles wat je in huis 
kunt doen: van klein (radiatorfolie) 
tot groot (isoleren en warmtepom-
pen). En deze kennis en praktijkerva-
ring delen we als coaches graag met 
alle Heemstedenaren. We hebben 
een leuke groep coaches, vol 
energie!”  
 
Interesse in een gratis advies-op-
maat gesprek? Via de website van 
HeemSteedsDuurzamer kan een 
gesprek worden aangevraagd. U 
ontvangt een digitaal dossier, dat 
tijdens het gesprek wordt gebruikt 

als leidraad en u wordt gekoppeld 
aan een energiecoach. “We zijn onaf-
hankelijk en proberen huiseigenaren 
te helpen met het maken van de 
puzzel. Want je huis verduurzamen is 
leuk, maar geen kant-en-klaar 
pakketje. Maar door het samen te 
doen, lukt het misschien sneller.”  
Neem een kijkje op;
www.heemsteedsduurzamer.nl of 
stuur een mail naar:
info@heemsteedsduurzamer.nl.

Of loop dus even langs op 1 septem-
ber tijdens de weekmarkt in Heem- 
stede. Geïnteresseerd om mee te 
helpen als energiecoach? Neem dan 
contact op. HeemSteedsDuurzamer 
gaat graag met u in gesprek.

Heemsteedse energiecoaches zijn 
aanwezig op weekmarkt 1 september 
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ACHTER HET FORNUIS

Heemstede/Sanremo – Mamma Daniele uit Sanremo deelde dit familierecept. 
De bekendste lasagna is die uit Bologna, met tomatensaus, gehakt en bechamel-
saus: de lasagna Bolognese. Toch zeggen Italianen dat de term Bolognese on-
terecht is, omdat andere regio’s in Italië de oorsprong van hetzelfde gerecht 
claimen. Daarom heet het gerecht in de rest van Italië offi  cieel lasagna al ragù.
De lasagna die we deze week bereiden is niet minder voortreff elijk van smaak: 
met ricotta en gekookte ham. Een van de beste gekookte hammen in Italië komt 
van het huis Gran Biscotto.

Benodigdheden (voor 4 personen):

Bereiding:
Neem een beslagkom en meng hier de eieren, de ricotta, de nootmuskaat, zout, peper en de 3 eetlepels Parme-
zaanse kaas. Verwarm intussen de heteluchtoven voor op 180 graden.

Doe in een koekenpan de olijfolie en fruit hierin op gemiddeld vuur kort de oregano of majoraan. Fruit hierin 
vervolgens de uien en knofl ook, tot de uien licht glanzend zijn. Voeg vervolgens de tomaten toe en laat deze 
meebakken tot ze zacht worden. Zout en peper naar smaak toevoegen. Haal de koekenpan dan van het vuur.

Neem een vierkante of rechthoekige ovenschaal.
Giet een deel van het tomaten/uienmengsel op de 
bodem. Bedek een eerste laag met 1 of 2 lasagne-
bladen (afhangende van het formaat van de oven-
schaal). Bestrijk de lasagnebladen licht met het ricot-
tamengsel. Leg hierboven op een plak ham. Herhaal 
dit tot je 5 lagen van lasagnebladen met ricotta en 
ham hebt.

De bovenste laag moet een lasagneblad zijn. Giet 
hierover het overige tomatenmengsel. Verdeel hier-
over de buff elmozzarella in schij� es. Bestrooi het 
geheel met de overige 2 eetlepels Parmezaanse kaas.

Laat de lasagna op 170 graden in circa 30 à 35 
minuten gaar worden. Verdeel de lasagna in 4 delen. 
Garneer ieder deel met een basilicumblaadje. Drink 
een fruitige rode wijn bij dit smakelijke geheel.

Buon appetito!

Lasagna al prosciutto e ricotta  

achter het fornuis 

•  6 ontvelde tomaten in blokjes of een blik tomaten-
blokjes (bijvoorbeeld van Mutti)

• 2 gepelde uien, fi jngehakt
• 3 teentjes knofl ook, fi jngehakt
• Wat verse oregano of majoraan (circa 1,5 eetlepel)
• 10 verse lasagnebladen
•  150 tot 200 gram York, schouder- of achterham in 

plakjes
• 1 bakje verse ricotta

• 2 eetlepels olijfolie
• 2 eieren
•  3 eetlepels versgeraspte Parmezaanse kaas en nog 

eens 2 eetlepels nog voor de topping
• Wat nootmuskaat
• Zeezout en versgemalen peper, naar smaak
• 1 bolletje buff elmozzarella
• 4 verse basilicumblaadjes voor de garnering

Foto: Bart Jonker.

Heemstede - Afgelopen woensdag-
avond 18 augustus was alweer de 
laatste keer dat de deelnemers van 
de kindertuinen en generatietuinen 
dezelfde avond op hun moestuintje 
op Kom In Mijn Tuin (KIMT) waren. 
Gedurende de zomervakantie werd 
er de mogelijkheid geboden om op 
woensdagavond te komen.
Nu de scholen weer zijn begonnen 
beginnen de normale tuinlessen 
weer op de donderdag- en vrijdag-
middag. Gedurende de grote vakan-
tie waren er ook buren, opa’s en 

oma’s te zien op de tuin van hun 
buurmeisje, buurjongen of kleinkind. 
Er werd druk geoogst want alles 
groeit door en met vakanties houdt 
de natuur geen rekening. De zonne-
bloemen reiken tot ver in de lucht en 
de bonen moeten nu echt geplukt 
worden.
Met (fi ets)tassen vol verdwijnt ieder-
een weer op de fi ets na een zeer vol-
dane oogstavond. Volgende week 
maar weer onkruid wieden...
(www.kominmijntuin.com of 
Facebook:Kom In Mijn Tuin).

Laatste woensdagavond op 
Kom In Mijn Tuin

Moestuinieren op KIMT. Foto: Monique Rusman.

Door Mirjam Goossens

Heemstede –  Voetbal, golf, muziek, 
de computer, een goed boek en 
bijslapen vormen binnenkort de 
nieuwe uitdaging van huisarts Ed 
Plompen(66). Nu zijn eerste AOW-
uitkering binnen is, vindt hij het een 
goed moment om zijn praktijk door 
te geven. “Ach, wat is een goed 
moment eigenlijk”, verzucht de 
medicus. “Die laatste anderhalf jaar, 
het coronatoetje zeg maar, heeft er 
behoorlijk ingehakt. Niet alleen bij 
mij, maar ook bij mijn patiënten. 
Maar per 1 september ga ik dus echt 
van mijn pensioen genieten.”

Van Utrecht naar Heemstede 
Heemstede werd 40 jaar geleden bij 
toeval de plek om zich te vestigen. 
Door een tip van een vriend voegde 
de Utrechtse arts zich bij de praktijk 
van huisarts van Burink en is nooit 
meer weggegaan uit onze gemeente. 
Verhuizingen naar een eigen praktijk 
aan de Herenweg, de Zandvoortse-
laan en sinds enige jaren naar het 
gezondheidscentrum ’t Sorghbosch 
aan de Burgemeester van Lennep-
weg volgden. Hij roemt deze laatste 
locatie op de begane grond van wat 
hij gekscherend ‘het Benidorm van 

Heemstede’ noemt, vanwege de 
bundeling van verschillende disci-
plines, zoals onder meer een apo-
theek en een instituut voor fysio-
therapie. 

Trouwe patiënten 
Voor de patiënten was het evenwel 
schrikken toen hij zijn afscheid aan-
kondigde. De arts die de mens altijd 
centraal stelde is populair bij hen. 
Veel van zijn patiënten zijn hem 
trouw gebleven, ondanks vertrek 
naar andere oorden. Zelf ziet hij het 
als een voorrecht dat hij soms drie 
tot vier generaties van één familie tot 
zijn patiëntenbestand mocht reke-
nen, maar beweert verder stellig dat 
dat hij het nooit zo lang had volge-
houden zonder de support van zijn 
vrouw Renee, die zijn steun en toe-
verlaat was in de praktijk.
Na al die jaren lief en leed geeft hij 
het stokje echter met vertrouwen 
over aan zijn opvolger en Heemste-
denaar Tom Beunder. Echtgenote 
Renee blijft nog 3 dagen in de week 
medewerking verlenen aan hem en 
collega Metteke Blikkendaal. 

40 jaar gezondheidszorg
Met zijn jarenlange praktijkervaring 
kent Plompen als geen ander de 

verschuivingen in de gezondheids-
zorg in vier decennia. Dat waren in 
zijn ogen lang niet altijd verbete-
ringen. “Neem nou de marktwerking 
die totaal verkeerd is uitgepakt”, 
vertelt hij. “Men verwachtte dat door 
de concurrerende werking de prijzen 
zouden dalen, maar het tegendeel is 
waar. Het is alleen maar duurder en 
ingewikkelder geworden.”

Een van de grootste fouten be- 
schouwt de arts het wegsaneren van 
de bejaardenhuizen waar ouderen 
zonder specifi eke zorg op zichzelf 
woonden. “Er zijn nu feitelijk alleen 
nog verpleeghuizen en vele zelf-
standig wonende ouderen zijn op 
een zeker moment afhankelijk van de 
thuiszorg die de noodzakelijke zorg 
niet altijd kan leveren. Plompen is er 
pessimistisch over: “De vraag wordt 
steeds complexer nu de zieken-
huizen steeds meer overlaten aan de 
eerstelijnszorg. Je loopt telkens 
achter de feiten aan en zo ontstaan 
er schrijnende gevallen.”
De scheidende huisarts blikt evenwel 
met een warm gevoel terug op zijn 
werkzame leven en stelt: “Steeds 
stroevere procedures ten aanzien van 
de gezondheidszorg en de verzeke-
ringsmaatschappijen kostte soms 

veel energie, maar van het contact 
met patiënten werd ik nooit moe. Ik 
zal het koesteren als dierbare 
herinneringen.”

Vanwege de versoepelde Covid-
maatregelen komt er alsnog een 

bescheiden receptie. Op zaterdag 4 
september tussen 11.00-15.00 uur is 
er gelegenheid persoonlijk afscheid 
te nemen en kennis te maken met de 
nieuwe dokters. Adres: Burgemeester 
van Lennepweg 39 (hoofdingang) in 
Heemstede.

Ed Plompen neemt na 40 jaar afscheid van zijn patiënten

Ed Plompen met Metteke Blikkendaal. Foto: Mirjam Goossens.







Door Bart Jonker

Heemstede – Kennismaken met de 
buurt en de dag van je leven hebben. 
Daar kunnen de bewoners van woon- 
zorgcentrum de Heemhaven en de 
bewoners in de wijk over meepraten. 
Afgelopen zaterdag 21 augustus 
hebben de bewoners van de Heem-
haven een wandeluitstapje in de 
eigen wijk gemaakt rond de Von 
Brucken Focklaan om eens weder-
zijds kennis te maken met hun buurt. 
Niet alleen de Heemhaven, maar ook 
de buurtbewoners zetten deze zater-
dag hun beste beentje voor. En geluk- 
kig lieten de weergoden het niet 
afweten: het was droog en niet te 
warm of te koud. Kortom: perfect 
weer voor deze wandeling. 

‘Que sera, sera’
Al met al een gezellig spektakel dat 
buiten op het veldje voor de Heem-
haven afgetrapt werd door burge-
meester Astrid Nienhuis. Zij nam van 
tevoren uitgebreid de tijd om zelf 
met de bewoners van de Heemhaven 
een persoonlijk praatje te maken. 
Ook WIJ Heemstede was van de partij 
met een kraampje over ‘We helpen’, 
een initiatief dat hulp zoekt en aan-
biedt voor senioren. De aftrap werd 
muzikaal omlijst door het gelegen-
heidsduo ‘The Front Porch’, bestaan- 
de uit Niki Jacobs en Ivo Bernard, 
mede mogelijk gemaakt door de 
Philharmonie in Haarlem. En daar 
klonken dan de gezellige klanken 
van het nummer van Doris Day: ‘Que 
sera, sera’, waar lustig op meege-
deind werd. Glimlachen alom: de 
stemming zat er al goed in! 
Na de toespraak van de burgemees-
ter openden Johnno en Maaike, 
begeleiders bij de Heemhaven het 
evenement met een korte warming 
up. “Veel plezier”, riepen de begelei-
ders de wandelaars toe. De bewoners 
waren met hun begeleiders en vrij-
willigers ingedeeld in wandelgroep-
jes, die afzonderlijk op weg gingen. 
Ook burgemeester Nienhuis en CDA-
raadslid Oscar Boeder liepen enthou-
siast mee. 

Muziek en versnaperingen
Verbinding in de wijk, wederzijds 
kennismaken en vooral veel plezier 
hebben, daar draaide dit wandeleve-
nement allemaal om. Even een blik 
werpen en langsgaan bij de bewo-
ners in deze buurt, die ontzettend 
hun best hadden gedaan. De wonin-
gen en tuinen waar je naar binnen 
kon gaan, waren voorzien van kleu-
rige ballonnen als herkenningspunt. 
Zoals de fraaie tuin van John van 
Breugel, waar zijn schoonvader Ruud 
Schouten heerlijke Amsterdamse 
meezingers speelde op de accor-
deon. Meer muziek, ditmaal op de 
harp bespeeld door Mariska Pool 
van stichting De Vrolijke Noot. Of 
Wiebeke en William Schoenmakers, 
die met hun zoontjes Stijn en Daan 
allemaal verschillende taarten en 
brownies hadden gebakken voor de 
Heemhavenwandelaars. Ook in de 
tuin van Jane Korver werd de inwen-
dige mens goed verzorgd en in de 
aanleunwoningen naast de Heem-
haven trakteerde Ans Oerlemans van 
de bewonerscommissie de wande-
laars nog eens op versnaperingen. En 
zo stelden nog veel meer bewoners 

graag hun huis en tuin open voor de 
wandelgroepen. Wat een toppers 
allemaal!

Life & Cooking
Aan het eind van de wandeltocht 
werden de wandelgroepen enthou-
siast verwelkomd door de medewer-
kers van de Heemhaven in de tuin 
van het woonzorgcentrum, waarbij 
iedereen door de ereboog van 
ballonnen heenging. Daar werden 
drankjes geserveerd om even uit te 
blazen van de wandeling, onder het 
genot van het muzikale duo ‘The 
Dutch Vocals’, dat bestaat uit Peter en 
Anja. Nederlandse evergreens als 

‘Wat voor weer zal het zijn in Den 
Haag’ van Conny Stuart en ‘Öme Jan’ 
van Willeke Alberti werden ten 
gehore gebracht, waarop de bewo-
ners lustig konden meezingen. 
Intussen was in een partytent kok 
Robertino druk in de weer met zijn 
‘Life & Cooking’ om een heerlijke 
lunch te serveren voor iedereen, 
waar volop van gesmuld werd. Tot 
slot nog een dankwoord van de heer 
Sibelus en directrice Marjolein ten 
Dam voor deze gezellig topdag, 
mede georganiseerd door onder 
anderen Johnno, Monique en 
Maaike. Een geslaagd evenement dat 
zeker navolging verdient, chapeau!
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Wandelen in eigen wijk: bewoners van de 
Heemhaven ontmoeten buurtbewoners thuis

Lekker meezingen met duo ‘The Dutch Vocals’.

Medewerkers van de Heemhaven wachten de wandelaars bij de ereboog op.Ans Oerlemans heeft ook een lekkere traktatie.

Buurtbewoonster Jane Korver weet goed de inwendige mens te verzorgen. Het eigengemaakte gebak van de familie Schoenmakers.

Optreden door ‘The Front Porch’. V.l.n.r.:  Accordeonist Ruud Schouten met John van Breugel.

De bewoners zijn gereed voor de wandeltocht. Foto’s: Bart Jonker. Burgemeester Astrid Nienhuis houdt gesprekjes met de bewoners.
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Heemstede/Regio - In de periode 
van 7 januari t/m 18 augustus zijn er 
324.434 inwoners van GGD-regio 
Kennemerland gevaccineerd door 
een GGD (59.004 per 100.000 inwo-
ners). Van de gevaccineerde inwo-
ners zijn 47.556 deels gevaccineerd 
(15%) en 276.878 volledig gevacci-
neerd (85%) door een GGD.
In de periode van 15 januari t/m 18 
augustus zijn er 648.953 vaccinaties 
gezet door GGD Kennemerland, 
waarvan 355.041 eerste prikken 
(55%) en 293.844 tweede prikken 
(45%).
 
In de week van 12 t/m 18 augustus) 
zijn er 14.190 vaccinaties gezet door 
GGD Kennemerland, waarvan 1.668 
eerste prikken (12%) en 12.522 
tweede prikken (88%). Er zijn deze 
week 15.196 vaccinaties minder 
gezet dan vorige week.  
Van alle 15-plussers woonachtig in 
regio Kennemerland is 74% deels 
gevaccineerd en 65% volledig gevac-
cineerd. Dit is in lijn met de landelijke 
vaccinatiegraad voor deels en volle-
dig gevaccineerden (respectievelijk 
76% en 65%).
 
Besmettingen en testen
Afgelopen week (12 t/m 18 augustus) 
waren er in Kennemerland 526
nieuwe besmettingen (96 per 
100.000 inwoners). Dit zijn er nage-
noeg evenveel als vorige week toen 
er 528 nieuwe besmettingen werden 
gemeld (-0,4%).
In die week zijn er 5.201 testen afge-
nomen door GGD Kennemerland. Dit 
zijn er 319 minder dan vorige week 
(5.520). Binnen de oudere leeftijds-
groepen lag het aantal besmettingen 
deze week iets lager t.o.v. de week 
ervoor. Daarbij lieten de 70-79-
jarigen de grootste afname zien. De 
13-17-jarigen lieten daarentegen 
juist een toename zien in het aantal 

besmettingen. In de overige jongere 
leeftijdsgroepen bleef het aantal 
besmettingen min of meer gelijk 
t.o.v. de week ervoor.
Inwoners uit de regio Kennemerland 
kunnen zich laten testen in Haarlem, 
Beverwijk en bij P4 Lang Parkeren 
Schiphol. Een mobiele testbus staat 
tenslotte in wisselende gemeenten. 
 
Alternatieve testlocatie Beverwijk
Van 28 augustus tot en met 8 
september is de testlocatie op P0 bij 
de Bazaar in Beverwijk tijdelijk 
gesloten. Inwoners kunnen in die 
periode terecht op een alternatieve 
locatie in de gemeente. De tijdelijke 
locatie is bij Sporthal ‘De Walvis’ aan 
de Van Loenenlaan.
 De testbus van GGD Kennemerland 
staat hier zeven dagen per week met 
twee teststraten. Afhankelijk van het 
weer wordt er getest onder een tent 
buiten of in een zij-ruimte van de 
Walvis. Er wordt dagelijks getest 
tussen 09.30 en 16.00 uur. 
 
Evaluatie rookstopadvies 
vaccinatielocaties
In juni en juli zijn rokers na hun vacci-
natie door medewerkers van GGD 
Kennemerland geïnformeerd over de 
mogelijkheden om te stoppen met 
roken.
Een telefoontje naar de Stoplijn of 

bezoek aan de huisarts geeft hen 
zicht op de gratis hulp die er voor 
hen beschikbaar is. www.ikstopnu.nl.

Gedurende het project zijn 3996 
mensen aangesproken, waarvan 13% 
(509 mensen) aangaf dat zij roken. 
Van deze groep heeft 66% (336 
mensen) een Stoplijn-kaartje aange-
nomen van de rookstopadviseurs en 
26% van de rokers (131 mensen) 
wilde volgens de adviseurs actie 
gaan ondernemen.
Mensen reageerden positief op het 
aanbod en een groot deel gaf aan 
dat het hen een duwtje in de goede 
richting gaf. De rookstopadviseurs 
waren vooral actief op de locatie in 
Beverwijk, maar ook in IJmuiden, 
Schiphol en Haarlem.

Corona is een goede aanleiding om 
het gesprek over roken aan te gaan. 
Rokers hebben meer kans om be- 
smet te raken en er is steeds meer 
bewijs dat mensen die COVID-19 
hebben en roken, een grotere kans 
lopen op ernstige complicaties en op 
overlijden. 80% van de rokers wil wel 
stoppen, maar niet goed weet hoe. 
Jaarlijks doet 1 miljoen rokers een 
stoppoging, echter, daar zoekt maar 
2% van deze mensen hulp bij.
 
Bron: GGD Kennemerland 

Wekelijkse corona-update GGD

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Het wil maar niet vlot-
ten met de afname van de besmet-
tingen in Nederland, ook in Heem-
stede. Dat heeft mogelijk te maken 
met terugkerende vakantiegangers. 
Ook is nu duidelijk geworden dat bij, 
met name, voetbalwedstrijden er na 
afloop een aantal mensen besmet 
blijkt te zijn. Dat is niet zo verwon-
derlijk, als je de beelden ziet waarbij 
hele vakken in de stadion leeg zijn 
gelaten en de vakken die wel worden 
gebruikt overvol zijn. Minister De 
Jonge kondigt maatregelen aan als 
dat niet snel gaat verbeteren. In 
Heemstede zijn de afgelopen week 
21 nieuwe besmettingen geconsta-
teerd. Niemand hoefde naar het 
ziekenhuis of naar een IC-afdeling. 
Een week eerder liet het overzicht 
nog 15 besmettingen zien.  
 
In heel Nederland liggen de cijfers 
nog altijd hoog. Er werden gemid-
deld per dag 2.250 personen positief 
getest. Op 19 augustus kwamen er 
75 patiënten bij in het ziekenhuis en 
15 op een IC-afdeling. Eind deze 
week zullen er naar schatting 23 
miljoen prikken zijn gezet, hiervan 
zijn +/- 10 miljoen mensen volledig 

beschermd met twee prikken of één 
maal het Janssen vaccin. Zorgen zijn 
er over de effectiviteit van de vaccins. 
Deze blijken na verloop van tijd hun 
werking langzaam te verliezen, dat 
baart de medici zorgen. Het repro-
ductiegetal ligt nog net onder de 1, 
de hoop is dat dit zo blijft al is het 
getal de laatste weken wel gestaag 
gestegen. 
 
Evenementenbranche
De evenementenbranche staat op 
haar achterste benen, omdat zij nog 
steeds weinig tot niets mogen orga-
niseren. De F1 race die op 3,4 en 5 
september wordt gehouden in Zand-
voort was de druppel die de emmer 
bij de branchegenoten deed over-
lopen, net als de goed gevulde 
stadions.

In Heemstede gaat de jaarmarkt in 
een iets andere vorm gewoon door. 
Meer ruimte tussen de kramen en 
men hoopt dat bezoekers met enige 
afstand tot elkaar slenteren over de 
Binnenweg en de Raadhuisstraat. 
Ook de muzikanten, waaronder de 
van oorsprong Heemsteedse saxofo-
nist Thomas Streutgers (alias Tommy 
Tornado) zullen rondlopen en niet op 
een vaste plek blijven staan.
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LEZERSPOST

Met veel plezier lees ik altijd de Heemsteder. Deze keer was ik echter 
onaangenaam verrast door uw keuze voor het opiniestuk over de 
discussie wel of niet vaccineren. 

Natuurlijk heeft iedereen volledig recht om zijn of haar mening te uiten, 
maar dit artikel getuigt in mijn ogen van weinig inhoudelijke analyse en 
nuance, en werkt bovendien polariserend. Mijns inziens draagt dit stuk 
dan ook op geen enkele manier bij tot een inhoudelijk genuanceerd 
debat, het verhard daarentegen het toch al heftige debat over wel of niet 
vaccineren en versterkt juist het gevoel van de door de schrijver als ‘onge-
wenst’ genoemde tweedeling. 

Ik schrik hier toch echt van dat mede Heemstedenaren zich niet meer met 
elkaar verbonden voelen en zo naar elkaar kunnen kijken op basis van 
een medische keuze, die notabene voor sommige mensen niet eens een 
keuze kán zijn als gevolg van ernstige gezondheidsproblemen of 
vanwege een medische ingreep waardoor vaccineren geen optie is. 

Het opiniestuk maakt mij dan ook verdrietig omdat het in mijn ogen juist 
bijdraagt aan het ontstaan van een tweedeling. Ik wil u dan ook vragen 
om als redactie bewust te zijn wat een dergelijke stuk bij lezers teweeg 
brengt in deze tijd, waarin er veel onmacht, angst en frustratie leeft bij 
mensen. En als redactie een toch al verhard debat niet verder aan te 
wakkeren met het plaatsen van een dergelijk opiniestuk. 

Mevrouw S. de Hoog, Heemstede.

Opiniestuk wel of niet vaccineren

INGEZONDEN COLUMN GGD

Het afgelopen anderhalf jaar hebben we mogen ervaren wat het betekent 
als het zorgsysteem onder druk komt te staan. Hoewel artsen, verpleegkun-
digen en verzorgenden onder moeilijke omstandigheden loeihard hebben 
moeten werken om de noodzakelijke covid-19 zorg te verlenen, kon niet alle 
medische zorg worden verleend. Als er geen spoed was, werden operaties 
uitgesteld. Zelfs nu de coronacrisis over zijn top heen is, staat de zorg nog 
steeds onder druk. Uitval door ziekte en personeelsschaarste maken het 
nodig alle zeilen bij te zetten, om niet opnieuw in de gevarenzone terecht te 
komen. 

Om minder kwetsbaar te zijn, is het dan ook van groot belang dat we blijven 
werken aan onze eigen gezondheid. Als we stoppen met roken, geen alcohol 
meer drinken, meer bewegen en stress vermijden, gaat dit zondermeer tot 
gevolg hebben dat we minder naar de huisarts hoeven en er minder zieken-
huisopnames te verwachten zijn. We merken dat meer mensen het van 
belang vinden om gezond te leven. GGD Kennemerland heeft hierop inge-
speeld door op de locaties waar wordt gevaccineerd mensen rookstopadvies 
te geven en hen te attenderen op gratis hulp die er is (www.ikstopnu.nl).

Gedurende het project zijn bijna 4000 mensen aangesproken, waarvan 13% 
te kennen gaf dat zij roken. Van deze groep heeft 66% een Stoplijn-kaartje 
aangenomen van de rookstopadviseurs en 26% van de rokers liet blijken 
stoppen serieus in overweging te nemen. Er werd positief gereageerd op het aanbod. Het werd gevoeld als een 
duwtje in de goede richting.

Laten we elkaar dat kleine zetje geven. We weten immers dat mensen die covid-19 hebben en roken een grotere 
kans lopen op ernstige complicaties en overlijden. Een gezondere manier van leven kan helpen dit te voorkomen. 
Maak gebruik van de hulp die beschikbaar is en wacht niet tot oktober, de actiemaand om mensen aan te 
moedigen te stoppen met roken. Uit eigen ervaring weet ik dat het nog niet eenvoudig is om de sigaret weg te 
leggen, maar als je het echt wilt, lukt het! Dat is bevrijdend voor jezelf en helpt de zorg te ontlasten! Daar winnen 
we allemaal mee.
  
Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Gezond leven!

Bert van de Velden. Foto: aange- 

leverd door GGD Kennemerland.

Stoppen met roken. Foto: Bigstock.

Levenswandel begint met kleine pasjes
Levenswandel verkent de weg
Levenswandel loopt over geplaveide paden
Levenswandel zoekt de weg

Loes Jonker-van der Meer

Levenswandel
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Haarlem - Altraitalia is al jarenlang 
dé Italiaanse taalschool. Ook voor 
seizoen 2021-2022 is weer een inte-
ressant aanbod van individuele, duo- 
en groepslessen op alle niveaus. 
Online lessen zijn ook mogelijk.

De taalschool houdt zondag 5 en 12 
september kennismakingsdagen van 
10.30 tot 17.30 uur, in de Tetterode-
straat 34 rd, in Haarlem. Om 13.00 
uur is er een proefles voor beginners 
en om 14.00 uur is er informatie over 
de culturele agenda, over onder 
andere conversatiecursussen en 
boekclub.

Om anderhalve meter te kunnen 
waarborgen en zo de veiligheid van 
bezoekers te kunnen garanderen, 
kan komen kijken alleen op afspraak.
Deze dagen zijn eigenlijk de beste 
manier om een beeld te krijgen van 
de taalschool.
Bezoekers krijgen informatie over de 
school, de lesmethode, de leer-
boeken en de activiteiten die Altrai-
talia regelmatig organiseert.

Aanmelden voor de kennismakings-
dagen kan via alessandra@altraitalia.
nl of via 06-27001640. Voor meer 
informatie kan er ook een bericht 
gestuurd via whatsapp.

Altraitalia geeft taallessen voor alle 
niveaus, van A1 tot en met C2. De 
groepslessen duren 75 minuten, zelf-
studie is 2 tot 3 uur per week. Schrijf 
snel in, want door de kleine groepjes 

is het aantal plaatsen beperkt. De 
cursussen beginnen vanaf 27 
september. Inschrijven kan op de 
kennismakingsdagen en via de 
website www.altraitalia.nl.

Bij Altraitalia beleef je de Italiaanse taal en cultuur

Italiaans leren bij Altraitalia. Foto aangeleverd door Altraitalia.

Door Joke van der Zee 
 
Heemstede – Wie staat er stil bij de 
persoon op een straatnaambordje? 
Je kunt jarenlang in een straat wonen 
waarvan je eigenlijk niet weet wie 
het is waarnaar die straat is ver- 
noemd. Dat geldt niet voor de over-
bekende namen in bijvoorbeeld 
schilderswijken of staatslieden-
buurten. Iedereen weet wel wie Rem-
brandt was en een naam als Churchill 
mag – zeker bij de wat oudere bevol-
king – geen vraagtekens oproepen.
Er zijn talloze straten vernoemd naar 
minder bekende mensen, die in hun 
tijd toch hun sporen verdiend heb-
ben op een bepaald vlak, ambacht of 
andere reden waardoor zij populair 
werden. Bij de naam op het straat-
naambordje van de Lizzy Ansing-
hlaan in de Heemsteedse wijk Merlen- 
hove zullen niet direct bellen gaan 
rinkelen. Erg is het niet maar leuk is 
het wél om erachter te komen wie zij 
was: Lizzy Ansingh. 

Haar naam maakt onderdeel uit van 
een grote groep vrouwen die op 
straatnaambordjes prijken in Merlen-
hove. In 1982 besluit Gemeente 
Heemstede dat er een vrouwenwijk 
mag komen. Merlenhove is de ge- 
schikte wijk waar straten en lanen 
worden genoemd naar vrouwen die 
naam hebben gemaakt in de 
(recente) geschiedenis van ons land. 
Zo mag Lizzy Ansingh zich verheu- 
gen in gezelschap van dames als 

Joke Smit (journalist en politicus), 
Roosje Vos (feministe en vakbonds-
leider) en Tante Riek (bekende ver- 
zetsstrijder uit Winterswijk).

Amsterdamse Joffers
Maria Elisabeth Georgina (Lizzy) 
Ansingh kwam ter wereld in Utrecht, 
op 13 maart 1875 en overleed in 
Amsterdam, op 14 december 1959. 
De kunstenares behoorde tot de 
schildersgroep ‘de Amsterdamse 
Joffers’. Schilderen zat in haar bloed: 
ze was de kleindochter van Johann 
Georg Schwartze en het nichtje van 
Thérèse Schwartze, beiden kunst-
schilders. Izzy genoot haar opleiding 
aan de Amsterdamse Rijksakademie 
van Beeldende Kunsten, in de jaren 
’94-’97 van de 20e eeuw. Aan die 
academie ontstond een vrienden-
kring van kunstenaressen onder wie 
Coba Ritsema en Nelly Bodenheim. 
Een ‘joffer’ is ook wel een juf of juffer. 
Het zou nu ietwat denigrerend zijn 
om vrouwelijke kunstenaars met 
‘juffers’ aan te duiden maar in die tijd 
was het misschien zelfs wel een 
eervolle naam. In elk geval werd het 
gezelschap eens vereerd met bezoek 
van koningin Juliana. 
De Joffers hadden het niet makkelijk 
want vrouwen uit de betere standen 
werden in die tijd (eind 20e eeuw, 
begin 21e eeuw) niet geacht buitens-
huis te werken of geld te verdienen. 
Het gold zelfs als ongepast om erop-
uit te trekken om landschappen te 
schilderen. De leden van de Amster-

damse Joffers waren daarom aange-
wezen op het atelier en zij muntten 
dan ook uit in onderwerpen die bin- 
nenshuis te vinden waren en maak- 
ten stillevens en (zelf )portretten.

De Familie Kakelbont 
Lizzy Ansingh werd bekend van haar 
keuze om poppen te schilderen en 
sprookjesachtige taferelen. Er is ook 
een zelfportret met poppen. 
Ze was ook bedreven als dichteres; ze 
schreef twee boeken met gedichten: 
‘’n Vruchtenmandje’ (1927) en ‘Tante 
Tor is jarig’ (1950). De boeken werden 
geïllustreerd door (Joffer) Nelly 
Bodenheim. De twee hadden eerder 
ook al samengewerkt. Bekend van 
hen is het kinderservies ‘De Familie 
Kakelbont’, dat zij in 1924 samen ont- 
wierpen voor de Maastrichtse aarde-
werkproducent Société Céramique. 
De gedichtjes zijn van Ansingh, de 
afbeeldingen van Bodenheim. 

Beeldje op de zeebodem

Haar werk leverde een aantal prijzen 
op, onder meer de Willink van Collen-
prijs. Op enig moment koos Lizzy 
voor onderwater-voorstellingen. Zo 
is ‘het verzonken beeldje’ een feeë-
rieke voorstelling van een grote rode 
vis die bij een beeldje ‘stilhoudt’ dat 
op de zeebodem bevindt, tussen 
koraal en schelpen. Het in 1915 tot 
zinken gebrachte passagierschip 
Lusitania in de Atlantische Oceaan 
was de aanleiding voor Lizzy om in 
de ‘diepzeewereld’ te duiken, figuur-
lijk gesproken dan. Later keerde ze 
terug naar haar poppenfantasieën. 
De poppenschilderijen waarmee ze 
bekend zou worden, bevatten soms 
een moraliserende ondertoon. De 
zeven hoofdzonden (1914) in het 
Dordrechts museum is een goed 
voorbeeld.  

Bronnen: Wikipedia, schilderijen-site.nl, 
simonis-buunk.nl, RKD (Nederlands 
Instituut voor Kunstgeschiedenis), 
Librariana. 

Straatnamen in Heemstede: het verhaal achter 
Lizzy Ansingh, een van de Amsterdamse Joffers

De Lizzy Ansinghlaan. Foto: Bart Jonker.

Bennebroek - Het Creatief Centrum 
Bennebroek (CCB) gaat weer van 
start in september. Op zaterdag 28 
augustus is er een inloop van 11 tot 
14 uur om kennis te maken, infor-
matie in te winnen over cursussen en 
u in te schrijven met een kopje koffie 
in het Trefpunt, op Akonietenplein 1 
in Bennebroek. 
Heeft u ook zin in een leuke inspire-

rende cursus? Bij het Creatief Cen- 
trum vindt u vast een cursus die bij u 
past. Sinds 1984 organiseert het CCB 
creatieve cursussen voor kinderen en 
volwassenen. Het CCB is gevestigd in 
het Trefpunt, midden in het dorp 
Bennebroek. Het is een kleinschalige 
organisatie met enthousiaste docen-
ten. De cursussen, met individuele 
begeleiding, zijn voor beginners en 

gevorderden. In een ontspannen 
sfeer maken de docenten u wegwijs 
in nieuwe technieken en helpen u 
graag verder op weg. Het actief 
beoefenen van kunst in de vrije tijd 
draagt bij aan het algemene welzijn 
van mensen, aan creatieve en 
persoonlijke ontwikkeling en is ook 
een sociaal gebeuren met gezellig-
heid onder elkaar. 

Heeft u met familie of vrienden iets 
te vieren dan kunt u bij ons een 
workshop kiezen.In overleg met u 
wordt daarvoor een datum afge- 
sproken. 
Kom kennismaken met CCB  voor 
meer informatie: u bent hartelijk 
welkom 28 augustus. 
Meer informatie is te vinden op de 
website: www.creatiefcentrum.nl.

Creatief Centrum Bennebroek gaat weer beginnen: inloop 28 augustus

AGENDA

ZATERDAG 28 AUGUSTUS 
Werkdag op Middenduin. Verza-
melen bij rest. Kraantje lek, 
Duinlustweg 22, Overveen om 
9.30u. Info en aanmelden via 
marcmargriet@hetnet.nl. 

Inloop Creatief Centrum Benne-
broek. Het Trefpunt, Akonieten-
plein 1 in Bennebroek. 
Van 11-14u. Toegang gratis. 

Michel Duijves en muzikanten 
van Back on Familiar Grounds en 
dichter Elly Stolwijk om 15u. bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede. Toegang vrij, 
reserveren gewenst.

ZONDAG 29 AUGUSTUS 
10.000 stappenwandeling vanaf 
Sportplaza Groenendaal, Sport-
parklaan 16, Heemstede.
Start om 10u.

Jaarmarkt WCH. Winkelstraten 
Raadhuisstraat/Binnenweg.
Van 11-17u.

MAANDAG 30 AUGUSTUS 
Vriendinnenclub bij WIJ Heem-
stede. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. V. 14-16u.
Verplicht aanmelden op:
023 - 8224297 (Corrie van Rijn) 
of 023 - 5483828 (Ellen Swart).

T/M VRIJDAG 3 SEPTEMBER
Expositie ‘Dromen van Vliegen’. 
Kloostergangen naast het Stad-
huis, Grote Markt, Haarlem. 
Gratis, van maandag t/m vrijdag 
van 8-17u. 

ZONDAG 12 SEPTEMBER

Expositie Cubaans kunstenaar 
Carlos Casas. CarlaH’s Hairstudio, 
Wagenweg 16 Haarlem. 
V.13-17u. Vrij entree hapje/
drankje. Graag aanmelden onder 
06-19840020 Carla.

Taxibusje rijdt op 
betonblokken
Haarlem - Een taxibusje met passa-
gier is woensdagmiddag 18 augustus 
op een aantal betonblokken gere- 
den. Rond 16.15 uur ging het om 
onbekende reden mis. De passagier, 
een oudere man in een rolstoel, is 
met hulp van de brandweer uit het 
voertuig geholpen. Het voertuig is 
tijdelijk gestut met een balk. Bij het 
ongeluk raakte niemand gewond. De 
passagier is door een collega chauf-
feur opgehaald en thuisgebracht.

Beeld: NieuwsFoto.nl / Laurens Bosch.
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KEN JIJ JE BOS?

In de Heemsteder van 21 juli publiceerden we de opgaven voor de wedstrijd ‘Ken jij je bos goed?’ We hebben van 
veel kinderen inzendingen gekregen, zelfs van een 77-jarige – kennelijk in haar 2e jeugd!

De oplossing van de 12 vragen was duidelijk niet al te moeilijk, want heel veel deelnemers hadden ze alle 12 goed. 
Volgende keer moet het dus moeilijker!

Uit alle deelnemers met 12 goede oplossingen hebben we 10 gelukkigen geloot, die een waardebon zullen 
ontvangen van €14,50 voor een hele liter verrukkelijk ijs van IJssalon Van Dam.
De winnaars ontvangen binnenkort bericht.

info@wandelbosgroenendaal.nl
www.wandelbosgroenendaal.nl

Uitslag Groenendaal-wedstrijd voor kids

1. Wie gebruikt deze kast?

C.  Deze kast wordt gebruikt door vleermuizen.

2. Waar staat deze zandbak?  3. Wat is de naam van dit gebouwtje?

 5. Voor wie is dit bouwwerk gemaakt?          6. Waar staat dit ooievaarsnest? 7. Hoe heet dit beest nou echt? 8. Hoe heten de boswachters?

9. Welke plant/bloem zit in de naam van deze 

vijver?    

10. Op deze boom krioelen…..   11. Hoe heet deze ‘kunststroming’? 12. De naam van de Kinderboerderij is...

B.   Deze zandbak staat in het noordelijke deel van 

het bos.
A. Dit gebouwtje is het Heksenhuisje.

4.  Hoe heet deze vijver?

C. Dit is de Rododendronvijver.

B.  Dit bouwwerk is gemaakt voor bosbeestjes.  A.  Dit ooievaarsnest staat bij de kinderboerderij.

C.  Op deze boom krioelen naaktslakken.
C.  Deze ‘kunststroming’ heet Graffiti.

B. Vandalisme rekenen we ook goed.
B.  De naam van de Kinderboerderij is ‘t Molentje.B. Dit is de Lelievijver.

B. Dit is een Schotse Hooglander. C.  De boswachters heten Rogier en Kees.

Door Bart Jonker

Heemstede – Wederom rees onze 
verbazing tweemaal: een keer op 
buitenplaats Leyduin en een keer in 
onze tuin, waar we hoog bezoek kre-
gen van een parelmoervlindersoort: 
de fraaie keizersmantel (Argynnis 
paphia). Deze relatief grote vlinder 
bleef lang genoeg poseren op twee 
plekken in de tuin van de redacteur, 
zodat we twee uitstekende foto’s 
konden maken en we de soort makke- 
lijk konden determineren. Alsof hij 
ervoor ging zitten, want het gaat 
daadwerkelijk om een ‘hij’: een manne- 
lijke keizersmantel. Waarom? Het man- 
netje heeft bovenaan de vleugels 
zogenaamde androconiënstrepen, 
waar het vrouwtje een zwaarder vlek- 
ken- en stippenpatroon vertoont. 
Deze kenmerkende ‘mannelijke’ stre- 
pen zijn duidelijk op de foto’s te zien.

Lastig van elkaar te onderscheiden
De keizersmantel behoort tot de 
fraaie groep van parelmoervlinders. 
Tot de bekendste parelmoervlinders 
in Nederland behoren dus de keizers-
mantel (de grootste) en de iets klei-
nere grote parelmoervlinder (Argyn-
nis adippe), waarvan het vrouwtje 
donkerder is dan het mannetje. 
Tevens is er nog de kleine parelmoer-

vlinder (Argynnis lathonia), die klei- 
ner is en vrij langwerpige vleugels 
heeft met regelmatige zwarte vlek- 
ken in een vosrode kleur. De kleine 
parelmoervlinder is een vlinder die 
zowel inheems als immigrant in duin-
gebieden van ons land vertoeft. 
Daarnaast bestaan er nog kleinere en 
echt heel zeldzame soorten, zoals de 
zilveren maan (Agynnis selen), zilve- 
ren vlek (Argynnis euphrosyne), de 
vlekvlinder (Melitaea athalia) en de 
deliavlinder (Melitaea cinxia). Het is 
soms vrij lastig om de soorten van 

elkaar te onderscheiden, zeker als ze 
vliegen.

Terug van weggeweest
Wij hadden geluk met ‘onze’ keizers-
mantel. Volgens de Vlinderstichting 
was de keizersmantel in 1980 offi-
cieel uit ons land verdwenen en 
kwam die af en toe terug als ‘zwer- 
ver’, vooral in grensgebieden met de 
Ardennen en de Eiffel. Dat klopt, 
want de laatste keer dat wij een 
keizersmantel aantroffen was in de 
Belgische Ardennen. Sinds 2005 

werd de keizersmantel echter steeds 
vaker op dezelfde plaatsen waarge-
nomen, in onder meer Zuid-Limburg, 
de Achterhoek en de duinen. Dit 
duidde op voortplanting van de 
vlinder. Daarna werd hij steeds vaker 
elders waargenomen, zodat de 
keizersmantel sinds 2015 weer tot de 
standvlinders in Nederland gerekend 
kan worden. Hoewel vaker waarge-
nomen, blijven parelmoervlinders 
zoals de keizersmantel zeldzaam. 
Mooi dat we hem in Heemstede 
konden kieken: een goed teken.

Bramenstruiken
De rupsen van de keizersmantel 
leven op viooltjes. De vlinder zelf 
wordt aangetrokken door bramen-
struiken. En dat klopt, want in 
Leyduin waren wij getuige van een 
keizersmantel die rond de bramen-
struiken fladderde.

Let er maar eens op.
De keizersmantel kent maar een 
vliegtijd: van juni tot en met 
augustus, soms uitlopend naar 
september.

Ken uw tuin: hoog bezoek in parelmoerkledij, de keizersmantel

De keizersmantel, in dit geval een mannetje, in de tuin van de redacteur.

Foto’s: Bart Jonker.



De commissie- en 
raadsvergaderingen 
zijn digitaal en worden 

live uitgezonden. Inspraak bij 
commissievergaderingen vindt ook 
digitaal plaats. Insprekers kunnen 
zich van te voren aanmelden via 
griffie@heemstede.nl of 
tel. 023 - 548 56 46.

Momenteel is het zomerrecès. 
De eerstvolgende 
commissievergaderingen 
zijn op 14, 15 en 16 september.

Meer informatie: heemstede.nl

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

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeente heemstede

HeemstedeNIEUWS

16 augustus - 3 september
➜  Werkzaamheden Stedin 

aan gasleiding omgeving 
Wipperplein

Fietsverkeer wordt omgeleid. Vanaf 
23 augustus: Heemsteedse Dreef: 
aansluiting Postlaan en parallelweg 
bij haven afgesloten. Gewijzigde 
parkeersituatie Wipperplein-westzijde.

Vanaf 23 augustus
➜  Herstraten Lieven de Keylaan 

(exclusief parkeervakken)
Werkzaamheden duren naar 
verwachting 5 weken. Tijdens het werk 
is het verkeer gestremd en vervallen 
parkeervakken.

1 september, 09.00-16.00 uur
➜  Heemstede Duurzaam op  

weekmarkt
Voor al uw vragen en tips over 
duurzaamheid.

2 september, 14.00-15.00 uur
➜  Overlastspreekuur
Als inwoner van Heemstede kunt u met 

vragen over burenoverlast terecht bij 
een speciaal maandelijks spreekuur. 
Meer informatie op meerwaarde.nl.
Locatie: Pleinzaal, Raadhuis Heemstede

2 september, 19.30-22.00 uur
➜  Bijeenkomst lokale 

democratie
Praat met raadsleden, collegeleden 
en ambtenaren over een (nog beter) 
samenspel tussen gemeente en 
inwoners. Locatie: raadhuis. Aanmelden 
kan via lokaledemocratie@heemstede.nl.

3 - 5 september
➜  Formule 1 in Zandvoort
Tijdens de toestroom van de bezoekers 
gelden verkeersmaatregelen. Zie elders 
op deze pagina.

7 september, 19.30-21.00 uur
➜  Online informatiebijeen-

komst Transitievisie Warmte
Bijeenkomst voor alle inwoners die meer 
willen weten over de route naar een 
aardgasvrij(er) Heemstede. Aanmelden 
via heemstededuurzaam.nl/tvw.

Heemstede Duurzaam 
1 september op de 
weekmarkt

Stel uw vragen over 
energie besparen en het 
verduurzamen van uw 

woning. Adopteer een boomspiegel. 
Gratis GFT keukenbakje. Vraag een 
energiecoach voor uw huis.  
Win een ecologisch tuinadvies.  
Kortom kom bij ons langs tussen  
09.00-16.00 op de weekmarkt!

Woningverduurzaming begint met 
een maatwerkadvies

Praat mee over  
lokale democratie  
op 2 september 

Hoe zorgen we in Heemstede 
voor een (nog beter) 
samenspel tussen gemeente 

en inwoners? Dit is onderwerp van 
gesprek tijdens een bijeenkomst op 
donderdagavond 2 september van 
19.30 tot 22.00 uur in het raadhuis van 
Heemstede. Inwoners zijn van harte 
uitgenodigd om mee te praten. 
U kunt zich aanmelden via 
lokaledemocratie@heemstede.nl

Gemeenteraad

Officiële bekendmakingen 
De gemeente publiceert 
officiële bekendmakingen 
en kennisgevingen van 
onder andere vergunningen, 

ontheffingen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl. 

Gemeentelijke activiteiten

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede

Verkeershinder  
Formule 1 weekend

Om overlast van F1-verkeer 
en wildparkeerders voor 
inwoners te beperken, 

gelden verkeersmaatregelen van 
3 t/m 5 september. Tijdens de 
toestroom van de bezoekers is het 
voor gemotoriseerd verkeer niet 
mogelijk vanaf de Heemsteedse 
Dreef over de Lanckhorstlaan in de 
richting Zandvoort te rijden. Vanaf 
de Herenweg kunt u vanuit zuidelijke 
richting niet linksaf slaan richting 
Zandvoort. Daarnaast is de Claus 
Sluterweg vanaf de Herenweg tijdelijk 
afgesloten. Winkels en huizen langs 
de route richting Zandvoort zijn 
bereikbaar; doorgaand verkeer wordt 
omgeleid. Binnen Heemstede zijn geen 
doorlaatbewijzen nodig. Heeft u een 
doorlaatbewijs nodig voor omliggende 
plaatsen? De uitgifte loopt via de 
gemeente Zandvoort. Ga naar 
www.doorlaatbewijs.nl/zandvoort 
of stel uw vragen via 
vragen@doorlaatbewijs.nl.
Houd in het raceweekend rekening 
met verkeershinder in de hele 
regio. Zie voor een overzicht van de 
verkeersmaatregelen de interactieve 
kaart via www.heemstede.nl/formule1.

week 34

Comfortabel, toekomstbestendig 
en duurzaam wonen is wat 
veel Heemstedenaren graag 

zouden willen. Maar waar moet je als 
huiseigenaar beginnen? Het gratis online 
maatwerkadvies van het Duurzaam 
Bouwloket is een eerste stap. Lees meer op 
heemstededuurzaam.nl/
woningverduurzaming-begint-
met-een-maatwerkadvies

Vanaf begin september wordt 
in Heemstede onderzoek 
gedaan naar aardwarmte in 
de ondergrond. Aardwarmte 

biedt kansen om een deel van onze 
warmtevraag duurzaam in te richten. 
Bij het seismisch onderzoek naar 
aardwarmte worden geluidsgolven de 
ondergrond in gestuurd om de ligging 

van de gesteentelagen/aardlagen in 
kaart te brengen. Hiervoor worden er 
gaten geboord van maximaal 40 m diep 
en gemiddeld 8 cm diameter. Bewoners 
en bedrijven in de omgeving van de 
werkzaamheden ontvangen hierover een 
brief van Energie Beheer Nederland (EBN).
Meer over onderzoek naar aardwarmte 
leest u op www.scanaardwarmte.nl

Onderzoek naar aardwarmte



KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Vorige week werd 
het bouwplan belicht van het 
verenigingsgebouw en de kerk van 
de Nederlands Protestantse Bond, 
NPB. Abusievelijk stond hier 
Doopsgezinde Kerk bij vermeld, 
maar die naam kwam pas in 1996 
aan de beurt. De glas-in-loodramen 
met o.a. het raam van Christus met 
initialen, zijn een ontwerp van Huib 
de Ru (1902-1980).

In 1923 richten Nico Schrier samen 
met Huib de Ru een eigen atelier 
op, voor gebrandschilderd glas-in-
lood, ‘Atelier De Vonk’ gevestigd aan 
Spaanzichtlaan 13 te Heemstede.
Huib de Ru was een zoon van huis-
schilder Huibert Hendrik de Ru en 
Johanna Jansje Leen.
Naast glas-in-lood maakte De Ru 
onder meer affiches, prachtige 
aquarellen in Atelier De Vonk.
Zijn opleiding was school voor 
bouwkunst, versierde kunsten en 
ambachten in Haarlem.
Zijn eerste opdracht: de voorstel-
lingen van Christus en de vier evan-
gelisten in 1926, voor de Neder-
landse Protestantebond en kerk. 
Huib de Ru stief in 1980 te Haarlem. 
Ook Nico Schrier overleed te 
Haarlem in 1989. Beiden hebben 
prachtige kunstwerken achter- 
gelaten.

Doopsgezinde Kerk Door Eric van Westerloo 
 
Haarlem - De wedstrijd van afgelo-
pen zaterdag 21 augustus tussen 
Kon. HFC en Noordwijk verdiende 
zeker niet de schoonheidsprijs. Het 
werd op het slechte kunstgras Van 
Noordwijk een rommelig geheel. 
Zeker Noordwijk bakte er weinig van 
in de eerste helft. HFC moest het zon- 
der trainer Tamerus stellen die we- 
gens ziekte absent was. Frank Korpers- 
hoek nam de honneurs waar en was 
nadrukkelijk aanwezig langs de lijn.  
 
De partij was net 12 minuten oud 
toen Sietse Brandsma een verdediger 
een slim duwtje gaf, de bal rolde 
door. Noordwijk doelman Lars Jansen 
liep vol tegen een eigen verdediger 
aan. Het doel lag open en toen kon 
Nigel Castien toeslaan: 0-1. Verschil-
lende HFC-spelers probeerde een 
schot van net buiten de 16 meter, 
maar troffen altijd het lijf van een 
tegenstander. Castien was vaak aan 
de bal en speelde een goede wed-
strijd. Jammer dat hij uitwas op eigen 
succes en zijn medespelers soms 
over het hoofd zag. Er waren kansen 
voor Vlak en Payne doch verder 
succes bleef uit. Doelman Jansen 
bleef baas in eigen doel. Op slag van 
rust kreeg Emiel Wendt van Noord-
wijk en zijn trainer Zoethof nog een 
gele kaart voorgeschoteld.  
 
Na de pauze pakte Noordwijk het 
wat beter aan. De inzet was beter 

dan in het eerste bedrijf. Ze moesten 
vechten voor een punt, dus de ver- 
dedigers schoven dichter naar het 
middenveld. Van de ruimte achter de 
verdedigers die zo ontstond, maakte 
HFC  voldoende gebruik. HFC had in 
de eerste 45 minuten heel veel ener- 
gie gestoken zodat in het tweede 
bedrijf de kracht afnam. Castien werd 
in in de 64e minuut gewisseld voor 
Yksel, de Boer, na kramp, door Wilfert. 
Noordwijk probeerde het wel, maar 
het lukte gewoonweg niet uitge-
speelde kansen te creëren. Als er al 
een bal doorkwam, stond invaller 
doelman De Groot zijn mannetje met 
een paar sublieme reddingen. Aan 
beide kanten werd nog flink door gewis- 
seld.  
 
Gele kaarten en een rode 
Scheidsrechter Luuk Timmer maakte 
weinig indruk. Hij deelde flink wat 
gele kaarten uit en zelf eens rode 
kaart voor invaller Hilterman, die 
tweemaal geel opliep. HFC startte in 
de basis met zeven nieuwe spelers in 
het veld t.o.v. het afgelopen seizoen. 
Spitsspeler Sietse Brandsma maakte 
een goede indruk, al was hij onge-
lukkig met zijn acties. Castien was 
nadrukkelijk aanwezig. De overige 
nieuwkomers lijken het 2e divisie 
niveau aan te kunnen. HFC stapte 
tevreden over het resultaat in de bus 
naar Haarlem. Volgende week zater- 
dag speelt HFC thuis tegen ASWH 
een gepromoveerde ploeg uit de 
derde divisie van het vorige seizoen.

Kon. HFC start competitie met drie punten

Kon. HFC tegen Noordwijk. Foto: Eric van Westerloo.

Bomensnoei op de Binnenweg
Heemstede - Marianne Wever maakte afgelopen woensdag 18 augustus deze 
foto van een bomensnoei.
“Op de Binnenweg (tussen brug en de Berkenlaan) wordt op dit moment een 
aantal bomen gesnoeid. De kale stammen met op de grond de enorme blad-
bergen zorgen voor een aparte aanblik.
De hangmanden met de prachtige, kleurige geraniums vallen nu wel extra op”, 
aldus Marianne.

HeemstedeNIEUWS
De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 34

Blijf op de hoogte van 
bekendmakingen over 
uw buurt
-  Abonneer u op de e-mailservice van 

overheid.nl. U ontvangt bekend-
makingen en kennisgevingen over 
door u geselecteerde onderwerpen.

-  Download de app ‘Omgevingsalert 
of ‘Over uw buurt’ om geïnformeerd 
te blijven over bekendmakingen in 
uw buurt. U ontvangt een melding 
op uw mobiel.

-  Via heemstede.nl/bekendmakingen 
vindt u de bekendmakingen van de 
gemeente op overheid.nl.

Officiële 
bekendmakingen 
Sinds 1 juli 2021 zijn de online 
bekendmakingen op overheid.nl leidend. 
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜	 Plaatsen dakkapel zijgeveldakvlak,  

Anna Blamanlaan 43
➜	 Vergroten dakkapel voor- en 

achtergeveldakvlak + constructieve 
wijziging, Beethovenlaan 29

➜	 Vergroten dakkapel voorgeveldakvlak, 
Berliozlaan 11

➜	 Plaatsen dakopbouw, Borneostraat 20
➜	 Plaatsen dakopbouw, Borneostraat 22
➜	 Plaatsen fietsenbering, E. van 

Slogterenlaan 16
➜	 Plaatsen dakkapel 

achtergeveldakvlak, Slotlaan 17
➜	 Ramen voorpui vervangen door 

hoger kozijn, Van der Horstlaan 3

Aanvraag - geen 
omgevingsvergunning nodig:
➜	 Plaatsen dubbelzijdig beeldscherm 

aan winkelzijde, Binnenweg 15

Verleende omgevingsvergunning:
➜	 Ramen voorpui vervangen door 

hoger kozijn, Van der Horstlaan 3

Meer informatie: heemstede.nl

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
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