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Mik en Rob van der Bor (midden op foto) zwaaien trots met de bloemen en de award van hun erelidmaatschap. Rechts Monique 
Rusman. Foto: Bart Jonker.

Door Bart Jonker 

Heemstede – Een prachtig feestje in 
een �eurige ambiance: Stichting Kom 
In Mijn Tuin (KIMT) vierde afgelopen 
zaterdag 20 augustus onder grote 
belangstelling uitbundig haar tien-
jarig bestaan. Er waren leuke kinder-
activiteiten en ook werd bij verschil-
lende kraampjes goed voor de 
inwendige mens gezorgd in een 
aangenaam zomerzonnetje. KIMT 
biedt kinder- en generatietuinen, 
waar je leert moestuinieren.

Mooie oase
Drijvende kracht voor het ontstaan 
van KIMT is Mik van der Bor. “Ik 
begon met de kindertuinen op de 
Leidsevaart”, vertelt Mik. “Ik was daar 
secretaris van de volkstuinvereniging 
en toen werd me weleens gevraagd 
of ik daar les in gaf. Ik dacht op dat 
moment ”Laat ik de kinderen op 
school daar les in geven in de vorm 
van een soort schooltuinen.” Dat zou 
aanvankelijk in samenwerking met 
Casca plaatsvinden.
Het bleek dat de scholen het voor 
schooltuinen veel te druk hadden: 

dus dat feest ging helaas niet door. 
Toch gaf ik niet op en wilde ik mijn 
plan op een of andere  manier vorm-
geven. Ik had van iemand  gehoord 
dat ze in Bussum lesgaven op tuinen 
na schooltijd. Ik ben gaan kijken daar 
hoe ze dat deden. Ik vond dat zo leuk 
en ben stage gaan lopen bij de 
Kweektuinen in Haarlem in 2012. Ik 
zei toen tegen mijn man Rob: “Weet 
je wat ik ga doen? Ik ga kindertuinen 
beginnen, zo is het balletje gaan 
rollen en in februari 2012 hebben we 
de stichting opgericht. In 2013 zijn 
we daadwerkelijk gestart. Aanvanke-
lijk zou ik een ander stuk grond 
toegewezen hebben gekregen van 
de gemeente, maar het is deze 
mooie plek geworden. Je had het 
moeten zien, alles was steen en gruis. 
We dachten echt: “Gaat dit lukken?” 
“We hebben het toch voor elkaar 
gekregen en geld bij elkaar gesprok-
keld, zodat KIMT een mooie oase is 
geworden aan de rand van Wandel-
bos Groenendaal.”

Fantastisch hier
Monique Rusman is bestuurslid en 
doet de PR voor KIMT. “Ik ben hier 
zeven jaar geleden gekomen en zat 
eerst bij de moestuinvereniging op 
de Herenweg. Daar kende ik Mik al 
van. Mik nodigde me uit om bij KIMT 
te komen om de PR te gaan doen.  In 
ruil kreeg ik een stukje moestuin hier. 

Heerlijk om je eigen groenten als sla, 
koolrabi kno�ook, venkel, tomaten, 
bietjes en rabarber te verbouwen en 
te gebruiken in de keuken, zoveel 
lekkerder. Het is fantastisch hier, het 
is niet zo’n groot tuintje en ik kan het 
behappen”, aldus Monique Rusman.

Erelid
In het o�ciële gedeelte kwamen 
enkele sprekers aan het woord, 
onder meer door de in Heemstede 
woonachtige voormalig staatssecre-
taris Marlies Veldhuijzen van Zanten, 
die Kom In Mijn Tuin  vanaf het eerste 
uur een warm hart toedraagt “Die 
tien jaar zijn voorbij gevlogen en 
daarin is ontzettend veel gebeurd”, 
memoreerde zij.
Na de toespraak werden Mik en Rob 
van der Bor in het zonnetje en de 
bloemen gezet en werd hen het 
erelidmaatschap voor Kom In Mijn 
Tuin toegekend. Daarvoor werd een 
speciale award overhandigd. Ook 
voorzitter Wim Grimme werd be- 
loond met het erelidmaatschap en in 
het zonnetje gezet. Daarna werd het 
feestje onder genot van een hapje en 
een drankje gezellig voortgezet.

Meer informatie op:
www.kominmijntuin.com.

Zie elders in deze krant een foto-
reportage.

Kom In Mijn Tuin viert uitbundig 
tien jaar groeien en bloeien

Heemstede – Wegens snoeiwerk-
zaamheden heeft de gemeente 
Heemstede de Burgemeester Van 
Rappardlaan afgesloten tot uiterlijk 1 
september. In deze periode blijft de 
laan afgesloten voor alle verkeer. De 
laan is voor minimaal een week afge-
sloten vanaf de kruising met de Vrij-
heidsdreef tot vlakbij de kruising 
Sparrenlaan en Bosbeeklaan. De 
afsluiting en omleiding staan met 
borden aangegeven. 
Op donderdagavond 11 augustus 
braken spontaan takken van een eik 
en vielen op de weg op de Burge-
meester van Rappardlaan in 
Wandelbos Groenendaal. De brand-
weer moest de door takken 
versperde laan met kettingzagen 

weer vrij maken. De gemeente 
Heemstede heeft daarom uit voor-
zorg de Burgemeester Van Rappard-
laan sinds 15 augustus afgesloten tot 
ten minste 1 september en boom-
specialisten in de hand genomen om 
te zien hoe de staat van de (eiken)
bomen is. Gedurende deze tijd 
daarom snoeiwerkzaamheden plaats.

Burgemeester Van Rappardlaan 
sluit tot uiterlijk 1 september
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Binnenweg 73 is gebouwd in 1924. Voor die tijd is 
echter al sprake van Binnenweg 73 blijkt in de 
agenda van het Haarlems Dagblad van 20 decem-
ber 1913 als op nummer 73 een pluimveetentoon-
stelling komt. Zo ook op zaterdag 22 januari 1915. 
Op hetzelfde adres houdt de ‘NV Bloemkweekerij Bloemoord’ een buitenge-
woon algemene vergadering van aandeelhouders op maandag 25 januari 
1915. Directeur was H.M. Ruijzenaars Jzn.  
Het is nauwelijks voor te stellen dat er op Binnenweg 73 ook een ‘Luxe Auto-
centrale’ van Bouvy en Van Loon’ heeft gezeten (adresboek Haarlem 1917 en 
1921).  
Als in 1924 het nieuwe pand is gebouwd, dan wordt dat voornamelijk als 
bewoning gebruikt. Binnenweg 71 en 73 hadden een prachtige voortuin, 
ook nauwelijks voor te stellen. 
In 1931 staat het pand te koop: ‘Landhuis met garage’ voor �. 9.000,-. Nadien 
kent het pand nog diverse bewoners, waaronder ‘Electro technische groot-
handel P. Holtring’ (adresboek Heemstede 1948). Het gezin woont op 
Binnenweg 73, het bedrijf zit in Haarlem. 
Tot aan de verkoop van het pand in 1965 zat de familie Holtring op Binnen-
weg 73. Nadien kwam slotenmaker J.A. (Sjaak) op Binnenweg 73. Vanaf dat 
moment tot heden zit het familiebedrijf daar. 

Een korte geschiedenis (Bron: website ‘Safe & Secure’)
In november 1941 begint dhr. K. Veldmeijer op Binnenweg 1a een bedrijf in 
voornamelijk kachels en (in mindere mate) sleutels en slotreparaties. Op 15 
februari 1959 neemt Sjaak van der Meer het bedrijf over en houdt zich dan 
nog alleen bezig met sleutels en sloten onder de naam ‘J.A. van der Meer 
Sleutelservice’.  
In 1966 wordt er verhuisd van Binnenweg 1a naar Binnenweg 73 en in 1983 
wordt Sjaak van der Meer jr. samen met zijn vader eigenaar onder de naam 
‘Van der Meer Sleutelservice’. In 1995 neemt J.M.N. van der Meer jr. de zaak 
over onder de naam ‘Van der Meer Sleutelservice BV.’ Inmiddels (1994) werkt 
Carla van der Meer ook in de zaak. In 1996 vindt een �inke verbouwing 
plaats in het pand. 
In januari 2004 wordt de bedrijfsnaam ‘Safe & Secure’. Als in januari 2009 

Carla van der Meer de zaak overneemt van haar broer, wordt de bedrijfs-
naam ‘Safe & Secure Van der Meer’. 
De nu-foto van Harry Opheikens is van 22 augustus 2022. De toen-foto is uit 
de jaren 60 uit het archief van de familie Van der Meer. 
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Binnenweg 
hebben, dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens).
Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Binnenweg toen en nu (31)

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 28 augustus, 10u.
Ds. N. Scholten.
Dienst te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 28 augustus, 10u.
Ds. P. van Veen.
Woensdag 31 augustus, 19:30u.
Zomerzangavond. De diensten kunt 
u volgen via: www.kerkomroep.
nl/#/kerken/ 11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 25 augustus, 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh. 
Vrijdag26 augustus, 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Zondag 28 augustus, 10u.
Eucharistieviering. 
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Alle vieringen zijn te volgen via 
live-stream: 
www.parochiesklaverblad.nl

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 28 augustus, 10u.
Ds. John Vrijhof (Zandvoort).
De diensten zijn ook online te 
volgen via YouTube en kerkomroep 
zie: www.kerkpleinheemstede.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Dinsdag 23 augustus, 9u.
Eucharistieviering, pater Tristan 
Perez.
Woensdag 24 augustus, 10u.
Viering hart voor ouderen, pastor 
Rob Verhaegh.
Woensdag 24 augustus, i.v.m. een 
uitvaart is er géén uitstelling van 
het Allerheiligste en mogelijkheid 
tot stille aanbidding.
Zondag 28 augustus, 10u. Eucharis-
tieviering, pater Tristan Perez.
Zondagavond 28 augustus, 18.45u. 
Plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, 
m.m.v. E.J. Eradus, orgel.
Het kantoor is geopend op 
woensdag en vrijdag van 9-12u, 
023-5286608, info@olvh.nl.
www.parochiesklaverblad.nl

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

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 28 augustus, 10u.
Mevr. Y. Elbers.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag  28 augustus, mw. Greetje 
van der Harst (Haarlem).
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie: www. pkntrefpunt.nl, 
klik op actueel of zoek op YouTube 
naar trefpunt Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

Heemstede - Afgelopen zondag 21 
augustus vierde de Onze Lieve Vrouw 
Hemelvaartkerk en –parochie op 
grootse wijze haar 95-jarig bestaan. 
Het werd een indrukwekkend patroons-
feest! Uiteraard was er eerst een uit-
gebreide viering van de Mis. Buiten 
wapperde de vlag van het Vaticaan 
en binnen verzamelde zich een grote 
groep parochianen. Voorgangers 
waren pastoor Eric Fennis en pater 
Tristan Perez. Het parochiekoor was 
voor de gelegenheid uitgebreid met 
oud-koorleden. Gezongen werd de 
zogeheten Missa Ponti�calis van 
Laurentio Perosi. En zoals altijd 
maakte dat veel indruk. In een 
nawoord noemde de pastoor nog 

even de jubileumwijn die inmiddels 
onderweg is naar de Paus en hij 
sprak de geestige hoop uit dat het 
Vaticaan vaste klant wordt bij de 
Hemelvaartkerk.
Na de Mis was er in de gemeen-
schapsruimte een uitgebreide ko�e-
tafel met veel taart, cake, koek en 
gebak. Alles door parochia-nen 
gemaakt. Vervolgens ging men 
massaal naar de geheel opgeknapte 
pastorietuin voor een feestelijke 
borrel met prosecco, frisdrank en een 
grote variatie aan hartige hapjes. Veel 
indische snacks, Zuid-Amerikaanse 
pasteitjes en allerhande quiches en 
dip- en knabbeldingen. Vanda dos 
Santos had het Trio Bossa Nova 

gevraagd Braziliaanse muziek te 
spelen. De sfeer was perfect. Ook de 
andere pastores waren aanwezig. 
Onder een gemoedelijke zomerzon 

werd gelachen, gepraat en gedanst 
op de tonen van Aquarella do Brasil. 
De Hemelvaartkerk maakt zich nu al 
op voor het eeuwfeest!

Hemelvaartkerk viert haar 95-
jarig jubileum op grootse wijze

95-jarig Jubileum groots gevierd door parochie Hemelvaartkerk. Foto: Caroline 
Maussen.
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Heemstede - Op zaterdag 17 septem-
ber houdt Heemstede Winkelcen-
trum in de Raadhuisstraat & Binnen-
weg het Fashion & Bites evenement. 
Op deze dag tonen de modezaken 
de laatste trends tijdens een spranke-
lende modeshow op de catwalk aan 
de Binnenweg.
Er zijn 2 showmomenten: de eerste 
modeshow is om 13.00 uur en de 
tweede rond 14.30 uur. Het podium 
staat op het brede deel van de 
Binnenweg.  

Fashion 
Heeft u belangstelling voor mode en 
de laatste trends? Unieke Heem-
steedse winkels met dames-, heren-, 
kinder- en sportkleding of schoenen, 
lingerie, tassen en brillen bieden u 
een unieke kans om al dit moois te 
zien. Ook make-up, hairstyling en 
bloemen worden breeduit getoond. 
Alle mooie producten die op de cat-
walk worden geshowd zijn in de 
deelnemende fashionwinkels te 
koop met speciale acties en/of aan-
biedingen. Een grote variëteit van 
winkels met verschillende mode-
stijlen doet mee. Alle deelnemende 
winkels zijn herkenbaar aan de kleu-
rige ballonnen. 

Bites 
En heeft u tussen het winkelen door, 
of bij het podium zin in iets lekkers? 
Dan wordt u in de gelegenheid ge- 
steld om wat kleine hapjes/drankjes 
te komen proeven. Zo zullen vooraf-
gaand en aan het eind van de mode-
show een aantal horecazaken en 
verswinkels, kleine versnaperingen 
onder het publiek uitdelen. Ook in de 
straat zal er door diverse verswinkels 
en horecabedrijven iets gedaan 

worden in de vorm van een kleine 
proeverij, een drankje of een aantrek-
kelijke aanbieding. Ook deze zaken 
zijn met kleurige ballonnen versierd.  

Zo is het voor u, als bezoeker, niet 
alleen leuk om de modeshow te 
bezoeken, maar zeker ook om verder 
onze winkelstraat in te lopen en een 
leuke out�t uit de nieuwe herfst- en 
wintercollectie collectie te scoren en 
van de gezellige horeca te genieten.

17 september: gezellige Fashion & Bites in 
winkelcentrum Binnenweg & Raadhuisstraat

Modeshow. Foto: Bigstock.

Haarlem - Altraitalia, al jarenlang dé 
Italiaanse taalschool, heeft ook in het 
nieuwe cursusseizoen een interes-
sant aanbod van individuele, duo- en 
groepslessen, op alle niveaus. Ook 
online-lessen zijn mogelijk.  

Kennismaken met Altraitalia 
Op zondag 4 en zondag 11 septem-
ber, van 12.00 tot 16.30 kun je een 
beeld krijgen van de taalschool, de 
lessen, de lesmethode, de leer-
boeken en de (culturele) activiteiten 
die Altraitalia regelmatig organiseert. 
De kennismaking vindt plaats in de 
Tetterodestraat 34 rd., in Haarlem.  
Om 13.00 uur is er een proe�es voor 
beginners en om 14.00 uur vertelt 
Altraitalia over de reis naar de Bien-
nale di Venezia en naar Toscana en de 
andere culturele activiteiten. Dit jaar 
wordt nog op afspraak gewerkt.
Meld je dus zo snel mogelijk aan voor 
4 of 11 september en wel via:
info@altraitalia.nl of 06 2700 1640.  

Over de lessen  
Altraitalia geeft taallessen op alle 
niveaus, van A1 tot en met C1. De 
lessen duren 75 minuten met een 
zelfstudie van 2 á 3 uur per week. 

Schrijf snel in, want door de kleine 
groepjes is het aantal plaatsen 
beperkt. De lessen starten in de week 
van 19 augustus. 

De lessen worden gegeven door 
hoogopgeleide en gecerti�ceerde 
docenten voor wie Italiaans de 
moedertaal is. Alle lessen zijn sterk 
gericht op conversatie en vaak inter-
actief. Gedurende de lessen is er 
aandacht voor de vier taalvaardig-
heden: praten, luisteren, lezen en 
schrijven. Dat gebeurt via actuele 
grammatica- en werkboeken. Tijdens 
de lessen is er ook veel aandacht 
voor �lm, toneel, literatuur en actua-
liteiten. De lessen worden gegeven 
in kleine groepen, met veel persoon-
lijke aandacht en een professionele 
begeleiding.  

Altraitalia, al meer dan 15 jaar het 
vertrouwde adres voor Haarlem en 
omstreken, waar je de Italiaanse taal 
en cultuur echt beleeft.
Zie ook www.altraitalia.nl. 

Inschrijven kan op de kennisma-
kingsdag en via de website:
www.altraitalia.nl.

Open deur dagen Altraitalia op 
zondag 4 en 11 september

Symbool voor Italië: de iconische Fiat 500. Foto: Bart Jonker.

Hoofddorp - Op vrijdag 9 september 
neemt Riemond Schripsema na 33 
jaar trouwe dienst afscheid als uit-
vaartverzorger bij Dunweg, dit van-
wege zijn pensionering. Binnen 
Dunweg is Riemond de enige die 
met drie generaties van de familie 
van der Pijl heeft samengewerkt. 

Afscheid hoort bij het leven. Hoe ga 
je verder en wat heb je geleerd van 
het verleden? Meer dan 30 jaar heeft 
Riemond voor Dunweg gewerkt. Niet 
alleen voor Dunweg, maar ook voor 
met name alle nabestaanden die een 
beroep op hem hebben gedaan. Een 
plotseling verlies, oud, soms nog zo 
jong. Na een lange ziekte of gewoon 
ouderdom.  

Nieuwe (derde) generatie 
Riemond leerde het vak van Wim van 

der Pijl en werkte het langst samen 
met Alexander. Riemond heeft veel 
collega’s ingewerkt en zijn erva-
ringen gedeeld om zodoende waar-
dige opvolgers achter te laten. 
Opvolgers die op hun manier in deze 
nieuwe tijd een modern afscheid 
kunnen vormgeven.  

Talenten van jonge mensen ontwik-
kelen en hen vooral betrekken bij de 
nieuwe wegen die wij inslaan zijn 
belangrijk.
Een andere aanpak met betrekking 
tot de mogelijkheden binnen de 
uitvaartcultuur zijn van wezenlijk 
belang.
Al deze jonge mensen krijgen volop 
de ruimte om nieuwe energie en 
ideeën te initiëren binnen het bedrijf. 
Een nieuwe generatie Dunweg 
medewerkers staat voor u klaar. 

Afscheidsreceptie 
Als dank voor zijn grote inzet voor 
Dunweg biedt Dunweg Riemond 
graag een afscheidsreceptie aan. Wilt 
u persoonlijk afscheid nemen van 
Riemond? U bent van harte welkom 
op vrijdag 9 september 2022 van 
16.00 -18.00 uur bij Dunweg Uitvaart-
zorg, Achterweg 40 in Hoofddorp. 
Graag uw aanmelding doorgeven 
aan Sabine Vera Evertman: secreta-
riaat@dunweg.nl of 023 – 563 35 44. 

Ervaringen in een boekje 
Dunweg neemt afscheid van Rie-
mond op een bijzondere wijze en 
niet alleen met een receptie, maar 
ook met een klein boekje. Hierin zijn 
bijzondere ervaringen van Riemond 
over afscheid opgenomen. Sinds zijn 
indiensttreding bij Dunweg is er veel 
veranderd. 

Afscheid Riemond Schripsema bij Dunweg

Riemond Schrinsema (rechts op foto). Links het team van Dunweg. Foto aangeleverd door Dunweg Uitvaartzorg.

BOHEEMS KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - In de natuurweten-
schappelijke zin is glas geen kristal 
en bevat het geen mate van kristal-
liniteit, wat zou betekenen dat de 
atomen zouden moeten zijn 
gerangschikt in een geordende 
kristalstructuur.
Kristalglas is namelijk, net als het 
‘gewoon’glas, opgebouwd uit onge-
ordende moleculen, die een 
isotope, amorfe vaste stof vormen.

Hoewel (kristal)glas geen kristal-
structuur heeft is het, zoals veel kris-
tallen, doorzichtig en treedt er in 
glas net als in kristal, lichtbreking 
op.
Dit leidt wel tot verwarring, want 
het taalgebruik houdt zich niet 
altijd aan de formele de�nities.

Het verschil tussen gewoon glas en kristalglas is gede�nieerd op basis 
van het loodgehalte en zilverzand (glas met minder dan 4% loodoxide 
heeft commerciële benaming ‘glas’).
Zilverzand is �jnkorrelig wit, uiterst zuiver. Het bestaat geheel uit kwarts, 
een belangrijke grondstof voor glas.

Oude Karaf: handgekleurd, machinaal 
geslepen en handgeslepen
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Door Mirjam Goossens

Heemstede – Op vrijdag 19 augus-
tus stonden bij woonzorgcentrum 
Slottuin wel twee heel bijzondere 
gasten voor de deur. De mini-pony’s 
Otto en Nomi en hun begeleiders 
kwamen de bewoners met bezoekje 
verrassen.

Het initiatief was afkomstig van 
Stichting Knu�eldier die met vrijwil-
ligers en hun huisdieren bij de zorg-
centra langsgaan. “Pony’s zijn voor 
ons ook een primeur”, vertelt Fons 
Langemeijer van de stichting. “We 
zijn benieuwd hoe de mensen zullen 
reageren.”

Dat dieren een speciale intuïtieve 
gave bezitten, licht een van de pony-
begeleiders toe: “Ik kamp bijvoor-
beeld met een spieraandoening en 
als het even niet goed met mij gaat, 
wijkt de pony niet van mijn zijde, hij 
voelt het meteen aan.”

De pony’s gingen net als iedereen 
met de lift naar boven waar een 
dertigtal bewoners klaar zat.

Het ijs was snel gebroken en het 
aaien en knu�elen kon beginnen. De 
99-jarige mevrouw Puck O�ermans 
straalde bij de aanblik van de dieren 
en vertelde: “Ik woon hier pas een 
paar weken en ik vind het al zo 
gezellig. De mensen zijn lief, het eten 
is lekker en nu knu�el ik met een 
pony.” Haar schoondochter verklaart 
nader: “Zij heeft meer dan 40 jaar een 
dierenspeciaalzaak gerund in het 
centrum van Heemstede. Alle 
beesten, groot en klein zijn haar even 
lief.”

Zorgcentrum in nieuwe wijk
Ook de medewerkers kijken tevreden 
toe. Het zorgcentrum voor kwetsbare 
ouderen met een intensieve zorg-
vraag omvat 33 appartementen, voor 
alleenstaanden en voor echtparen, 

met een eigen balkon of terras.  

Verzorgende Caroline de Wit: “Het 
centrum is middenin de coronatijd 
geopend en ik vertel geen nieuws 
dat er toen helaas vrijwel niets geor-
ganiseerd kon worden.” Daar lijkt nu 
verandering in te komen, want hoog 
op de agenda staat de wens om 
meer contact leggen met buurtge-
noten van de in 2020 opgeleverde 
huizen in de kinderrijke wijk Slottuin.

Activiteiten met buurtgenoten
“De aanstaande burendag komt 
waarschijnlijk nog te vroeg, maar het 
plan is om volgend jaar groter uit te 
pakken met festiviteiten om elkaar 
beter te leren kennen,” vervolgt De 
Wit. “Dan denken we aan een 
American High tea waarbij wij zorgen 
voor de ko�e en thee en de buurt 
wat lekkers meeneemt.”

Na de lockdown van de afgelopen 
tijd zijn er inmiddels tal van activi-
teiten opgestart, volgens haar: “Deze 
ontmoeting tussen bewoners en 
huisdieren is daar een voorbeeld van, 
maar wij wandelen ook regelmatig 
met elkaar in het Haarlemmermeerse 
bos en organiseren daarnaast 
uitstapjes naar het strand, waarbij de 
wens van de bewoners altijd centraal 
staat.
Zoals we ook iedere dag een verse 
maaltijd bereiden, vaak met behulp 
van familieleden. Het is echt niet alle-
maal kommer en kwel in de ouderen-
zorg, zoals je vaak hoort. Er is ook 
enorm veel warmte en positivisme te 
melden.“

De pony’s vertrekken na een uurtje 
weer richting de lift en hebben zich 
voorbeeldig gedragen.
Volgens de eigenaar Robine Talboo is 
de meegebrachte poepschep en vuil-
niszak niet nodig gebleken en kan 
men terugkijken op een geslaagd 
uitje, ongetwijfeld voor herhaling 
vatbaar.

Woongemeenschap Slottuin 
verwelkomt knuffelpony’s

Een brede glimlach bij een bewoonster van de Slottuin, die een pony aait.
Foto: Mirjam Goossens.

Door Bart Jonker 

Haarlem – Op donderdag 25 augus-
tus wordt het startschot gegeven 
voor de unieke en typische Haar-
lemse zomerkomedie Malle Babbe, 
uitgevoerd in de openlucht door het 
Haarlemse theatergezelschap Club 
KENAU. De voorstellingen vinden 
plaats op het voorplein van de Stads-
schouwburg Haarlem aan het 
Wilsonplein 23. Een van de hoofdrol-
spelers, Jasper van Hofwegen, licht 
een tipje van de sluier op.  

Hals had een fascinatie voor 
rand�guren
Jasper van Hofwegen speelt de rol 
van de schilder Frans Hals. “We 
wilden aanvankelijk iets maken over 
het leven van Frans Hals”, vertelt 
Jasper. “We constateerden echter dat 
je dan alleen de geschiedenis naver-
telt. We hebben daarom gekozen 
voor het gegeven dat Frans Hals een 
bepaalde fascinatie had voor rand�-
guren van de maatschappij, zoals 
Malle Babbe. Hals was een van de 
weinige schilders in zijn tijd die daar-
voor een fascinatie had. De andere 
kant van het verhaal is dat hij zijn 

zoon Pieter Hals in het Dolhuys, een 
huis voor allerlei rand�guren en 
verstotenen van de maatschappij, 
had laten opnemen, waar ook Malle 
Babbe zat. Waarom precies zijn zoon 
daar was opgenomen, weten we niet 
precies en juist in dat gat zijn we 
gesprongen. We hebben geprobeerd 
uit te werken hoe dat komt, maar 
dan met �ctieve elementen. We 
wijken expres op bepaalde fronten af 
van de werkelijke geschiedenis. We 
hebben in het verhaal ervoor 
gekozen dat zijn zoon Pieter graag 
wil ‘vliegen’. Dat ‘vliegen’ staat eigen-
lijk symbool voor de fantasie en het 
losbreken. Dat is ook de reden dat 
zijn vader Frans Hals hem naar het 
Dolhuys heeft gestuurd. Het draait 
om het centrale thema dat een vader 
zijn zoon niet accepteert zoals hij is 
en zich distantieert van alles wat hij 
raar of vreemd vindt. Dan kom je in 
het Dolhuys terecht met al deze 
rand�guren die door de maat-
schappij zijn weggezet als mensen 
die niets kunnen en niet worden 
geaccepteerd. Zijn zoon Pieter gaat 
in het verhaal juist bewijzen dat 
verstoten mensen er ook mogen zijn 
in de samenleving.

In het lied ‘Malle Mabbe’, geschreven 
door Boudewijn de Groot en Lennart 
Nijgh, waarmee Rob de Nijs destijds 
een hit had (en dat eerder was uitge-
voerd door Adèle Bloemendaal), 
wordt Malle Babbe, dat ook een schil-
derij is van Frans Hals, echter neer-
gezet als een prostituée. Dat berust 
echter op een misverstand en daar 
wordt in de voorstelling ook aan 
gerefereerd. In werkelijkheid was 
Malle Babbe een van de mensen die 
opgenomen was in het Dolhuys. Ze 
was verstandelijk gehandicapt en 
leed aan een schildklieraandoening, 
die leidde tot dwerggroei.” 

Voorstelling voor jong en oud
“Malle Babbe is een typisch Haar-
lemse productie en die hebben we 
qua tekst, muziek en dramaturgie 
helemaal zelf in elkaar gezet”, ver-
volgt Jasper. “Ikzelf, Bart Sietsema, 
Emma van Muiswinkel en Marlies 
Bosmans zijn met zijn vieren het 
theatercollectief Club KENAU 
begonnen dat zich heeft verbonden 
aan de Stadsschouwburg Haarlem. 
Het stuk ‘Kenau’ dat we vorig jaar en 
het jaar daarvoor op het voorplein 
van de schouwburg hebben 
gespeeld, was onze eerste voorstel-
ling. Onze werkwijze is dat we een 
typisch Haarlems �guur in onze voor-
stellingen centraal stellen en daar-
mee volledig aan de haal gaan. 
Mensen moeten dus vooral geen 
geschiedkundig verhaal verwachten 
dat volledig historisch klopt. Er zijn 
natuurlijk elementen die kloppen en 
dat geldt ook voor de tijdsperiode. 
We gaan er juist los mee om, zodat 
het een luchtige familievoorstelling 
wordt voor jong en oud, met een 
knipoog”, aldus Jasper van Hof-
wegen.  

Informatie en kaarten
De voorstelling Malle Babbe speelt 
van donderdag tot en met zondag 
van 25 augustus t/m 11 september 
buiten op het voorplein van de Stad-
schouwburg Haarlem. Vrijdag 26 
augustus vindt de première plaats. 
Meer informatie en kaarten via:
www.stadsschouwburghaarlem.nl/
mallebabbe.

Malle Babbe: een luchtige, zomerse en 
Haarlemse familievoorstelling in de buitenlucht

Repetitie Malle Babbe. Foto aangeleverd door Theater Haarlem.

De cast van Malle Babbe. Foto: Soraya Riem.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. autoracer; 7. achting (waardering); 12. honk-
balterm; 13. inhoudsopgave; 14. alstublieft (afk.); 15. inhouds-
maat (afk.); 17. dikke vette rook; 19. kledingstuk; 21. Voetbal
International (afk.); 22. armoedige woning; 24. bekende zee-
vis; 27. tennisterm; 28. betaalde sportman; 30. kooppoging;
31. machinepistool; 32. soort dans; 33. familielid; 35. Ameri-
kaanse gouden munt; 37. raad voor economische aangele-
genheden (afk.); 38. Afrikaanse handtrom; 41. bloeimaand;
42. materiaal voor autobanden; 44. berggeel; 46. rolprent; 47.
deel van fiets; 48. oprolbare duimstok; 49. geneesheer; 50.
kraaiachtige vogel; 52. homo sapiens; 54. tropische vrucht;
56. bierkraan; 58. heldendicht (spot); 61. lokspijs; 62. appel-
soort; 64. voorzetsel; 65. in mindering gebracht; 67. ogenblik;
68. roem; 70. spoorstaaf; 72. fijn (Bargoens); 73. Nederlandse
provincie; 76. ontkenning; 77. autokenteken IJsland; 78.
inwendig orgaan; 79. familielid; 81. Royal Navy (afk.); 82. ver-
frissing; 83. sprookjesfiguur; 84. lidwoord; 86. werkplek; 87.
rangtelwoord.

Verticaal 1. stuurruimte in een vliegtuig; 2. bijbelse stad; 3.
ongeschaafd; 4. bijbelse reus; 5. dicht oerwoud; 6. behaag-
ziek; 7. toestand van vervoering; 8. niet gekookt; 9. korte
regenval; 10. inkomstenbelasting (afk.); 11. Europeaan; 16.
oude lap; 18. laboratorium (afk.); 20. vogeleigenschap; 21.
huid (schil); 23. leidsel; 25. plaats in Noord-Holland; 26. hooi-
maand; 27. Zweeds automerk; 29. mannelijk beroep; 32.
beheerder van een internetsite; 34. tam; 36. lid van een oud
volk; 37. pulverig; 39. stadion van Ajax; 40. een boot aanleg-
gen; 42. geheel van kerkelijke gebruiken; 43. eenjarige koe;
45. kledingstuk; 46. familie (afk.); 51. organisatie van Ameri-
kaanse staten (afk.); 53. vochtig; 54. kledingwinkel; 55. mid-
denstuk van een wiel; 56. ver (in samenst.); 57. landstreek in
Noord-Brabant; 59. land in Azië; 60. narigheid; 62. visetende
vogel; 63. waterlanders; 66. strijdpaard; 67. open plek in een
bos; 69. een zekere; 71. Europeaan; 73. Portugees levens-
lied; 74. brandkast; 75. meelmengsel; 78. vloerkleed; 80.
sprookjesfiguur; 82. bekende Nederlander (afk.); 85. de onbe-
kende (Lat. afk.).

Deze puzzel wordt u aangebo-
den door Albert Heijn aan de 
Blekersvaartweg 57 in Heem-
stede. Lekker puzzelen voor 
een heerlijke prijs: een goed-
gevulde AH-tas vol artikelen! 

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 29 augustus,
17 uur naar:
redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van 
uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht 
via de e-mail waarmee de 
gewonnen boodschappentas 
afgehaald kan worden in de 
AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. 
Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Succes!
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Duizenden Heemste-
denaren en tennissers uit de verre 
omtrek hebben hun sportieve tennis-
ambities kunnen uitleven in de 
Apollo Tennishal aan de Herenweg. 
Het pand behoort toe aan bloembol-
lenbedrijf P. Nelis & Zoon B.V. Tot 
1976 diende de hal in de winter als 
stalling voor caravans. In het begin 
van dat jaar verwoestte een enorme 
brand het gebouw dat volledig ver-
loren ging. De eigenaar besloot tot 
herbouw en richtte in de periode 
tussen september en maart de hal in 
voor indoortennis. In 2de zomer-
maanden werd alles weer omge-
bouwd voor de verwerking van bloem-
bollen. Liefst vier banen kregen een 
plaats in de loods en op de verdie-
ping werd een kantine gerealiseerd. 

Ymco van Gorkom
Ymco van Gorkom uit Bennebroek 
gold op zijn elfde jaar als een tennis-
talent. Zijn hele verdere leven zou in 
het teken staan van tennis. Hij zette 
vele trainingsstappen in de Apollo 
Hal, zeker nadat de tennisbond de 
fasetrainingen in de nieuwe hal ging 
geven. Buitentennis stopte in de 
herfst, zodat overdekte banen het 
seizoen konden verlengen. Met zijn 
in de Apollo Hal behaalde CIOS-diplo-
ma ging Ymco aan de slag als bonds-
trainer en coach van jong oranje. 
Peter Roodhart vroeg Ymco in 2004 
of hij interesse had om het tennisge-
deelte als pachter te gaan runnen. Hij 
hoefde niet lang na te denken. Ymco 
nam de horeca, trainingen en de 
speelroosters ter hand. Hij kon blij-
ven lesgeven en voelde zich in ‘zijn 
Apollo Hal’ helemaal op zijn plaats. 

Hal veelvuldig gebruikt
Tientallen tennisclubs uit de regio 

ontdekten de hal en konden hun 
leden meer bieden dan alleen in de 
zomer een balletje te slaan. TV Merlen-
hove uit Heemstede was grootge-
bruiker van de hal. Er werden feesten 
gegeven, toernooien georganiseerd 
en er werd lesgegeven, waarmee de 
hal een bezettingsgraad haalde van 
98%. De kantine verhuisde naar de 
begane grond met fraai uitzicht op 
de banen. Een hoogtepunt was de 
damescompetitie waaraan 160 speel-
sters van 14 verenigingen deel-
namen. Eind jaren zeventig was het 
oliebollentoernooi (districtstoernooi 
tennisbond) een begrip. 
De �rma Nelis gaat het voor de wind 
en heeft steeds meer ruimte nodig 
en dat al  vroeg in het voorjaar tot 
het begin van de herfst. Dat maakte 
het indoorseizoen wel heel erg kort. 
Ondanks het verkorte seizoen en 
meer outdoor mogelijkheden in de 
winter waren de Apollo Tennishal en 
andere indoor accommodaties een 
prima aanvulling en waren de banen 
op avonden en weekenden altijd 
goedgevuld. 

Herinneringen
Het buitentennis is met de komst van 
kunstlichtinstallaties feitelijk het hele 
jaar mogelijk. Daarmee liep de inte-
resse in overdekte banen terug. Na 
45 jaar heeft de �rma Nelis besloten 
te stoppen met de verhuur in de 
wintermaanden. Achteraf is er het 
besef dat veel spelers en speelsters 
van het heden en verleden nog 
slechts herinneringen hebben aan al 
datgene dat de Apollo tennishal hen 
heeft gebracht. Door de jaren heen 
zijn er duizenden en duizenden 
spelers en speelsters geweest die in 
de hal genoten van hun sport. Ymco 
heeft na 18 jaar Apollo Tennishal zijn 
draai gevonden in de T-line hal in de 
Cruquius (achter de Praxisvestiging).

Apollo Tennishal: na 45 jaar is een begrip in tennis-
minnend Heemstede niet meer

Ymco van Gorkom. Foto: Eric van Westerloo.

Brand in de Apollo Hal in 1976. Aangeleverde archie�oto.

Regenboogborrel 
zoekt gegadigden 
open podium

Heemstede - Het doel van de 
Regenboogborrel is de LHBTQ+ 
gemeenschap uit een isolement 
halen, eenzaamheid verkleinen, 
integratie vergroten en vooral 
gewoon gezelligheid voor de 
Regenbooggroep en belangstel-
lenden creëren.

De komende Regenboogborrels 
zijn van 19-21 uur op de 3de 
dinsdag van de maand, te weten 
op: 20 september, 18 oktober en 
15 november. Locatie: Loco 
Co�ee aan de Julianalaan 6 in 
Heemstede.  

Open podium
Er is dan een open podium 
mogelijk, voor de amateur of 
professionele muzikant, zanger, 
acteur, jongleur, goochelaar, 
danser, kortom voor iedereen 
die iets bijzonders kan en dat wil 
laten zien aan anderen.  
De speeltijd is maximaal 20 
minuten. De beloning is de 
eeuwige roem.   

Weet je iemand die dit zou 
kunnen en willen of wil je zelf 
iets doen? Neem dan contact op 
met Josha Sloot, 06 38324573 of 
Marion Grootveld 06 45279642.

Regenboogborrel zoekt gegadigden. 
Foto: Bigstock.





10 inderegio.nl • 24 augustus 2022CULTUUR

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

DONDERDAG 25 AUGUSTUS

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

ZATERDAG 27 AUGUSTUS
Vleermuisexcursie in Benne-
broekbos. Vertrekpunt: Hoek Glip-
perweg met Swartsenburgerlaan; 
Glipperweg 4c, Heemstede; op de 
grens met Bennebroek. V.21-
22.30u. Van tevoren Aanmelden 
verplicht op: www.gaatumee.nl.

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

WOENSDAG 31 AUGUSTUS
Open Huis Pauwehof. Achterweg 
19, Heemstede. V10-12u. 

VRIJDAG 2 SEPTEMBER
Open Dag WIJ Heemstede. De 

Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
V.14-17u.

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

MAANDAG 5 SEPTEMBER

Spelletjesmiddag in ’t Bremmetje. 
Raadhuisstraat 12, Heemstede. 
V.14-16u.

WOENSDAG 7 SEPT
Inloopspreekuur Werkgroep Toe-
gankelijkheid. Plein1, Julianaplein 
1, Heemstede. V.9.30-12u.

ZA 17 EN ZO 18 SEPTEMBER
SuperHero KidsRun. Atletiekvere-
niging AV Haarlem, Jaap Edenlaan 
4, Haarlem-Noord. Gratis. Inschrij-
ven via: www.superherokidsrun.nl. 

T/M ZONDAG 9 OKTOBER 

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

AGENDA
Heemstede - Afgelopen zaterdag 
vond een door Stichting Taalcoaches 
Zuid-Kennemerland en Haarlem 
Mozaïek georganiseerde picknick 
plaats op de Speelbos Meermond.  
Met een opkomst van meer dan 100 
deelnemers, waaronder veel gezin-
nen en diverse taalcoaches met hun 
taalmaatjes, werd het een erg gezel-
lig en succesvol evenement.  
De picknick bracht vele culturen bij-
een. Nederlanders en nieuwe Neder-
landers uit Syrië, Eritrea, Turkije, Azer-
beidzjan, Soedan, Oekraïne en Afgha-
nistan.  Aan lange tafels maakte men 
onderling kennis, deelde men de 
thuisgemaakte hapjes met elkaar en 
werden verhalen en ervaringen 
uitgewisseld. De kinderen konden 
meedoen aan allerlei sportactivi-
teiten, opgezet en begeleid door de 
mensen van SportSupport. 
Het werd een actieve middag met als 
afsluiting een potje voetbal tussen 
de vrouwen en voor iedereen ijs van 
de ijscovrouw. 
Een mooi en inspirerend evenement 
en dus zeker voor herhaling vatbaar.

Geslaagde picknick in Speelbos Meermond

Geslaagde picknick in Meermond met potje voetbal. Foto: aangeleverd.

KEN UW BOS

Tekst Vrienden Wandelbos 
Groenendaal 

Noord-Hollanders weten 
wat een houtsnip is: een 
witte boterham met kaas 
en roggebrood. Deze culi-
nair niet per se hoogstaande lekkernij is zo genoemd 
als verwijzing naar de kleuren van het verenpak van 
deze vogel.  

De houtsnip komt voor in een bosrijke omgeving en 
broedt graag in een zandig kuiltje in de grond. Het 
exemplaar dat onze boswachter tegenkwam was dus 
helemaal op zijn plek in Groenendaal. Zelfs landgoe-
deren worden speci�ek genoemd in het leefgebied van 
deze steltloper van het formaat houtduif. Alhoewel hij 
voor een steltloper wel wat korte poten heeft. Zijn 
lange rechte snavel doet echter goed mee in het speci-
�eke uiterlijk. Nu maar hopen dat het nestje in het 
zuidelijk deel lag waar het meestal veel rustiger is 

omdat er minder mensen en geen honden komen. Dan 
krijgt het broedsel kans groot te worden en uit te 
vliegen.  

Bijzonder was dat de boswachter in al die tijd dat hij nu 
in ons Wandelbos werkt nu pas voor het eerst de hout-
snip in het bos heeft aangetro�en. Hij stond er zelf van 
te kijken. 

Een ander leuk weetje over de snippenfamilie: de 
watersnip en de poelsnip, nee�es van de houtsnip, 
stonden indertijd afgebeeld op het biljet van honderd 
gulden. Zo’n biljet is nu inmiddels behoorlijk in waarde 
gestegen. Dat zou onze snip in Groenendaal eens 
moeten weten. Dan zou hij heel wat vaker trots zijn 
snavel laten zien. Nu is het een schuw beestje dat in de 
schemer even snel een hapje komt pikken om daarna 
snel terug te kruipen in het ondergroeisel in het bos. 
Veilig en onzichtbaar door zijn camou�agepak.

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Houtsnip

Houtsnip. Foto: Feike de Keijzer, Saxifraga.Fl. 100,-. Afbeelding: De Nederlandse Bank.

Heemstede - Op zaterdag 3 septem-
ber geeft Heemstedenaar Johannes 
van der Weiden bij de ´Historische 
Vereniging Haerlem´ in de Hoofd-
wacht aan de Grote Markt 17 in 
Haarlem een lezing naar aanleiding 
van een door hem geschreven boek 
over zijn vader: ´ Mathé van der 
Weiden, sierkunstenaar´.  
Mathé van der Weiden ging op 14-
jarige leeftijd een vij�arige dagcursus 
volgen op de vermaarde Haarlemse 
School voor Kunstnijverheid, geves-
tigd in het huidige provinciehuis. 
Hier werd je in academische traditie 

opgeleid tot ‘kunstvakman’, met 
nadruk op tekenen door oefening en 
materiaalkennis. De heersende stijl 
van de school was de ‘Nieuwe Kunst’ 
een sobere vorm van de Art Nou-
veau. Decoratief tekenen vond plaats 
op systematische, geometrische en 
gestileerde grondslag. De vaak gril-
lige vormgeving van de Art Nouveau 
zoals in Vlaanderen of Delft en Den 
Haag gebruikelijk, vond men er een 
‘geïmporteerde woekerplant’. De 
kunst van de vakman moest dienst-
baar zijn aan de samenleving, nijver-
heid of bouwkunst. Het ging om 

‘gemeenschapskunst’ en ‘volksverhef-
�ng’. Al deze beginselen zou Mathé 
zijn hele leven trouw blijven. 

Tijdstip: aanvang 20 uur, inloop vanaf 
19.45 uur. Leden betalen 4 euro, intro-
ducees 6 euro.
Zie ook de website:
www.mathevanderweiden.nl. 

Aanmelden kan via de website:
www.Haerlem.nl, door binnen het 
onderwerp activiteiten 3 september 
aan te klikken en formulier in te 
vullen.

Lezing over Mathé van der Weiden door Johannes van der Weiden

Heemstede - Op vrijdag 2 september 
bent u van harte welkom bij WIJ 
Heemstede in de Luifel aan de Heren-
weg 96 in Heemstede voor de Open 
dag, van 14 tot 17 uur. U kunt mee-
doen aan korte workshops, inschrij-
ven voor een cursus of reserveren 
voor een activiteit zoals �lms, work-
shops of lezingen die bijna iedere 
week in de Luifel plaatsvinden. Ook 
kunt u informatie krijgen over alles 
wat WIJ Heemstede doet. Heeft u 
hulp nodig bij een klusje? Of bij het 
opruimen en bijhouden van uw 
administratie? Wilt u graag naar een 

familielid, maar heeft u geen ver-
voer?  
Informeer eens naar de vele moge-
lijkheden.  
Veel van de docenten van de cursus-
sen en het team van medewerkers en 
vrijwilligers zijn op de Open Dag aan-
wezig om al uw vragen te beantwoor-
den. 
Natuurlijk bent u ook gewoon wel-
kom voor een kop ko�e of thee en 
een praatje. 
Of u kunt de nieuwe brochure mee-
nemen als u deze niet in uw brie-
venbus heeft gekregen.

Open Dag WIJ Heemstede op vrijdag 2 september

Heemstede - Vanaf september kunt 
u weer gezellig een dagje uit met de 
Ko-bus. U wordt thuis opgehaald en 
weer teruggebracht. Tijd vertrek 
vanaf 12.00 uur en thuiskomst ± 
17.00 uur. 

Het programma voor september 
• Weesp met lunch 7 september 
Een tocht langs schilderachtige weg-
getjes naar Weesp en omgeving. De 
Ko-bus haalt u een uur eerder op dan 
anders: vanaf 11.00 uur.
Kosten: € 34,-. 

• Zonnetrein Schoorl 14 september 
Een tocht naar Schoorl en om het 
prachtige duingebied vanuit de 
Zonnetrein te ontdekken. U heeft 
onderweg een prachtig uitzicht op 
unieke plekken in het bos- en duin-
gebied. (Vanaf 11 uur). Kosten: € 38,-. 

• Aalsmeer Appelpuntrondvaart 21 

september  
In een authentieke ‘elektrische praam’ 
wordt gevaren in de omgeving van 
Aalsmeer door een uniek Hollands 
natuurgebied bestaande uit veenge-
bieden en moerasbos. Aansluitend is 
er ko�e met een heerlijke appel-
taartpunt. Kosten: € 29,-. 

• IJmeer, Marken en Monnickendam 
28 september  
Via Marken wordt gereden naar het 
mooie stadje Monnickendam. 
Kosten: € 27,-. 

Voor meer informatie of opgeven 
kunt u bellen naar 023-528 85 10, 
binnenlopen bij WIJ Heemstede in 
Plein1, Julianaplein 1, Heemstede of 
kijkt u op de website: www.
wijheemstede.nl.
Ook kunt u de folder met het 
programma t/m december even 
ophalen op Plein1.

Ko-bustochtjes vanaf september beschikbaar
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Tekst en foto’s: Bart Jonker

Heemstede – Een prachtig feestje 
in een �eurige ambiance: Stichting 
Kom In Mijn Tuin (KIMT) in 
Heemstede vierde afgelopen 
zaterdag 20 augustus onder grote 
belangstelling uitbundig haar tien-
jarig bestaan.

Er waren leuke kinderactiviteiten en 
ook werd bij verschillende kraam-
pjes goed voor de inwendige mens 
gezorgd in een aangenaam 
zomerzonnetje.

KIMT biedt kinder- en generatiet-
uinen, waar je leert moestuinieren 
aan de rand van Wandelbos 
Groenendaal.

Meer op www.kominmijntuin.com.

Een foto-impressie van de gezellige 
bijeenkomst van afgelopen 
zaterdag.

Kom In Mijn 
Tuin viert 
tienjarig 
bestaan
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Heemstede - Drie voertuigen zijn 
vrijdagmiddag 19 augustus met 
elkaar in aanrijding gekomen op de 
Zandvoortselaan in Heemstede. Even 
voor 16.00 uur ging het mis. De voor-
ligger van een bestelbus moest af- 
remmen omdat zijn voorligger linksaf 
sloeg. De personenauto’s daarachter 
hadden dit te laat door en botsten 
op hun voorganger.

Een ambulance is ter plaatse 
gekomen en de verpleegkundige 
heeft de betrokkenen gecontroleerd. 

Een oudere vrouw is ter plaatse  
behandeld, maar hoefde niet voor 
nadere zorg naar het zieken-
huis.
Door de aanrijding ontstond een 
verkeersopstopping richting Zand-
voort. Overige verkeersdeelnemers 
zijn via de ventweg omgeleid.
 Een berger was opgeroepen om de 
beschadigde voertuigen weg te 
slepen. De weg was tot zeker 17:00 
uur gestremd.

Bron: Nieuwsfoto.

Forse vertraging door ongeluk 

Heemstede - Tijdens de nationale 
collecteweek van KWF Kankerbestrij-
ding van 4 tot en met 10 september 
wordt in Heemstede weer huis-aan-
huis gecollecteerd. Dit jaar ruilen 
collectanten de collectebus in voor 
het collectebord met QR-code. 
Heemstedenaren die iets over 
hebben voor het goede doel kunnen 
eenvoudig doneren door de QR-code 
te scannen met hun telefoon.

Geen bus, maar een collectebord
“KWF maakt als eerste goed doel in 
Nederland de overstap naar een vol-
ledig digitale huis-aan-huis collecte”, 
zegt Pascale Zwaan, bestuurslid van 
KWF Heemstede. “Het digitale betaal-
verkeer is al jaren in opmars. Het is 
prettiger en vooral veel veiliger voor 
onze vrijwilligers, die nu niet meer 
met een bus vol geld over straat 
hoeven. Elke QR-gift staat meteen op 
de rekening van KWF Kankerbestrij-
ding. Om te doneren, scannen men-
sen gewoon de QR-code die op het 

collectebord staat, en de betaling 
verloopt vervolgens via iDEAL. 
Eenmalig, veilig en vrijblijvend.”

1 op de 3 krijgt kanker
Vorig jaar werd in Heemstede een 
recordbedrag van 21.333,81 euro 
opgehaald door de collectanten, 
daarvan was al 40% digitaal.
Het geld is nog steeds hard nodig, 
want nog altijd krijgt 1 op de 3 
Nederlanders kanker, elke euro komt 
goed terecht. Naast kankeronder-
zoek maakt KWF ook zorg en onder-
steuning mogelijk voor iedereen die 
geraakt is door kanker.

Collectanten gezocht
Voor verschillende wijken in Heem-
stede is KWF Kankerbestrijding nog 
op zoek naar vrijwilligers. Meer infor-
matie via pascalezwaan@quicknet.nl.

Collectant gemist?
Heb je de collectant gemist? Geef 
dan via kwf.nl/collecte.

KWF: collecteren met QR-code zonder cash

Collecteren langs de deur gaat nu met QR-code. Foto aangeleverd.

Driehuis - Begin augustus is de 
omgevingsvergunning voor Missie-
huis Park onherroepelijk geworden. 
Hiermee kan de verkoop van 35 
woningen en 18 appartementen in 
de monumenten van het Missiehuis 
(ingeklemd tussen de Nicolaas Beets-
laan, de Driehuizerkerkweg en de 
Wol� en Dekenlaan in Driehuis) en 
de aan weerszijden gelegen terrei-
nen op 26 augustus starten.
De voorbereidingen voor het plan 
hebben ongeveer 4,5 jaar geduurd. 
Er is gezien de historie, de locatie en 
de omwonenden rekening gehouden 
met veel diverse belangen. 

Honderd jaar nadat architect de Beer 
het Missiehuis heeft ontworpen als 
opleidingsinstituut voor priesters, zal 
het ontwerp van architecten Van 

Ommeren en Asselbergs een nieuwe 
woontoekomst geven aan het Missie-
huis. Net als destijds is er veel aan-
dacht besteed aan de inrichting van 
het terrein en aan de �ora en fauna. 
Heden en verleden worden geïnte-
greerd door een samenhangend en 
duurzaam geheel te creëren van 
monumenten en nieuwbouw met 
een rijke landschappelijke drager als 
basis.
Conform huidige wensen en eisen 
zullen de woningen en de apparte-
menten duurzaam en gas-loos zijn. 
Daar waar mogelijk worden zonne-
panelen aangebracht en de 
woningen worden verwarmd en 
gekoeld met een collectieve bodem-
warmtewisselaar (WKO). De nieuwe 
herenhuizen zijn zelfs bijna energie-
neutraal (BENG). 

Dat er al veel werk is gedaan, bete-
kent dat de woningen nu relatief snel 
gereed zullen zijn. De werkzaam-
heden op het terrein zullen in het 
vierde kwartaal aanvangen met het 
slopen en bouwrijp maken. De bouw 
zal het tweede kwartaal 2023 starten 
en zal ongeveer vijf kwartalen duren. 
Dit betekent dat de oplevering 
zomer 2024 zal plaatsvinden, 
honderd jaar na het gereedkomen 
van het Missiehuis. Hiermee wordt 
een 100 jaar oud en besloten deel 
van Driehuis omgevormd tot een 
aangenaam en open woonmilieu 
voor de komende eeuw(en). 

Missiehuis Park is een ontwikkeling 
van Equilis Nederland; voor meer 
informatie zie: 
www.missiehuispark.nl.

Nieuwe toekomst Missiehuis Driehuis: 
bouw woningen en appartementen

Heemstede - Iedere maand is er nu 
een spelmiddag in Café ’t Bremmetje 
aan de Raadhuisstraat 12 in Heem-
stede. Zo ook maandag 5 september, 
van 14-16 uur. 
Een initiatief tussen de Brem en WIJ 
Heemstede. Er kan gebiljart en 
gerummikupt worden onder het 

genot van een drankje en met jaren 
50-60 muziek op de achtergrond. Alle 
consumpties zoals ko�e met gebak 
kunnen zij bieden, maar ook het 
ouderwetse advocaatje met slag-
room wordt hier nieuw leven inge-
blazen. De prijzen zijn vergelijkbaar 
met de Luifel. 

Spelletjesmiddag in ’t Bremmetje

Inloopspreekuur over 
hindernissen en obstakels 

Heemstede - Wie een handicap 
heeft, komt overal obstakels 
tegen en moet heel wat hinder-
nissen nemen. En niet alleen op 
straat. De Werkgroep Toeganke-
lijkheid Heemstede hoort graag 
van inwoners waar obstakels en 
hindernissen opgeruimd kunnen 
en moeten worden. De werk-
groep houdt op woensdag 7 
september (9.30 – 12.00 uur) op 
Plein1, Julianaplein 1 in Heem-
stede weer een inloopochtend. 
Dus: heeft u vragen of tips om 
de toegankelijkheid van open-
bare gebouwen, de openbare 
ruimte, gemeentelijke informatie 
of culturele of sportactiviteiten 
te verbeteren? Kom dan naar het 
inloopspreekuur.
Kunt u niet naar Plein1 komen? 
Mail uw vraag of tip dan naar 
contact@werkgroeptoeganke-
lijkheidheemstede.nl. 

Open Huis Pauwehof op
31 augustus

Heemstede - Op woensdag 31 
augustus tussen 10.00 en 12.00 
uur bent u van harte welkom in 
de Pauwehof aan de Achterweg 
19 (Achter de Oude Kerk) in 
Heemstede voor het Open Huis. 
De Pauwehof is een ontmoe-
tings- en activiteitencentrum 
voor ouderen.
Het is een samenwerking tussen 
de diaconie van de Protestantse 
Gemeente Heemstede en WIJ 
Heemstede. Voor u is het de plek 
om leeftijdgenoten te ontmoe-
ten en samen creatief, educatief 
en/of actief bezig te zijn in een 
gezellige en gemoedelijke sfeer.  
Op het Open Huis kunt u de 
docenten spreken en hun werk 
bekijken, inschrijven voor 
cursussen of activiteiten en 
gezellig een praatje maken met 
elkaar onder het genot van een 
kopje ko�e of thee.

Meer informatie over de diverse 
activiteiten kunt u vinden op de 
website www.wijheemstede.nl.
U kunt natuurlijk ook altijd even 
bellen om informatie te vragen 
op tel. 023 – 528 60 22.

Door Eric van Westerloo 

Haarlem - Zijn de professionals al 
even aan de slag, het afgelopen 
weekend konden ook de amateurs 
weer van start. De tweede en derde 
divisie speelden op 20 augustus hun 
eerste wedstrijden. In onze regio is 
het alleen de Kon. HFC dat in de 
hoogste (tweede divisie) amateuraf-
deling speelt. Trok HFC tegen 
Spakenburg in het afgelopen seizoen 
tweemaal aan het kortste eind, in 
een leuke wedstrijd was de overwin-
ning ditmaal voor e Haarlemmers. 
HFC-coach Gertjan Tamerus was 
genoodzaakt, na het vertrek van een 
groot aantal basisspelers, een nieuw 
team te smeden. Het is hem in de 
voorbereiding gelukt om zijn speel-
wijze over te brengen op zijn team. 
Met veel nieuwe gezichten binnen 
de lijnen oogde het alsof zij al jaren 
samenspelen. 

De eerste 15 minuten waren voor 
Spakenburg, maar stapje voor stapje 
kreeg HFC meer grip op het spel en 
begon de machine te draaien. Indruk 
maakten linksachter John Hilton en 
centrumverdediger Guus O�erhaus. 
De amper 1.65 lange Hilton, die over-
kwam van FC Volendam, was een 
plaag voor Spakenburg. Bij vrijwel 
iedere aanval trok hij razendsnel mee 
naar voren. In het afgelopen 
seizoenen stond Vincent Volkert op 
zijn plaats. Vincent speelt nu bij 
Spakenburg maar kwam amper in 
zijn spel, zodat Hilton Volkert deed 
vergeten. 
O�erhaus, die voorheen bij Emmen 
speelde, was de rust zelve achterin 
en maakte altijd verstandige keuzes. 

Het spel golfde over en weer zonder 
dat er uitgespeelde kansen kwamen. 

Eenmaal slechts was Spakenburg 
dicht bij een doelpunt. Na een 
soepele aanval miste spits Van der 
Linden de bal, maar schoof Vince 
Gino Dekker de bal richting doellijn. 
O�erhaus werkte de bal weg op de 
doellijn. Volgens Spakenburg was de 
bal de lijn gepasseerd. De grens-
rechter en de scheidsrechter vonden 
van niet, dus bleef het 0-0. HFC kreeg 
een kans na een voorzet van Koen 
Tros kwam Jim Hulleman net niet tot 
scoren. In blessuretijd van de eerste 
helft kwam HFC alsnog op voor-
sprong. Hulleman speelde de bal van 
de achterlijn in een woud van benen 
bij de eerste paal. Het was spits 
Sietse Brandsma die de bal binnen 
werkte 1-0. 

Na rust eenzelfde spelbeeld HFC was 
de bovenliggende partij. Spakenburg 
deelde wat plaagstootjes uit, maar 
echt gevaarlijk werden ze niet. HFC-
doelman Mitchel Michaelis is zo 
ervaren dat hij als sluitpost precies 
weet wanneer, waar en hoe hij moet 
ingrijpen. Corners en voorzetten 
maakte hij onschadelijk. In minuut 75 
was het opnieuw Brandsma die zijn 
tweede doelpunt liet bijschrijven in 
de annalen. Hij sprintte voluit op een 
diep gespeelde bal en troefde zijn 
tegenstander slim af. Hij lepelde de 
bal na de lange rush over doelman 
Damen heen 2-0. Spakenburg zette 
alles op de aanval. Het had succes 
want Van der Linden kopte de bal na 
een afgemeten voorzet achter 
doelman Michaelis 2-1. Er was nog 
vijf minuten te gaan en de druk van 
Spakenburg werd groter en groter. 
HFC hield stand en sleepte de 
terechte overwinning binnen. 

Zaterdag 27 augustus gaat HFC op 
bezoek bij Volendam.

De voetbal rolt weer: Kon. HFC 
tegen Spakenburg 2-1

Spannende ogenblikken bij Kon. HFC vs. Spakenburg. Foto: Pim Hols.
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Regio - Binnenkort vinden er bijeen-
komsten plaats in het Alzheime café 
Haarlem en in het Breinplein Zand-
voort. Bij de bijeenkomst op 5 sep-
tember in Haarlem is het thema ‘Van 
niet-pluis-gevoel tot diagnose’ Wat 
als je het gevoel hebt dat er iets niet 
pluis is? Bij wie kun je dan terecht en 
hoe gaat het dan verder? Een ge-
sprek hierover met een specialist 
ouderengeneeskunde. Deze bijeen-
komst vindt plaats op 5 september, 
in Trefpunt ‘t Trionk, Van Oosten de 
Bruijnstraat 60, Haarlem. Start 19:30 
uur, einde rond 21:00 uur. Inloop 
vanaf 19:00 uur. Meer informatie via 
Miranda Gosewehr 06 - 19 16 76 58.

Op 13 september vindt de bijeen-
komst plaats in De Blauwe Tram, 

Louis Davids Carré 1, Zandvoort. Het 
thema van deze middag is: ‘Demen-
tie, wat is dat eigenlijk?’ Een op de vijf 
mensen heeft een of andere vorm 
van geheugenverlies, daar hoef je je 
zeker niet voor te schamen. Kennis 
helpt om er goed over te praten. Hoe 
zou je dat kunnen doen? Hoe ga je er 
nog beter mee om? Wat kan jou 
helpen? Door Anja Buursema, specia-
list ouderengeneeskunde en Jose 
Weel, verpleegkundige ouderenzorg.  
Tijdstip van 13.00 tot 15.00 uur. 
Inloop vanaf 14:45 uur.
Informatie via: De Blauwe Tram,
tel: 023 – 30 40 700. 

Meer informatie is tevens te vinden 
op: www.alzheimer-nederland.nl/
regios/zuid-kennemerland 

Bijeenkomsten in Alzheimercafé 
Haarlem en Zandvoort

Heemstede - Een man is zondag-
nacht 21 augustus aangehouden 
nadat hij lag te slapen in de biblio-
theek aan de Heemsteedse Dreef. 
Rond 04.15 uur kregen agenten de 
melding van een inbraak. De achter-
deur van het pand en een raampje 
op de eerste verdieping stonden 
open.
Meerdere eenheden waaronder een 
hondengeleider kwamen ter plaatse. 
De geleider heeft met zijn dienst-
hond een zoekslag door het pand 
gemaakt. Daar trof hij de slapende 
man aan, die daarop is aange-
houden. De man is overgebracht 
naar het politiebureau.
Opvallend genoeg is de bibliotheek 
ook een steunpost van de politie. 
Waarschijnlijk heeft de nachtelijke 
gast het grote politiebord aan de 
wand over het hoofd gezien.

Politie houdt slapende man 
aan in steunpost politie

Regio – Historische verhalen van 
Haarlemmermeer krijgen al 200 
edities lang een podium in het 
prachtige magazine Meer-Historie. 
De toenmalige stichting Meer-
Historie wilde met het blad inwoners 
meer bij de geschiedenis van hun 
polder betrekken alsmede begunsti-
gers werven. In 1973 verscheen de 
eerste editie. In korte tijd meldden 
honderden begunstigers zich aan. 
Het blad bood en biedt vele Haar-
lemmermeerders en voormalige 
Haarlemmermeerders met heimwee 
leesplezier en het is een verbindende 
factor voor de vele vrijwilligers van 
Haarlemmermeermuseum De 
Cruquius. De 50ste jaargang van 
Meer-Historie wordt gevierd met een 
speciale jubileumeditie en een tijde-
lijke expositie in het Historisch 
Museum Haarlemmermeer die opent 
op donderdag 1 september 2022. De 
opening wordt om 16.00 uur verricht 
door locoburgemeester Jurgen 
Nobel. De expositie duurt tot en met 
zondag 27 november 2022.

Jubileummagazine
Wat begon als een zwartwit stencil-
achtig periodiek, is nu een 44 pagi-
na’s tellend, professioneel magazine 
in vierkleurendruk. Mensen met een 
grote belangstelling en passie voor 
de polder schreven en schrijven 
boeiende verhalen over de rijke 

geschiedenis, niet zelden over hun 
eigen familiegeschiedenis. Belangrijk 
is daar bij te vermelden dat er dan 
prachtige foto’s worden aangeleverd. 
Men denkt vaak dat er over zo’n 
jonge gemeente weinig valt te 
vertellen. Dat dit stuk land dat door 
droogmakers en pioniers zelf is 
gecreëerd en ontwikkeld in de afge-
lopen 170 jaar, maakt die geschie-
denis juist enorm boeiend. Recent 
fuseerden Haarlemmerliede Spaarn-
woude en Haarlemmermeer waar-
door ook een eeuwenoude geschie-
denis deel ging uitmaken van de 
gemeente Haarlemmermeer. De 
verhalen blijven dan ook komen, 
over dingen die kwamen en voorbij 
gingen maar die soms ook bleven.
De redactie van magazine Meer-
Historie, bestaande uit zeven vrijwil-
ligers, heeft een jubileumeditie 
samengesteld waarin veel aandacht 
voor het jaar 1973. Deze editie 
verschijnt 1 september. Burge-
meester Cor van Stam schreef in de 
eerste editie het voorwoord; de 
huidige burgemeester van Haarlem-
mermeer, mevrouw Schuurmans, 
treedt in de jubileumeditie in zijn 
voetstappen. Het Meer-Historie 
magazine verschijnt vier keer per jaar 
in een oplage van 2000 stuks. De 
minimum bijdrage is 20 euro per jaar 
en begunstigers hebben gratis 
toegang tot de musea.

Expositie in Historisch Museum 
Haarlemmermeer
De voormalige stichting Meer-
Historie nam het initiatief om een 
museum te realiseren. Dat kwam er 
op 22 mei 1992 in de Mentzhoeve in 
Hoofddorp. Dus ook dit museum 
jubileert.
In de recente geschiedenis ging 
Meer-Historie op in Haarlemmer-
meermuseum De Cruquius dat het 
complete verhaal over de polder 
vertelt.

In het Historisch Museum Haarlem-
mermeer opent op 1 september de 
tentoonstelling ‘50 jaar Meer-Historie 
Magazine’ over de geschiedenis van 
het blad, de makers, zoals de redactie 
en de huidige Drukkerij Groen, en 
over de ontwikkeling van de polder.

De tentoonstelling ‘50 jaar Meer-
Historie Magazine’ is vanaf 2 
september tot en met 27 november 
te bezoeken in Historisch Museum 
Haarlemmermeer. Het museum aan 
de Bosweg 17, Hoofddorp is ge-
opend van woensdag t/m zondag 
tussen 13 en 17 uur. Na 1 november 
is het museum geopend op woens-
dag, zaterdag en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. 

Meer informatie op:
www.haarlemmermeermuseum.nl.

Meer-Historie magazine viert 50ste verjaardag

De Witte Boerderij, sinds jaar en dag de plek waar Meer-Historie door de redactie wordt samengesteld. Foto: Kees van der Veer.

Regio - Na een lange zomervakantie 
openen de eerste scholen weer hun 
deuren. In de praktijk betekent dit 
meer verkeersdrukte en doorgaans 
helaas ook een ongevalspiek onder 
�etsende scholieren. Om het aantal 
ongevallen in deze periode terug te 
dringen schaalt Veilig Verkeer Neder-
land (VVN) de activiteiten rondom 
haar scholierencampagne dit jaar op. 
Spandoeken en posters verschijnen 
in het straatbeeld met de tekst “Onze 
scholen zijn weer begonnen” en de 
organisatie roept de automobilist op 
om de snelheid aan te passen.
Nieuw dit jaar is de  Schoolplein-
Challenge die Veilig Verkeer Neder-
land organiseert en daarmee alle 
groepen van alle basisscholen 
oproept om op een zo origineel 
mogelijke manier de slogan ‘Onze 
scholen zijn weer begonnen’ op het 
schoolplein aan te brengen of te 
uiten en daar een voorbeeld van in te 
zenden. VVN-voorzitter Martijn 
Dadema gaf maandag 22 augustus 
samen met verkeersminister Mark 
Harbers en de Rotterdamse 
wethouder mobiliteit Vincent Karre-
mans op OBS Prins Alexander in 
Rotterdam, het startsein voor deze 
campagne, die vanwege de nazo-
merse ongevalspiek onder �etsende 
scholieren nog steeds hard nodig is.

Ouders en automobilisten aan zet
Veilig Verkeer Nederland roept 
ouders op om de route vaak te 
oefenen met hun kinderen. Hoe 
meer verkeerservaring de jonge 
scholieren op doen, hoe veiliger zij 
door het verkeer gaan. Zo draagt 
verkeersopvoeding bij aan de zelf-
standigheid van kinderen in het 
verkeer. Automobilisten kunnen �et-
sende scholieren helpen door 
schoolzones en -omgevingen te 
mijden. Als dat echt niet kan dan 
vraagt Veilig Verkeer Nederland de 
bestuurders om met gepaste snel-
heid te rijden. Tot slot roept Veilig 
Verkeer Nederland scholieren en hun 
ouders op om de �ets te controleren 
op gebreken, zodat kinderen met 
een veilige �ets naar school gaan.  

Jonge �etsers de dupe
De ongevallen piek onder scholieren 
na de zomer is nog steeds zichtbaar, 
maar voornamelijk onder 11/12 
jarigen. Onder deze groep scholieren 
die �etsend naar school gaan vallen 
in de weken na de zomervakantie 
bijna twee keer zoveel slachto�ers 
als in andere maanden. In 2021 
werden er 6.700 8-14 jarigen naar 
aanleiding van een �etsongeval 
behandeld op een afdeling Spoedei-
sende Hulp. In bijna twee derde van 
de gevallen had het slachto�er 
ernstig letsel (61%). Bijna één vierde 

(23%) van de �etsongevallen vond 
plaats in de maanden augustus en 
september samen (1.500)*.  
Te hard rijden is een belangrijke 
veroorzaker van veel verkeersonge-
vallen. Naar schatting wordt een 
derde van alle dodelijke ongevallen 
direct of indirect veroorzaakt door 
een te hoge snelheid. Volgens Stich-
ting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid (SWOV) is snel-
heidsreductie door gemotoriseerd 
verkeer daarom één van de e�ec-
tiefste maatregelen om de veiligheid 
van scholieren in het verkeer te 
vergroten. Het campagnebeeld 
bestaat daarom uit een snelheids-
meter waar scholieren aan hangen. 
De boodschap: Onze scholen zijn 
weer begonnen. Pas je snelheid aan. 

Gevoel bij verkeersveiligheid 
Verkeersveiligheid is volgens Veilig 
Verkeer Nederland niet het eerste 
onderwerp waar iedereen aan denkt 
zodra zij de deur uitstappen. Terwijl 
dit wel goed zou zijn voor ieders 
veiligheid in het verkeer. Zeker nu 
scholen weer opengaan. Om ervoor 
te zorgen dat verkeersdeelnemers 
meer gevoel krijgen bij het belang 
van verkeersveiligheid en in het 
bijzonder die van scholieren, lanceert 
VVN speciaal voor basisscholieren de 
Schoolplein-Challenge. Een deskun-
dige jury beoordeelt welke drie 
groepen de meest originele inzen-
ding hebben gedaan, deze winnen 
een prijzenpakket.

Niet meer de standaard
Naast snelheidsreductie kan Neder-
land in het verkeer ook nog winst 
behalen door vaker ongestoord en 
mobielvrij te rijden (MONO). Volgens 
Veilig Verkeer Nederland is het 
gebruik van een smartphone in het 
verkeer niet langer de standaard in 
ons land, maar komt het nog wel te 
veel voor. Van alle automobilisten 
gebruikt een kwart (27%) de smart-
phone nog in de auto. Van hen geeft 
17% aan tijdens het rijden berichtjes/
appjes te lezen en typt 10% zelfs 
letterlijk berichtjes terug. Zo’n 5% 
houdt de aandacht minder bij het 
verkeer door tijdens het rijden met 
de telefoon aan het oor te bellen. De 
sociale omgeving van mensen keurt 
deze risicovolle handelingen volgens 
Veilig Verkeer Nederland steeds 
vaker af. 

Bedrijven pakken hun maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid 
Dat onveilig verkeersgedrag door de 
sociale omgeving steeds vaker wordt 
afgekeurd, is volgens Veilig Verkeer 
Nederland goed op te maken uit de 
toenemende betrokkenheid van 
bedrijven.

VVN trapt scholierencampagne 
af met minister Harbers

Verkeersminister Harbers start Schoolplein Challenge. Foto aangeleverd door VVN
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Tekst en foto’s: Joke van der Zee

Luxemburg - Je zult je hart verpand hebben aan Luxemburg. Dat moet zeker 
zijn gebeurd bij het (Nederlandse) tweetal dat een camping bestiert in de 
Luxemburgse Ardennen, in het noordelijk gelegen kanton Wiltz. Het is een van 
meerdere (meest kleinschalige) campings langs de rivier de Sûre. De omge-
ving is adembenemend rustig, zelfs in het hoogseizoen.
Natuurlijk: er zijn gezinnen die vakantie vieren maar grote disco’s en mega-
zwemparadijzen vind je niet als je kampeert ‘bij de boer’, zoals dat wordt 
genoemd. Wie van de natuur houdt, graag tussen de bergen bivakkeert en op 
zijn tijd rond wil kuieren in cultuurhistorische stadjes én wil proeven van een 
gecombineerde Frans/Duitse keuken, moet eens in Luxemburg gaan kijken. 
Vanuit Nederland zit je er binnen een dagdeel. Pas wel op: je bent gauw 
verknocht aan het groot-hertogdom dat na Malta het kleinste land van de EU 
is. Met slechts een half miljoen inwoners en veel groen is het voor rustzoekers 
een goede optie. 

Uitzondering vormen de bekende steden als Vianden, Clerveaux en Diekirch, 
waar aardig wat toeristen komen, onder meer voor de schitterende kastelen 
die er te bezoeken zijn. En natuurlijk lokt de hoofdstad, Luxemburg, ook aan. 
Wie echter het liefst van de grote stad wegblijft kan een hotel of camping 
zoeken in het noordwestelijk deel van het land. Vergeet je zwemspullen niet in 
te pakken; de rivier de Sûre stroomt ten westen van het beeldschone dorp 
Esch-sur-Sûre in het Lac de la Haute Sûre, een stuwmeer waar diverse manie-
ren van watersport worden beoefend. Het water is heerlijk! Het uitzicht ook: 
een hoge brug overspant het meer. Er gaat een autoweg over maar je kunt 
aan de zijkant lopen. Vergeet niet je camera in de aanslag te houden.  

Invloeden 
De wandelaar komt sowieso aan zijn trekken, er zijn routes genoeg. Je bent 
het liefst actief bezig in Luxemburg, al was het alleen al voor de heerlijke 
spijzen die het land te bieden heeft. Juist vanwege de ligging tussen België, 
Frankrijk en Duitsland kun je gerechten verwachten die het beste van de drie 
landen combineert. Vlees en vis van het land en uit een van de rivieren zijn 
aanbevelenswaardig. Ook bier en wijn komen van dichtbij. Luxemburg kent 
ook Italiaanse, Portugese en Nederlandse invloeden. De geschiedenis was 
roerig. In 963 werd voor het eerst over het graafschap Luxemburg gesproken 
toen graaf Siegfried van de Ardennengouw de burcht Lucilinburhuc in han-
den kreeg en de grondslag legde voor het adellijke geslacht Luxemburg. In de 
eeuwen die volgden breidde het graafschap zich nu en dan uit, het bleek van 
goede strategische ligging. In de 14e eeuw werd het graafschap een hertog-
dom. Diverse malen in de historie werd het land overgeleverd aan nieuwe 
‘landeigenaren’, waaronder ook Nederland.  

Vandaag de dag is Luxemburg een groothertogdom waar de jongste aanwinst 
Karel van Luxemburg is (geboren in 2020). Groothertog Henri is overigens het 
staatshoofd, maar het land heeft een democratisch gekozen regering en 
Xavier Bettel is de premier.  

Burchten en kastelen 
Luxemburg is op veel plaatsen rijk aan bergtoppen; een uitgelezen landschap 
om vijanden van verre te zien naderen. Er zijn dan ook tientallen kastelen en 
burchten (soms tot ruïnes vervallen) die het bekijken waard zijn. Maar ze alle-
maal zien…? Dat kan in Clerveaux, waar in het prachtige kasteel van Cler-
veaux een blijvende tentoonstelling is ingericht van maquettes van alle 
kastelen. Een echte aanrader. Als je meer cultuur en historie tot je wilt nemen 
kun je bij elk hotel of camping een keur aan folders vinden die je de weg 
wijzen. Of werp je liever je hengel uit in de rivier bij een boerencamping waar 
je ’s avonds bij het kampvuur meertalig wilt keuvelen met de boer en zijn 
vrouw? In Luxemburg verstaat men niet alleen meerdere talen, maar ook de 
kunst van het genieten.  

(Bron: o.a. Wikipedia).

Verknocht aan Luxemburg



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

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

13 september 2022, 20.00 uur
➜  Commissie Samenleving

14 september 2022, 20.00 uur
➜  Commissie Middelen

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

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeenteheemstede
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Verkeersmaatregelen in Heemstede 
tijdens Formule1 

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

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

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

Afsluitingen 
• De Lanckhorstlaan en

Zandvoortselaan voor gemotoriseerd
verkeer in westelijke richting, dus

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

Aanvragen omgevingsvergunning: 
➜ plaatsen dakopbouw, Drieherenlaan 6
➜ vervangen uitbouw, verhogen

trappenhuis, vergroten dakkapel en
gevelwijzigingen, Heemsteedse
Dreef 243

➜ plaatsen dakkapel, Soendastraat 8

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ verbreden uitweg/inrit door toevoegen

stuk tuin (van nr. 27), Sportparklaan 25A

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning:
➜ verbreden uitweg/inrit door toevoegen

stuk tuin (van nr. 27), Sportparklaan 25A 
(reageertermijn 2 weken)

Verleende omgevingsvergunning:
➜ splitsen/verbouwen bestaande woning

in 3 appartementen, Camplaan 4
➜ brandveilig gebruik, Eykmanlaan 39A
➜ plaatsen dakopbouw, Von Brucken

Focklaan 25

Gemeentelijke 
activiteiten

Op zoek naar leuke uitjes in Heemstede?
Op beleefheemstede.nl vindt u inspiratie voor leuke uitjes en culturele 
activiteiten in de buurt. U vindt er van alles over leuke, inspirerende en 
gezellige activiteiten.

Zelf iets organiseren?
Neem dan contact op met BeleefHeemstede. 
Stuur een mail naar info@beleefheemstede.nl. 
Zij helpen u op weg om uw activiteit toe te voegen aan de website.

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

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

O�  ciële bekendmakingen 

10 september 2022, 9.30 - 11.30 uur
➜ Nieuwe inwonersdag
Gemeente Heemstede nodigt ieder 
jaar haar nieuwe inwoners uit om 
kennis te maken. In 2020 en 2021 kon 
de nieuwe inwonersdag helaas niet 
doorgaan vanwege Covid-19. Daarom 
nodigen we dit jaar alle nieuwe 
inwoners die in 2020, 2021 of 2022 in 
Heemstede zijn komen wonen uit voor 
een kennismaking met de gemeente, 
verschillende maatschappelijke 
organisaties, de burgemeester en 
wethouders. Locatie: raadhuis.

naar Zandvoort
• het is niet mogelijk om vanaf

de Heemsteedse Dreef naar de
Lanckhorstlaan te gaan

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

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

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

Abonneer u op de nieuwsbrief via
heemstededuurzaam.nl

Heemstede Duurzaam helpt bij het
toekomstbestendig maken van onze
gemeente, wijken, woningen en bedrijven.

Hallo, wij zijn
Heemstede
Duurzaam

Workshop Klimaat 
Gesprekken

U bent bezorgd over 
klimaatverandering. En u wilt 
graag een bijdrage leveren 

aan de oplossing. Maar hoe doet u dat? 
Doe mee met 6 workshops van 2 uur en 
ga samen met gelijkgestemden op een 
positieve en praktische manier aan de slag 
om uw voetafdruk te verkleinen.

Wanneer?
Vanaf maandag 19 september (20.00 - 
22.00 uur) in Heemstede. De andere data 
zijn 3 en 24 oktober, 7 en 21 november en 
12 december op dezelfde tijd.

Kosten en aanmelden
Voor 45 euro krijgt u zes workshops 
inclusief een lees- en werkboek. Ga naar 
klimaatgesprekken.nl/workshopreeks-volgen
om u aan te melden.

Rappardlaan 
afgesloten

Tussen 19 augustus en 
uiterlijk 1 september 
laat de gemeente 

snoeiwerkzaamheden uitvoeren aan 
de bomen langs de Burgemeester van 
Rappardlaan. In deze periode blijft de 
laan afgesloten voor alle verkeer.

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de
weg




