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Kruidig Heemstede in de zomer

Foto en recept: Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Alweer de laat-
ste tuin op de voorpagina in de-

ze editie. In september maakt 
de Heemsteder de winnaar be-

kend. Niels de Putter stuurde 
foto’s in van zijn fraaie tuin aan 
de Lindenlaan. Hij vertelt: “Drie 
jaar geleden verhuisden we 
van een appartementje in Am-
sterdam naar Heemstede voor 
wat meer rust, ruimte en niet 
in de laatste plaats, groen. Van 
die keuze genieten we nog el-
ke dag. Toen we het huis koch-
ten was de tuin een school-
plein. Alleen maar stoeptegels. 
Samen met mijn broertjes (die 
vroeger bij een tuinman werk-
ten en waarvan er nu 1 hovenier 
is)  namen we de tuin helemaal 
onder handen en plaatsten een 
pergola van kastanjehouten pa-
len, bouwden zelf een schuurtje 
en legden een gazonnetje aan. 

Daarna raakte ik verslaafd aan 
het steeds verder aanplanten 
van de tuin en het verdiepen in 
verschillende planten en bloe-
men. Nu drie jaar later is de tuin 
groen en een druif begroeit de 
pergola voor schaduw in de zo-
mer en geeft heel veel druiven 
in de herfst.
Elk moment in het seizoen 
bloeit er iets en er is een mooie 
mix tussen groenblijvende vas-
te planten en bladverliezen-
de planten. Ook in de winter is 
de tuin hierdoor nog mooi om 
naar te kijken. Het is fantastisch 
om op deze manier de seizoe-
nen in je eigen tuin te zien ver-
strijken. De tuin is relatief klein 
maar toch hebben we voldoen-
de plek om zelf lekker te zitten 
en kunnen de kinderen daar-
naast heerlijk spelen in de tuin”, 
aldus Niels.

De laatste tuinenfoto’s vindt u 
elders in deze krant.

“Fantastisch om de seizoenen te 
zien verstrijken in onze tuin”

Heemstede - Nieuw-Zeelandse knapperige spinaziesalade, het 
laatste recept met de ingrediënten uit de tuin van Kom In Mijn 
Tuin.
Enkele jonge blaadjes spinazie in reepjes snijden. 
Voor de pesto: 2 bosjes platte peterselie zonder steeltjes,
3 el extra vergine olijfolie, 2 el geroosterde zonnebloempitjes,
3 korrels Himalaya-zout, 1 el melk, 1 teen knofl ook en wat
lente-ui-groen. Deze ingrediënten in een blender fi jnmalen en 
alles in een klein schoon jampotje doen. 
Als garnering: bloemen van een dropplant (je kunt ook de 
blaadjes gebruiken), tomaatjes.
Extra garnering (niet eetbaar!): Artisjokbloem, vruchtje van het 
zegekruid. Eet smakelijk!

Daarna raakte ik verslaafd aan “Fantastisch om de seizoenen te 
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Wat is jouw sport?
Programma Heemstede Sportief
Heemstede - Op zaterdag 31 augustus organiseert 
de winkeliersvereniging van Winkelcentrum Heem-
stede Raadhuisstraat & Binnenweg ‘Heemstede 
Sportief, wat is jouw sport?’ 
Jij wil van top tot teen fi t zijn, maar je weet niet wel-
ke activiteit het best bij jou past?

Nog nooit stonden er zoveel sportclubs bij elkaar 
om zich aan de Heemstedenaren en inwoners van 
omliggende gemeenten voor te stellen. Er is een 
groot aantal fi tnessclubs, teamsporten, individue-
le sporten, vechtsporten en denksporten vertegen-
woordigd. Een enorme keuze en een uniek moment 
om je te laten informeren en inspireren.

Want beweging is goed voor het lichaam, hersen-
gymnastiek is goed voor het brein en teamsport 
is samen successen boeken. Dit evenement vindt 
plaats op zaterdag 31 augustus van 10 – 17 uur aan 
de Raadhuisstraat & Binnenweg in het centrum van 
Heemstede.
De straat blijft open voor verkeer en de parkeer-
plaatsen blijven beschikbaar voor de bezoekers en 
klanten.

Live Demonstraties
Er zijn afwisselend diverse demonstraties op een 
groot podium op de hoek van de Julianalaan en de 
Binnenweg (voor Gall & Gall Heemstede). 

Wanneer welke demonstratie op het podium?
Tijd: Sport:  
10.00 uur Schermen
  Holland Schermen Heemstede
10.20 uur Hardlopen 
 Sportvereniging KennemerRand
10.35 uur Fitness    
 Nieuw Groenendaal
10.55 uur Taekwondo 
 Hwa-Rang Dragon Taekwondo 
11.15 uur Bridge    
 H.B.C.
11.30 uur Koor Voice Collective
12.00 uur  Ballet/Gymnastiek
 GSV Ballet

12.30 uur Koor Voice Collective
13.00 uur Ballet/Gymnastiek  GSV Ballet
13.30 uur Schermen 
 Holland Schermen Heemstede
14.00 uur Bridge    
 H.B.C.
14.30 uur Taekwondo 
 Hwa-Rang Dragon Taekwondo
15.00 uur Hardlopen 
 Sportvereniging KennemerRand
15.30 uur Fitness    
 Nieuw Groenendaal
16.00 uur Ballet/Gymnastiek  GSV Ballet
16.30 uur  Schermen 
 Holland Schermen Heemstede
Daarnaast zijn er op diverse plaatsen in de winkel-
straat demonstraties waar je zelf ook actief aan deel 
kunt nemen.

Welke club staat waar met een kraam of demon-
stratie?
Aan de Raadhuisstraat en in het water aan de Zand-
vaartkade:
• Golfclub Mariënweide
• HGC golf, met een golfdemonstratie
•  Heemsteedse Reddingsbrigade met een red-

dingsboot

Aan de Binnenweg vanaf de ABN AMRO t/m Van 
Maanen en daartegenover:
•  Diverse fi tnessclubs voor vrouwen, mannen, ou-

deren, zwangeren en voor geest & lichaam
•  Teamsporten zoals: hockey, voetbal, honk- en soft-

bal en ballet
•  Denksporten zoals: schaken en bridge 
•  Individuele sporten zoals: tennis, schaatsen, hard-

lopen, gymnastiek en golf
•  Vechtsporten zoals: boksen, taekwondo en scher-

men
•  Een sport-, massage en wellnesspraktijk en Sport-

support.

Voor exacte plaats van de club van uw interesse ver-
wijzen wij naar de website van de winkeliersvereni-
ging Raadhuisstraat & Binnenweg, www.wch.nl.

Politie zoekt 
getuigen 

straatroof 
Torenlaan

Heemstede -De politie is op 
zoek naar getuigen van een 
straatroof. Het incident vond 
plaats op woensdagmiddag 
21 augustus op de Torenlaan 
in Heemstede.
Getuigen worden verzocht 
contact op te nemen met de 
politie op tel.nr. 0900-8844. 
Anoniem bellen kan ook op 
0800-7000 (Meld Misdaad 
Anoniem).

Omstreeks 14.15 uur liep een 
86-jarige man uit Noordwijk 
met boodschappen naar zijn 
auto, die geparkeerd stond 
op de Torenlaan. Wat daar 
precies gebeurd is, is onbe-
kend, maar het slachtoff er 
werd korte tijd laten door 
voorbijgangers gevonden, 
terwijl hij buiten bewust-
zijn naast zijn auto lag. Het 
slachtoff er bleek beroofd te 
zijn van onder andere een 
duur horloge.

Omstanders hadden gezien 
dat twee mannen bij de auto 
van het slachtoff er wegren-
den. Zij stapten in een ge-
reedstaande auto die daar-
op snel wegreed.

Bron: Politie.nl.

 www.lariva.nl

Omdat er meer 
nodig is om af 

te slanken.
Tuinenwedstrijd de Heemsteder met De Oosteinde

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Omgeving Kanaalweg/Waterhof - 250 kranten 
Meld je aan - goedbetaalde bijbaan en lekker in de buitenlucht!

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NL

BEZORGERS/STERS
MET SPOED GEVRAAGD:



02 28 augustus 2019

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
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Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

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

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 14.300

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Kerkdiensten

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 1 september, 10u.
Leiding: Daniel

Spreker: dhr. A. Oderkerk
Aanbidding: Yvonne

www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 1 september, 10u.
Oude Kerk: ds. P.I.C. Terpstra, 

Crèche, Kinder Anders-dienst, 
Verhalenboom en de

Kerk Draait Door.

www.pknheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Donderdag 29 augustus, 9u. 
Eucharistieviering. Pastor R. 

Verhaegh.
Zondag  1 september, 10u. 
Eucharistieviering m.m.v. 

Bavokoor. Dag van Ontmoeting 
met ziekenzalving.

www.parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

Za.  17u.  Holy Mass
Zo  10u.  Hoogmis
Zo  18.45u.  Plechtig Lof
Di  9u.  H. Mis
Wo  10u.  H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur. Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek

Zondag 1 september, 10u.
 Ds. J.G. Berbée-Bakhuis.

 Viering Heilig Avondmaal.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 1 september, 10u.
ds. Jolien Nak.

www.pkntrefpunt.nl

Doopsgezinde Gemeente
Postlaan 16 Heemstede

Zondag 1september, 10.30u.
Ds. H. Heijn.

www.vdgh.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Zondag 1 september, 10u.
ds. N. Scholten.

www.adventskerk.com

GEEN KRANT?
0251-674433

Uit 1921 bestaat een bouwteke-
ning voor de bouw Zandvoort-
selaan 162, 164, 166 en 168. 
De fraaie toen-foto komt uit de 
Beeldbank van het Noord-Hol-
lands Archief. Er staat geen jaar-
tal bij, maar die is gemaakt door 
de toenmalige apotheker Ba-
ruch. 
De buurvrouw van de huidige 
apotheek schreef het volgende:
“Met ingang van vrijdag 30 sep-
tember 1932 heeft Drs. L. Ba-
ruch de Aerdenhout Apotheek, 
gevestigd in het pand Zand-
voortselaan 164. In het Adres-
boek van Heemstede van janu-
ari 1932 een advertentie van 
de apotheek met o.a. de tekst: 
‘Bureau voor Chemisch Onder-
zoek’.
Hij had van de apotheekhou-
dende arts Dr. Dippel uit Aer-
denhout het apotheekgedeelte 
kunnen kopen. De benedenver-
dieping van het pand 164 was 
apotheek en de bovenverdie-
ping was woonruimte voor het 
latere gezin Baruch.

Tijdens de oorlog werd in juli 
1941 Drs. Baruch de apotheek 
ontnomen, alsmede de inkom-
sten daarvan. Er werd een be-
windvoerder of provisor aange-
steld door de bezetter, F.B. San-
ders Jz., die de apotheek gedu-
rende de oorlog runde.
Het gezin Baruch heeft de oor-
log overleefd en L. Baruch kon 
zijn werk als apotheker weer 
hervatten (adressenboek 1 ja-
nuari 1946).
Het pand 162 was in het be-
zit van L. Baruch, maar was ver-
huurd aan een poelier (eerst 
Wals, vanaf de jaren 50 De 
Graaff ) als woonhuis met de be-
nedenverdieping als winkel. De 
poelier is verhuisd naar een an-
der pand op de Zandvoortsel-
aan (97, red.).
In de late jaren vijftig en begin 

van de jaren zestig zijn de pan-
den 162 en 164 samengevoegd 
geweest, verbouwd en uitein-
delijk is nummer 164 het woon-
huis geworden van het gezin 
Baruch en nummer 162 werd 
in zijn geheel apotheek. Latere 
apothekers waren mevr. Ander-
sen en dhr. Zwaan, V.d. Born en 
mevr. Costa.

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 24 augustus 2019.
Mocht u informatie over de 

Zandvoortselaan hebben, dan 
kunt u terecht via:
webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Ook zijn we op zoek naar 
beeldmateriaal. Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 
Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (64)

Zandvoort - Tegenwoordig 
zijn er steeds meer honden met 
een heuse baan. De meeste 
mensen kennen de stoere poli-
tiehonden wel die agenten hel-
pen om een verdachte aan te 
houden of relschoppers terug 
te dringen. Daarnaast leveren 
honden fantastische prestaties 
met hun neus. Elke hond heeft 
daarbij zijn specialisatie; som-
mige hebben geleerd men-
sen te vinden en andere speu-
ren naar bijvoorbeeld explosie-
ven of drugs. Ook is er een gro-
te verscheidenheid in de ras-
sen die geschikt zijn om opge-
leid te worden als speurhond. 
Soorten zoals de Duitse, Hol-
landse en Mechelse herder zul 
je heel veel tegen komen, om-
dat dit ook rassen zijn die hard 
willen werken voor hun baas. 
Maar jachthonden zijn zeker 
geen uitzondering omdat deze 
honden gewend zijn hun neus 
te gebruiken. 

Als ze zo’n beetje tien jaar oud 
zijn gaan de meeste van de-
ze werkhonden met pensioen. 

Het speuren gaat dan nog pri-
ma, maar de honden kunnen 
vaak wat minder goed over-
al op en af klimmen. Toch zijn 
(ex-)werkhonden altijd wel die-
ren met een heleboel energie 
die gewend zijn ook hun kop-
pie te moeten gebruiken. Ech-
te bankhangers worden het 
meestal niet. Soms krijgen we 
gepensioneerde honden in het 
asiel om te herplaatsen. En ook 
als ze niet meer werken zal een 
nieuwe baas wel aan het werk 
moeten met de hond door bij-
voorbeeld te gaan speuren op 
recreatief niveau.

Op dit moment zitten er twee 
gepensioneerde speurneu-
zen in onze opvang: Amber en
Tobias. Twee Duitse staande 
honden die nog lekker met een 
nieuwe baas aan de slag wil-
len om volop van hun pensi-
oen te kunnen genieten. Kom 
eens kennis maken als het leuk 
vind om actief met je hond be-
zig te zijn.

Bijgaande foto is van Amber.

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.

Geopend van maandag tot en 
met zaterdag 11.00-16.00 uur, 
dan ook telefonisch bereikbaar. dan ook telefonisch bereikbaar. 

Gepensioneerde speurneuzen Open Dag
WIJ Heemstede
Heemstede - Op woensdag 4 
september vindt de Open Dag 
van WIJ Heemstede plaats in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemste-
de, van 13.30 – 17 uur. WIJ Heem-
stede biedt diensten aan voor al-
le inwoners van Heemstede, o.a. 
hulp bij de fi nanciële admini-
stratie, maatschappelijke hulp 
op het gebied van wonen, in-
komen, dagbesteding, partner- 
en familierelaties en het verwer-
ken van ingrijpende gebeurte-
nissen, computerhulp, hulp bij 
kleine klussen in en om het huis. 
Het vrijwilligerspunt valt ook on-
der WIJ Heemstede, waar u te-
recht kunt met al uw vragen over 
(het werven of aanbod van) vrij-
willigers. Maar ook organiseert 
WIJ Heemstede cursussen voor 
jong en oud en activiteiten zo-
als de Knutselclub, de kinderdis-
co, workshops, lezingen, fi lma-
vonden enz. Op de Open Dag op 
woensdag 4 september kunt u in-
formatie krijgen over deze acti-
viteiten, docenten zijn aanwezig 
om uw vragen te beantwoorden 
en u kunt inschrijven voor een 
cursus. Gratis toegang.

Nazomermenu bij 
WIJ Heemstede

Heemstede - Iedere maand 
zijn er twee Themamaal-
tijden bij WIJ Heemstede, 
de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. Op maandag 2 
september is dat een Nazo-
mermenu.
Voor de maaltijden kunt u 
aan tafel tussen 17.15 en 18 
uur. De tafel staat gedekt 
voor het aantal personen 
waarvoor u reserveert. Kos-
ten: €11,50.  Reserveren hier-
voor kan tot uiterlijk 10 uur 
op de dag zelf, belt u hier-
voor: 023- 5483828.

Openluchtbioscoop aan de Vrijheidsdreef
Heemstede - Op zaterdag 7 sep-
tember vindt er een openluchtbi-
oscoop aan de Vrijheidsdreef in 
Heemstede plaats, met twee leu-
ke fi lms, lekker eten en drinken.

Voor het derde jaar organiseert 
Rotary Club Heemstede deze 
middag en avond met de twee 
topfi lms Huisdiergeheimen en 
Mamma Mia II – Here we go again. 

Tussen de fi lms door organiseert 
de Rotary Club deze keer ook het 

eerste Heemsteedse Mario Kart 
Game Kampioenschap. De op-
brengst van de kaartjes komt vol-
ledig ten goede van het behoud 
van de biodiversiteit in Heemste-
de via Stichting Bijenvrienden en 
imker Pim Lemmers en zijn acti-
viteiten op de Kinderboerderij ’t 
Molentje in Heemstede.

Programma: 
15.00 uur - Opening Foodcourt
15.30 uur - Start Huisdiergehei-
men

17.30 uur - Heemsteeds Mario 
Kart Game Kampioenschap, deel-
name gratis
20.00 uur - Start Hoofdfi lm Mam-
ma Mia II – Here we go again
22.00 uur - einde hoofdfi lm, Food-
court nog open.
Tickets bestellen via: https://
www.ticketview.nl/shop/rotary-
heemstede 
https://www.rotary.nl/heemste-
de/Openluchtbios/openlucht-
bioscoop-zaterdag-7-septem-
ber-2019/.
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Heemstede – Wist u dat de Wereld-
winkel in het begin Solidariteitswinkel 
heette? Dat was ruim 40 jaar geleden 
want anno 2019 beleeft Wereldwin-
kel Heemstede al zijn 41e jaar! Solidair 
zijn ze nog steeds aan de gedachte van 
destijds: een eerlijke prijs voor eerlij-
ke handel, ook wel fairtrade genoemd.
In 1978 startte een actieve groep men-
sen in Heemstede met de verkoop 
van koffi e en kunstnijverheid in ker-
ken en in de Appelkamer aan de Koe-
diefslaan. Nog altijd is er eerlijke koffi e 
maar sinds de opkomst van fairtrade 
producten in de schappen van diverse
supermarkten, ligt de nadruk meer op 
kunstnijverheid en cadeauartikelen.

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Heemstede – Wist u dat de Wereld-

Wereldwinkel 
Heemstede

Vrijdagmiddag jl. bracht ik een bezoekje aan de Wereldwinkel 
in het kader van de rubriek ‘Op de koffi e bij…’ en kreeg uiter-
aard fairtrade koffi e. Ik sprak er met vrijwilligers Rina en Clau-
dia. Terwijl laatstgenoemde in het bestuur zitting heeft, is Rina 
in de winkel te vinden. “We hebben 24 vrijwilligers”, vertelt Rina, 
“die alle een dagdeel werken.” Claudia vult aan: “Omdat wij een 
stichting zijn, is er een bestuur en ook daarin werkt men vrijwil-
lig.” 24 man (eigenlijk: vrouw, mannen hebben zich nog niet ge-
meld!) lijkt een fl ink aantal maar, “nieuwe medewerkers zijn al-
tijd welkom”, zegt Rina. Wie in de Wereldwinkel gaat werken be-
vindt zich in een ruimte met mooie artikelen. Veel aardewerk, 
kunst van bijzondere materialen (scrap metal bijvoorbeeld) en fi j-
ne sieraden. “Cadeauartikelen die we uitzoeken bij het fairtrade 
centrum in Culemborg”, geeft Claudia aan. Uiteraard worden de 
producten niet alleen op schoonheid ingekocht maar moet het 
doel: een beter leven voor kleine producenten uit ontwikkelings-
landen voorop staan. Het werkt ook dóór, zo kunnen producen-
ten in hun land weer investeren en ook zorgen dat (meer) men-
sen aan het werk kunnen. Deze gedachte is altijd al leidend ge-
weest. Wel werd het assortiment sinds de opening, 41 jaar ge-
leden, aangepast en werd de Wereldwinkel professioneler. Het 
pand aan de Raadhuisstraat kreeg een moderner interieur en de 
overkoepelende organisatie werkt goed aan een eigen identiteit 
met bijvoorbeeld een hedendaags logo.
 
Dat inmiddels in steeds meer winkels fairtrade voedsel te koop 
is, bijvoorbeeld TonyChocolonely’, is niet erg. “Wat dat betreft 
is de fairtrademissie geslaagd”, zo vinden Rina en Claudia. Fair-
trade levensmiddelen zijn zeker niet de hoofdzaak in de Wereld-
winkel. Er blijft nog genoeg over om zowel een goed doel te 
steunen alsook een mooi, handgemaakt artikel aan te schaffen 
waarbij vooral de authenticiteit aanspreekt.
Er zijn heel veel Wereldwinkels in ons land maar elke winkel is au-
tonoom. Zo zul je in elke vestiging weer andere artikelen aantref-
fen. In de Heemsteedse winkel nemen bijvoorbeeld aardewerk 
uit Tunesië en Zuid Afrika en kunst uit Zimbabwe een prominente 
plek in. Evenals de kleurige shawls die in Nepal worden gemaakt. 
Voor alles geldt: het zijn bijzondere producten.

Wereldwinkel Heemstede, Raadhuisstraat 29.
Info: www.wereldwinkelheemstede.nl.
Joke van der Zee

Fairtrademissie van de Wereldwinkel geslaagd

  verkoop@heemsteder.nlMogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?

 Heerlijke dag voor de vrijwilligers

Hartekampbewoners in oldtimers naar Zandvoort
Heemstede - Het lukte vele old-
timers om zondagmiddag onder 
begeleiding van het motorbege-
leidingsteam de boulevard van 
Zandvoort te bereiken. Niet alle-
maal, sommige oude auto`s red-
den het niet in de fi le. Kokende 
motoren en ga je dan veel star-
ten, dan raakt de accu ook nog 
uitgeput. Maar met 60 deelne-
mers die in colonne rijden, is er al-
tijd hulp in de buurt. Het deerde 
de gasten in de auto’s niet, de bij-
na honderd cliënten van de Har-
tekamp, mensen met een beper-
king.

Aad en Petra Westerink uit Heem-
stede hebben zo’n zestig auto’s
georganiseerd uit de regio met 
chauff eurs en begeleiders die 
weten wat de bewoners van de 
Hartekamp verwachten. Met 
echt schitterende Amerikaanse 
sleeën die zo uit de Hollywood-
fi lms komen, stijlvolle Triumphs, 
de gangsterwagens van Citroën 
en de Eend. Een hele organisa-
tie om met zo’n colonne de weg 
op te gaan en zeker op een van 
de drukste stranddagen. Maar 
de spitsrijder van het motor-
begeleiding team kent zijn vak. 

Bloemendaal wijst bezwaar 
Laantje van Alverna af
Regio - Het college van Bloemen-
daal heeft een besluit genomen 
over de openbaarheid van het 
Laantje van Alverna. Dit melden 
de Fietsersbond en Wandelnet in 
hun nieuwsbrief. Het college wijst 
het bezwaar van de Fietsersbond 
en Wandelnet af en legt daarbij 
het advies van bezwarencommis-
sie ter zijde. De bezwaarschriften-
commissie oordeelde dit voorjaar 
dat het college de feiten onvol-
doende had onderzocht. Het col-
lege oordeelt dat ze de “verklarin-
gen van eigenaren van de weg 
overtuigender vinden, dan ver-
klaringen van passanten die zeg-
gen geen bordjes te hebben ge-
zien.” Het college herhaalt wat ze 
in afwijzing van handhavingsver-
zoek al noemde: “Het Laantje van 

Alverna is geen openbare weg, 
want de gemeente heeft zich al-
tijd op dat standpunt gesteld.”  
Volgens de Fietsersbond en Wan-
delnet en gaat het college volle-
dig voorbij aan de verjaringster-
mijn van 10 jaar (i.p.v. de gebrui-
kelijke 30 jaar), aangezien het 
laantje een tijd lang in bezit was 
van gemeente Amsterdam. 

De uitspraak hebben Fietsers-
bond en Wandelnet moeten af-
dwingen via de rechter. De rech-
ter veroordeelde de gemeen-
te tot het vergoeden van de pro-
ceskosten en legde een dwang-
som op als niet binnen 2 weken 
uitspraak gedaan zou worden. De 
kwestie heeft Bloemendaal in-
middels bijna 3500 euro gekost. 

Het Laantje van Alverna (foto aangeleverd door Fietsersbond/Wandelnet).

Deze vrijwilligers maken het mo-
gelijk om de gehandicapten een 
onvergetelijke rit te bezorgen. 
Alleen het uitzwaaien met coör-
dinator Vrije Tijd en Vrijwilligers, 
Wilma Onderwater, is al een he-

le ceremonie waar iedereen en-
thousiast aan meedoet.
Glunderende chauff eurs bij de 
start, familie aan de kant en daar 
gaan de vrolijke gezichten, rich-
ting Julianalaan in Overveen 

waar ze de Zeeweg op willen.
De meeste oude auto’s redden 
het, een enkele moet even gehol-
pen worden en gaat via een an-
dere mooie route weer naar de 
Herenweg.

Voor de chauff eurs een leuke dag 
om bij te praten over hun hob-
by. Dat deden ze vooral tijdens 
de lunch die ze aangeboden kre-
gen van het Fonds Hartewensen 
die wensen van bewoners invul-

len, die niet door AWBZ of WMO 
betaald kunnen worden. Vrijwil-
ligers vullen veel individuele vra-
gen van cliënten in, dat maakt de 
dag zo zinvol. Hartekamp heeft 
een goede naam in vrijwilligers-
werk en het adres voor contact is:
vtenv@hartekampgroep.nl.

Wat hebben die vrijwilligers ge-
noten van die prachtige dag en 
hun cliënten ook.
Ton van den Brink
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Geschiedenis
De woelige geschiedenis van re-
ligie en kerken deed Münster 
meermaals op haar grondves-
ten schudden. Het is een van de 
Europese steden waar religie en 
macht door de eeuwen heen vaak 
van machthebber wisselden. Een 
veelvoud van kerken getuigt hier 
nog immer van. In het kort: Mün-
ster begon als de nederzetting en 
werd echt als plaats door Karel de 
Grote in 793 gesticht. De naam 
Münster is afgeleid van het Latijn-
se Monasterium, dat klooster be-
tekent. De stad verwierf in 1170 
stadsrechten. In de Middeleeu-
wen was Münster een fl orerende 
Hanzestad. 

De reformatie laaide in 1532 op 
in het aanvankelijk Roomse Mün-
ster. Jan van Leiden, predikant 
van de zogenaamde Wederdo-
pers, trok bloedig en hard van 
leer tegen de rooms-katholieken. 
Zijn naam is nog terug te vinden 
in de uitdrukking ‘zich met een 
jantje-van-leiden ergens van af-
maken’. Doordat de bisschoppen 
militair ingrepen, werd Münster 
weer katholiek. De leiders van de 
Wederdopers werden gemarteld 
en ter dood gebracht. Hun lijken 
werden tentoongesteld in kooi-
en, die aan de toren van de Lam-
bertikerk (bouw 13e/14e eeuw) 
bungelden, ter afschrikking. Die 
kooien zijn nog steeds te zien aan 
de buitenkant van de toren. 

In de 17e eeuw woedden religi-
euze oorlogen, zoals onze Tach-
tigjarige Oorlog en de Dertigja-
rige Oorlog in Duitsland. In 1648 
maakte de Vrede van Münster in 
mei en de Vrede van Westfalen in 
oktober een einde aan beide oor-
logen. De schilderijen van Gerard 
ter Borch met Adriaan Pauw, zijn 
getuige van de Vrede van Mün-
ster. Het origineel (gedateerd 
rond 1646), dat de reis van Adri-
aan Pauw met zijn gevolg naar 
Münster uitbeeldt, hangt in het 
Stadsmuseum (gratis toegang!), 
waar de volledige geschiede-
nis van de stad is te zien. Van de 
ondertekening van de Vrede van 
Münster is een werk gemaakt 
naar het origineel van Ter Borch, 
rond 1670. 
Münster werd een vorstenbis-
dom. Het voormalige prins-bis-
schoppelijke kasteel met bota-
nische tuin (bouw tussen 1767-
1787) getuigt hier nog van. Aan 
deze heerschappij kwam met de 
komst van Napoleon een einde. 
Na het Napoleontische tijdperk 
kwam Münster toe aan Pruisen, 

dat vanaf 1871 deel uitmaakte 
van het eengeworden keizerrijk 
Duitsland. In de Tweede Wereld-
oorlog werd Münster door geal-
lieerde bombardementen gro-
tendeels verwoest. Na de oorlog 
is de stad in de oorspronkelijke 
staat herbouwd. 

Kerken
Wie Münster zegt, zegt kerken. 
Dat klopt, de stad is bezaaid met 
vele kerken en liefhebbers hier-
van komen volop aan hun trek-
ken. De kathedraal, de St. Pau-
lusdom in zijn de huidige vorm 
en laatromantische architectuur, 
stamt uit 1225. Natuurlijk ook be-
kend de hierboven genoemde St. 
Lambertikerk met de hangende 
kooien aan de toren. Hier hield 
de ‘Leeuw van Münster’, kardinaal 
Von Galen, zijn moedige toespra-
ken tegen het nazisme. Verder de 
St. Servatikerk uit 1230, waar de 
eerste Doperspreek werd gehou-
den door Bernd Rothman in de 
16e eeuw, het voorbeeld voor Jan 
van Leiden. Andere kerken zijn de 
Jezuïtische Petrikirche, de Lieb-
frauen-Überwasserkirche, de St. 
Ludgeri (oorspronkelijk 1173) en 
de Clemenskirche. Deze laatste 
kerk is samen met de Erbdrosten-
hof, een adelhof, het werk van de 
beroemde architect Johan Con-
rad Schlaun (1695 – 1773). Mün-
ster beschikt ook nog over een 
synagoge uit 1961. Het Joden-
dom gaat terug tot de 12e eeuw 
in Münster.

Studenten- en fi etsstad
De huidige universiteit van Mün-
ster is een van de grootse univer-
siteiten van Duitsland, die in 1902 
offi  cieel werd benoemd door kei-
zer Wilhelm II. In 1907 krijgt de-
ze universiteit de naam Westfäli-
sche Wilhelms-Universität. In de 
stad zijn dan ook veel studenten 
te vinden, ook op de fi ets. Dat is 
niet zo gek, want Münster is een 
van de grootste fi etssteden van 
Duitsland, samen met de stad 
Karlsruhe. 
De fi ets hier wordt naast het 
Duitse woord (Fahr)rad, ook wel 
‘Leeze’ genoemd. Je ziet inder-
daad veel fi etsers, die ineens als 
een duveltje uit een doosje uit el-
ke straathoek tevoorschijn kun-
nen komen, dus opletten gebla-
zen. In het Stadsmuseum is nu 
een overzichtstentoonstelling te 
zien over de geschiedenis van 
de fi ets. Daarbij zijn ook unieke 
fi etsontwerpen, de zogenaamde 
J.R.D. Bikes, te bewonderen van 
kunstenaar James Rezai. Een wa-
re must see. 

Münster, zo machtig mooi!
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 machtig mooi! machtig mooi!
De Heemsteder op reis:

Münster: een en al diversiteit
Münster heeft diverse musea, 
theaters, cultuur en ook veel 
groen, waar het prima verpozen 
is. En er is nog een wetenswaar-
digheid: in Münster bevindt zich 
tevens een vestiging van het Ne-
derlands consulaat. Daarnaast is 
Münster uitermate geschikt als 
het aankomt op winkels, restau-
rants, bars en terrassen. In de zo-
merperiode fl aneert iedereen 
graag door de straten van het 
fraaie historische centrum, om 
daarna verwend te worden met 
heerlijk eten en drinken. De Duit-
se gastvrijheid kent geen gren-
zen. En het is nog gezellig ook. 
Zum Wohl!
Er is nog zoveel meer te vertellen 
over Münster. Kijk daarom voor 
meer informatie (ook in het Ne-
derlands) op: http:/
www.tourismus.muenster.de.
Tekst en foto’s: Bart Jonker

Heemstede – Münster, de al meer dan 1200 jaar oude Duitse
bisschops- en handelsstad, is een op smaak gebrachte melan-
ge van charme, fl air, historie en pracht en praal. Münster is zeker 
de moeite waard. De Heemsteder ging op reis in de voetsporen 
van Adriaan Pauw. De Heer van Heemstede, raadspensionaris èn
diplomaat, die deel uitmaakte van de delegatie die hier op 15 
mei 1648 de Vrede van Münster tekende in de Vredeszaal van het
Historische Raadhuis (bouw 14e eeuw). Hiermee werd het einde 
van de Tachtigjarige Oorlog bezegeld. 

Prinzipalmarkt met St. Lambertikerk. St. Paulusdom met weekmarkt.

Stadtweinhaus (uiterst rechts).

Stadstoerbus met op achtergrond Clemenskirche.

Veel groen in Münster.

Historisch Raadhuis.
Kooien boven de klok aan de toren 
van de St Lambertikerk. Liebfrauen-Überwasserkirche.

Kasteel en botanische tuin.

Ondertekening van de Vrede van Münster, naar het origineel van Gerard 
ter Borch, omstreeks 1670.
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Afscheid voorzitter Jaap Verschoor van HVHB
Heemstede - Wethouder Sjaak 
Struijf sprak bij het afscheid van 
Jaap Verschoor, oud-voorzitter 
van de HVHB, Historische Vereni-
ging Heemstede Bennebroek, 
over de vele positieve verande-
ringen tijdens zijn 12-jarig bestu-
ren van de vereniging. Over het 
serieus genomen worden bij in-
spraaksessies, wat in het verleden 
wel anders was. Want in de waan 
van de dag wil men weleens 
voorbijgaan aan de geschiedenis 
van objecten bij de bouw, groen-
voorzieningen, winkels of cultuur. 
Mensen het gevoel van waarde 
van de historie meegeven. Heer-
lijk om die vernieuwde Heerlijk-
heden, het lijfblad, te zien. Sjaak 
had als afscheid enige historische 
boeken, voor Jaap nog onbeken-
de uitgaven, beter kun je het niet 
uitzoeken. Lieuwe Zoodsma van 
het Noord-Hollands Archief sprak 
over het kritisch meedenken van 
Jaap, zijn zorg voor het kwetsbare 
erfgoed, het inschakelen van de 
pers en zijn aanpak om de naar 
binnen gekeerde club naar bui-
ten te sturen. 

Was Marc de Bruijn eigenlijk de 
assistent van de voorzitter Jaap 
Verschoor of assisteerde Jaap 
Marc? Marc is verheugd dat Jaap 
nu voorzitter is van de Raad van 
Advies met als medeleden Bert 
Liefelt, Ad van der Zee en Marc de 
Bruijn.  Marc had een prachtig sa-
mengesteld fotoboek voor hem 
mee. Anja Kroon had een catalo-
gus mee van de dames van het 
Archief.

Historettes in de Pauwehof
In de grote zaal van de Pauwe-
hof, waar de afscheidsrecep-
tie plaatsvond, klonk het zang-
trio met de dames Ellen Kerk-
vliet, Gerry Weijers en Marloes 
van Buuren met hun ode aan de 
nu oud-voorzitter. Het publiek 
kon het refrein meezingen en 
dat past mooi in het denken van 
Jaap Verschoor: “mensen binden”.                                                                                                                                         
Jaap Verschoor vond zelf dat er 
nu zoveel geschiedeis is en bij 
komt dat hij wil schrappen en be-
ginnen bij 1620 als Adriaan Pauw 
Heemstede koopt, inclusief Ben-
nebroek met een knipoog naar 

de burgemeester Elbert Roest die 
de boodschap direct begreep. 
Mooi begin als bestuurder van 
het gedenkjaar Adriaan Pauw 
2020, nu 400 jaar geleden.

Hoogtepunten zijn de zeer druk-
bezochte vergaderingen in de 
Burgerzaal en Trefpunt Benne-
broek. De gestileerde opzet van 
Heerlijkheden, de eigen uitgaven 
van Groenendaal, Binnenweg en 

de succesvolle verkoop van ande-
re uitgaven. Bij een afscheid mag 
je namen noemen, hij had bijzon-
dere bindingen met Hans Krol, 
Frans Harm, Anja Kroon en de 
reeds ontvallen Gerard Brandt en 
Ton Bruseker. Tijd voor de bitter-
ballen van Remco die de drankjes 
lekker koel had staan. Dat praat 
lekker bij.

Ton van den Brink

Jaap Verschoor met Marc de Bruijn.Links Jaap Verschoor met wethouder Sjaak Struijf.

De Historettes.

Boekhandel Blokker tijdelijk verhuisd
Heemstede - In verband met 
de uitbreiding van Boekhandel 
Blokker op Binnenweg 138, is de 
boekhandel sinds 13 augustus tij-
delijk verhuisd naar Binnenweg 
82 (het oude pand van Schoen-
winkel Nelson), tot en met 13 ok-
tober.  
De verhuizing liep voorspoedig 
en werd in twee dagen gereali-
seerd.
Eigenaar Arno Koek: “We hadden 
op zondag een team van 14 men-
sen: een inpakploeg, een trans-

portploeg en een uitpakploeg. 
Het ging fantastisch en iedereen 
heeft keihard gewerkt.
Het nieuwe tijdelijke pand is iets 
dieper dan de oude winkel en 
dat heeft een ruimtelijk beeld. 
Hierdoor kunnen we alvast wen-
nen aan een vernieuwde en grote 
winkel straks”, als dus Arno Koek.
Op Binnenweg 138 én op num-
mer 132 wordt hard gewerkt aan 
de uitbreiding. Half oktober moet 
de verbouwing klaar zijn en keert 
Boekhandel Blokker weer terug 

op het oude vertrouwde adres: 
met ruimte voor een betere pre-
sentatie, een podium voor au-
teursbezoeken, een grote leesta-
fel en een gezellig zitje met bank 
en fauteuils. 
Arno: “Over acht weken kan ieder-
een het resultaat komen bekijken 
met een (hopelijk) spectaculaire 
opening.”
Tot die tijd is iedereen welkom op 
Binnenweg 82, of online via www.
boekhandelblokker.nl of via de 
WhatsApp 06-18336320.

Heemstede - Op zaterdag 31 
augustus, van 9 tot 14 uur kunt
u bij Sfeervol bijzonder/mooi, Jan 
Miense Molenaerplein 8 in Heem-
stede,  terecht voor een kleur-
advies. Laat u vertellen welke 
kleuren bij u passen of vraag ad-
vies over de kleuren, die u ge-
bruikt, u wel de juiste uitstraling 
geven.
Bij een globaal advies krijgt u te 
horen of u het moet gaan zoeken 
in de warme of juist in de koe-
le kleuren. Na een kort gesprek 
weet u welke richting u zou moe-
ten opgaan. Voor zo’n globaal ad-
vies betaalt u € 7,50.

Ook kunt u een afspraak maken 
voor een uitgebreid advies. Bij 
een uitgebreid advies wordt na-
gegaan in hoeverre u zou moeten 
kiezen voor koele of warme kleu-
ren, waarna de zuiverheid van de 
te kiezen kleuren wordt bepaald. 
Dit houdt in dat u advies krijgt 
of u voor heldere of gedempte 
kleuren moet gaan. En als laatste 
krijgt u advies over de kleurdiep-
te: lichte of juist donkere kleuren.
Daarna geeft dansschool Salsajoy 
in samenwerking met Ramond 
MacIntosch en dansschool Cuba-
tellama enige Salsademonstraties 
en workshops.

Salsa is een verzamelnaam voor 
verschillende Latijns-Amerikaan-
se dansen , zoals jazz een verza-
melnaam is voor muziekstijlen.
De dans is ontstaan in Latijns-
Amerkaanse landen en met na-
me Cuba heeft een hoofdrol ver-
tolkt in de wording van de salsa. 
Dansinvloeden uit Afrika en Euro-
pa stonden aan de bron.
In de loop der jaren ontwikkel-
de zich verschillende stijlen, de 
Cubaanse stijl, de Los Angeles 
stijl, de New York stijl en nog veel 
meer. Salsa wordt gedanst over 
de hele wereld.
De lesgroep Salsajoy bestaat uit 

dames van een zekere leeftijd, zij 
dansen quasi gemakkelijke fi gu-
ren, maar probeer het eens na te 
doen.  Belangstellenden worden 
uitgenodigd om na de demon-
stratie mee te dansen in twee 
workshops van ongeveer een half 
uur, om 14 uur en om 15.30 uur. 
Bovendien zal er een Rueda wor-
den gedanst. Het is echt voor ie-
dereen. Dus iedereen zeer van 
harte welkom.

Het gratis festijn speelt zich af 
op de stoep, buiten, op het ter-
ras van Sfeervol.  Bij regen? Dan 
wordt er geïmproviseerd.

Kleuradvies en Stoepsalsa bij Sfeervol bijzonder/mooi

Hierbij reageer ik op het artikel van Joke van der Zee, Wijk in 
Beeld over de Geleerdenwijk. Ja, de Geleerdenwijk heeft wat 
van een dorp, het pleintje van de Te Winkelhof met de stort-
bakken heeft wat van de dorpspomp.
Over de speelplekken. Joke van der Zee moet maar eens op 
woensdagmiddag komen kijken als de vakantie voorbij is.  
Maar er wonen inderdaad veel ouderen in de wijk, dankzij de 
kleine fl ats aan de Stevinlaan.

Wat ook leuk is dat de wijk barst van de parkeerplaatsen in de 
zuidwesthoek en ze zijn zo geplaatst dat je de autos niet ziet. 
Daar is over nagedacht.
Helaas is er in die hoek veel onderhoud voor de gemeente 
wat hagen en borders betreft. En daar wordt de laatste tijd 
(on)aardig de hand mee gelicht. Vooral dit jaar. Af en toe een 
stukje, vooral na klachten, maar nooit helemaal af. De bor-
ders aan de Eyckmanlaan staan helemaal in het verdom-
hoekje en groeien helemaal dicht o.a. door hedera, Lonicera 
Nitida, Pyracantha (vuurdoorn) en zaailingen.

De achterkant van de kleine fl ats ligt aan de Eyckmanlaan en 
bij de oplevering was de hele border van de gemeente. Veel 
benedenbewoners namen delen in voor een eigen tuintje. 
Dat mocht op den duur. Dat scheelde de gemeente ook in 
onderhoud. Toen ik hier bijna 13 jaar geleden kwam wonen 
werd 2 maal per jaar de hele wijk gesnoeid. Aan de Eyckman-
laan wordt nu alleen het randje gesnoeid.

Mevr. E. Hoedemaeker, Heemstede

LEZERSPOST
Reactie op artikel Geleerdenwijk 

Terrassentest 
Zomer 2019

Cruquius  – Deze zomer gingen 
we opnieuw langs de terras-
sen van Heemstede en omge-
ving, dit keer voor koffi  e met ge-
bak. Is de koffi  e op smaak, hoe 
is de temperatuur en de presen-
tatie? Wat is de keuze qua ge-
bak en hoe bevalt deze zoetig-
heid? We letten ook op de hy-
giëne: zijn de tafeltjes, kopjes 
en schoteltjes schoon, het toi-
let gepoetst en wat is de alge-
mene indruk van het bezoch-
te etablissement? In de laatste 
week van augustus, net voor 
de start van het schoolseizoen, 
geeft de zomer een aangename 
toegift. We pakken daarom de 
fi ets voor wat verkoeling in de 
natuur. Op 10 fi etsminuten rij-
den ligt het recreatiegebied ‘De 
Groene Weelde’. Niet alleen het 
weelderige groen, maar ook de 
muziek trekt ons aan. Het zijn de 
geluiden van dancefestival Mys-
teryland…..  

Waar: Kruisweg 1625, Cruqui-
us. Omdat twee mannen in ge-
le hesjes ons beletten om door 
te rijden (de beveiliging van het 
festival), zoeken we een plaats-
je op het eerste terras dat we te-
genkomen: Het Pannenkoeken 
Paviljoen.                                                                            
Wanneer: Zaterdagochtend 
tussen11 en 12 uur. Het terras 
aan de voorzijde is drukbezet, 
maar de achterzijde heeft nog 
een fl ink terras met een grote 
tuin inclusief een speeltuintje. 
Wie zijn er: Aan de voorkant 
voornamelijk stelletjes en in de 
tuin enkele gezinnen met kin-
deren.
Bestelling: We bestellen 2 kop-
pen cappuccino en vragen naar 
het gebak. We kunnen kiezen 
uit brownietaart, appel-noten-
taart en de taart van de dag, een 
kersenvlaai. We nemen een stuk 
van de laatste twee soorten. 
Met slagroom.         
Wij krijgen: De cappuccino 
wordt geserveerd in een lage 
kop en is heerlijk van smaak en 
bovendien heet, zoals het hoort. 
Het vlokje cacao ontbreekt. De 

appel-notentaart smaakt heer-
lijk en de vlaai is lekker vers. 
Allebei de gebakspunten zijn 
voorzien van een fl inke toef 
slagroom. Opvallend: zowel het 
gebak als de verrukkelijke slag-
room (vers gemaakt) zijn niet al 
te zoet zoals regelmatig het ge-
val is. Daarom proef je het fruit 
beter.riendelijk en snel.
Hygiëne: De banken en tafel-
tjes zijn schoon, net als de kof-
fi ekoppen en de gebakschotels. 
De menukaart is zeer uitgebreid 
en ligt op tafel. De toiletten zijn 
netjes.
De rekening: 2 cappuccino 5 
euro,1 appel-notengebak met 
slagroom 4,00 euro, 1 vlaai ge-
bak met slagroom 4, 00 euro. To-
taal 13,00 euro. 
Eindoordeel:  Bij het Pannen-
koeken Paviljoen ligt het accent 
waarschijnlijk op de pannen-
koeken, maar het is er ook goed 
toeven voor koffi  e met gebak. 
Kinderen kunnen er hun energie 
kwijt op de speeltoestellen en 
de trampoline. Voor gezinnen is 
dit een perfecte locatie aan de 
rand van het bos. De prijs/kwali-
teitverhouding vinden wij goed.

Mirjam Goossens

Deze week: Het Pannenkoeken Paviljoen

Nazomermenu bij 
WIJ Heemstede
Heemstede - Iedere maand zijn 
er twee Themamaaltijden bij WIJ 
Heemstede, de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede. Op maandag 

2 september is dat een Nazomer-
menu. Voor de maaltijden kunt u 
aan tafel tussen 17.15 en 18 uur. 
De tafel staat gedekt voor het 
aantal personen waarvoor u re-
serveert. Kosten: €11,50. Reserve-
ren kan tot uiterlijk 10 uur op de 
dag zelf, tel.: 023- 5483828.

Nog eenmaal genieten van groot 
muziekteam evangelische kerken

Heemstede - De diensten van 
‘Kerk van de Nazarener’ uit Haar-
lem worden al enige tijd samen 
met die van Nehemia Heemste-
de gehouden, in de aula van de 
Heemstede Barger Mavo aan de 
Koediefslaan. Dit vanwege de 
verbouwing van de Kerk van de 
Nazarener. Aanstaande zondag is 
de gezamenlijke dienst voor het 
laatst. De verbouwing van Haar-
lemse kerk aan de Zijlweg, hoek 
Randweg, gaat goed. De nieu-
we zaal is bijna klaar. In de nieu-
we situatie heeft de muziekgroep 

straks een podium waar snoeren 
zijn ‘ingebouwd’ en de grote be-
amers worden deze week beves-
tigd voor de presentaties op gro-
te schermen.
Voor Nehemia betekent de laat-
ste gezamenlijke dienst nog een-
maal genieten van een groot mu-
ziekteam dat de liederen bege-
leidt, van veel rennende kinder-
voeten en veel koffi  e- en thee-
drinken.
Wil je meemaken hoe de ge-
meenten samenwerken, kom dan 
zondag naar de Koediefslaan 73 
in Heemstede.  Er is dienst van 10 
tot 11.30 uur. Aanwezigen zingen 
in een ontspannen sfeer liederen 
over God, Vader, Zoon en de Heili-
ge Geest.  Voor kinderen is er een 
eigen bijeenkomst met een spel 
en een verhaal.
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Zevende seizoen Roze 
Salon Haarlem van start
Haarlem - De Roze Salon 55+ 
Haarlem opent op donderdag 
12 september weer haar deuren. 
In de afgelopen zomermaanden 
hebben de vrijwilligers het vol-
ledige culturele programma van 
het komende zevende seizoen 
voorbereid. Uiteraard hopen we 
dat alle plannen ook gerealiseerd 
kunnen gaan worden. 

De opening van het seizoen 
2019/2020 wordt verzorgd door 
Nicolette Knape en deze keer be-
geleid door haar vaste pianist Jas-
per Swank. 
Tijdens een rondreis door Frank-
rijk kwam Nicolette in aanraking 
met het Franse Chanson. Zij vond 

daarin de vrijheid, troost, passie 
en liefde die zij zocht in de mu-
ziek. Zij vertolkt het Franse en Ne-
derlandse chanson op een pak-
kende en boeiende wijze. Het op-
treden vindt plaats tussen 17 – 18 
uur. 

De Roze Salon 55+ is dé ontmoe-
tingsgelegenheid voor oudere 
homoseksuele mannen en lesbi-
sche vrouwen in Haarlem en om-
geving. Ontmoeting, gezellig-
heid, amusement zijn sleutelbe-
grippen. Zij vindt elke 2e donder-
dag van de maand plaats in wijk-
centrum Binnensteeds, Nieuwe 
Groenmarkt 20 in Haarlem en is 
geopend vanaf 16.30 uur. De toe-

gang is vrij. Zie ook:
www.rozesalonhaarlem.nl.

Nicolette Knape (fotograaf: Frank-
lin van der Er� ).

Nationale nachtvlindernacht
Vogelenzang - Ook benieuwd 
welke nachtvlinders er zoal in 
Zuid-Kennemerland vliegen? 
Kom dan op vrijdag 30 augus-
tus naar de Amsterdamse Water-
leidingduinen, ingang De Oase, 
1e Leijweg 2, Vogelenzang waar 
het mogelijk is om eenmalig ’s 
avonds na zonsondergang het 
duin in mogen. 
Voor deze nacht dient u zich wel 
op te geven bij Waternet: 020-

6087595 of bij het bezoekers-
centrum. Er worden maximaal 20 
mensen toegelaten.
Neem een zaklantaarn mee voor 
de terugtocht, het is dan stikdon-
ker. 

U wordt om 20.30 uur opgewacht 
bij de ingang van de Waterlei-
dingduinen, van waaruit geza-
menlijk naar de vangplaats ge-
gaan wordt. De lampen gaan om 

Foto: Marja Koning

Knipkaartkoor 
weer van start

Haarlem - Het Knipkaartkoor van 
Leny van Schaik begint weer op 
zondag 1 september. Van 12 tot 
13.30 uur is iedereen welkom om 
mee te zingen. Naast het zingen 
van gevarieerd repertoire, wordt 
aandacht besteed aan stemvor-
ming.  Knipkaarten à € 30,- voor 
vijf keer zingen zijn een half uur 
voor aanvang aan de zaal ver-
krijgbaar. Gebouw Zang & Vriend-
schap, Jansstraat 74, Haarlem. In-
lichtingen: 023-5312396, of via:
leny.van.schaik@12move.nl.
Meer informatie op:
www.lenyvanschaik.com.

Benefi etconcert in Oude Kerk
Heemstede - Op zaterdagavond 
31 augustus om 20 uur orga-
niseert de Stichting Vrienden 
van de Oude Kerk samen met 
de Stichting Podia Heemstede 
(SPH) een benefi etconcert in de 
Oude Kerk. Dit concert, het eer-
ste in het nieuwe concertseizoen 
2019/2020, wordt verzorgd door 
The International Holland Music 
Sessions (TIHMS). 
In de Oude Kerk treden op 31 au-
gustus twee jonge Russische mu-
sici op: German Tcakulov, altviool 
en Nikita Volov, piano. German 
speelt een stuk van Max Reger 
voor altviool. Samen spelen ze 
een sonate voor altviool en piano 
van Johannes Brahms. Na de pau-
ze speelt Nikita een pianosonate 
van Wolfgang Amadeus Mozart. 
Ten slotte spelen German en Ni-
kita samen een sonate voor altvi-
ool en piano van Paul Hindemith.
De toegangsprijs voor niet-vrien-
den is €20,-. Voor de Vrienden van 
de Oude Kerk  €15,-. Betalen kan 
bij de ingang van de Oude Kerk. 
De zaal is vanaf 19.30 uur open. 

U kunt zich ook voor dit concert 
aanmelden door te mailen naar 
secretaris@oudekerkheemstede.
nl.  

Nikita Volov (foto’s aangeleverd).

German Tcakulov.

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

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

 

 

 

 

 

 

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder 
Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

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

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

5

Vruchten, 
bessen en 
nazomerbloei 
in wandelbos 
Groenendaal
Heemstede - Op donderdag 
29 augustus organiseert het 
IVN Zuid-Kennemerland weer 
haar jaarlijkse nazomerexcursie 
‘Vruchten, bessen en nazomer-
bloei in wandelbos Groenendaal’. 
Verschillende bomen en struiken 
vormen vruchten en zaden voor 
het nieuwe voorjaar.

Dieren als konijnen en eekhoorns 
gebruiken de vruchten en zaden 
om de winter mee door te komen. 
De bloei aan bomen en struiken is 
afgelopen en de vruchten zijn ge-
zet. Wie zien wil hoe mooi Groe-
nendaal is op een prachtige nazo-
meravond moet zeker komen.

Deelname is gratis en vooraf aan-
melden is niet nodig. De groep 
verzamelt om 18.30 uur bij het 
info-paneel op de parkeerplaats 
van Restaurant Groenendaal 
(Groenendaal 3, Heemstede). De 
excursie duurt ongeveer 1,5 uur. 

Meer informatie via Wim Swin-
kels, tel. 023-5293302 of kijk op 
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Foto aangeleverd door IVN Zuid-
Kennemerland.

1.00 uur uiterlijk uit. Organisatie: 
KNNV-Haarlem e.o./nachtvlinder-
werkgroep.

Start van de Buurttafel
Heemstede - Op dinsdag 3 september start de Buurttafel, een 
plek in de wijk waar buren en maatschappelijke organisaties el-
kaar ontmoeten.
Om te verkennen wat leeft en in te zetten op blijvende contac-
ten en verbindingen. Er zijn al 6 data met een thema gepland 
voor de Buurttafel:

Thema Blije Buurt
Locatie Princehof, de Glip, Glipperweg 57:
3 & 10 september 10.00-12.00 uur
Locatie Plein1, Binnenstebuiten, Julianaplein 1:
15 & 22 oktober 9.30-11.30 uur 

Thema Gezond Ouder Worden
Locatie Princehof, de Glip, Glipperweg 57:
17 & 24 september 10.00-12.00 uur
Locatie Plein1, Binnenstebuiten Julianaplein 1:
29 oktober & 5 november 9.30-11.30 uur

Thema De Ontmoeting & Positief Leven
Locatie Princehof, de Glip, Glipperweg 57:
1 & 8 oktober 10.00-12.00 uur
Locatie Plein1, Binnenstebuiten, Julianaplein 1:
12 & 19 november 9.30-11.30 uur

WIJ Heemstede verzorgt koffi  e en thee.

Heemstede - Margo van  Door-
emalen uit Heemstede stuurde 
deze foto naar de redactie: “Tij-
dens een vaartochtje zag onze 
Iris (6 jaar) tot haar verbazing 
hoeveel afval er in het water
dreef in Heemstede en besloot 
met haar vader om het op te 
ruimen.”

Iris ruimt troep op 
uit Heemsteeds 
water

Eerste trainingen V.E.W. groot succes
Heemstede - Op zaterdag 17 au-
gustus was het dan zover, de eer-
ste jeugdtraining van V.E.W. stond 
op het programma. Technisch 
Jeugd coördinator Arnold Met-
tes en zijn staf hadden voor iede-
re leeftijdscategorie een fantasti-
sche training voorbereid. 

Alhoewel het weer niet helemaal 
meewerkte was de opkomst een 
groot succes. Naast de bestaan-
de V.E.W. leden konden er 15 en-
thousiaste nieuwe voetbaltalen-
ten verwelkomd worden.
Vooral de minigroep van 4 tot 
6-jarigen was geweldig. Het spel-
plezier was van de gezichten af te 
lezen.
Dat de eerste training een schot 
in de roos was bleek afgelopen 
zaterdag. Onder een stralende 
zon was opkomst nog groter dan 
de week ervoor. “Het enthousi-
asme bij de 4 tot 6-jarigen is zo 
groot dat we besloten hebben 
het hele seizoen met deze groep 
te blijven trainen”, aldus Mettes. 

Foto aangeleverd door V.E.W.

“Alle kinderen van 4 tot 6 jaar 
die op spelenderwijs willen leren 
voetballen zijn elke zaterdag och-
tend om 10 uur welkom.”
Wil je ook bij de leukste club van 
de regio voetballen, kom langs.
Alle kinderen van 7 t/m 11 kun-
nen bij V.E.W. direct in competi-
tieverband spelen. Tenues wor-

den door de club beschikbaar ge-
steld en het 1e jaar berekenen wij 
geen contributie.

Voor meer informatie kunt u al-
tijd contact opnemen met jeugd-
voorzitter, Michiel van Rooijen, 
jeugdvoorzitter@vewheemste-
de.nl.

Buitenmiddag door 
Platform Vluchtelingen
Heemstede - Op zaterdag 7 
september vindt een buiten-
middag plaats door het Plat-
form Vluchtelingen bij Kinder-
boerderij ’t Molentje aan de 
Burgemeester van Rappard-
laan 1 in Heemstede. Van 13.30-
16 uur.
Een speciale ontmoeting die 
voortgekomen is uit het Plat-
form Statushouders, waarin 
naast de Gemeente, Vluchte-
lingenwerk en WIJ Heemstede 
ook een aantal enthousiaste in-

woners deelnemen. Iedereen is 
welkom om mee te doen deze 
middag. Er is een familiespeur-
tocht om het bos en de kinder-
boerderij beter te leren kennen 
of voor het eerst te ontdekken.

Ook is er de mogelijkheid voor 
ouders om een schilderwork-
shop te volgen en om de fees-
telijkheid compleet te maken 
verwelkomen we u met een 
drankje en een hapje.
Deelname is gratis.

Al veel 
burendag-
activiteiten
Regio - Al 646 buurten in Noord- 
Holland hebben zich aangemeld 
voor Burendag. Dat meldt het 
Oranjefonds. Buren dag valt dit 
jaar op zaterdag 28 september. 

Het is nog wel mogelijk om een 
Burendagpakket aan te vragen. 
Dit pakket ontvangen mensen 
wanneer ze hun buurt voor 1 sep-
tember aanmelden en een Buren-
dagpakket aanvragen.
Dit kan tot 1 september via:
www.burendag.nl.
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Tuinenwedstrijd de Heemsteder 
met De Oosteinde

Reni en Ronald van der Meij Küller stuurden foto’s 
van hun voortuin aan de Clivialaan: “We krijgen over 
onze tuin enthousiaste reacties van passanten. Wij 
wonen sinds mei 2018 op deze geweldige plek en 
hebben dit jaar de voortuin rigoureus aangepakt. 
Aangezien de voortuin aan de Zandvoortselaan grenst, vonden wij het heel toepasselijk om schelpen als 
bodembedekking te gebruiken, (tevens een goede afwatering) en ook een mediterane look, vandaar o.a. 
oleanders en palmboompjes in verschillende maten donker rode geglazuurde potten.”

“Enthousiaste reacties 
van passanten”

Heemstede - Wat ontving de redactie veel inzendingen van uw tuinen. 
Kleurrijk, groen en veel bloemenpracht sloegen de klok, allemaal even 
fraai. Daarom plaatsen we hier nog enkele laatste geselecteerde inzen-
dingen. In september maken we de winnaar bekend van de hoofdprijs: 
een cadeaubon van Tuincentrum De Oosteinde van maar liefst 100 euro.

De laatste kleurrijke en
bloeiende tuinen! 

Mariannne Krauss stuurde foto’s in van haar tuin 
aan de Crayenesterlaan in Haarlem-Zuid. “Zoals 
u ziet woon ik niet in Heemstede maar 1 minuut 
van de Jan van Goyenstraat vandaan, waar ik de 

meeste boodschappen doe. Mijn tuin is mijn paradijsje waarin ik de 
hele dag werk, maar ook net zo veel zit om te lunchen, lezen en een middagslaapje te 
doen. Met 85 jaar word ik sneller moe dan invroegere jaren. De tuin geeft mij heel veel 
geluk en voldoening”, aldus Marianne.

“Tuin geeft mij geluk en 
voldoening”

Mariannne Krauss stuurde foto’s in van haar tuin 
aan de Crayenesterlaan in Haarlem-Zuid. “Zoals 
u ziet woon ik niet in Heemstede maar 1 minuut 
van de Jan van Goyenstraat vandaan, waar ik de 

meeste boodschappen doe. Mijn tuin is mijn paradijsje waarin ik de 

Jos van Lammeren stuurde foto’s van zijn tuin aan 
de Vijfherenlaan. Hij vertelt trots: “Mijn achtertuin 
heb ik gecreëerd met perkplantjes van Tuincen-
trum De Oosteinde, dus ik ben klein begonnen!”

“Klein begonnen”

“Voor mij is de tuin een waar rust-
plekje in de Linge”, aldus Yvonne 
Hoppen uit Heemstede.

“Rustplekje in de Linge” 

Leny en Jan van Bentem vertellen trots 
over hun tuin aan de Kees van Lentsin-
gel. “Op aanraden van buren en voor-
bijgangers hebben we toch weer be-
sloten mee te doen met de Tuinenwed-
strijd. 
Na een moeilijke start en de wispelturi-
ge weersinvloeden is de tuin werkelijk 
weer schitterend dit jaar.
Alles groeit en bloeit heel mooi. Wat 
ons opvalt is dat er veel vlinders, hom-
meltjes, bijen en wespen zijn dit jaar.”

“Op aanraden meedoen 
aan de Tuinenwedstrijd”

Mevrouw Koster geniet op haar balkon in De Ro-
zenburgh aan de Zandvoortselaan van de boot-

jes aan de Leidsevaart, 
de bloeiende bomen 
aan de Asterkade in het 
voorjaar en de prachtige 
zonsondergangen die 
gerefl ecteerd worden in 
de ruiten van het Kenne-
merhage-gebouw.

aan de Asterkade in het 
voorjaar en de prachtige 
zonsondergangen die 
gerefl ecteerd worden in 
de ruiten van het Kenne-
merhage-gebouw.

“Genieten van 
het uitzicht op 
mijn balkon”





Heemstede - Niet zelden leeft 
men tijdens de vakantieperio-
de ietwat ongezonder. Tijd dus 
om alle in de vakantie gemaak-
te goede voornemens ten uitvoer 
te brengen. Probeer het eens met 
Tai Chi. Wetenschappers conclu-
deerden dat beoefenaren van 
deze sport hun houding verbe-
terden en spieren beter worden 
gebruikt. Ook hebben de herse-
nen er baat bij en kan de (te ho-
ge) bloeddruk dalen. Door iets 
nieuws aan te leren worden de 
hersenen gestimuleerd.

Tai Chi/Chi Kung zijn energe-
tische oefeningen waarin de 
ademhaling centraal staat, vanuit 
het brein stuurt het lichaam via 
rustig uitgevoerde bewegingen 
de ledenmaten aan. De ademha-
ling wordt rustiger. De kans op 
blessures is nihil. Er is geen fy-
siek contact en alle bewegingen 
worden vloeiend uitgevoerd. Niet 
verwonderlijk dat juist onder ou-
deren deze sport steeds populair-

der wordt. Veel beoefenaren be-
ginnen de dag met een paar oe-
feningen om het lichaam en de 
geest klaar te stomen voor een 
nieuwe (vaak hectische) dag. Wie 
kent niet de beelden van duizen-
den Chinezen die in parken en op 
pleintjes uiteenlopende bewe-
gingen maken. Zelfs op scholen 
wordt daar tijd vrijgemaakt om 
via Tai Chi kort met lichaam en 
geest bezig te zijn.

In Heemstede bestaat al jaren de 
mogelijkheid lessen in Tai Chi te 
volgen aan de Offenbachlaan 1. 
Met één lesuur per week bouwen 
de deelnemers langzaam kennis 
op van de verschillende bewe-
gingen.

Mocht uw interesse zijn gewekt. 
Roy van den Bergh is een van de 
weinige rijks gediplomeerde do-
centen. Hij begeleidt leerlingen 
op een verantwoorde wijze. Zijn 
jongste leerling is 5 jaar oud de 
oudste is 86 jaar.

Via de website:
www.taichitrainen.nl en/of www.
kenkungfu.nl of via telefoonnum-
mer 020-6596914 kunt u contact 
opnemen en informatie inwin-
nen of een eventuele proefkaart 
(strippenkaart) bespreken. 
Eric van Westerloo

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

12 september
  Nicolette Knape bij de Roze Sa-
lon 55+. Nieuwe Groenmarkt 
20 in Haarlem. Van 17-18 u. Zie 
ook www.rozesalonhaarlem.nl.

12 t/m 28 september
  Calender girls in Haarlemmer-
hout Theater. Van Oldenbarne-
veltlaan 17 in Haarlem. Speel-
data: Donderdag 12, 19, 26, 
vrijdag 13, 20, 27 en zaterdag 
14, 21, 28 september.  Aanvang 
20.15 uur. Kaarten 17,50, te be-
stellen via www.haarlemmer-
houttheater.nl.

Foto: Marja Koning

Vrijdag 30 augustus
  Nationale nachtvlindernacht. 
Amsterdamse Waterleiding-
duinen, ingang De Oase, 1e 
Leijweg 2, Vogelenzang, om 
20.30 u. Aanmelden op 020-
6087595. Max. 20 personen.

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

  Kleuradvies en Stoepsalsa bij 
Sfeervol bijzonder/mooi. Jan 
Miense Molenaerplein 8 in 
Heemstede. Kleuradvies van 
9=14 u. Salsa om 14 en 15.30 u.

  Workshop piccalilly maken 
bij KIMT. Locatie: Tuinhuis van 
KIMT, Herenweg 18 te Heem-
stede, ingang Groenendaal-
se Bos tegenover het Manpad. 
Va 14-16 u. Kosten €17,50, max 
10 deeln. Inschrijven via info@
kominmijntuin.com of tel.: 023-
5282651.

▲

  Benefietconcert in Oude Kerk. 
Wilhelminaplein. Aanvang 20 
u, zaal open 19.30 u. Niet-vrien-
den €20,-, Vrienden van de 
Oude Kerk €15,- aanmelden 
via secretaris@oudekerkheem-
stede.nl. 

7 september
  Biomarkt. Haarlemmer Kweek-
tuin, ingang Kleverlaan 9, 
Haarlem. Van 10-15 u. Meer 
informatie op: www.haarlem-
merkweektuin.nl.

  Buitenmiddag door Platform 
Vluchtelingen. Kinderboerde-
rij ’t Molentje, Burgemeester 
van Rappardlaan 1, Heemste-
de. Van 13.30-16 u. Gratis deel-
name. 

  Openluchtbioscoop aan de 
Vrijheidsdreef. Van 15-22 uur. 
Tickets bestellen en info via: ht-
tps://www.ticketview.nl/shop/
rotaryheemstede, https:// 
www.rotary.nl/heemstede/
Openluchtbios/openluchtbi-
oscoop-zaterdag-7-septem-
ber-2019/.

8 september
  Tuinconcert op Berkenrode. 
Herenweg 131, Heemstede. 
Aanvang 15 u. Toegang: € 25,- 
incl. welkomstdrankje en kin-
deren t/m 16 j. gratis. Kaarten 
via www.berkenrodetuincon-
cert.nl.

15 september
  Superhero Kidsrun. Burge-
meester Reinaldapark, Haar-
lem. Gratis. Meer info en in-
schrijven op: www.superhero-
kidsrun.nl.

16 september
  Mediaspreekuur. Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1. 

 Van 14.00-15.30 u. Gratis.

2 september
  Nazomermenu bij WIJ Heem-
stede. WIJ Heemstede, de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Aan tafel tussen 17.15-18 u. 
Kosten: €11,50. Reserveren tot 
uiterlijk 10 uur op de dag zelf, 
op: 023- 5483828.

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

  Open Dag WIJ Heemstede. He-
renweg 96 in Heemstede, van 
13.30 – 17u. Gratis toegang.

TENTOONSTELLINGEN

T/m 31 augustus
   Expositie Vera Bruggeman in 

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

 T/m 1 september
  Diverse activiteiten Franse tijd 
Teylers Museum. Spaarne 16, 
Haarlem. Meer informatie op: 
www.teylersmuseum.nl.

T/m 5 september
  La Dolce Vita verbeeld. Kloos-
tergangen in het Haarlemse 
Stadhuis, Grote Markt 2, Haar-
lem. Werkdagen van 8-17 u. 
Meer informatie op: www.
kzod.nl.

T/m 8 september
  Expositie Emilio Sánchez in De 
Waag. Spaarne 30, Haarlem. 
Geopend do t/m zovan 13-17 
u. tot 17 uur. Meer info: www.
kzod.nl .

Tot 15 september
  Rembrandts Wereld in Tey-
lers Museum. Teylers Museum, 
Spaarne 16 in Haarlem. Voor 
meer informatie: www.teylers-
museum.nl.

Tot 24 september
  Expositie Haarlem Filmstad in 
Museum Haarlem. Groot Hei-
ligland 47, in Haarlem. Ope-
ningstijden: di t/m za van 
11.-17 uur/zo en ma 12-17 u. 
Zie: www.museumhaarlem.nl.

Tot 30 september
  Expositie schilderijen Dick van 
Groen bij Sfeervol bijzonder / 
mooi. Jan Miense Molenaer-
plein 8, Heemstede.

T/m 27 oktober
  Tentoonstelling Panorama Tu-
lipland 3.0. Museum de Zwar-
te Tulp, de Heereweg 219, 
Lisse. Meer info op: www. 
museumdezwartetulp.nl.

31 augustus t/m
12 oktober

  Expositie ‘Dit is wat ik wil’. Gale-
rie de Tuinkamer, Wilsonstraat 
61, Hoofddorp. Meer informatie 
op: www.galeriedetuinkamer.nl. 

  Tentoonstelling Stadsgezich-
ten Haarlem en Amsterdam. 
Kunstcentrum Haarlem, Ge-
dempte Oude Gracht in Haar-
lem. Gratis toegang . Meer info 
op: www.kunstcentrum-haar-
lem.nl. 

14 september t/m
14 november

  Duurzaam textiel in Kunstcen-
trum Haarlem. Gedempte Ou-
de Gracht 117-121, Haarlem. 
Met lezing op 14 september, 
aanvang 14 u. (Aanwezigheid 
graag melden via info@kunst-
centrum-haarlem.nl.) Meer in-
formatie op: www.kunstcen-
trum-haarlem.nl. 

Vrijdag 12.00-13.00 uur

 Tai Chi/Chi Kung
Beweging, Meditatie &
Ademhalingsoefeningen

Locatie: Offenbachlaan 1
www.taichitrainen.nl

020 - 659 69 14

Heemstede/Haarlem

Selectie HFC kon geen mooier cadeau geven
Haarlem - Terwijl alle overi-
ge amateurvoetballers nog van 
de zomerstop genieten, ging de 
tweede divisie het afgelopen 
weekend alweer van start. HFC 
dat op 15 september het 140- ja-
rig jubileum viert, trapte af tegen 
het altijd sterke HHC Hardenberg. 
Met een klinkende 3-1 overwin-
ning gaf de selectie van coach Ta-
merus het startsein voor een peri-
ode vol jubileumactiviteiten.

Onder het toeziend oog van 
KNVB-voorzitter Michael Van 
Praag, voorzitter van de KNVB 
amateursectie Jan Dirk van der 
Zee, burgemeester Jos Wienen 
van Haarlem en de sportwethou-
ders van Haarlem, Heemstede 
en Bloemendaal werd de eerste 
wedstrijd op een perfecte gras-
mat afgewerkt. HHC kwam in de 
eerste 45 minuten tot een drietal 
uitgelezen scoringskansen. Het 
was onder andere aan HFC-doel-
man Boks te danken dat het niet 
tot een treffer kwam. HFC deel-
de wat speldenprikken uit, maar 
eenmaal voor het doel kwam het 
zelden tot een doelrijpe kans. Het 

ontbrak soms net aan dat beetje 
geluk.
Gezien de kansen was een voor-
sprong voor HHC zeker niet onte-
recht geweest. De rust gaf de bei-
de coaches de gelegenheid een 
wat andere tactiek uit te dokte-
ren. HFC ging wat feller de strijd 
aan en zette de wedstrijd naar 
hun hand. HHC probeerde iets te 
ondernemen om de vijf man ach-
terin bij HFC beter te bespelen. 
Als er iemand vanuit deze vijf-
mans-verdediging mee ten aan-
val trok, had HHC daar moeite 
mee. Floris van der Linden bleek 
een goudhaantje voor HFC. In de 
55e minuut kopte hij een feno-
menaal genomen corner van Lars 
Weistra spijkerhand tegen de tou-
wen. HHC zette alles op alles en 
dat had resultaat. Op het midden-
veld leed HFC knullig balverlies. 
Vervolgens gaf de verdediging 
te veel vrijheid aan HHC-aanval-
ler Rens Van Benthem. Met een 
hard en geplaatst schot in de ver-
ste hoek wist hij doelman Boks te 
verschalken. Lang kon HHC niet 
genieten van het uitzicht op een 
gelijkspel. Om precies te zijn, na 

Het bridgen begint weer
Bennebroek - Na een zomer zonder stress
met een glaasje, soms een fles
Een potje bridge in de zon
in de tuin als het effe kon.
Als je nou goed of belabberd speelde
het mocht allemaal -- wat een weelde.

In de herfst komen wij weer bij zinnen
dan gaat het echte spel weer beginnen.
Zo ook in Bennebroek bij de Damesbridgeclub.
Donderdag 19 september geven zij weer lik op stuk
De dames gaan weer goed presteren,
en....vooral hun partners niet frustreren.

Wil je er meer over vernemen, straks of vandaag?
Bel: 8887756 Ada Lips of 5287990 Louise de Graaf.

Foto: Pim Hols

acht minuten trok HFC de winst 
naar zich toe. Alweer via een kop-
bal van Van der Linden, nu na 
een strakke voorzet van Daniël 
van Son. HHC probeerde het wel 
maar was deze middag niet erg 
gelukkig. Dat Vincent Volkert in 
blessuretijd nog een derde goal 
produceerde maakte de feest-
vreugde voor HFC helemaal com-
pleet.
De spelers en staf schoven aan in 

een grote tent op het complex, 
waarin 190 reünisten genoten 
van een diner, speeches en een 
optreden van Freek de Jonge. 
Na jaren steevast de eerst sei-
zoenwedstrijd te hebben verlo-
ren, zit HFC met nu drie punten 
eens aan de goede kant van de 
medaille. Zaterdag 31 augustus 
speelt HFC uit tegen debutant 
Noordwijk.
Eric van Westerloo

Start nieuw seizoen Shadow Yoga in september
Heemstede - Shadow Yoga is een 
dynamische Hatha Yoga vorm 
en wordt in Nederland door Ni-
colet Montanus (al 22 jaar yoga 
student en docent) gegeven zo-

als de yoga oorspronkelijk is be-
doeld. De lessen hebben een spe-
cifieke opbouw waardoor de seri-
euze student zich geleidelijk aan 
kan transformeren tot een vitaal, 

soepel, gefocust, kalm en stabiel 
persoon. Met ondersteuning van 
persoonlijke correcties en theo-
retische uitleg worden zowel li-
chaam als geest gevoed met als 
hulpmiddel de drie shadow yo-
ga preludes (vaste series waarin 
het lichaam en de geest worden 
getraind). Dit vergt jaren aan ge-
duld, toewijding en doorzettings-
vermogen.
Yoga is geen trend, maar een eeu-
wen oude wetenschap. In de les-
sen wordt er op verschillende la-
gen van ons zijn gewerkt. Zowel 
fysiek, geestelijk als spiritueel. De 
adem speelt hierbij de verbin-
dende factor. 
Het nieuwe seizoen start begin 
september. Iedereen is welkom 
voor een gratis proefles. Voor in-
fo over lestijden, locatie en prij-
zen: www.shadowyoga.nl. of 
0624449927. 

Lessen Tai Chi/Chi Kung in Heemstede
De hoogste tijd om aan 
uw gezondheid te werken

Schaaklessen voor 
kinderen bij Buurtschaak
Heemstede - Binnenkort begint 
weer een nieuwe serie schaak-
lessen voor kinderen tussen de 6 
en 12 jaar. Stichting Buurtschaak 
heeft inmiddels al meer dan 700 
kinderen in de regio leren scha-
ken. Vanaf maandag 9 september 
wordt er van 15.30 tot 16.30 uur in 
Heemstede geschaakt op basis-
school De Ark. Daarnaast zijn er 

nog 5 locaties in Haarlem, Bloe-
mendaal en Bennebroek waar 
kinderen kunnen leren schaken. 
Deze serie van 16 lessen is zowel 
voor beginners als voor gevor-
derden. De lessen worden gege-
ven door ervaren en professione-
le schaaktrainers. De serie wordt 
afgesloten met een officieel exa-
men. In januari wordt er weer een 

Foto: Buurtschaak

schoolschaaktoernooi gespeeld, 
daar zijn ieder jaar zo’n 200 kin-
deren van 20 verschillende scho-
len uit de regio. Voor meer info en 
aanmelden: www.buurtschaak.nl. 
www.buurtschaak.nl.

14 28 augustus 2019



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 28 augustus 2019

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur 
(geopend voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, 
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u altijd vooraf een afspraak maken. 
Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur 
en donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken 
voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

De scholen zijn weer 
begonnen!

Heemstede

Dinsdag 3 september
Inloopavond over gebruik voormalig 
politiebureau als wissellocatie voor scholen
Op dinsdag 3 september tussen 17.00 
en 19.30 uur organiseert de gemeente 
Heemstede een inloopavond over het 
gebruik van het voormalige politiebureau 
aan de Kerklaan 61 als wissellocatie voor 
scholen. De bijeenkomst vindt plaats in 
dit gebouw. Omwonenden zijn hiervoor 
per brief uitgenodigd. Ook overige 
belangstellenden zijn van harte welkom. 
Medewerkers van de gemeente zijn 
aanwezig om vragen te beantwoorden en 
een toelichting te geven. U kunt tussen 
17.00 en 19.30 uur langskomen op het 
moment dat u het beste uitkomt.

Wissellocatie voor scholen
De gemeente wil het voormalige politiebureau 
de komende 20 jaar gebruiken als locatie 
voor scholen die verbouwd worden. Terwijl 
de school wordt verbouwd, vindt het 
onderwijs dan plaats aan de Kerklaan 61. Om 
dit mogelijk te maken, is een wijziging van 
het bestemmingsplan nodig. Hiervoor is een 
omgevingsvergunning aangevraagd. Deze 
aanvraag ligt tot en met 18 september 2019 
ter inzage. Het gebouw aan de Kerklaan wordt 
van binnen verbouwd om het geschikt te 
maken voor onderwijs. Ook wil de gemeente 
het schoolplein inrichten en een zogenoemde 
‘kiss- en ride’ zone aanleggen. Hierover vindt 

regelmatig afstemming plaats met een 
vertegenwoordiging van omwonenden.

Opknapbeurt basisscholen
De gebouwen van de 10 basisscholen in 
Heemstede krijgen een grote opknapbeurt om 
goed op de toekomst voorbereid te zijn. Zo 
kunnen ouders en kinderen van nu en in de 
toekomst blijven rekenen op goed onderwijs 
in een prettige leeromgeving. Ook worden de 
gebouwen veel duurzamer ingericht zodat ze 
minder energie verbruiken. 
De plannen voor nieuwbouw, verbouw 
of renovatie staan in het ‘Integraal 
Huisvestingsplan voor het primair onderwijs in 
Heemstede’ (IHP). Dit plan bestrijkt een periode 
van circa 20 jaar. De gemeenteraad neemt 
naar verwachting in december 2019 een 
besluit over de uitvoering van dit plan. Meer 
informatie leest u via www.heemstede.nl/ihp .

Overlastspreekuur 
op 5 september
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 
5 september tussen 14.00-15.00 uur in De 
Luifel (WIJ Heemstede) aan de Herenweg 96. U 
kunt vrij inlopen; aanmelding vooraf is dus niet 
nodig. Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl

Collecteren 
en venten in 
Heemstede
- Voor collecteren en venten is 
 altijd een vergunning nodig. 
- Collecteren en venten met 
 vergunning mag alleen van 
 maandag tot en met zaterdag 
 van 10.00 uur tot 20.00 uur.
- Per week kan maar 1 instantie 

collecteren. 
- Het collecterooster van 
 het CBF is leidend. Kijk op 
 www.heemstede.nl/collecterooster 
- Heeft de collectant/verkoper geen 

vergunning en legitimatie? Meld dit 
dan bij de politie via 0900-8844.

Volgende week collecteert: 
KWF Kankerbestrijding

Op grond van artikel 3.9a van de Wet 
ruimtelijke ordening maken burgemeester en 
wethouders van Heemstede bekend dat het 
ontwerp-wijzigingsplan met planidnummer: 
NL.IMRO.0397.WPHageveld1-0101 met ingang 
van 29 augustus 2019 voor 6 weken ter inzage 
ligt. 

Waarvoor is het ontwerp-wijzigingsplan 
opgesteld? 
Villa ‘t Clooster ligt op het perceel Hageveld 
1 bij het Atheneum College Hageveld. De 
eigenaar van de villa wil het bestaande 
bijgebouw aan de woning vervangen voor 
een nieuw bijgebouw. Daarnaast bestaat de 
wens om een nieuw vrijstaand bijgebouw 
te realiseren ter plaatse van de inrit vanaf de 
Nijverheidsweg na sloop van een oud vrijstaand 
bijgebouw. Vanwege het beschermde karakter 
van het landgoed zijn de bestaande gebouwen 
specifi ek opgenomen in het bestemmingsplan. 
Wijziging van de gebouwen is uitsluitend 
mogelijk binnen de bestaande bouwvlakken. 
Een wijziging van de bouwvlakken is mogelijk, 
maar daarvoor moet een wijzigingsprocedure 
doorlopen worden. Daarvoor dient dit 
wijzigingsplan. 

Waar kunt u het ontwerp-wijzigingsplan 
inzien? 
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 
29 augustus 2019 voor 6 weken ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 

1 te Heemstede. De openingstijden van 
het raadhuis vindt u links bij adressen en 
openingstijden. Het plan (verbeelding, regels 
en toelichting) kan digitaal worden ingezien 
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl met 
planidn: NL.IMRO.0397.WPHageveld 1-0101 en 
via bekendmakingen op www.heemstede.nl.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
U kunt van 29 augustus tot en met 9 oktober 
2019 reageren. Zienswijzen met betrekking 
tot het ontwerp-wijzigingsplan kunt u zowel 
schriftelijk als mondeling indienen. Als u 
schriftelijk wilt reageren, dan kunt u uw 
zienswijze richten aan de gemeenteraad van 
Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
U kunt uw zienswijze ook via een e-mail 
versturen aan gemeente@heemstede.nl.
Wilt u mondeling reageren of meer informatie, 
dan kunt u via bovenvermeld e-mailadres een 
afspraak maken met de heer R. Visser van de 
afdeling Ruimtelijk Beleid. 

Mogelijkheden voor het instellen van 
beroep 
Graag wijzen wij u erop dat u eerst een 
zienswijze moet indienen als u het met het 
ontwerp-wijzigingsplan niet eens bent. U kunt 
namelijk niet in beroep bij de Raad van State 
tegen het later vastgestelde bestemmingsplan 
als u niet eerst uw zienswijze hebt ingediend, 
tenzij u dat redelijkerwijs niet kan worden 
verweten.

Ontwerp-wijzigingsplan Hageveld 1 
ter inzage

In- en uitrit Raadhuisplein 8
Op 22 augustus 2019 heeft het college van 
B&W goedkeuring verleend aan het verzoek 

een in-en uitrit aan te leggen bij Raadhuisplein 
8, 2101HB in Heemstede.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg



Goud voor 14-jarige Heemsteedse 
schermster Ava Emanuel
Heemstede - De 14-jarige Ava 
Emanuel, jeugdschermster van 
HollandSchermen uit Heemste-
de, behaalde dit weekend de 1e 
plaats in de categorie - �oret on-
der 15 jaar - op de 10e editie van 
het ;In�ight Challenge’ in Duits-
land. Het toernooi in Bocholt was 
de afsluiting van een scherm-
kamp voor deelnemers uit zes-

tien landen. HollandSchermen 
behaalde een 2e podiumplaats 
in de categorie �oret jongens bo-
ven 15 jaar, met zilver voor Ash-
wan Yoemrati. 
Florettist Ava Emanuel kwam het 
toernooi eenvoudig door. Van de 
negen wedstrijden in de poolfa-
se verloor ze er maar een. Als 1e 
geplaatst op de ranglijst kreeg ze 
vrijstelling voor het tableau van 
32. Meer informatie op: 
www.hollandschermen.nl.

Beeld aangeleverd door Holland-
Schermen: Ava op toernooi.

“Vrouwen kunnen niet kaartlezen”, is een uitge-
sproken overtuiging van sommige mannen. Dat 
moet je natuurlijk met een grote korrel zout ne-
men.

Toch ontstaan in de vakanties onderweg tijdens 
het kaartlezen wel degelijk echtelijke discussies 
en ruzies tussen de man, die veelal gespannen 
en chagrijnig achter het stuur zit en een wanho-
pige echtgenote, dat met een landkaart ernaast 
ongewild spoorzoekertje speelt. En ja hoor, weer 
een afslag gemist: een ander stapje dichterbij 
naar de echtscheiding dat per kilometer gezet 
wordt. Niet echt de eindbestemming die je sa-
men wilt bereiken. 

Zo was het althans. Voor de juiste route hebben 
we tegenwoordig een Tom Tom of Google Maps. 
Nou ja, juiste route. De weg gaat hier ook met 
hobbels gepaard. Het is af toe meer een Dom 
Dom, die de neiging heeft op hol te slaan en je 
een verkeerde route aanmeet.

Vooral als je geen geupdate versie hebt. Sta je in-
eens in the middle of nowhere in een akkerveld, 
in plaats van de gezochte parkeergarage in het 
winkelcentrum. Zegt dat ding ook nog dood-
leuk: “Bestemming bereikt.” Maar ja, parkeren 
kun je dan in ieder geval. 

Google Maps maakt het soms helemaal bont. 
Alsof de duvel ermee speelt, word je over de weg 
geleid door een vrouwenstem.  Hoe krijgt Goog-
le het voor elkaar, vrouwen kunnen toch immers 
volgens sommigen geen kaartlezen? In het bui-
tenland spreekt ze de straatnamen al verkeerd 
uit. Ze stuurt je in eenrichting straten waar je niet 
in mag. Een dom blondje? Laatst in het centrum 
van Utrecht was bijna alles opgebroken en kerm-
de het Google-wicht alleen nog maar “Keer om”.  
Wat een drama. Google Maps moet zelf maar 
eens ommekeer teweegbrengen en wat meer 
aan de weg timmeren, anders is hun techniek 
alsnog een doodlopend spoor.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Keer om met die Dom Dom

Heemstede - De zomerpoëziewedstijd van de Heemsteder met Boekhandel Blokker 
is ten einde. De redactie mocht vele poëtische pareltjes ontvangen. Begin september 
maken we de winnaar bekend. Hierbij de laatste geselecteerde gedichten.

Binnenweg
Een dorp loopt leeg: we zien elkaar

over een paar weken weer. In de verte
wacht een kale berg, smacht een zee.
Stapels boeken en verwachtingen —

thuis komen ze nooit uit. Ginds heersen
andere wetten, zingt een vreemde taal:

het verhaal gaat dat je op vakantie
de beste versie van jezelf kunt zijn.

Totdat je na een dag of wat, je ogen
dicht onder de platanen op de piazza,

de bomen op de Binnenweg hoort ruisen.
Je plots ontdekt dat zonder zonnebril

croissants hier ook gewoon naar bakker
ruiken. Dan wordt het zacht tijd om

terug te keren. De avonturen mogen
in de ko�erbak. Het is goddank voorbij.

Rogier Cornelisse

Heemsteder en Blokker
Zomerpoëziewedstrijd ten einde

dit is dus zomer:
haast onmerkbaar trilt de lucht

en bijen gonzen
 

daar staat lavendel
in de zon en in de wind

intens is de geur
 

zomerse lichtheid
lange uren van geluk
de herfst is nog ver

 
zomerhaiku

de kracht van een beeld en dan
syllaben tellen

Marijke Heijloo

Warme dag
Vermomd als mijn drukbezocht zomerterras

Zag ik levendige slaap in alle ogen
Ieder vermaakte zich ongelogen

En viel samen met wat was

Bestuurbaar leek ons lot
Met tijd om te verdromen

Stilte verwoord om in te stromen
De cirkel ongecompliceerd als slot

Mijn ooglid knipperde even
Het samenzijn werd afgetekend

Ons gesmoes scheen ongehoord

Zonlicht dat de horizon deed leven
Werd mij ook aangerekend

’t was geniaal gestoord.
Hans Hoekendijk

Kamperfoelie met je geur
Tuin met je vogeltjes

Lucht met je licht
Weidsheid
Vreugde

Marion van der Horst

Zomerliefde
Hij is er weer mijn grote vrind
die me blij maakt als een kind

me in verwondering laat kijken
naar de zomer vol pracht

zon en wind met
hun inmense kracht

nemen mijn gedachten mee
naar dat kleine meisje,

spelend in de zee.
Ada Lodder

Op 21 augustus 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen voor het organiseren 
van de intocht van Sint op de Van Merlenvaart 
op 16 november 2019 van 11.30 tot 12.45 uur.

Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven de 
Herfstlaan/Groenendaalkade (tussen Torenlaan 
en Valkenburgerlaan/Glipper Dreef ) en de 

Molenlaan (vanaf Zomerlaan) af te sluiten 
tussen 10.30 en 12.40 uur.

Neem voor meer informatie telefonisch 
contact op met de afdeling Algemene & 
Juridische Zaken via (023) 548 56 07.

Verwijdering vaartuigen 
Vondelkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende vaartuigen 
verwijderd:
- Twee oranje rubberen opblaasboten, merk: 

Intex, in de Houtvaart, ter hoogte van 
Vondelkade 36 

Bestuursdwang
Op basis van artikel 20 Verordening Openbaar 
water Heemstede, Onbeheerd drijvende 
vaartuigen. De toezichthouders als bedoeld in 
artikel 27 zijn bevoegd onbeheerde vaartui gen, 
die in openbaar water worden aangetroffen, 
te laten meren of in bewaring te laten nemen 
voor rekening en risico van de eigenaren of 
beheerders. De eigenaren van deze vaartuigen 
krijgen maximaal 13 weken om de vaartuigen 
op te halen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten. Hebt u vragen 
over deze publicatie, neem dan contact op 
met bureau Handhaving via het algemene 
telefoonnummer 14 023.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 6, het  vervangen van de 

pui en toevoegen portiek aan de winkel,  
wabonummer 448587, ontvangen 

 12 augustus 2019
- Binnenweg 196, realiseren erker aan 

de voorzijde,  wabonummer 450714, 
ontvangen 18 augustus 2019

- IJssellaan 1, plaatsen houten berging 
in achtertuin,  wabonummer 450717, 
ontvangen 18 augustus 2019

- IJssellaan 11, het plaatsen van een dakkapel 
op het voordakvlak,  wabonummer 450120, 
ontvangen 15 augustus 2019

- Ir. Lelylaan 6, het aanbrengen van een wifi-
antenne aan de gevel,  wabonummer 
448657, ontvangen 12 augustus 2019

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Willem Pijperlaan 16, het plaatsen van 

een haagondersteunende erfafscheiding, 
wabonummer 438335, verzonden 

 23 augustus 2019

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

bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Camplaan 41, het wijzigen van de 

bestemming kantoor naar wonen, 
verbouwen naar appartementen en 
plaatsen dakterras, wabonummer  436190, 
ontvangen 12 juli 2019

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken 
te verlengen.

Intocht Sint

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt 
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. 
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de 
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met 
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. 

Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 
- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken 
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist.

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter 
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om 
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het 
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.




