Onze krant komt
de hele zomer uit!
ZOMERKRANT

“Juist zijn human interest zo belangrijk voor Heemstede”

Burgemeester Nienhuis verrast
Ton van den Brink met bezoek
Heemsteder - Afgelopen donderdag 20 augustus verraste burgemeester Astrid Nienhuis correspondent Ton van den Brink
en zijn vrouw Ria met een persoonlijk bezoek. De burgemeester overhandigde een mooi boeket bloemen en een dinerbon
aan een enigszins overweldigde
en verraste Ton.
Dit vanwege het feit dat Ton onlangs afscheid heeft genomen
van zijn werk als correspondent
voor de Heemsteder, waarvoor
hij bijna 30 jaar schreef.

Astrid Nienhuis roemde Ton om
zijn interesse in mensen dat zij
‘human interest’ noemde en zijn
verbindende rol en bijdrage in de
Heemsteedse samenleving. “Voor
mij als burgemeester is dat belangrijk”, vertelde zij. “De journalistiek heeft een belangrijke rol
in onze Heemsteedse gemeente.
Zoals Ton altijd in een hartverwarmende stijl zijn stukken schrijft
over van alles wat er in Heemstede beweegt met altijd een grote
dosis positiviteit. Juist dat is de
stille, unieke en bindende kracht
voor onze Heemsteedse gemeenschap.
Zijn spontane manier van schrijven brengt de boodschap persoonlijk in Heemsteedse huiskamers, maar het is vooral de gave
hoe Ton zelf Heemstedenaren benadert en hoe hij zelf in het leven
staat. Voor Ton is iedereen even
belangrijk. Dat kunnen inwoners
en ik juist zo enorm in hem waarderen. Ik kwam Ton weleens 3 of
4 keer op een dag bij bijeenkomsten tegen: ik in mijn rol als burgemeester, Ton in zijn rol als correspondent voor de Heemsteder.
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V.l.n.r.: Astrid Nienhuis, Ton en Ria van den Brink en zoon Robert van den Brink.
“Ton, jij ook hier?” zei ik dan vaak
tegen hem”, aldus Astrid Nienhuis.
Natuurlijk waren de redactie en
zoon Robert van den Brink wel op
de hoogte van het bezoek. Onder het smoesje om koffie bij Ton
en Ria te gaan drinken, werd het
complot rond het ‘onverwachte
burgemeestersbezoek’ in gang
gezet. Ook was er gebak.
Ton en Ria waren er een beetje
verlegen van al deze belangstelling en kunnen terugkijken op
een bijzondere dag.
Bart Jonker

Geeuwen in het avondrood

Heemstede - Dit is kat Pluk van
Joane Hasken uit Heemstede, die
zich nog eens uitrekt en geeuwt
in de avondzon, met fraai avondrood op de achtergrond. Een heel
fraaie foto, die afgelopen donder-

Burgemeester Astrid Nienhuis overhandigt de bloemen en het cadeau
aan Ton van den Brink en zijn vrouw Ria.

Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde:

“Leuk om een tuin met verhalen te hebben”

dag 20 augustus werd genomen.
Zo mooi kan Heemstede zijn met
een ondergaande zon.
Pluk heeft het in ieder geval goed
voor elkaar!

Directeur WIJ Heemstede
vertrekt per 1 september
Heemstede - De directeur van
WIJ Heemstede, Menso de Maar,
vertrekt op 1 september aanstaande op eigen verzoek. Hij
heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor een nieuwe
uitdaging bij zijn andere werkgever.
Een en ander is in goed overleg
geregeld en het bestuur bedankt

hem voor zijn inzet de afgelopen
periode.
Het bestuur van WIJ Heemstede is verheugd dat het de manager Sociaal Werk Marlies Lolkema
bereid heeft gevonden voorlopig
de directietaken waar te nemen
zodat de voortgang van het welzijnswerk vanuit WIJ Heemstede
gewaarborgd is.

Heemstede - Een bijzondere tuin van Bas en Vivian de Graaff.
“In onze tuin aan de Struyckenlaan hebben we een palmboom
staan. Daar ligt nu zand uit Zandvoort onder voor de sfeer. Als
jongetje wilde Bas al een eigen palmboom! Deze kan -20 graden
Celsius aan.
Zo ook in de voortuin, waar de misleidende poster met (ons 2012)
uitzicht op de Zuid-Afrikaanse kust na zes jaar netjes werd ‘opgenomen’ door de klimop.
We vinden het erg leuk om een tuin met verhalen te hebben en genieten er volop van”, aldus Bas en Vivian de Graaff.
Wilt u ook uw tuin tonen aan alle
lezers, bent u trots op uw bloemrijke balkon, heeft u een gedeelte van
uw tuin dat absoluut in de schijnwerpers
mag?
Stuur
uw
tuinfoto(‘s) in naar de redactie: redactie@heemsteder.nl onder vermelding van de tuinenwedstrijd en vertel er iets bij over
uw tuin. Vergeet niet uw adres
en telefoonnummer in de mail
te vermelden. Deelname is mogelijk tot en met 31 augustus.
De mooiste tuinen worden geplaatst.
Tuincentrum De Oosteinde jureert
en stelt voor de mooiste tuinen de
volgende prijzen beschikbaar: een
waardebon van 25 euro als aanmoedigingsprijs, een bon van 50
euro voor de mooiste kleine tuin
of het mooiste balkon en een bon
van maar liefst 100 euro voor de
mooiste tuin in alle opzichten.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Ommetje in Heemstede

Heemstede - Dit is het tweede deel van de Leidsevaart vanaf de witte kunstbrug die kijkt richting station Heemstede-Aerdenhout. Vroeger was de Leidsevaart een belangrijke waterweg
door Heemstede. Langs de Hollandse trekvaarten werden nog
tot ver in de twintigste eeuw schuiten getrokken door paarden,
maar ook met mankracht. Via de Leidse trekvaart kon je van Leiden naar Haarlem reizen en vice versa. De eerste trekschuit vertrok op 1 november 1657 om 4 uur vanuit Leiden naar Haarlem.
(Bron: Noord Hollands Archief.)
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Bronsteeweg
Toen en nu (26)

Met dit artikel sluiten we de
even kant van de Bronsteeweg
af en gaan ‘terug’ langs de oneven kant.
Hoewel Bronsteeweg 102 en
104 de laatste panden van de
even kant zijn, blijkt er toch
ook een nummer 106 geweest
te zijn. Anne-Marie Donders,
bewoonster van Heemsteedse Dreef 307, maakte ons daarop attent. Er is een bouwtekening voor een pand op de
hoek Bronsteeweg/Heemsteedse Dreef uit 1923, maar hierin

P. van Kleef; timmerman, aannemer en makelaar P. van Duuren, maar ook ‘Maatschappij tot
bouw en Expl. van Onr. Goederen Excelsior’. Van 1929 t/m de
jaren 50 woont landbouwer A.
Buurman in het pand. Daarna
In de jaren twintig zaten op oogarts R.J. Colombijn. In 1963
nummer 106 o.a. timmerman en ook huidarts M.J. Nubé.
De vermelding ‘nabij de Blauwe
Brug’ komt in veel advertenties
voor. Anno 2020 een bushalte.
De toen-foto is van ongeveer
de locatie ‘Blauwe Brug’ met
zicht op het voormalige adres
Bronsteeweg 106/Heemsteedse Dreef 307.

Bijdrage: Harry Opheikens

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede
Za. 29 aug., 17u.
Holy Mass / Engelse Mis
Zo. 30 aug., 10u., H. Mis.
Pastor Rob Verhaegh
18.45u., Plechtig Lof.
Di. 1 sept., 9u., H. Mis.

en kermisorgels bestaat. Kinderen kunnen aan het kleinste orgel
uit de collectie, de Mariëlle, draaien en zij krijgen een echt orgeldraaiersdiploma mee naar huis.

Bewijsstuk

Zandvoort - Regelmatig worden dieren in beslag genomen
door politie of justitie. Een in
beslag name kan verschillende
redenen hebben; bijvoorbeeld
een bijtincident, maar vaker
gaat het om verwaarlozing of
zelfs mishandeling.
De in beslag genomen dieren
gaan naar een zgn. opslaghouder waar ze verzorgd worden
en, als nodig, een medische
behandeling krijgen.
Totdat de rechtszaak is beëindigd blijft het dier bij de opslaghouder omdat het een ‘bewijsstuk’ is.
Vaak worden de dieren daarna vrij gegeven door justitie
om herplaatst te worden. Dit
gebeurt natuurlijk alleen als
de honden ook daadwerkelijk
herplaatst kunnen worden. Na
een ernstig bijtincident wordt
de hond over het algemeen ingeslapen.

Na hun vrijgave zijn er op 11
augustus drie jonge honden in
onze opvang gekomen waarvan er één nog maar vijf maanden oud was. We zijn lekker
met de hondjes aan de slag gegaan om ze beter te leren kennen. Milou, Dash en Gringo, zoals we ze genoemd hadden,
waren alledrie prima honden
die nog wel een boel moesten leren. Aan de lijn lopen
was bijvoorbeeld toch wel heel
vreemd voor ze. Ook wist Dash Milou (foto aangeleverd door Dieniet zo goed hoe hij moest re- rentehuis Kennemerland).
ageren op een grote hond die
voorbij kwam.
Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Na een medische check en de Tel 088-811 3420.
castratie van de twee reutjes
konden de dieren herplaatst Geopend van maandag tot en
worden. Milou van 5 maanden met zaterdag 11.00-16.00 uur,
was de eerste die geadopteerd dan ook telefonisch bereikbaar.
werd. Later die week was het de
beurt van Gringo en Dash kon
een paar dagen later mee met
zijn nieuwe eigenaren. Wij worden er heel blij van als we dieren die in hun leven zo’n slechte start hebben gehad een
tweede kans kunnen geven.

Zie de website:
www.pkntrefpunt.nl. Klik op
Actueel. De vieringen kunnen
ook online worden gevolgd.
www.pkntrefpunt.nl
www.petrakerkheemstede.nl

www. parochiesklaverblad.nl

Adventskerk
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtube kanaal
van de Adventskerk:
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A

Rafaelgemeente
Nehemia

www.adventskerk.com

Koediefslaan 73 Heemstede

www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede

Achterweg 19A Heemstede
Zondag 30 augustus, 10u.
Ds. A. Molendijk.

Zondag 30 augustus, 10u.
Woord- en Communieviering.
Diaken Eric Wiss of
Pastor Ans Dekker.

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

Donderdag 3 september, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.
Zondag 6 september, 10u.
Eucharistieviering.
Pater Tristán Peréz.
Aanmelden voor een viering
hoeft niet, wel dienen de overige
regels zoals o.a. handen reinigen
en afstand houden in acht
genomen te worden.
www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk

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

Repaircafé
weer open
Hervormd PKN
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 30 augustus, 10u.
Ds. Dirk Jorissen.
De diensten kunt u volgen via
de link:
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

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

Zondag 30 augustus 10u.
Leiding: Harrie & Elske.
Spreker: Co Kempeneers.
For Your Glory Ministries.

H. Bavo parochie

Het museum werkt volgens de
richtlijnen van het RIVM. Op de
website vindt u meer informatie:
www.draaiorgelmuseum.org.

Zondag 30 augustus:
ds. Julia van Rijn (Leiden).

Aanmelden is niet langer meer
nodig. Echter voor aanvang van
de viering, dient u uw gegevens
te vermelden op de lijst, die
klaarligt bij binnenkomst.

Herenweg 88 Heemstede

Kunkelsorgel uit 1909 (aangeleverd
door het Draaiorgelmuseum).

Trefpunt Bennebroek

Akonietenplein 1 Bennebroek

Wo. 2 sept., 10u., H. Mis.

Draaiorgelmuseum extra open op 29 augustus

Kom genieten van het straatorgel
de ‘Jupiter’ uit 1900 of het 9 meter
lange en 6 meter hoge ‘Kunkelsorgel’ uit 1909.
Het museum is, zowel op zaterdag 29 augustus als op de reguliere zondag, geopend van 12:00
U kunt doorlopend genieten tot 18:00 uur. Voor fietsers en
van prachtige orgelklanken en u wandelaars is het museum eenkomt meer te weten over de ge- voudig te bereiken via de (nieuschiedenis van de museumcollec- we) Figeebrug.
tie die uit liefst 14 straat-, dans- De entree is vrij.

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

wordt nog geen huisnummer
opgegeven. In bouwtekeningen van 1955 en 1961 (verbouwingen door oogarts R.J. Colombijn) staat het adres Bronsteeweg 106. Ook in 1965 wordt
er een ingrijpende verbouwing
gedaan t.b.v. de praktijk van de
oogarts en daarmee wordt ook
de voordeur verplaatst. Sindsdien is het Heemsteedse Dreef
307.

Waarom de Blauwe Brug? Van
Heemstede liep een ‘voetpad’
via Bronstee, Crayenest en de
Hout naar Haarlem. Rond de
twee bruggetjes over de Crayenestervaart lagen de meeste
panden. De ene houten brug
lag aan het begin van de Emauslaan en de tweede, iets noordoostelijker, heette de zogenaamde Blauwe Brug (thans
overgang van Heemsteedse Dreef naar Zuiderhoutlaan),
omdat het hekwerk tot in onze
tijd blauw is geverfd. (Bron Librariana, Hans Krol).
De nu-foto van Harry Opheikens is van 23 augustus 2020.
Mocht u informatie over de
Bronsteeweg hebben, dan kunt
u terecht via webmaster@hvhb.nl (H. Opheikens). Ook zijn
we op zoek naar beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel
023-8200170 (kantoor Heemsteder).

Haarlem - Het Draaiorgelmuseum op de Küppersweg 3 in de
Waarderpolder van Haarlem is vaker geopend voor publiek. Veel
bezoekers hebben al op de extra
middagen op 1 en 15 augustus
van de orgels kunnen genieten.
Daarom is het museum, naast de
normale zondagsconcerten die
het museum elke week heeft, ook
op zaterdag 29 augustus extra
geopend.

COLOFON

Vogelenzang - Na een lange stilte ten gevolge van de coronacrisis en ook de zomerperiode is
het repaircafé Vogelenzang verheugd te kunnen melden dat het
weer open gaat.
Het Dorpshuis aan de Henk Lensenlaan 2a in Vogelenzang, waar
het repaircafé wordt gehouden,
heeft uitgebreide coronamaatregelen genomen om uw gezondheid optimaal te beschermen.
O.a. een grote zaal zodat er meer
ruimte is.
U bent weer welkom met uw reparatieklusjes zoals (tuin) gereedschap, stofzuigers, klokjes, CD-

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage: 14.300
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

spelers, keukenapparatuur, speelgoed, naaiwerk en sierkettingen.
Voor werkzaamheden aan computers e.d. zijn we helaas nog beperkt. Mocht zich daar nog daar
een geïnteresseerde medewerker voor willen aandienen, dan
ziet de organisatie die graag tegemoet.
Dus gooi nog niet weg maar doe
een poging om uw defecte spulletjes een nieuw leven te geven
want enthousiaste medewerkers/
sters staan weer te popelen.
Neem uw kans waar en kom op
zaterdag 12 september van 10
tot 13. uur naar het Dorpshuis in
Vogelenzang. I.v.m. de sluitingstijd verzoeken wij u na 12.30 uur
geen nieuwe reparaties meer aan
te bieden. Voor vragen: repaircafevogelenzang@yahoo.com of
op tel.nr. 06-53561413.
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Altraitalia is meer dan een taalschool
Haarlem - Altraitalia, al jarenlang de Italiaanse taalschool,
heeft ook voor het seizoen 20202021 weer een interessant aanbod van individuele, duolessen
en groepslessen, op alle mogelijke niveaus. Ook online lessen zijn
mogelijk. De lessen worden aangepast aan de wensen van de cursisten en variëren van actuele artikelen tot vrolijke spelletjes, van
boeiende filmpjes tot interessante discussies.
Bezoek de kennismakingsdagen
(op afspraak) op zondag 30 augustus, 6 of 13 september, steeds
van 12.00 tot 16.00 uur, in de Tetterodestraat 34 rd, in Haarlem.
Om 13.00 uur is er een proefles
voor beginners en om 14.00 uur

Sanyu basisonderwijs voor meeren hoogbegaafde kinderen

Foto’s aangeleverd door Gall&Gall Heemstede

Overzichtelijk met smaakproﬁelen

Vernieuwde Gall&Gall
winkel op de Binnenweg
Heemstede - De Gall&Gall winkel
aan de Binnenweg 108 in Heemstede heeft een behoorlijke facelift ondergaan. De gehele wijnsectie is op de schop gegaan,
heeft een andere plaats in de winkel gekregen met bovendien een
gehele nieuwe ‘look en feel’.
De wijnen worden anders gepresenteerd. Per wijn zijn er meer
flessen beschikbaar.
Heel duidelijk is de indeling naar
smaakprofielen. Dat is voor de
klanten erg overzichtelijk. Klanten selecteren meestal niet op uit
welk land een wijn komt maar op
welke smaak de wijn heeft. De
wijnen met eenzelfde smaaktype staan mooi bij elkaar gegroepeerd.

Haarlem - Sanyu Onderwijs biedt
sinds 2017 fulltime en kleinschalig op maat gesneden basis onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Er is nog plek in de fulltime
groep en de voorbereiding voor
de Wereldkids Verrijkingsactiviteiten en bijscholingsmogelijkheden voor professionals uit onderwijs en opvang zijn in volle gang.

Hammer tot Big White en van
Fruit Smoothy tot Royal Red. Iedere wijnliefhebber wordt aangeraden een smaakprofiel test
te komen doen. Het helpt bij het
kiezen van lekkere wijnen uit de
enorme hoeveelheid wijnen in de
winkel.

De Gall&Gall winkel aan de Binnenweg zit al ruim 40 jaar op
nummer 108. Marcel Lambeck
en Hilde Slagter zijn eigenaar van
deze winkel en van de Gall&Gall
winkel aan de Blekersvaartweg. In
2013 is de winkel aan de Binnenweg al geheel vernieuwd en in
2018 kreeg de winkel aan de Blekersvaartweg een volledig nieuw
interieur.
“Je moet blijven vernieuwen in
Bij Gall&Gall Heemstede kun- deze markt. Stilstand is achteruitnen klanten een smaakprofiel gang”, aldus Marcel Lambeck.
test doen. Door een paar simpe- “Wij vernieuwen regelmatig het
le vragen over smaakvoorkeu- wijnassortiment. De inkopers
ren op een I-pad aan te tikken in zijn steeds weer op zoek naar de
de winkel weet je binnen een mi- mooie pareltjes in de gehele wenuut wat jouw voorkeurssmaak reld. Wij verkopen wijnen in ieder
in de wijn is. Vrijwel altijd herken- prijssegment, vanaf
nen de klanten hun profiel. En € 4,00, maar ook de mooiste wijmeteen wordt ook duidelijk wel- nen in de wereld van honderden
ke wijnen bij dat profiel horen. En euro’s. Er zijn altijd scherpe aandie wijnen zijn dan weer in een biedingen in gedestilleerde dranoogopslag te vinden in de win- ken en natuurlijk iedere 2 weken
kel. Voor de rode, de witte en de nieuwe aanbiedingen. Momenrosé wijnen zijn er elk 6 verschil- teel zijn er de Wilde Wijndagen
lende smaakprofielen. Van Fresh tot en met zondag 6 september.”

Eind september 2020 starten de
Peuter- en Kleuterinloop, de plusklassen Wereldkids en de Wereldkids Over8 Vrijdag groep weer.
Wereldkids is een plusprogramma voor kinderen van diverse

Een doktersassistente is het eerste aanspreekpunt in de praktijk
en heeft veelzijdige taken. Wie interesse heeft in dit mooie en afwisselende beroep, is bij Instituut Memo aan het juiste adres.
Instituut Memo is dé opleider op
dit gebied en heeft al honderden mensen hun diploma mogen
overhandigen. Ook de studenten beoordelen de opleiding als
erg positief. Student Marije vertelt: ,,De opleiding tot doktersassistente bij Instituut Memo is een
aanrader. Het is een opleiding

leeftijden en richt zich op het vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van kunst en
cultuur, geschiedenis en/ of wetenschap. Over8 biedt specifieke verdieping op VO niveau voor
kinderen die binnen één tot anderhalf jaar de overstap naar de
middelbare school zullen maken.
Op zondagmiddag 20 september 2020 zijn kinderen t/m groep
8 welkom op de open inloop voor
een ontspannen ontmoeting en
gezellig spelmoment met peers.
Ouders kunnen onder het genot
van een kopje koffie of thee met

elkaar het gesprek voeren of ook
een spelletje doen.
In de loop van het najaar 2020
start Sanyu weer met lezingen
voor scholen en individuele professionals en andere geïnteresseerden uit opvang en onderwijs. Wil je op de hoogte gehouden worden? Stuur en e-mail en
je komt op de mailinglist.
Op www.sanyu-onderwijs/nieuws
vind je meer informatie over de
activiteiten. Geïnteresseerde ouders en kinderen kunnen contact opnemen met de school via
info@sanyu-onderwijs.nl.

De Heemstroom blijft helpende hand bieden
Als franchisenemers onderscheiden zij zich door vele extra services boven op de Gall&Gall formule, zoals de verhuur- en uitleenservice van biertaps, statafels,
Bacardi cocktailbar en glaswerk.
Gall&Gall Heemstede heeft een
eigen bezorgservice en organiseert wijn- en whisky proeverijen.
Bij Gall&Gall vindt u een uitgebreid assortiment van Zuidam
genevers, likeuren, whisky’s en
gin’s. Ook het assortiment Jopenbier en Gospel Gin by Jopen is
enorm uitgebreid.
Kom snel kijken.

Nu ook in Haarlem vestiging
opleiding voor doktersassistente
Haarlem - De vraag naar goede en gediplomeerde doktersassistenten is groot. Er zijn veel vacatures. Ook zijn er veel volwassenen die de overstap naar de zorg
willen maken en zich willen laten
omscholen tot doktersassistente. Om aan die maatschappelijke behoefte tegemoet te komen
start Instituut Memo vanaf september met de volwassenenopleiding voor doktersassistente in
Haarlem. Sinds 2016 wordt de opleiding al in Amersfoort aangeboden, Met deze nieuwe locatie zal
Instituut Memo beter bereikbaar
zijn voor studenten uit Noord- en
Zuid-Holland.

is er informatie over de culturele
agenda. Om, met het oog op het
coronavirus, de veiligheid van bezoekers te kunnen garanderen, is
het dit jaar op afspraak. De kennismakingsdagen zijn de beste
manier om een beeld te krijgen
van de taalschool. Bezoekers krijgen informatie over de school, de
lesmethode, de leerboeken en de
activiteiten die Altraitalia regelmatig organiseert. Aanmelden
voor de kennismakingsdagen
kan via alessandra@altraitalia.nl
of 06 2700 1640.
de kleine groepjes is het aantal
plaatsen beperkt.
Altraitalia geeft taallessen voor alle niveaus, van A1 tot en met C1. Inschrijven kan op de kennismaDe lessen duren 75 minuten, zelf- kingsdagen en via de website
studie is 2 á 3 uur per week. Door www.altraitalia.nl.

Heemstede - Via de telefoon bijkletsen, door te beeldbellen gym
oefeningen geven of met elkaar
een kruiswoordpuzzel invullen, liters soep koken en deze met de
fiets in de wijk rondbrengen, op
de stoep muziek maken en daar
samen bij zingen. En natuurlijk
zwaaien, minutenlang.
Bij ontmoetingscentrum de
Heemstroom, weet het team
maar al te goed hoe je in coronatijd mensen met een haperend
brein toch kunt laten ervaren dat
ze ertoe doen. Want juist dat gevoel is essentieel als je jezelf, zoals bij dementie, steeds een beetje meer kwijtraakt. Daarom zet
de Heemstroom zich onverminderd in om vereenzaming tegen
te gaan en mensen actief te houden. Het besef dat de mantelzorgers juist in deze tijd extra belast
worden, doordat de omgeving
nu letterlijk meer afstand neemt,
zorgt ervoor dat het hart van het
team nog sneller gaat kloppen.
De Heemstroom van Stichting
Zorgbalans draait in normale tij-

Foto aangeleverd door de Heemstroom

den een breed activiteitenprogramma en biedt een plek waar
ruimte is om voor een luisterend
oor.
Door de coronamaatregelen kunnen zij sinds de laatste versoepeling weer een kleinere groep per
dag ontvangen in het buurthuis
aan de Molenwerfslaan. Je kunt
dan zien dat de deelnemers opgelucht zijn, je voelt de ontspanning en het plezier als ze binnen-

komen. Nog even geen handdruk of omhelzing, wel samen lopen langs het desinfectiepunt. De
Heemstroom hoopt natuurlijk dat
het snel weer gaat zoals vroeger.
Wil je meer informatie over ontmoetingscentrum de Heemstroom?
Neem dan contact op via heemstroom@zorgbalans.nl of bel naar
Michelle van Iersel, programmacoördinator 06 13678778.

Heemsteedse ondernemers helpen
samen collecteweek KWF redden

waarbij zowel theorie als praktijk
in ruime mate aan bod komen, in
een open, gezellige sfeer. Doordat de lessen wekelijks zijn, is er
veel contact met medestudenten en docenten. Dit werkt motiverend en stimulerend. Er is veel
ruimte voor vragen en, zo nodig,
een stukje persoonlijke begeleiding. Toen ik mijn diploma had
behaald, kon ik meteen aan de
slag als doktersassistente en ik
geniet dagelijks van de uitdaging
en afwisseling die dit werk met
zich meebrengt.”
De opleiding is speciaal ontworpen voor volwassenen die toe zijn
aan een vervolgstap in hun leven,
door zich bijvoorbeeld te laten

Heemstede - Een groep Heemsteedse ondernemers slaat de
handen ineen om de jaarlijkse
collecteweek van KWF KankerbeFoto: aangeleverd strijding in Heemstede toch een
succes te maken. De vrijwilligers
omscholen. De lessen zijn doel- van KWF Kankerbestrijding vongericht en worden door mensen den het vanwege het coronaviuit de praktijk gegeven. Zo kun je rus niet verstandig dit jaar te colin een jaar tijd je diploma beha- lecteren. Daarom zocht de afdelen. Instituut Memo heeft een of- ling Heemstede contact met de
ficiële erkenning van het Ministe- lokale middenstand. In de collecrie van Onderwijs, Cultuur en We- teweek die loopt van 30 augustenschap en biedt de opleiding tus tot en met 5 september kunnen Heemstedenaren een foodaan op MBO-4 niveau.
box kopen waarin allerlei producDe lessen in Haarlem zullen ten zitten van Heemsteedse winplaatsvinden op dinsdag- en keliers. In de collecteweek staan
woensdagavond vanaf 1 septem- bij deze ondernemers ook collecber aanstaande. Er wordt gewerkt tebussen van KWF.
conform de richtlijnen van de Natuurlijk kunnen mensen ook
RIVM en de afstand van 1,5 me- rechtstreeks doneren aan KWF,
ter blijft tijdens de lessen gewaar- want geld ophalen voor onderzoek tegen kanker blijft belangborgd.
rijk. Meer informatie over doneMeer informatie op:
ren op www.kwf.nl/.
www.instituutmemo.nl/site/.

Foto aangeleverd door KWF afdeling Heemstede
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HeemSteeds Duurzamer: gewoon doen
Heemstede - Het zal veel inwoners van Heemstede niet zijn
ontgaan. Op websites, artikelen
en gesprekken blijkt dat steeds
meer inwoners niet alleen waarde hechten aan aanpassingen
aan ons leefklimaat, maar er ook
iets aan willen doen.

vloer en/of dakisolatie aange- strip is dan een mogelijke oplosbracht?
sing. De thermostaat juist afstellen, zodat de kachel niet in werUw verslaggever mocht thuis de king is als je afwezig bent of gecoaches Hanneke Lankveld en durende de nacht.
Taeske van Dijk ontvangen. Alles
wat met een zuinig energiever- Zo zijn er tal van aspecten die het
bruik verband houdt komt dan energieverbruik kunnen terugter sprake. Mocht ik denken dat dringen. Dat is niet alleen gunstig
De coöperatie Heemsteeds Duur- alles al goed voor elkaar is, dan voor het milieu, maar bespaart
zamer is een samenwerkingsver- zijn er toch aspecten die (nog) flink op de energierekening. Voor
band tussen inwoners, gemeente niet zijn meegenomen. De coa- veel maatregelen is het mogeen bedrijfsleven. Zij presenteren ches zijn reëel in hun oordeel. De lijk subsidie te krijgen dat helpt
plannen, organiseren activitei- hoge boom voor mijn huis maakt bij het nemen van een investeten, zoals recent de actie met de zonnepanelen niet zo zinvol. Wat ringsbeslissing. De coaches kunbespaarbon. Met deze bon kan wel zinvol blijkt is de totale isola- nen daar alles over vertellen. Na
men gratis o.a. ledlampen bestel- tie van het dak. Iedereen kent de het bezoek ontvangt de huiseigelen of een gratis adviesgesprek besparende ledlamp. Maar zit die naar een uitgebreid rapport met
aanvragen. Zo’n gesprek is zeker ook al in alle lampen in huis? Is constateringen en mogelijke opde moeite waard en verplicht tot een warmtepomp zinvol en mo- lossingen. Het is zeker de moeiniets. Met een coach worden al- gelijk? Om te zien of het huis te waard om een duurzaamheidsle facetten van een energiezuinig warmte lekt, kan er een infra- coach aan huis te ontvangen.
huis besproken.
roodopname worden gemaakt.
Al moet het temperatuur ver- Kijk voor meer informatie op de
Na een gespreksaanvraag ont- schil binnen en buiten minimaal website www.debespaarbon.nl
vangt de bewoner een uitgebrei- 15 graden bedragen, dus kan dat of www.heemsteedsduurzamer.
de vragenlijst. Met vragen als hoe niet altijd. Uit de opname volgt nl. Daar vindt u alle informatie.
groot is het huis, zijn er al maat- een overzicht door welke kieren Gewoon doen dus.
regelen getroffen, hoe oud is de warmte onnodig het huis verlaat.
verwarmingsketel, heeft men Het aanbrengen van een tocht- Eric van Westerloo

Opinie

Is Heemstede wel verstandig bezig?
De gemeente heeft net 36,7
miljoen euro uit de verkoop van
ENECO ontvangen. Geld genoeg dus zou je zeggen. In het
plantsoen aan de Tooropkade
staan bomen. Een boom is zo
groot gegroeid dat takken net
over de rand van de weg hangen. De tak is deels al gebroken
en met de volgende storm gaat
er meer van de boom richting
de grond. De gemeente legde
de weg gewoon een meter of
anderhalf om, in plaats van de
brandweer of gemeentelijke
groenvoorzieners de tak te laten verwijderen.
Buurtbewoners staan er verbijsterd naar te kijken. Wie
heeft dit bedacht? Het zal wel
een heel bijzondere boom zijn,
maar deze zal, gekortwiekt en
al, heus wel overleven. Bleef
het maar bij een trottoirband

en wat klinkers, er moeten ook
twee regenputten worden verlegd. Een snelle rekensom leert
dat een week werk voor twee
extern ingehuurde krachten
met een graafmachine toch als
snel de 5.000 euro zal belopen.
“Is dat geld niet nuttiger te besteden?” kun je je afvragen. De

gemeente gaf als reactie dat
de weg daar breed genoeg is
om er een stukje af te halen.
Als de boom verder gaat uitsteken dan wordt die bijgesnoeid.
Verkeerstechnisch is het geen
probleem.
Eric van Westerloo

Techniek om bussen voorrang te Decor krijgt een nieuw leven in
Bibliotheek Haarlem-Schalkwijk
geven bij verkeerslichten
Regio - De provincie Noord-Holland test als eerste in Nederland
de mogelijkheid om bussen prioriteit te geven bij verkeerslichten via het mobiele netwerk.
Voorheen was dat alleen mogelijk als de bussen een vaste route reden. Nu kunnen bussen ook
voorrang krijgen op het andere
verkeer als zij een andere route
moeten rijden. Zonder dat daarvoor updates of wijzigingen in
het verkeerslicht of in de boordcomputer nodig zijn. Dat is handig bij wegwerkzaamheden, evenementen of in het geval van een
incident.
Een ander voordeel van deze
nieuwe techniek is dat de chauffeur ook informatie terugkrijgt
van het verkeerslicht. Bijvoorbeeld hoe lang het nog duurt
voor het groen wordt. Daarnaast
kan informatie over de adviessnelheid gegeven worden zodat
de bus minder hoeft af te remmen. Dat is niet alleen beter voor
het milieu, reizen wordt zo ook
veiliger en comfortabeler.

Foto aangeleverd door provincie Noord-Holland

Met de huidige techniek kunnen
bussen alleen prioriteit krijgen op
vaste of vooraf geprogrammeerde routes in de boordcomputer.
Met deze innovatie vindt verwerking van de data, de beveiliging
en de prioriteitsaanvraag plaats
in de cloud.

Haarlem - Het decor uit de Toneelschuurproductie ‘De Koning
Sterft’ krijgt een tweede leven. De
trap is gratis aangeboden aan de
Bibliotheek Haarlem Schalkwijk
waar het dienst zal doen als leeshoek en tribune voor kinderen.
Stadsmakers Brigitte Kool en
Yvonne Haneman hoorden dat
het decor werd aangeboden en
stelde de nieuwe bestemming
voor. De Toneelschuur is steeds
op zoek naar nieuwe manieren
om duurzaam te werk te gaan. Zo
worden onder andere oude posters verwerkt tot tassen. Ze zijn
dan ook erg verheugd dat het decor op deze manier een nieuw leven heeft gekregen.

bile deze nieuwe techniek met
zo’n 25 bussen op de provinciale
weg N207 bij Nieuw-Vennep. Tegelijkertijd wordt ook onderzocht
hoe de chauffeurs de techniek erBennebroek - Een vrouw is donvaren.
derdagavond 20 augustus geOp de N207 heeft de provincie wond geraakt bij een incident
eerder dit jaar slimme verkeers- aan de Rijksstraatweg in BenneDe provincie Noord-Holland test lichten geplaatst die verkeer kun- broek. Rond half acht kregen de
samen met vervoersbedrijf Arriva nen zien aankomen, herkennen hulpdiensten de melding dat er
een steekpartij had plaatsgevonen Smart Mobility bedrijf Be-mo- en voorrang kunnen geven.
den waarna de politie en ambulancedienst in actie zijn gekomen.
Het slachtoffer raakte bij het incident lichtgewond. Ze is door ambulancepersoneel ter plaatse aan
haar verwondingen behandeld.
Het lijkt erop dat er een conflict
op straat heeft plaatsgevonden
waarbij ze gewond is geraakt, van
een steekpartij lijkt echter geen
sprake. De politie heeft de zaak in
onderzoek.

Foto aangeleverd door de Toneelschuur

Vrouw raakt gewond bij incident in Bennebroek

Noord-Hollandse gemeenten zijn
terughoudend met regenwatersubsidies
Heemstede/Regio - Zware regenval, waarbij meer dan 50 millimeter op één dag valt, komt
steeds vaker voor in Nederland.
Goede afwatering is essentieel
om die zware regenval te kunnen verwerken, maar sommige
Noord-Hollandse gemeenten zijn
terughoudend in het subsidiëren
van maatregelen waarmee burgers zelf kunnen helpen met het
verwerken van regenwater. Dit en
meer blijkt uit onderzoek van beslist.nl, dat, op basis van KNMI data, in kaart bracht waar in Nederland veel regen valt en welke lokale subsidies bijdragen aan betere regenwaterverwerking.
De afgelopen 5 jaar viel er jaarlijks
gemiddeld 982 mm regen per
Noord-Hollandse gemeente. Dit
is liefst 55 mm meer dan het landelijk gemiddelde van 927 mm.
Vooral bij zware neerslag, met
meer dan 50 mm binnen een etmaal, is er kans op wateroverlast.
In Noord-Holland werd het afgelopen decennium 17 maal zo’n
zware regenbui geregistreerd.
Ook de lokale omstandigheden, waaronder de ligging en het
grondtype, hebben invloed op
het risico op waterschade. Volgens cijfers van BlueLabel is er in
bijna 100 gemeenten sprake van
een verhoogd risico op waterschade. Binnen Noord-Holland
is sprake van een verhoogd risi-

Foto: Michel van Bergen

UWV: WW-uitkeringen vrijwel gelijk,
alsnog zijn er baankansen
Bigstockphoto

co op waterschade in Haarlem, niet de gemeenten waar binnen
Heemstede, Laren, Amsterdam, de provincie het vaakst zware reVelsen en Zandvoort.
gen viel (Zaanstad en Bloemendaal).
Beslist.nl onderzocht in hoever- Burgers tonen wel steeds meer
re gemeenten burgers stimuleren interesse tonen in producten
om beter met water om te gaan, waarmee beter met regenwater
via een subsidie of andere rege- kan worden omgegaan. Beslist.
lingen. In 136 gemeenten zijn lo- nl ziet de afgelopen periode een
kale subsidies voor het afkoppe- forse toename in de interesse in
len van de regenpijp (naar een re- producten als regentonnen, tuingenton), het aanleggen van groe- planten en waterdoorlatende onne daken en het verwijderen van dergronden (zoals grind).
tegels in de tuin.
Bekijk het volledige onderzoek
Opvallend is het gegeven dat van beslist.nl; waarin ook de geslechts 2 van de 47 Noord-Hol- meentelijke verschillen inzichtelandse gemeenten een regenwa- lijk zijn gemaakt, op:
tersubsidie aanbieden (Amster- www.beslist.nl/info/regenwater.
dam en Heiloo). Dit zijn overigens html.

Heemstede/Regio - Landelijk
bleef het aantal WW-uitkeringen
in juli 2020 vrijwel gelijk, er werden 0,1% meer WW-uitkeringen
verstrekt. Op jaarbasis ligt het
aantal WW-uitkeringen wel aanzienlijk hoger dan vorig jaar.
Ook in de regio Noord-Holland
Noord bleef het aantal WW-uitkeringen bijna gelijk. Eind juli werden daar 9.720 WW-uitkeringen verstrekt, dat is 0,1% minder dan eind juni. In Noord-Holland Noord is de zomerperiode
over het algemeen gunstig voor
de werkgelegenheid. In de agrarische sector en in de horeca is er
dan veel werk.
Door corona is dit nu veranderd.
Toch zijn er nog volop kansen
voor werkzoekenden in het onderwijs, zorg, ICT en techniek. De
ontwikkelingen in ZaanstreekWaterland (+0,8% naar 5.913 WWuitkeringen) en Zuid-Kennemerland en IJmond (+2,1% naar 6.612
WW-uitkeringen) waren minder

gunstig. In de drie regio’s samen
werden 22.245 uitkeringen verstrekt, vorig jaar juli waren dat er
16.724, een stijging van 33%.
Sommige sectoren zijn meer
dan andere getroffen door corona. Dit blijkt uit de UWV publicatie ‘arbeidsmarktkansen binnen
verschillende beroepen’ van 13
augustus jl. Een voorbeeld van
een sector met momenteel minder kansen is de industrie, waarbij onder andere de productcontroleurs non-food industrie en assemblagemonteurs metaal-elektrisch worden genoemd. De metaalindustrie is met name in ZuidKennemerland en IJmond sterk
aanwezig. Ook logistiek medewerkers en stewards in de luchtvaart worden vermeld.
Deze beroepen komen naar verhouding vaak voor op Schiphol,
waar veel inwoners uit Zuid-Kennemerland en IJmond werkzaam
zijn. Dit kan één van de redenen
zijn waarom het aantal WW-uit-

keringen in deze regio sterker is
toegenomen. Een andere mogelijke reden is dat de regio Groot
Amsterdam economisch hard is
geraakt en er ook in die regio veel
mensen uit Zuid-Kennemerland
en IJmond werken.
IEr zijn ook beroepen die juist
kansrijk zijn op dit moment. Dit
betreft onder meer zorgberoepen, zoals verzorgenden individuele gezondheidszorg, operatieassistenten en wijkverpleegkundigen. Ook in andere sectoren liggen kansen, zoals de bouw
waar de vraag naar betontimmerlieden en projectleiders groot is.
In de agrarische sector, relatief
sterk aanwezig in de regio NoordHolland Noord, is veel vraag naar
tractorchauffeurs.
In de voedingsmiddelenindustrie, sterk vertegenwoordigd
in Zaanstreek/Waterland, is veel
vraag naar operators.
Bron: UWV.
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Provincie benoemt bouwambassadeur
Heemstede/Regio - De provincie Noord-Holland wil dat er snel
meer betaalbare woningen beschikbaar komen. Om te zorgen
dat er vlotter gebouwd kan worden, is Lex Brans benoemd als
bouwambassadeur. Hij gaat gemeenten, bouwbedrijven, beleggers, ontwikkelaars en corporaties helpen bij het versnellen van
de woningbouwproductie op de
plekken waar de nood het hoogst
is.
Tot 2040 worden in Noord-Holland ongeveer 230.000 woningen
gebouwd. Deze moeten betaalbaar, duurzaam en goed bereikbaar zijn. “Het gaat niet sec om
snel bouwen maar om het snel
bouwen van de juiste woningen
op de goede locaties”, aldus gedeputeerde Cees Loggen (Ruimtelijke Ordening en Wonen). “Zo
moeten we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld onze onderwijzers en
zorgmedewerkers een woning in
de buurt van hun werk kunnen
blijven betalen en dat we de in-

frastructuur bij nieuwe bouwprojecten goed regelen. Een flinke opgave, waar we met man en
macht aan werken.”
De groei van de woningvoorraad
blijft, met name in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) achter
bij de groei van het aantal huishoudens. Omdat er wel flink wat
woningbouwprojecten gepland
zijn, is het noodzakelijk knelpunten in kaart te brengen en deze
samen met gemeenten, ontwikkelaars, bouworganisaties en corporaties op te lossen. De provincie wil daarbij alle mogelijke oplossingen boven tafel krijgen en
met creativiteit en maatwerk tot
versnelling komen. De bouwambassadeur adviseert en jaagt dit
proces aan.
De provincie heeft gekozen voor
Lex Brans als bouwambassadeur
vanwege zijn ruime ervaring en
netwerk. Brans heeft zich bewezen als actieve verbinder die
werkt aan een omgeving waar
mensen graag wonen, werken

achter het fornuis

Frikadel
pan (Indisch
gehaktbrood)

Lex Brans (foto aangeleverd door
provincie Noord-Holland.)

Tijdens het interview met
Edmé Strauss over haar leven in Nederlands-Indië (zie
de Heemsteder van 19 augustus), kwam het gesprek
natuurlijk ook op de veelzijdige en smakelijke Indische
keuken. Edmé verklapt dit
daarom graag haar recept
graag aan onze lezers. De
bereidingstijd is ca. 30 minuten en 1 uur in de oven.

en recreëren. Daarnaast heeft hij
veel kennis over de investeringsen bouwsector. Brans zet zich binnen de MRA al in voor de versnelling van de woningbouw en zal
daarmee doorgaan. Omdat versnelling ook in de gebieden buiten de Metropoolregio belangrijk
is, zet Brans zich als bouwambassadeur voor de hele provincie in.

Politie houdt man aan voor
poging tot zware mishandeling
Haarlem - Een man probeerde
vrijdagavond 21 augustus op de
Grote Markt het evenement Jazz
en More te bezoeken. Hij was
echter niet in het bezit van een
toegangsbewijs. Hij trachtte het
terrein op te lopen maar werd
tegengehouden door een ticketcontroleur. Het gesprek werd
overgenomen door een beveiliger en de man werd verzocht

het terrein te verlaten. Hierop bedreigde de man de beveiliger met
een glas dat hij in zijn hand had.
De man werd vervolgens door
de beveiligers met geweld overmeesterd en overgedragen aan
de politie. De verdachte, een
28-jarige man uit Amsterdam, is
aangehouden voor nader onderzoek.
Bron Politie.nl.

Open Dag RCH wordt waterballet
Heemstede - Wat met een geweldige campagne werd opgezet
werd volledig teniet gedaan door
het Hollandse weer afgelopen zaterdag 22 augustus. Op veel dingen kun je invloed hebben en,
bijna traditiegetrouw, is het op
de RCH Open Dagen altijd prachtig weer. Het zou koeler zijn dan
de afgelopen weken, maar daar
hoor je niemand over mopperen.
Zaterdagmorgen: “Hier en daar
een buitje?”
RCH wil weer graag groeien, hoe
meer (jeugd)leden hoe gemakkelijker het wordt om teams te
runnen. Daarnaast wil RCH heel
graag meidenvoetbal hebben.
Ja, er is al meisjes voetballen bij
RCH en die zijn dan ingedeeld bij
jongensteams. Toch is het voor te
stellen dat die dames in een volledig meidenteam willen spelen.
Rondom ziet RCH veel verenigingen met damesvoetbal. Prachtig
natuurlijk om daar een RCH team
aan toe te voegen.
Twee weken lang een grote advertentie in de Heemsteder en
de actie met ‘deurhangers’ waarop de uitnodiging stond om te
komen voetballen bij RCH. Deze ‘deurhangers’ werden op al-

Heemstede - M. van Leeuwen
uit Heemstede stuurde deze foto Dus degene die iets besteld heeft
naar de redactie en vertelt erbij: bij Gigameubel.nl, bedankt!”

Informatiebijeenkomst ‘Goed
zorgen voor je hersenen’

Foto: Harry Opheikens

le scholen aan fietssturen gehangen en dat leverde veel positieve reacties op. Alleen de actie op
zich gaf veel waardering.
En dan is het zaterdag 22 augustus, Open Dag. De lucht zag er erg
grijs uit, wellicht een signaal voor
veel kinderen om thuis te blijven.
Toch waren er nog tussen de 35
en 40 ‘helden’ om een balletje te
komen trappen. Ook potentiele
nieuwe leden, dan wel kinderen
die pas zijn aangemeld.
Terwijl de kinderen welkom wer-

den geheten barstte de eerste
bui los. De lucht bleef grijs en trok
niet weg met het gevolg dat er
nog tot drie keer toe een flinke
regenbui over de hoofden van de
kinderen neerdaalde, waarna de
organisatie besloot de Open Dag
stop te zetten.
Wat een mooie speelochtend had
moeten zijn viel volledig in het
water. Neemt niet weg dat RCH
de aandacht op zich heeft gevestigd met de organisatie van een
mooi evenement.

Heemstede/Haarlem-Zuid - Een
gezonde leefstijl heeft niet alleen
positieve invloed op het lichaam
maar ook op de hersenen. Bewegen, gezonde voeding, een goed
slaappatroon en voldoende ontspanning dragen bij aan het tegengaan van de veroudering van
de hersenen. Dit betekent dat u
door middel van leefstijl zelf invloed heeft op de gezondheid
van uw hersenen.
Voor iedereen die hier meer over
wilt weten organiseren wij een
gratis informatiebijeenkomst. Tijdens de informatiebijeenkomst
lichten we toe wat de relatie is
tussen leefstijl en gezondheid
van uw hersenen en informeren
we u over onze reeks leefstijlbij-

eenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen
met (lichte) geheugenproblemen
en/of hun partner en is ontwikkeld in samenwerking met de afdeling Geriatrie van het Spaarne
Gasthuis.

COLUMNITEITEN
Augustus is de maand van de vallende sterren. Heeft u er al een
paar gespot? Ik heb er slechts een gadegeslagen. Dan schijn je
een wens te mogen doen.
Sla je de roddelbladen open, dan heb je het hele jaar door al
genoeg andere vallende en falende sterren gezien. In plaats
van dat ze de sterren van de hemel zingen, hebben ze vaak het
hoogste woord en lopen ze te dwepen met allerlei indoctrinerende politieke motieven en beweringen over corona, waar ze
vaak zelf de ballen verstand van hebben. Last van sterallures
zou je kunnen zeggen. “Schoenmaker blijf bij je leest”, zegt toch
het aloude spreekwoord. Hun boute opmerkingen slaan vaak
als een meteoriet een krater in hun aanhang. Met andere woorden: bij hen vallen die uitspraken niet in goede aarde.
Zoals Theodore Roosevelt ooit zei: “Houd je ogen op de sterren
gericht en je voeten op de grond.” Daarvoor hoef je geen sterrenkundige te zijn om dat te begrijpen. Ah, ik zie wederom een
komeet. Misschien krijgt mijn spontaan opborrelende wens nu
net als de komeet nog een staartje.

V.l.n.r.: Lasse, Esmée en Finn (foto: Bart Jonker).

Bart Jonker

Bereiding:
Fruit de ui en knoflook in
de olie, kook de aardappelen gaar.
Prak de aardappelen, voeg
het gehakt, de eieren, de
kruiden, santen en de gefruite ui en knoflook toe.
Meng alles goed.
Vet een ovenschaal in met
wat boter en schep daar het
mengsel in.
Bak het gehaktbrood 1 uur
in de op 175 graden voorverwarmde oven.
Lekker als een gerecht bij de
rijsttafel.
Silakan dinikmati makanannya! (Eet smakelijk!)

De informatiebijeenkomst vindt
plaats in het Spaarne Gasthuis,
Haarlem Zuid, Boerhaavelaan 22
in Haarlem. Aanmelden kan via
onze website www.driveheemstede.nl of telefonisch via 0232001700.
Er zijn informatiebijeenkomsten
gepland op donderdag 17 september om 13.30 uur, op maandag 21 september om 09.30 uur
en op donderdag 24 september
om 19.00 uur.

Sterallures

Er lustig op
losprikken

Heemstede - Afgelopen woensdag 19 augustus tussen 12 en 16
uur vond de actie ‘Priknik, samen
zwerfafval opruimen’ plaats. De
gemeente organiseerde deze opruimactie waar inwoners zich per
e-mail voor konden aanmelden
om te helpen ‘zwerfafval te prikken in Heemstede. De gemeente
stelde een gratis setje om zwerfafval veilig op te ruimen ter beschikking aan iedereen die meehielp. Bovendien konden de deelnemers kans maken op 1 van de
50 foodboxen. De start van deze schoonmaakactie vond plaats
voor het gemeentehuis. Esmée
met haar zoons Lasse en Finn op
de foto hadden er in ieder geval
al zin in!

Gigadoos
bij afval

“Er blijven mensen die te beroerd
zijn om hun dozen in stukken te
knippen/snijden. Zo kunnen wij
weer een weekend naar hun afval
kijken op de hoek Kerklaan/Broeder Josephlaan.

Benodigdheden
(4 personen:
• 1 ui, gesnipperd
• 3 teentjes knoflook in plakjes/stukjes
• 2 eetlepels olie
• 3 grote aardappelen
• 500 gram rundergehakt
• 2 eieren
• mespuntje nootmuskaat,
djintan en ketoembar
• 2 theelepels sambal badjak
• 3 djeroek poeroetblaadjes
santen
• beetje boter
• zout

Werkzaamheden
ProRail
Heemstede - Van donderdag 3
september 22 uur tot en met vrijdag 4 september 7 uur voert ProRail diverse werkzaamheden uit
aan en rond het spoor in Heemstede. Deze werkzaamheden
kunnen geluidshinder voor de
omwonenden veroorzaken. Meer
informatie op www.prorail.nl.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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De Konijnenberg brouwt eigen bier

Klassiekers in Heemstede

Heemstede - Familierestaurant
De Konijnenberg is allang niet
meer alleen een pannenkoekenrestaurant. Met wildspecialiteiten in het wildseizoen en hun
top burgers, maaltijdsalades en
lunchbroodjes biedt de historische uitspanning nabij het Groenendaalse bos een uitgebreide
menukaart voor iedereen.
Na de opgelegde sluiting draait
het restaurant weer volop, hoewel een deel van de vaste klandizie nog wat terughoudend is. De
voorgeschreven maatregelen, zoals voldoende afstand tussen de
tafels zijn zeker met het mooie
buitenweer afdoende gebleken
om veilig uit eten te gaan. Het
terras is flink uitgebreid en sfeervol ingericht. Stil zitten is er overigens nooit bij voor de eigenaren Marco en Mandy Uitendaal.
De laatste aanwinst op de menukaart is een huis gebrouwen
biertje. Voor de terrastesters van
de Heemsteder een uitstekende
aanleiding om het biertje te gaan
proeven.

percentage op basis van gember,
kaneel en sinaasappel. Dat vraagt
om uitleg, zeker voor een bierleek. Marco: “IPA staat voor Indian
Pale Ale. Het is van oorsprong een
Engels bier dat extra hoppig is
gemaakt. Toen India nog een Britse kolonie was, werd er namelijk
veel bier naar India verscheept.
De reis duurde wel 4 maanden,
maar het bier had maar een beperkte houdbaarheid. Het alcoMarco Uitendaal doet er een holpercentage werd daarom verbeetje nonchalant over, maar dat hoogd door extra hop toe te voeis bescheidenheid, volgens zijn gen en met dit natuurlijke conechtgenote. Hij heeft zich er wel serveringsmiddel kon het de
degelijk met passie op gestort. overtocht overleven. IPA bier is
Zelf bier maken is populair, maar nu nog een alom gewaardeerde
een kwaliteitsbiertje produce- biersoort.
ren die je op de kaart zet is toch
iets anders. Wij proeven een heer- Het uitstekende glas bier van
lijk blond biertje, perfect voor het het zonnige terras is wat ons bezomerterras, gebrouwen met een treft geslaagd en probeer het dan
vleugje vlierbloesem. “Je haalt het maar eens bij eentje te houden.
er niet echt uit, maar het ingredi- Het plan is om elke 3 tot 4 maanent zorgt voor een frisse smaak in den een variant van het bier te
de traditie van het blonde Belgi- brouwen in flessen met het KB
sche bier”, zegt hij.
huisstijl logo, een Konijnenberg- Adres: Herenweg 33 in Heemstebiertje voor elk seizoen. Ook een de.
Eerder maakte Marco een IPA bier perfect cadeautje van een lokamet een wat zwaarder alcohol- le ondernemer om weg te geven. Mirjam Goossens

Fameuze en exclusieve bonbons bij Tummers
Heemstede - Tummers Passionelle op Binnenweg 133 in Heemstede mag als eerste en enige patisserie in Nederland de luxe en
zeer verfijnde bonbons van Frank
Haasnoot en Tom van de Veen
aan haar assortiment toevoegen. Twaalf uitgesproken bonbons met smaakprofielen die je
hoogstwaarschijnlijk nog nooit
eerder in chocolade hebt geproefd. Denk hierbij aan gerookte kardemon, eekhoorntjesbrood,
dennennaalden en tal van andere
verrassende smaken.
Frank is een grote naam in de internationale patisseriewereld en
zit inmiddels 24 jaar in het vak.
Hij heeft voor veel bekende merken overal ter wereld gewerkt en
daarbij meerdere prijzen gepakt.
Tom staat internationaal zeer
hoog aangeschreven. In het verleden was hij actief als Chef de
Cuisine bij verschillende sterrenrestaurants, maar waagde uiteindelijk de stap naar de patisserie. Eigenaar Ritchie Soekhlal van

Foto aangeleverd door Tummers

Tummers zet juist aan om zijn patisserie naar grotere hoogte te
brengen. Daarbij wordt hij perfect aangevuld door Boudewijn
Nijmeijer. De chef patisserie pakte eveneens meerdere prestigieuze prijzen, waaronder de Gouden Gard (2012), de Dutch Pas-

try Award (2014) en de Lekkerste
Bonbon van Nederland (2015).
Zijn kennen en kunnen in combinatie met het daadkrachtige ondernemerschap van Ritchie heeft
uiteindelijk geleid tot deze zeer
exclusieve samenwerking met de
twee toppatissiers.

Nederlandse brillen bij Stefans
Heemstede - Als speciaalzaak is
Stefans Brillen en Lenzen op de
Binnenweg 114 in Heemstede altijd op zoek naar collecties van
ontwerpers die kwaliteit en onderscheid maken. En dat hoeft
niet alleen maar van ver weg te
komen. De markante monturen van het Nederlandse Preciosa worden met de hand vervaardigd in Nederlands enige brillenmakerij, Frame Holland, die draait
op windenergie. Frame Holland
is aangesloten bij de Stichting
Amsterdam Made, een platform
voor promotie en ondersteuning
van ‘lokale makers’. Producten die
kwalitatief hoogwaardig moeten
zijn en dienen te passen binnen
de kernvoorwaarden creativiteit,
innovatie, duurzaamheid en vakmanschap.
Eén van de mannen van hiphoptrio Run-D.M.C. viel bij een Ame-

De Panther Kallista: geen katje om
zonder handschoenen aan te pakken
Heemstede - Geen tijger in de tank, maar wel
een bijzondere klassieker: een fraai grommende Panther Kallista 2.8 liter van eigenaar Fred
Damler.
Panther was een Brits automerk dat in 1972
werd opgericht door Bob Jankel. De eerste auto die voor de verkoop van de band rolde was
de Panther J72, een kopie van de Jaguar SS100.
Wegens het bankroet gaan rolde de laatste Britse Panther in 1980 van de band.
Een Koreaanse autofabrikant, het huidige SsangYong, nam echter in hetzelfde jaar Panther over
waar Bob Jankel bleef werken en ontwerpen.
In 1982 kwam de Panther Kallista uit, op en top
Brits, ontworpen door Jankel. De Kallista’s na
1990 gebouwd door SsangYong waren voorzien
van een 2.0 litermotor.
Fred Damler: “Panther heeft altijd bijzondere en
unieke auto’s geproduceerd. Denk bijvoorbeeld
aan de Panther De Ville, die van 1974 – 1985 is
vervaardigd en de eerste auto was met een televisie aan boord. De Panther De Ville is bekend
geworden door de Walt Disney tekenfilm 101
Dalmatiërs, waarin de gemene vrouw Cruella
De Ville in zo’n auto reed.
Zo’n 12 jaar geleden ging ik naar het dorp om
boodschappen te doen en fietste langs de toenmalige showroom op de hoek van de Raadhuisstraat/Provinciënlaan, waar allemaal klassiekers
gestald stonden van het Ford Museum in Hillegom. Ook deze Panther Kallista, waarvan de eigenaar in Haarlem woonde. Ik heb er toen en
rondje in gereden en hem gekocht. Ik heb er
geen spijt van het is een prachtige wagen. Deze
Panther heeft onderdelen van Ford en ook onderdelen van Vauxhall, de Britse Opel. De Fordmotor is een zescilinder en de pedalen zijn van
Vauxhall. Ook het houten stuur, dashboard en
de spaakvelgen zijn bijzonder fraai. De portieren zijn van de Mini Cooper van destijds. Deze
Panther is redelijk zeldzaam, in Nederland rijden
er slechts zo’n 60 van rond. Ik hoef er weinig aan
te doen. De onderdelen zijn redelijk goed te krijgen. Er is een Engelse Pantherclub waar een medewerker van Jankel lid van is. Hij heeft alle onderdelen, maar met de voorruitjes moet je voorzichtig zijn. Die zijn er wel, maar zijn schaars. Er is
ook een Duitse club. Ik rijd nog regelmatig in deze auto.” Freds echtgenote Marie-Paule vult aan:
“Twee weken gelden zijn we er nog mee naar
Duitsland gereden, langs de Moezel.”
Fred: “Het mooiste verhaal is dat we er ooit mee
naar Italië zijn gereden. De wegen waren daar zo
slecht, dat de auto letterlijk los is getrild. In Perugia belden we de ANWB en we werden binnen
een uur opgehaald. De auto ging naar een garage om gerepareerd te worden en wij werden
bij een tennisclub ondergebracht, waar we fan-

rikaanse opticien voor het grote, Stefans Brillen en Lenzen,
vierkante Goliath-montuur. Dat Tel.: 023 – 528 49 21.
montuur is ook bij Stefans ver- E-mail: info@stefansoptiek.nl.
krijgbaar. Hierna volgden vele anderen die geloofwaardig wilden
overkomen als rapper of filmster.
Robert De Niro draagt hem in Casino, Elliot Gould in Oceans’s Eleven, Snoop Dogg loopt rond met
de zonnebrilvariant. Mensen van
over de hele wereld kennen die
bril, maar dat de basis in Burgerveen ligt weten ze meestal niet.
Stefan is trots op dit merk. omdat
hij zelf het ambacht, het kleinschalige ook zo waardeert. De
naam Preciosa staat voor waardevol, dierbaar. In de winkel ligt
een grote collectie van deze Nederlandse brillen voor u klaar.
Van dinsdag tot en met zaterdag
is de winkel open en u kunt ook
terecht op donderdagavond op
Foto aangeleverd door Stefans Brillen en Lenzen
afspraak.

tastisch hebben geluncht. Een uur later werden
we gehaald en naar de garage gebracht waar de
Panther weer gerepareerd was. Ik geloof dat ik
toen maar 50 euro kwijt was voor de reparatie.
Wij konden in ieder geval weer verder rijden!”
In huis zien we een schilderijtje van de Panther,
dat Fred heeft geschilderd. Buiten laat Fred nog
even de motor brommen. Wat een bruut en
mooi geluid en wat een fantastische klassieker
deze Panther Kallista!
Bart Jonker
Heeft u ook een oldtimer met een verhaal en wilt u
hierover vertellen in de Heemsteder? Laat dit dan
per e-mail weten aan de redactie: redactie@heemsteder.nl, o.v.v. ‘Klassiekers in Heemstede’. Wie weet
komen we bij u langs en komt uw bolide ook in de
krant! Staat uw bolide in de krant? Dan kunt u een
afspraak maken voor een gratis APK-keuring bij
Garage Turenhout, Raadhuisplein 7 in Heemstede,
tel.: 023-5291125.
Rectificatie
In de editie van vorige week is in het artikel over de
BMW Isseta abusievelijk de naam Bart Jonker als
schrijver vermeld. Dit moet echter Eric van Westerloo zijn. Excuses voor deze verwarring.
De redactie.

Start bijeenkomsten Creatief
leven bij WIJ Heemstede

Heemstede - Op maandag 31 augustus start de eerste van de acht
bijeenkomsten ‘Çreatief leven’
door gecertificeerde deskundigen Marijke Coert en Julie Koch in
de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, van 10.00-12.30 uur.
Er is veel aandacht voor eenzaamheid, maar hoe pak je je gevoelens van eenzaamheid nu daadwerkelijk aan.
Julie en Marijke zijn beiden gecertificeerde deskundigen en
opgeleid om hulp te bieden bij

het aanpakken van eenzaamheid.
De cursus is geschikt voor jongtot oud volwassenen. 8 bijeenkomsten voor € 150,- euro exclusief werkboek.
Voor meer informatie: Julie Koch
06 - 27 87 82 01 - Marijke Coert
06 - 38 06 71 58.
Opgeven is verplicht en kan via
de receptie op 023-548 38 28 op
werkdagen tussen 9.00 en 13.00
uur of via de website:
www.wijheemstede.nl.

Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, zoals
helmen, medailles, bajonetten, documenten etc. (Tegen vergoeding) . Tel.
06-25384205
Te koop:
Vintage koffer met hoeken van
leer en gels olijfgroen €25,-. Antiek
hoekstoeltje zitting van riet €75,-.
KLM huisjes €10,- per stuk. Tel.
023-5255325
Te koop:
Voor in de tuin: mand (korf) voor
onkruid €35,-. Zinken tijl 75 l. ovaal 2
handvaten €35,-. Asbak steen 30 cm.
€10,-. Schep €7,50.
Tel. 0623524668
Te koop:
6 Kristallen bier- en 6 wijnglazen van
Leerdam + druiven motief samen
€15,-. Voor hobby 25 lade kastje 30 x
25 €10,-. Tel. 06-22834077
*Aangeboden:
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek en
curiosa. Eigen import rechtstr. naar
particulier. Oosteinderweg 201a
Aalsmeer.
Tel. 0297-320058
*Gevraagd:
Grote of kleine partijen oude school-,
stapel-, kantine-, kantoor- en kerkstoelen. We komen de spullen zelf bij
u ophalen dus twijfel niet en waag
er een belletje aan. Wij betalen u
contant. Tel: 06-10893672
*Gevraagd:
Oude antieke meubels en/of inboedels. Stuur uw foto’s en uw prijs naar
info@burbriantiek.nl dan mailen wij
u terug of het wat voor ons kan zijn.
Bij interesse komen we het betalen en
ophalen. Tel. 0297-320058
*Gevraagd:
Fietsen, oud of defect, ik haal ze gratis
bij u op.
Tel. 023-5639828
Te koop:
Loeplamp , merk luxo , kleur wit met
tafelklem en reservelamp €40,-. 4
Toegangskaarten voor Wildlands,
geldig t/m 30-11-2020 €50,-.. Tel.
06-36424730
Te koop:
Gaskookplaat 4 pits Zanusi wit in
nieuw staat met slang €60,-. Damesfiets Batavus handremmen en 7
versnellingen €90,-.
Tel. 06-23107069

Uw vertrouwde
adres voor
onderhoud,
reparatie
en occasions.
Raadhuisplein 7
023 52 91 125
info@turenhoutautos.nl
www.turenhoutautos.nl

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Autobedrijf Turenhout, uw auto in vertrouwde handen!

Verrijking / plusklas voor
hoogbegaafde kinderen!

Onderwijs

Sanyu Onderwijs voor hoogbegaafde
kinderen organiseert 20 september een Inloop met spel
en ontmoeting. Daarnaast starten er in september meerdere
verrijkingsgroepen.
De Over8 Verrijkingsklas is bedoeld
voor kinderen in groep 7 en/of 8.
De Wereldkids verrijkingsklassen zijn bedoeld
voor kinderen tussen de 3,5 en 8 jaar.
Op www.sanyu-onderwijs/nieuws vind je meer informatie
over onze activiteiten. Of mail naar info@sanyu-onderwijs.nl
als vragen hebt of meer informatie zoekt.
Bezoekadres: Korte Verspronckweg 7-9, 2023 BS Haarlem

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Veilig op
vakantie beurt
voor 149.-

Voorkom vervelende verrassingen onderweg en kom
in de vakantieperiode naar Profile Heemstede of
Velserbroek voor een vakantiebeurt.
Dit is inclusief:

1 jaar Profile pechhulp t.w.v. 39.-

(incl. Europa en woonplaats)

Kleine onderhoudsbeurt
Veiligheidsinspectie
Gratis vakantiepresentje

PROFILE HEEMSTEDE, MERKS
Nijverheidsweg 24, 2102 LL
Heemstede 023 - 528 2454

PROFILE VELSERBROEK, MERKS
Klompenmakerstraat 19, 1991 JJ
Velserbroek 023 - 760 1111

WIJ Heemstede
is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
Vanuit Plein1 werken we met een grote groep vrijwilligers,
die zich gemiddeld een halve dag inzetten
voor de dienstverlening.

Waar zijn we naar op zoek?
• een chauffeur voor de KO-bus
• een chauffeur met eigen auto voor het vrijwilligersvervoer
• een vrijwilliger voor de Telefooncirkel
• een vrijwilliger voor de huisbezoeken 80-jarigen, en
• een receptie/kantoorvrijwilliger.
Heb je interesse?
Of wil je eerst meer informatie?
Bel dan naar 023-528 85 10
tussen 9.00 en 13.00 uur op werkdagen
en vraag naar Willie Chermin.

www.wijheemstede.nl
KO-bus
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Ken uw tuin: tomaatjes, koolwitjes
en de kruidige lipbloemfamilie
Grote pompoenen in de Sumatrastraat

Heemstede - Deze foto’s van gigantische pompoenen in de Sumatrastraat ontving de redactie
van Ruben v.d. Meer. “In de straat
bij nummer 5 hebben mijn zoontjes en ik een plantenbak gemaakt
en daar in het voorjaar plantjes geplant om het op te fleuren.
Toen we de plantjes kochten, kregen we er van een tuincentrum
zaadjes bij voor een pompoenenwedstrijd: ‘Wie kweekt de grootste pompoen?’
We hebben deze zaadjes geplant
en deze groeiden uit tot deze supergrote pompoenen.
Er stoppen dagelijks mensen om
ze te bekijken. Dat wordt soep
maken voor de straat”, aldus Ruben.

Heemstede - Een kleine moestuin in uw tuin of op uw balkon
inrichten, met tomaten of kruiden? In deze aflevering een paar
voorbeelden.

Blozende tomaatjes
Wat is er leuker om uw eigen tomaatjes (Solanum lycopersicon)
te zaaien en te oogsten? Tomaten behoren tot de nachtschadevruchten, waartoe ook de paprika en peper behoren. De vruchten zijn pas eetbaar als ze rijp zijn
en de rode kleur hebben. Onrijpe
groene vruchten, het blad en de
stengel van de plant zijn daarentegen giftig. Er zijn diverse soorten. Je kunt ze zaaien, of als een
plantje kopen bij het tuincentrum. Zaaien geschiedt vanaf
maart tot en met mei in zaaibakjes. Na ongeveer tien dagen ontkiemen de zaadjes bij een kamertemperatuur van 20 graden. Van
mei tot juni kunnen de plantjes
in potten gezet worden of in de
grond geplant worden. Wel 50
cm van elkaar op een zonnige
plek, want tomaten dijen flink uit.
Zorg dat ze de hoogte ingroeien
en plaats bamboestokjes om ze
te leiden. Bind de takken met een
vuilniszaksluiter of ijzerdraadje losjes aan de bamboestok.
Zo knakken ze niet bij slecht of
stormachtig weer. Af en toe compost geven. De bestuiving van de
gele bloemetjes vindt vaak door
hommeltjes en bijtjes plaats.
Hieruit groeien de tomaten. De
plant krijgt vanuit de oksels vaak
extra takjes en stengels die de
plant veel energie kosten, de zogenaamde diefjes, Verwijder deze overbodige diefjes, het komt
de groei en oogst van de tomaat
ten goede. De tomaat vraagt wel
wat water en dit dient onderaan
gegeven te worden om schimmel
te voorkomen. Zodra ze verkleuweg 4c, op de grens van Heem- ren, kan er minder water gegestede en Bennebroek.
ven worden. In augustus en sepKosten: €7,- en €3,- voor kinderen tember kunt u de rode tomaatjes
tot 12 jaar. Beschermers €4,- en oogsten. Een tomatenplant kan u
€2,- voor hun kinderen tot 12 jaar. flink van wat tomaatjes voorzien.
Pluk ze wel boven het kroontje,
dan blijven ze langer vers. Op de
vensterbank kunt u ze eventueel
verder laten rijpen.

Wandeling door Bennebroekbos
in Nacht van de Vleermuis
Bennebroek - Tijdens de Nacht
van de Vleermuis die jaarlijks in
Europa wordt gehouden, organiseert Landschap Noord-Holland op zaterdag 29 augustus van
21 tot 22.30 uur een spannende zoektocht naar deze vliegende zoogdieren. Zodra de zon ondergaat ontwaken de vleermuizen en benutten zij de prachtige
lanen en waterpartijen in Bennebroekbos om te jagen.

Reserveren is verplicht via www.
gaatumee.nl, het is niet mogelijk
om ter plekke aan te sluiten.
Vertrekpunt: Parkeerterrein bij
Speeltuin Linnaeushof, Glipper-

Klein koolwitje
De vlindergroep van witjes beslaat in Nederland vijf soorten.
In de moestuin zijn er twee soorten waarvan met name de groene
rupsen schadelijk kunnen zijn op
kool, namelijk die van het groot
koolwitje (Pieris brassicae) en
die van het klein koolwitje (Pieris
Rapae) hier op de foto. Het klein
koolwitje is een algemene dagvlinder die vliegt in drie generaties vanaf de eerste generatie in
april, tot en met de derde generatie in oktober. Soms is er zelf een
vierde generatie die van septem-

Vleermuizen vliegen schijnbaar
zonder geluid te maken, maar
met de batdetector van de gids
kun je ze toch te horen krijgen. Iedere soort maakt een eigen geluid en zo kom je te weten welke soorten hier rondvliegen. Met
wat geluk krijg je ze te zien in het
licht van de lamp van de gids.
In verband met corona wordt er
in een kleine groep van maximaal
10 personen gewandeld.
Vleermuis (Dutchphoto).

Cherrytomaatjes.

Klein koolwitje.
ber tot begin november vliegt. De
dichtheid aan vlinders is hoog,
circa 16 tot 76 per hectare. Volwassen vlinders drinken vrij veel
nectar. Het vaakst wordt het klein
koolwitje waargenomen op kool
(dus ook als nectarplant), vlinderstruik, akkerdistel en grote kattenstaart. (Bron: De Vlinderstichting en Landelijk Nederland.)
Kruidige lipbloemfamilie
De naam lipbloemfamilie (Lamiaceae) zegt u wellicht niets. Het is
een grote plantenfamilie, die veel
soorten vertegenwoordigt. Bepaalde soorten kent u zeker wel
en zijn veelvuldig in menig kruidentuin én keuken te vinden. Tot
deze familie behoren onder meer
tijm, rozemarijn, munt, basilicum,
marjolein, salie en zelfs lavendel.
Heerlijk voor in de keuken als u
deze kruiden binnen handbereik
hebt. Basilicum is een tere plant
en kan echter het beste binnengehouden worden of in een kasje. Ook valt basilicum vaak buiten

Rozemarijn.
ten prooi aan slakken. De meeste
lipbloemsoorten kunnen in een
pot of bak groeien. Salie mag echter niet in een te kleine pot staan.
Tekst en foto’s: Bart Jonker

Exclusief kijkje bij Vogelhospitaal Werkdag op

Middenduin

Haarlem - Geen grootse ‘open
dag’ maar een wat intiemer ‘open
huis’ bij het Vogelhospitaal aan
de Vergierdeweg 292 in HaarlemNoord. Zo geeft de stichting - na
aanmelding - het publiek gelegenheid achter de schermen te
kijken op zaterdag 12 september.
Vanwege de coronarichtlijnen
wordt er een ‘tijdslotsysteem’ gehanteerd, net als bij musea.

Zo is 1.5 meter afstand houden
mogelijk en zullen er maximaal
50 bezoekers tegelijkertijd op het
terrein zijn. Tussen 10 en 15.30
uur vertrekt er iedere 10 minuten
een groepje van maximaal acht
personen voor een rondleiding
van een half uur. Belangstellenden dienen zich aan te melden en
een meegebracht mondkapje te
dragen. Door het coronavirus verviel de open dag in maart. Nu dus
geen breed opgezet programma waar iedereen vrij kan rondlopen, veel kraampjes of kinderactiviteiten. Maar het Vogelhospitaal
maakt het zo veilig én gezellig als
mogelijk.

Een opgevangen buizerd (foto aangeleverd door Vogelhospitaal Haarlem).
Voor de inwendige mens is er een
cateringterras dat voldoet aan de
richtlijnen. De opbrengst van de
‘altijd-prijs-loterij’ is, nu het aantal
donaties wegens corona is teruggelopen, belangrijker dan ooit.
Ook staat er een dierenambulance ter bezichtiging. Vrijwilligers

Overveen - Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert samen met
Staatsbosbeheer vrijdag 28 augustus en zaterdag 29 augustus een leuke werkdag in natuurgebied Middenduin in Overveen.
Per dag max. 10 personen ivm de
beperkte werkruimte en coronaregels. Er wordt wilgenopslag en
er worden berken gezaagd op
het smalle dijkje links achterin de
Zanderij (grote open vlakte midden in Middenduin; vroeger een
bloembollenveld). De struiken
als duindoorn blijven staan zodat mensen niet naar de waterkant gaan.

Dit vrijwilligerswerk is hard nodig om Middenduin meer natuurlijker en mooier te maken. Wilt u
meedoen? Zorg zelf voor werkkleding en neem uw eigen koffie/
thee en lunch mee. Het IVN zorgt
voor gereedschap, werkhandAanmelden op:
www.vogelhospitaal.nl/educatie/ schoenen, begeleiding én lekkere vlaai bij de koffie. Verzamelen
reserveer-een-rondleiding/.
en bestuursleden vertellen met
passie over hun werkzaamheden.
Deelname aan de rondleiding is
gratis. De ruimte is beperkt.

Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland

op vrijdag 28 augustus om 10 uur
en zaterdag 29 augustus om 9.30
uur bij ingang Middenduin aan
de Duinlustweg in Overveen. Gelieve op de fiets te komen: op zaterdag is het altijd druk met auto’s
van sporters. De werkdag duurt
tot 15 uur. Informatie bij Marc van

Schie, 06-22575748 en aanmelden verplicht via marcmargriet@
hetnet.nl. Max. 10 personen per
dag.
Meer informatie bij Marc van
Schie IVN Zuid-Kennemerland 06
- 22 5757 48.
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Puzzel en win

Goede wijn behoeft… een nieuwe plek

Le Grand Cru nu in de Raadhuisstraat
Heemstede - Le Grand Cru wijn
en gedistilleerd heeft sinds afgelopen week een nieuwe plek gevonden in de Heemsteedse Raadhuisstraat 71 a. Na bijna 34 jaar
op de Jan van Goyenstraat gevestigd te zijn geweest, kwam er een
kans voorbij die ondernemers Els
en Will Beeren zich niet lieten ontnemen.
“Misschien is het verrassend, een
verhuizing in deze onzekere tijden, maar we waren eigenlijk
meteen gegrepen door de enorme mogelijkheden die dit ruime en karakteristieke pand ons
bood”, vertelt Will. “We hebben
veel mooie plannen voor de toekomst. Boeiende culinaire bijeenkomsten als tastings, workshops en proeverijen zullen terugkerende onderdelen zijn in
onze nieuwe zaak. Daar hebben
we nu meer mogelijkheden toe.
En er is voldoende ruimte om rustig te winkelen. Natuurlijk nemen
we met lichte pijn in ons hart afscheid van de Jan van Goyenstraat. We hebben het daar als ondernemers altijd enorm naar ons
zin gehad en met veel plezier onze goede naam opgebouwd. ”

Foto: Bart Jonker

“Uiteraard gaan we in de nieuwe
zaak verder op de voet die u van
ons gewend bent, we houden alle kwaliteit in ere”, vult Els aan.
“De spaarpunten op uw klantenkaart verhuizen gewoon mee en
ook de bestelservice blijft als vanouds.

vondsten in alle prijsklassen. Wijn
is emotie en beleving. Voor de invulling van die emotie en het samenstellen van bijvoorbeeld de
ideale wijn-spijscombinatie bent
u op de Raadhuisstraat aan het
juiste adres. We verwelkomen u
er graag!”

Maar we kijken ook met een frisse Le Grand Cru wijn en gedistilleerd
blik naar ons assortiment en wil- vindt u op Raadhuisstraat 71a in
len u verrassen met bijzondere Heemstede, tel.: (023) 529 38 39.

Oude brillen inleveren en Swazi
Candles kopen bij de Wereldwinkel
Heemstede - Lever uw
oude bril in bij Wereldwinkel Heemstede aan
de Raadhuisstraat 29 in
Heemstede en help een
oogkliniek in Cambodja.
Wij kopen makkelijk een
nieuwe bril als dat nodig
is, maar voor heel veel mensen in
andere landen is dat onmogelijk.
Er loopt momenteel een actie opgezet door verschillende organisaties die betrokken zijn bij Fair
Trade handel met Aziatische landen, in dit geval Cambodja. De
brillen worden ingezameld voor
de Stichting Sawasdee die ze verzendt naar een oogkliniek in de
plaats Kep in Cambodja.
(www.caritascambodia.org/teh/
index.php).
De missie van deze oogkliniek is
het voorkomen en behandelen
van onnodige blindheid. De Wereldwinkels in Nederland helpen
mee met inzamelen van de brillen.
Bij Wereldwinkel Heemstede kunt
u uw overtollige (zonne)brillen
op sterkte inleveren. Ook bi- en
multifocale brillen en leesbrillen zijn welkom. U kunt ze depo- Foto aangeleverd door Wereldwinkel Heemstede
neren in een speciaal kistje in de
winkel, alles geheel coronaproof. legenheid behouden blijft. We- techniek, van oorsprong toegereldwinkel Heemstede doet mee past in Venetië in de glaskunst.
aan deze actie. Hoe meer kaarsen De eerste keer dat de kaars wordt
Koop Swazi Candles, steun
er hier nu worden verkocht, des aangestoken is het aan te raden
de makers in Swaziland
De producenten van de prach- te meer de financiële schade voor hem na een half uur te doven
en de was eruit te gieten. Dan is
tige kaarsen uit Swaziland heb- de producenten beperkt blijft.
de kaars écht klaar voor gebruik.
ben zwaar te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Door De techniek is heel bijzonder. De En… elke kaars blijft bruikbaar.
het wegvallen van het toeris- binnenkant van de kaars is van Omdat alleen de zachte was opme en gecancelde bestellingen kneedbare, brandbare was die, brandt, blijft de buitenkant van
is de omzet met 75% gedaald. voor het gebruik, als kleine bolle- harde was intact zodat deze met
Gone Arty, importeur voor Euro- tjes bewaard wordt in een warm- een waxinelichtje erin nog steeds
pa, heeft een grote partij opge- tebox. Deze bolletjes worden in sfeervol licht verspreidt.
kocht die al klaar lag voor de ex- een vorm gekneed. Daaromheen
port naar Amerika maar gecan- wordt gekleurde, harde was in De Swazi Candles-actie loopt t/m
celd werd, en naar Nederland la- repen op de zachte was ‘geplakt’. 19 september bij Wereldwinkel
Deze repen zijn al voorzien van Heemstede, Raadhuisstraat 29,
ten verschepen.
bijvoorbeeld dierenprints, die- Heemstede. Tel. 023 5291770. GeDe kaarsen worden met korting renfiguren, geometrische figu- opend woensdag t/m zaterdag
aangeboden om de verkoop te ren of authentieke symbolen. Of 11.00 -17.00 uur, vanaf 1 septemstimuleren waardoor de werkge- door toepassing van de Millefiore ber ook weer op dinsdag open.

Wandeling door
het Kraansvlak

ra en fauna. De wandeling gaat
door de duinen met hellingen
met mul zand, dus trek stevige
schoenen aan. Halverwege wordt
Zandvoort - Op dinsdag 1 sep- gepauzeerd.
tember van 10-13 uur, organi- Vertrek vanaf het spoor-fiets-tunseert IVN Zuid-Kennemerland neltje in Zandvoort-Noord, met
een wandeling door de duinen de fiets te bereiken via het Visvan het Kraansvlak en het wisen- serspad, met de auto via Zandtengebied. De gele route wordt voort-Noord, einde Wattstraat.
heen en terug gelopen om zo- Neem iets te drinken en te eten
veel mogelijk kansen te hebben mee.
om wisenten en andere dieren te Dit is een excursie in het Natiospotten.
naal Park Zuid-Kennemerland.
Ook wordt er verteld over het Reserveren/aanmelden via:
ontstaan van de duinen, de flo- www.np-zuidkennemerland.nl.

Foto aangeleverd door
IVN Zuid-Kennemerland

WOORDZOEKER
‘GEZELLIGE WINKELSTRAAT’

!

Heemstede - Willem van Dam is bekend van de gelijknamige chocolaterie en gelaterie in het centrum van Heemstede. Maar hij is niet alleen ondernemer; Willem zet zich
al sinds jaar en dag in voor de langste winkelstraat van
Heemstede: Raadhuisstraat en Binnenweg. Al jaren is hij
actief voor de winkeliersvereniging, kent menig ondernemer en helpt de winkelstraten te promoten.
De grote – maar helaas dit jaar niet gehouden – Voorjaarsmarkt is tevens iets waar Willem zich jaarlijks in vastbijt.
Vandaag de dag kan geen ondernemer, geen winkelgebied, zonder promotie en leuke evenementen zorgen
voor verbinding. Naast de markten worden bijvoorbeeld
wedstrijden georganiseerd, het Sinterklaasfeest en
vorig jaar het bloemencorso van de Bollenstreek, die
de winkeliersvereniging naar de winkelstraten haalde.
Alles om het winkelend publiek maar eigenlijk heel
Heemstede een zo aantrekkelijk mogelijk winkelgebied
te presenteren. Daar waar het altijd gezellig is en waar
je prachtige winkels vindt, met vaak de ondernemer zelf
als winkeleigenaar. Zo wordt een middagje shoppen of boodschappen doen altijd leuk.
Je slaagt dichtbij goed voor alles: kleding, food, interieur, drogisterij-artikelen, persoonlijke verzorging en nog veel meer. Deze week weer een woordzoeker en ditmaal met woorden die te maken hebben met winkelen in Heemstede. Streep de woorden weg en vind de
oplossingszin. Mail die voor maandag aanstaande 17.00 uur, voorzien van naam en adres,
naar: redactie@heemsteder.nl.
Vijf winnaars mogen vijf cards voor een gratis ijsje bij Van Dam tegemoet zien.
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Joke van der Zee

Vijf nieuwe winnaars
woordzoeker Van Dam
Heemstede - Alweer kreeg de redactie zoveel oplossingen voor
de woordzoeker ‘Chocolade’ binnen. U zond massaal in. De oplossing was ‘Chocolade is puur geluk!’ De volgende winnaars werden uit alle oplossingen getrokken en krijgen allen binnenkort
vijf goldcards voor een gratis ijsje
thuisgestuurd: Gerhard Venhuizen, Joke ten Doeschate, Maxim
en Quinten Lanting, J. Tonino en
Karel van Os.

Info di. t/m zo. via 023-5411123.
Deze excursie wordt uitgevoerd Van harte gefeliciteerd met uw
onder strikte (Covid-19) voor- prijs! De winnaars zijn inmiddels
waarden.
geïnformeerd.

Niet gewonnen? Dan niet getreurd. Doe mee met de derde
Van Dam woordzoeker ‘Gezellige
winkelstraat’, waarbij weer vijf ijsgoldcards van Willem van Dam te
winnen zijn!

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

16

26 augustus 2020

Het hele jaar door buiten gezellig en
gezond sporten bij GezondOud

Foto’s: Pim Hols

Kon. HFC nog niet helemaal
klaar voor de competitie
Haarlem - Het oefenduel op zaterdag 22 augustus tegen derde
divisionist Odin’59 maakte duidelijk dat HFC nog niet klaar is voor
de echte competitiestrijd. Na een
eerste kwartier met goed voetbal
zakte de ploeg van coach Gertjan Tamerus steeds verder weg. In
de tweede speelhelft werden wat
jongelingen ingebracht, maar het
spel werd niet veel beter. Kansjes
waren er wel maar dat gold ook
voor ODIN’59 dat gaandeweg
meer grip kreeg op het spel.

Zo mist HFC momenteel een echte spitsspeler. Ook het middenveld baart enige zorg. Met het
vertrek van Lars Weistra is de motor op het middenveld vertrokken. Het speltempo en handelingssnelheid moet omhoog. In
de brede selectie zitten in aantal
jonge spelers die toekomst hebben. Zij moeten nog rijpen op het
hoogste niveau. Ook de nieuwe
spelers die van elders komen hebben enige gewenningstijd nodig.
De doelstelling van de club is, net
als het afgelopen seizoen, zich te
HFC kwam op voorsprong door handhaven in de tweede divisie
een inzet van Khalid Tadmine, die met leuke duels tegen gerenomde bal via de doelman van Odin meerde tegenstanders. Veel tetergend langzaam de doellijn zag genstanders hebben zich op papasseerde. HFC mist nog een paar pier versterkt maar of dat in de
basisspelers met blessures die tij- praktijk goed uitpakt moet nog
dens de oefenduels zijn ontstaan. maar blijken.

HFC zal ook geluk moeten hebben, al dwing je dat vaak af met
een juiste instelling. In de tweede helft kwam ODIN’59 langszij. Na een strakke voorzet kon
de bal door een vrijstaande aanvaller achter HFC doelman Boks
worden geschoven. Momenteel
geldt in de afdeling de regel dat
er niet meer dan 250 toeschouwers aanwezig mogen zijn. Hiervan zijn slechts 30 supporters van
de bezoekende club toegestaan.
Het blijft behelpen in deze lastige
tijd, in de hoop dat het eens weer
normaal zal worden.

Eric van Westerloo

Heemstede - Pink Powerwalk
start in september met de cursus
Start to Powerwalk in het Groenendaalse bos. Op dinsdagochtend en donderdagavond starten
2 groepen, speciaal voor vrouwen.

voor het hele lichaam. De training
is geschikt voor vrouwen die net
beginnen met sporten, maar zeker ook voor vrouwen die al meer
sporten. Na het afronden van de
cursus van 10 lessen kan je doorstromen naar de gevorderden
groepen, waarbij het tempo en
Powerwalk is wandelen in een de afstand opgevoerd worden.
stevig tempo, waarbij je gebruik Bij Pink Powerwalk wandelen we
maakt van de beweging van je heerlijk in de buitenlucht en gearmen en een sterke afzet van je nieten we van de natuur om ons
voeten. Het is geen hardlopen, heen. Ontspanning door inspanmaar stevig doorstappen waar- ning!”
bij altijd één voet de grond raakt.
Powerwalk is geschikt voor ieder- De groepen zijn klein, zodat ieeen en voor alle leeftijden. Het is dereen afstand van elkaar kan
een natuurlijke vorm van bewe- houden en alle powerwalk techging met weinig weerstand. Hier- nieken kan aanleren om veilig te
door heb je weinig kans op bles- lopen. Ook als je een tijd niet gesures en is de training ook ge- sport hebt, kan je met powerwalk
schikt voor vrouwen met een beginnen. Karen Wouters: “Je zult
slechte conditie, overgewicht of na 10 weken zeker verschil merlichte blessures.
ken.”
De lessen starten op dinsdagochtend 1 september om 9.00 uur en
op donderdagavond 3 september om 19.30 uur. Ook in oktober
starten nog 2 groepen. Het startpunt is de Herfstlaan aan de rand
van het Groenendaalse bos.

Karen Wouters.
Meer informatie en aanmelden
kan via de website:
www.pinkpowerwalk.nl.

Zou roeien jouw sport kunnen worden?

Heemstede - Vanaf 10 jaar tot ver
in de 80 kun je de roeisport beoefenen. Alleen in een skiff of in
een ploeg. Recreatief roeien of in
wedstrijdvorm? Veel is mogelijk
bij de mooiste Koninklijke Roei& Zeilvereniging Het Spaarne. Je
wordt opgeleid door eigen leden
en al snel proef je het plezier op
het water. De vereniging bestaat
dit jaar 135 jaar jong, telt ongeveer 950 leden en is gevestigd op
het Marisplein 5 in Heemstede.
Op zaterdag 29 augustus vanaf
11 uur tijdens de open dag ben
je van harte welkom om groepsgewijs het mooie clubhuis te bekijken, uitleg te krijgen over de
meer dan 100 verschillende boten en zelf ook in een wherry
het water op te gaan. Na afloop
op het terras je ervaringen delen
met Spaarneleden en al je vragen
te stellen? Je bent hierbij uitgenodigd!
Interesse? Geef je eerst wel even
op via secretaris@hetspaarne.nl.
En wil je meer weten over de vereniging? Kijk dan eerst op:
www.hetspaarne.nl.

Je traint op je eigen niveau. Ieder mens is anders en onze trainers zijn juist opgeleid om ervoor te zorgen dat je op de juiste
manier wordt uitgedaagd. Mede
hierdoor laat ruim 96% van onze
deelnemers weten zich fysiek dan
wel mentaal sterker te voelen.

Er wordt uitsluitend gewerkt met
goed gecertificeerde trainers
waarvan een groot deel fysiotherapeut is. Regelmatig wordt het
effect onderzocht van de trainingen en wordt de inhoud van de tensief bewegen is optimaal voor
training daar waar nodig aange- een goede gezondheid. Om je
hierbij te helpen biedt Gezonpast.
dOud naast de buitentraining
HFC staat aan de vooravond van Dagelijks 25 minuten matig in- ook online trainingen aan. Naweer een lastige maar zeker een
interessante competitie.

Powerwalk in Groenendaal:
ontspanning door inspanning

Karen Wouters is gecertificeerd
Zession Powerwalk trainer en vertelt: “Tijdens een training wisselen we de tempo’s van het wandelen af en doen we tussendoor
spierversterkende oefeningen.
Hierdoor wordt het een workout

Heemstede/Regio - Bij GezondOud kun je het hele jaar door
sporten op de mooiste plekken in
de natuur zoals in het Groenendaalse Bos, Landgoed Leyduin,
Landgoed Middenduin en de
Haarlemmerhout. De trainingen
zijn professioneel, afwisselend,
gezellig en voor ieder niveau
goed te doen. Tijdens de training
wordt gewerkt aan de conditie,
de stabiliteit, de mobiliteit en
doen we diverse spierversterkende oefeningen met weerstandsbanden of lichaamsgewicht.

Foto aangeleverd door GezondOud

tuurlijk zijn de online trainingen
volledig vrijblijvend.
Neem vrijblijvend contact op via
06-53837045 of kijk op:
www.gezondoud.nl.

Het nieuwe hardloopseizoen begint
bij Lopers Company by Enno

Heemstede - De zomer is voorbij en de meeste van ons hebben de ‘gewone’dagelijkse bezigheden weer opgepakt. Een rondje hardlopen kan daarbij horen.
Voor sommigen is dat nog een
stap te ver. Je wilt graag hardlopen, maar weet niet goed hoe te
beginnen. Een cursus Hardlopen
voor Beginners zou een uitkomst
zijn. Op maandag 7 september
begint Lopers Company by Enno
met de start van deze cursus. Elk
jaar worden drie van deze cursussen gegeven en vele deelnemers
hebben zo leren hardlopen. Door
een langzame opbouw, waarbij
hardlopen met stukken wandelen wordt afgewisseld, leer je in Foto aangeleverd door Lopers Company by Enno
13 weken om 40 minuten aaneen
te kunnen hardlopen. Er is nog passende groep is. Wil je met één Alle informatie hierover staat op
plaats voor nieuwe cursisten, dus van deze groepen kennis maken? www.loperscompanyheemstede.
Je bent altijd welkom om een nl/hardloop-trainingen.
schrijf je snel in.
keer op proef mee te doen.
Binnenlopen bij Lopers Company
Loop je al met regelmaat hard,
dan zijn de doorlopende trainin- Bij welke groep je ook aansluit, je by Enno op de Binnenweg 35 in
gen van Lopers Company by En- krijgt altijd van een gediplomeer- Heemstede kan natuurlijk ook.
no misschien wat voor jou. Deze de trainer les en een persoonlijk
worden op drie niveaus gegeven, schema voor het doel dat jij be- Daar kun je gelijk alle antwoorden op je vragen krijgen.
zodat er voor elk type loper een paalt.

Tenniscentrum Velserbroek gaat
weer open vanaf 1 oktober
Velserbroek - De medewerkers
van Tenniscentrum Velserbroek
zijn blij dat er vanaf 1 oktober
weer volop indoor getennist kan
worden. Het centrum beschikt
over 6 tapijtbanen, kleedkamers
en een gezellige kantine. Men is
druk bezig om de tennishal volgens de RIVM richtlijnen Coronaproof te maken. Zodat het voor
klanten en medewerkers veilig is.
Belangstellenden kunnen nu alvast een vaste baan huren voor
het winterseizoen. Dit seizoen bestaat uit 25 speelweken en loopt
van 1 oktober tot en met 2 april.
Na oktober is het ook mogelijk
om losse banen te huren.

Naast baanverhuur organiseert
het tenniscentrum ook diverse
competities. Om de veertien dagen speelt u 12 keer een wedstrijd van een uur met uw vaste
partner. Het speelschema voor
het hele seizoen ontvangt u voor
aanvang van de competitie. Voor
de dames is er een competitie op
woensdag- en vrijdagochtend en
Roef Tim en Per als eersten het water op (foto aangeleverd door Roei- en zondagavond. De herendubbel
Zeilvereniging Het Spaarne).
en gemengd dubbel competitie

wordt op zondag vanaf 13.00 uur
gespeeld. Tevens heeft men op
donderdag een damescompetitie
die elke week speelt.
Voor de competities kan men nog
nieuwe koppels plaatsen. Mocht
u interesse hebben, reageer dan
snel!
Tennislessen voor de jeugd of volwassenen worden gegeven door
Tennis Organisatie Velsen onder
leiding van John Biersteker en
Roderick Franken. Voor de jeugd
(geboren in 2012 of later) is er

Foto: aangeleverd

een geweldige actie. Voor slechts
€25,00 kunnen zij 10 lessen in
Tenniscentrum Velserbroek volgen tot aan de kerstvakantie.
Schrijf snel in!
Kijk even op de site voor informatie over lessen of mail naar:
johnbiersteker@live.
Voor alle informatie: www.tcvelserbroek.nl of mail naar info@
tcvelserbroek. Of bel even tijdens
kantooruren 023-5201020.
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De Heemsteder op reis:

Gorssel smaakt naar meer en MORE!
Heemstede/Gorssel - De Heemsteder vertoefde onlangs een
dagje in het fraaie Gelderse Gorssel, dat tot de gemeente Lochem behoort. Over een
prachtig dorp met natuurgebied, het tweelingbroertje van
het Heemsteedse raadhuis
en een wonderschoon museum. Dat smaakt allemaal naar
meer… of zullen we zeggen
MORE?

Passioneel in bloei
Alleen al als je de afrit van de snelweg afrijdt richting Gorssel, valt
het op dat je een prachtig bosrijk en rustig natuurgebied binnentreedt. Rond Gorssel vind je
de fraaie Gorsselse Heide, een
natuurgebied waar stilte je reisgezel is en waar je heerlijk tot jezelf kunt komen als wandelaar of
fietser. De heide staat hier nu passioneel in bloei, werkelijk een
plaatje. Gorssel zelf is een prachtig en chique dorp en heeft een
beetje de allure van Heemstede en Bloemendaal. We parkeren
de auto in het centrum en pauzeren even met een koffie en echt
vers appelgebak van de bakker
uit Gorssel. “Een specialiteit”, laten we ons vertellen. Daarna lopen we richting het voormalige
raadhuis, met het kunstmuseum
voor Modern Realisme MORE aan Gorsselse Heide.
de Hoofdstraat 28.
landse Realisten van de afgelopen 100 jaar. Modern Realisme is
Broertje van Heemstede
De gelijkenis van het Gorssel- het werk van kunstenaars uit de
se raadhuis met die van ‘broer- 20ste en 21ste eeuw die de zichttje’ Heemstede is inderdaad bi- bare werkelijkheid als uitgangszar. De bouwstijl is eclectisch, punt nemen en die ze op herkendat wil zeggen dat in een enkel bare wijze verbeelden. Het Realisbouwwerk geen allesomvattende me kent echter veel gedaanten.
stijl wordt toegepast, maar ver- Opvallend voor deze stroming is
schillende bouwstijlen uit diver- dat eeuwenoude genres als stilse stromingen. Wie echter goed levens, stadsgezicht of portretten
kijkt, weet verschillen tussen de terugkeren. Ongewoon, mysterieus of met een rauw randje nodiraadhuizen op te merken.
Het raadhuis in Heemstede werd gen de Realisten de toeschouwer
in 1906 gebouwd door architec- uit de bekende werkelijkheid telten J.Th.J. Cuypers, J. Stuyten en kens als iets nieuws te beleven.
J.Th.A. Etmans. Het raadhuis van De collectie van MORE verhaalt
Gorssel is niet van hun hand, en verbeeldt het Realisme uit de
maar werd in 1914 gerealiseerd vorige eeuw en uit deze eeuw.
door gemeentearchitect
A.J.
Jansen uit Eefde. Het pand heeft Jan Mankes:
sinds 2015 niet meer de functie sprookjesachig en teer
van gemeentehuis. Het huidige Zo is er tot en met 25 oktober een
gemeentehuis staat in Lochem. overzichtstentoonstelling van de
Het voormalige raadhuis is een jonggestorven kunstenaar Jan
gemeentelijk monument met in- Mankes (1891-1920) te zien, met
vloeden van het Hollands classi- zo’n 30 topstukken uit de eigen
collectie van MORE en stukken in
cisme.
bruikleen. Jan Mankes wordt wel
Hollands meest verstilde schilder
Museum MORE
Museum MORE (Modern Realis- genoemd. Zijn oeuvre kan gekame) is een initiatief van kunstver- rakteriseerd worden als sprookzamelaars Hans en Monique Mel- jesachtig en teer. Hij werd geïnchers. Het museum werd in 2015 spireerd door de oude Hollandgeopend. MORE is het groot- se meesters en ging tijdens zijn
se museum voor Modern Realis- jeugd in Delft vaak naar het Maume in Europa en herbergt meer ritshuis in Den Haag om Verdan 200 werken door Neder- meer, Holbein en Vlaamse primi-

Voormalig raadhuis Gorssel.

tieven in zich op te nemen. Later verhuisde hij naar Friesland
en trouwde met Anna Zernike, de
eerste vrouwelijke dominee. Zijn
laatste jaren bracht hij door in
het Gelderse Eerbeek. Jan Mankes had een afkeer van luidruchtigheid en leefde als een kluizenaar. Zijn werk bestaat onder andere uit ingehouden stillevens,
zachte sobere portretten en werken van dieren. Jan Mankes leed
aan tubercolose waaraan hij overleed, nog geen 31 jaar oud.

le kunst haar hoogtijdagen vierde. Van Jan Beutener loopt tot en
met 20 september de tentoonstelling ‘After All’ met een selectie van 70 schilderijen. Een terugblik op zijn 50 jaar kunstenaarNeorealisten als Carel Willink,
schap (1969-2019), waarbij bijCharley Toorop en Jan Beutener na al zijn werken in een overzicht
In de jaren 20 en 30 kwamen te zien zijn. Zo is niet de ‘AardapNeorealisten op als Carel Wil- peleters’ van Vincent van Gogh te
link (1900-1983), Charley Toorop zien, maar wel Beuteners geesti(1891-1955 en dochter van schil- ge ‘Aardappels’ (1969). Jan Beuteder Jan Toorop) en Pyke Koch ners werk beeldt het gewone da(1901-1991). Hun werk was in die gelijkse uit met het ongewone, aljaren toonaangevend en sloot tijd met een bijzondere twist. Zijn
aan op de realistische stromingen werk ‘In Between’ uit 1986 bijuit Noord-Amerika en Europa.
voorbeeld, waarover hijzelf zegt:
Ook na de Tweede Wereldoorlog “Ik heb een hekel aan business
werd volop realistisch gewerkt men en heb totaal niets met die
door onder meer kunstenaars wereld. In dit schilderij ben ik de
Co Westerik (1924-2018) en Jan ruimte tussen de twee zakenlui.”
Beutener (geboren in 1932), ter- Vanaf 8 november vindt de wiswijl de abstracte en conceptue- seltentoonstelling ‘Happy Pain-

Jan Mankes schilderde zijn vrouw
Anne Mankes-Zernike in 1918.

Stilleven met Flesjes uit 1949 van Edgar Fernhout.

Museum MORE.

Arnout Killian met Beheaded Mannequin uit 2004.

His Unexpted Return uit 2002 door Tobias Schalken.

ting’ van kunstenaar en schildercoach Bob Ross (1942-1995) in
Museum MORE plaats. In 2020 is
het namelijk precies 25 jaar geleden dat hij overleed. Deze tentoonstelling loopt tot en met 11
april 2021.

hout (1912-1974) met zijn bijzondere ‘Stilleven van flesjes’ uit 1949
(kijk maar eens goed in de spiegel op het schilderij), Har Sanders
(1929-2010) met zijn werk zonder titel ‘Untitled’ (1971), Co Westerik (1929-2018) met o.a. ‘Mannenonderbenen’ uit 1980, Katinka Lampe (geb. in 1963) ‘Zonder
titel’ (2007), Annemarie Busschers
(geb. in 1970) met haar fraaie
portretten van Petri Leijdekkers
(2008) en dichter Driek van Wissen (2006), Arnout Killian (geb.
in 1969) met o.a. zijn mysterieuze maar fraaie ‘Beheaded Mannequin’ (2004) en Koosje van Keulen
(geboren in 1940) met ‘Een Ontmoeting’ uit 2004. Andere opvallende kunstwerken zijn het marmeren beeld ‘M.T. met pistool
uit 2008 van Thom Puckey (geboren in 1948) en het lugubere
‘His Unexpected Return’ uit 2002
door Tobias Schalken (geboren in
1972), dat op het eerste gezicht
een onschuldig slapend meisje hangend over een schooltafeltje uitbeeldt. Wie echter goed
kijkt ziet dat een van haar armen
een behaarde mannenarm met
mannenhand is. En er is more in
MORE: kortom zeker een bezoek
waard!
Meer informatie op:
www.museummore.nl.

En MORE…
In het museum MORE zijn nog
meer prachtige en opmerkelijke werken van moderne realistische kunstenaars te zien. We noemen onder anderen Jan van Tongeren (1897-1991) met zijn ‘Stillevencompositie bij boerderij’
uit 1944, Johannes Marinus de (Met dank aan Museum MORE.)
Vries (1892-1982) met ‘Moeder
en Dochter’ uit 1944, Edgar Fern- Tekst en foto’s: Bart Jonker

In Between uit 1986 door Jan Beutener.

De Zeppelin uit 1933 door Carel Willink.
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Heemstede - Vrijdag 28 augustus is er een interview met romanschrijver Merijn de Boer (afkomstig uit Heemstede) over
zijn nieuwe boek ‘De saamhorigheidsgroep’, ‘s middags om 16 uur
bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede.

Marije Kool nieuwe zakelijk
directeur Teylers Museum
Haarlem - Per 1 december start
Marije Kool als zakelijk directeur bij Teylers Museum aan het
Spaarne 16 in Haarlem. Marije
Kool (1977) is een allround museumprofessional die de afgelopen jaren de overstap heeft gemaakt naar de zakelijke kant van
het museumbedrijf. Na een master museologie, minor geschiedenis en kunstgeschiedenis aan de
Universiteit van Amsterdam heeft
ze in haar carrière bij vele musea
en culturele instellingen gewerkt
– waaronder Nationale Opera &
Ballet, Tropenmuseum, EYE Filmmuseum, Stedelijk Museum Alkmaar, Verzetsmuseum Amsterdam en het Frans Hals Museum –

vooral op het gebied van marketing en communicatie. Geleidelijk
is zij de zakelijke kant van het museale bedrijf steeds interessanter
gaan vinden. Op dit moment is zij
zakelijk directeur van het Zaans
Museum en medeverantwoordelijk voor de schaalvergroting die
dit museum de afgelopen jaren
heeft doorgemaakt.
Directeur Marjan Scharloo: “Wij
zijn heel blij met Marije Kool aan
boord. Het zijn lastige tijden voor
alle musea. Een solide zakelijk beleid is daarbij essentieel voor de
toekomst. Met haar brede netwerk en strategisch en zakelijk inzicht kan zij daarin een belangrijke rol spelen.”

Marije Kool (aangeleverd door Teylers Museum).

Geslaagde middag Stichting Adriaan
Pauwjaar en Podia Heemstede
Heemstede - De twee stichtingen hebben hun activiteiten
deels gebundeld. Door de alom
heersende crisis vallen voorgenomen activiteiten veelal in het water. Door enkele onderdelen van
hun programma’s te verbinden is
er toch nog het een en ander mogelijk.
Op zaterdag 22 augustus was de
schitterende locatie van hert Huis
te Manpad het decor van een fijne namiddag. Een heerlijk zonnetje maakte het mogelijk het evenement in de tuin te laten plaatsvinden. Gedurende twee uur werden de bezoekers ondergedompeld in het wel een wee van Adiaan Pauw en gaf Izhar Elias een
concert op zijn barokke gitaar.

27 augustus

Vruchten, bessen en nazomerbloei in wandelbos Groenendaal. Excursie. Van 18.30- 20 u.
Vertrek bij het info-paneel op
parkeerplaats bij het restaurant Groenendaal. Vooraf aanmelden (verplicht) of meer info
via Wim Swinkels 06-52788835.
Max. aantal deelnemers: 16.

Deze roman speelt zich voor een
groot deel af in Kennemerland in
de jaren 80 en in het heden.
Arno Koek van Boekhandel Blokker las het boek en gaf te volgende quote: “Dit is een prachtig
tijdsbeeld van de jaren 80 en tevens blik je terug op idealen van
toen en stel je de vraag of deze
idealen 40 jaar later nog steeds
van kracht zijn.”
In De Saamhorigheidsgroep
schrijft Merijn de Boer afwisselend satirisch en meeslepend
over een groepje mensen dat de
wereld wil verbeteren en over
één man die het allemaal niets
kan schelen maar voor het eerst
in zijn leven verliefd wordt, in een
roman die zich afspeelt in New
York, Haarlem en Jeruzalem.

27 augustus, 3 september

Merijn de Boer (foto aangeleverd
door Boekhandel Blokker).
nacht (2014) stond op de longlist
van de AKO Literatuurprijs. ’t Jagthuys (2016) en De geur van miljoenen (2018) op de shortlist van
de BNG Literatuurprijs.

Toegang: vrij. Aanmelden noodzakelijk via 023 5282472 of info@
Merijn de Boer (1982) kreeg de boekhandelblokker.nl.
Lucy B. en C.W. van der Hoogt- Maximaal 30 personen. De coroprijs voor zijn debuut Nestvlie- naregels worden hierbij in acht
ders (2011). Er volgden twee ro- genomen.
mans en een verhalenbundel Na afloop signeert Merijn de Boer
die lovende recensies kregen. De zijn boek.

Nieuwe bundel Lars van der Werf

Gedichten op maat bij
Boekhandel Blokker
Hillebrand de Lange (foto’s: Ronald Out).

graven werd. Hij hervormde de
rechtspraak en liet de eerste lagere school in Nederland, de Voorwegschool, bouwen. Ook hield
hij Haarlem af van hun pogingen
Hillebrand de Lange, afgestu- Heemstede in te lijven. Hij bedeerd in filosofie en geschiede- woonde, vooral in de zomer, het
nis, was 39 jaar docent op College Oude Slot waar hij onder andere
Hageveld. Hij had heel wat feiten 16.000 boeken en een collectie
over Adriaan Pauw opgediept. wapens bezat.
Pauw behoorde 400 jaar geleden
tot de klasse van rijke kooplie- Na zijn dood is met de verhoop
den die voornamelijk handeldre- van de inboedel het graf in de
ven, hout en graan, met de Oost- Oude Kerk betaald. Na deze zeer
zeestaten. Hij kocht niet alleen de boeiende uiteenzetting was het
Heerlijkheid Heemstede. Hij had tijd voor muziek. Izhar Elias liet de
ook belangen, als financier, in de toehoorders kennismaken met
drooglegging van verschillende muziek die ten tijde van Adriaan
polders zoals de Watergaafsmeer, Pauw Europa beheerste. Met zijn
Purmer en Beemster.
barokke gitaar, waarvan de achterkant meer weg heeft van een
Pauw was tot twee maal toe luit, speelde hij stukken van onRaadpensionaris en daarmee een der andere Gaspar Sanz en Corbelangrijke politicus en diplo- betta. Muziek die klanken en akmaat. Hij vertoefde in Den Haag koorden herbergt die ook in de
in het centrum van de toenma- huidige muziekstijlen nog voorlige macht. Ook op Heemste- komen. Met zijn gitaar, een replide drukte hij zijn stempel. Hij ca van een exemplaar uit 1622,
liet zand afgraven, legde vaarten gaf hij aan de stukken een peraan en bracht Heemstede daar- soonlijke invulling. Met de ogen
mee tot bloei. Hij liet de Oude dicht waande men zich aan een
Kerk bouwen, waar hij later be- voornaam hof in Frankrijk, Enge-

land of Spanje. Al met al een zeer
geslaagde middag.
Podia Heemstede gaat ook volgend jaar verder met concerten
in de openlucht. Voorlopig is er
dit seizoen nog één voorstelling
en wel op 5 september in de tuin
van Huis te Manpad. Voor de activiteiten van de Stichting Adriaan
Pauw jaar zie de website www.
adriaanpauw.info. Voor info over
Podia Heemstede zie www.podiaheemstede.nl.
Eric van Westerloo

Heemstede - Op zaterdag 29
augustus is dichter Lars van der
Werf te gast bij Boekhandel
Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede.
Van 14 tot 16 uur maakt hij gedichtjes op maat, naar aanleiding
van zijn vijfde dichtbundel Komt
wel goed.
Er zit in de ogenschijnlijk gemakkelijke versjes van Lars altijd een
sprankje hoop. Komt wel goed is
Lars’ vijfde bundel vol nieuwe
versjes, voor iedereen die je liefhebt of een hart onder de riem
wil steken – of gewoon voor jezelf. En natuurlijk mag je alle versjes weer naar hartenlust overschrijven op je krijtbord in de
keuken, op een kaart naar je moeder, op een briefje voor je vriendje en in je agenda voor jezelf.

Lars van der Werf (foto aangeleverd door Boekhandel Blokker).
maakt gedichtjes op verzoek.
Met zijn schrijfmachine maakt
hij in een mum van tijd een zeer
persoonlijk en mooi gedicht op
maat.

Aanmelden niet noodzakelijk,
maar de coronaregels worden
Lars signeert zijn bundel en wel in acht genomen.

Start gespreksgroepen Bewustwording door Jan Oostenbrink
Gitarist Izhar Elias.

Adriaan Pauwstrip door Eric J. Coolen en Bies van Ede

Deel 4 van het Pauw-feuilleton. Alle afleveringen zijn tevens te volgen op www.ericjcoolen.nl en
verschijnen eind september in boekvorm.

Heemstede - Op woensdag 2
september, van 18.45-20.15 uur
starten de gespreksgroepen Bewustwording door Jan Oostenbrink in de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede.
‘Wat is angst?’ (voor b.v. corona)
‘Is het waar, wat ik waarneem?’
‘Wat is het doel van het leven?’
‘Wie ben ik echt?’ ‘Waarvoor ben
ik geboren?’ en ‘Wat is mijn allerdiepste wens?’
In de gespreksgroepen combineren we bovenstaande levensvragen met persoonlijke vragen. Persoonlijk spelende vragen en thema’s kunnen iedere avond worden ingebracht. Jan Oostenbrink
is docent ‘Bewustwording’ en auteur/uitgever van de autobiografie ‘Innerlijke Bereidheid’. Hij verdiepte zich ruim 30 jaar in ‘Bewustwording & Verandering’ en
heeft ruim 20 jaar cursussen, gespreksgroepen, consulten en lezingen gegeven en begeleid.
De gespreksgroepen kennen drie
(opbouwende) niveaus: beginners 1 en 2 en gevorderden. Het
zijn 3 groepen die starten:
Beginners niveau 1 (sept en jan)
van 18.45 – 20.15 uur en

▲

Interview Merijn de Boer
bij Boekhandel Blokker

Beginners niveau 2 (sept, nov en
mrt) van 20.30 – 22.00 uur, en
gevorderden (nov, jan en mrt)
van 20.30-22.00 uur.
Kosten gespreksgroep 6 bijeenkomsten: €90,Overige informatie: Jan Oostenbrink, tel. 06 – 50 81 56 97.
Opgeven is verplicht en kan via
de receptie op 023-548 38 28 op
werkdagen tussen 9.00 en 13.00
uur of via de website:
www.wijheemstede.nl.

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

28 en 29 augustus

Werkdag op Middenduin. Verzamelen op 28 aug om 10 u. en
29 aug om 9.30 uur bij ingang
Middenduin, Duinlustweg in
Overveen. Tot 15 u. Max 10
pers. p/d. Aanmelden verplicht:
marcmargriet@hetnet.nl.

29 augustus

Open Dag Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne. Marisplein 5, Heemstede. Vanaf 11 u.
Opgeven via secretaris@hetspaarne.nl. Meer info op: www.
hetspaarne.nl.
Gedichten op maat door Lars
van der Werf bij Boekhandel Blokker. Binnenweg 138 in
Heemstede. V. 14-16 u. Aanmelden niet noodzakelijk,
maar de coronaregels worden
wel in acht genomen.

Wandeling Bennebroekbos in
Nacht van de Vleermuis. Vertrekpunt: Parkeerterrein bij
Speeltuin Linnaeushof, Glipperweg 4c, op de grens van
Heemstede en Bennebroek,
Van 21-22.30 u. Max. 10 personen. Reserveren is verplicht via
www.gaatumee.nl. Kosten: €7,en €3,- voor kinderen tot 12
jaar. Beschermers €4,- en €2,voor hun kinderen tot 12 jaar.

30 augustus

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

31 augustus

Start bijeenkomsten Creatief
leven bij WIJ Heemstede. Herenweg 96 in Heemstede V. 10
-12.30 u. Kosten 8 bijeenkomsten 150 euro. Opgeven verplicht via 023-548 38 28 of via
www.wijheemstede.nl.

8 t/m 30 september

Puzzelactie Adriaan Pauw
WCH. 23 deelnemende winkels
in WCH.

1 september

Wandeling door het Kraansvlak. Vertrek vanaf het spoorfiets-tunneltje in ZandvoortNoord, met de fiets te bereiken
via het Visserspad, met de auto via Zandvoort-Noord, einde Wattstraat. Van 10-13 u. Reserveren/aanmelden via www.
np-zuidkennemerland.nl. Deze excursie wordt uitgevoerd
onder strikte (Covid-19) voorwaarden.

2 september

Start gespreksgroepen Bewustwording door Jan Oostenbrink. De Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Van 18.45-20.15 u.
Kosten 6 bijeenk. 90 euro. Opgeven verplicht via 023-548 38
28of www.wijheemstede.nl.
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Neem een kijkje in de showroom
van Duurzaam Bouwloket

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

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

Wilt u advies over energiezuinig en duurzaam
wonen? Of bent u nieuwsgierig naar de laatste
ontwikkelingen om comfortabel en prettig
te wonen? Kom dan op dinsdag 1 september
naar de mobiele showroom van Duurzaam
Bouwloket. Van radiatorfolie en ledlampen
tot warmtepompen en infraroodpanelen: de
mobiele showroom van Duurzaam Bouwloket
laat zien wat allemaal mogelijk is. Al met al
kleine maatregelen, zoals het aanbrengen van
isolatiemateriaal of het beter gebruiken van de
verwarming. Zo kunt u op uw energieverbruik
besparen. Ook kunt u hier informatie krijgen
over zonnepanelen of een warmtepomp.

Gratis energieadvies en
energiebesparende maatregelen

In de showroom is een adviseur van Duurzaam
Bouwloket aanwezig. Het Duurzaam
Bouwloket is het onafhankelijk adviesloket
van gemeente Heemstede. Daarnaast zijn
verschillende vrijwilligers aanwezig van de
lokale coöperatie HeemSteeds Duurzamer
voor adviezen over energiebesparing. U
kunt ter plekke ook een gratis advies-opmaatgesprek aanvragen. Samen met een
getrainde energiecoach van HeemSteeds
Duurzamer bespreekt u de mogelijkheden

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

Verwijdering
gemeentelijke boom
Valkenburgerlaan
• Valkenburgerlaan, ter hoogte van 69: 1
hemelboom (Ø 30-40 cm, boom is dood
en wordt zo spoedig mogelijk verwijderd
na publicatiedatum. Herplant volgt op een
andere locatie)
Deze publicatie is een aankondiging van
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid
tot bezwaar is.

Eerste bezoek mobiele
showroom aan Heemstede

De showroom staat op 1 september tussen
13.00 en 18.00 uur voor het eerst op het
voetbalveldje aan de Fazantenlaan in de wijk
de Glip (waar ‘s avonds ook de wijkwandeling
gehouden wordt). Daarna komt u de bus op
verschillende locaties in Heemstede tegen.

Overlastspreekuur
3 september

Heemsteeds Duurzamer zoekt enthousiaste
inwoners en ondernemers die willen helpen met
het verduurzamen van Heemstede. Meld u ook
aan als energiecoach! Kom voor meer informatie
1 september langs in de showroom of stuur een
e-mail naar: wonen@heemsteedsduurzamer.nl

Als inwoner van Heemstede kunt u
met vragen over burenoverlast terecht
bij een speciaal maandelijks spreekuur.
Het gaat dan specifiek om vragen
die u niet direct met uw buren kan
of wil bespreken. Buurtbemiddeling,
woningbouwcoöperaties en gemeente
zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het eerstvolgende spreekuur is op
donderdag 3 september tussen
14.00-15.00 uur. Ook deze keer in
De Princehof op Glipperweg 57.
U hoeft zich vooraf niet aan te melden.
U kunt vrij inlopen. Lees meer over
buurtbemiddeling in Heemstede op
www.meerwaarde.nl

Onderzoek naar mogelijke verhuizing Workshop ‘Regels
Nicolaas Beetsschool naar SEIN-terrein en grenzen stellen’
De gemeente en schoolbestuur Twijs
onderzoeken of de Nicolaas Beetsschool kan
verhuizen naar het Lorentz de Haas-gebouw
op het terrein van SEIN aan de Achterweg.
Eigenlijk is het plan dat op de huidige plek
van de Nicolaas Beetsschool een nieuw
schoolgebouw komt. Zo is het opgenomen
in het Integraal Huisvestingsplan voor de
basisscholen. Maar als de school kan verhuizen
naar het Lorentz de Haas-gebouw zou dit
een mooie nieuwe functie zijn voor een
gemeentelijk monument dat nu leeg staat. De
komende maanden wordt onderzocht wat de
kosten zijn van de verhuizing en of dit haalbaar
is. Het streven is dat de gemeenteraad hierover
in december 2020 een besluit kan nemen.

Nieuwe functie voor monument

Heemstede

om tot een energiezuinig, comfortabel en
duurzaam huis te komen.

Voor een verhuizing naar het Lorentz de Haasgebouw is een grondige renovatie nodig.
Waarschijnlijk moet er ook nieuwbouw komen
op de plek van de huidige naastgelegen
polikliniek. Voordeel van een verhuizing
naar het Lorentz de Haas-gebouw is dat een
gemeentelijk monument dat nu leeg staat
wordt opgeknapt en weer een functie krijgt,

niet alleen als school maar ook voor de wijk. Dit
kan een aanwinst zijn voor de omgeving.

Wissellocatie

Als de Nicolaas Beetsschool inderdaad
verhuist, dan kan het huidige gebouw aan de
Sportparklaan dienst doen als wissellocatie
voor de basisscholen in Heemstede. De
gemeenteraad heeft in december 2019
het IHP-plan vastgesteld voor een grote
opknapbeurt van de 10 Heemsteedse
basisscholen in de komende 20 jaar. Doel
daarvan is de schoolgebouwen geschikt
te maken voor onderwijs in de komende
decennia. Maar ook om de panden duurzamer
te maken, waardoor ze minder energie
verbruiken, en om ze een wijkfunctie te geven
zodat er ook andere activiteiten dan alleen
onderwijs kunnen plaatsvinden. Tijdens de
verbouwing van een school moeten docenten
en leerlingen tijdelijk uitwijken naar een
wissellocatie. Hiervoor heeft de gemeente
het leegstaande gebouw aan de Kerklaan 61
beschikbaar. Voor sommige basisscholen is dit
pand niet groot genoeg, terwijl de Nicolaas
Beetsschool wel voldoende ruimte biedt.

Op dinsdag 29 september van 19.30 tot 21.30
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en
Gezin een workshop over regels en grenzen.
Deze workshop is voor ouders met kinderen
in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. De bijeenkomst
vindt plaats op de Lieven de Keylaan 7 in
Heemstede.
Vrijwel alle ouders doorlopen de fase waarop
hun kind(eren) niet luisteren. Het is normaal
dat kinderen grenzen uitproberen, maar
ze moeten ook leren om te gehoorzamen.
Tijdens deze workshop komt aan bod waarom
kinderen niet doen wat hen gezegd wordt.
Hoe kunnen ouders omgaan met lastig gedrag
zoals niet luisteren? Hoe stel je grenzen en leer
je kinderen om op een positieve manier mee
te werken.
Deze gratis workshop is interactief en voor een
groep van maximaal 12 ouders. De presentatie
van de workshopleider wordt afgewisseld met
filmpjes en oefeningen. Ouders worden tijdens
de workshop aan het denken gezet over hun
eigen manier van opvoeden en maken een
opvoedaanpak, die thuis in de praktijk kan
worden gebracht. Meer weten of inschrijven?
Ga naar www.cjgheemstede.nl.

Woensdag 2 september 9.30 tot 12.00 uur

Eerste inloopspreekuur werkgroep
Toegankelijkheid Heemstede
Hoe maken we Heemstede ook voor mensen
met een handicap zo toegankelijk mogelijk?
De werkgroep Toegankelijkheid Heemstede
adviseert de gemeente hierover. Zo willen de
gemeente en werkgroep samen bereiken dat
iedereen goed kan meedoen in Heemstede;
jong en oud, met of zonder een handicap.
De werkgroep houdt elke eerst woensdag
van de maand een inloopspreekuur. De
eerstvolgende inloop is op woensdag
2 september van 9.30 tot 12.00 uur in Plein1
(overloop op de 1e etage, links van de lift) op
Julianaplein 1.

Contact met de werkgroep

De werkgroep Toegankelijkheid Heemstede
hoort graag waar u zoal tegenaan loopt. Heeft

u een klacht, een opmerking, een suggestie of
een reden voor een pluim, laat dit dan aan de
werkgroep weten. Dat kan op 2 manieren:
- via e-mail: contact@
werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl
- tijdens het maandelijkse inloopspreekuur

Spreekuur alleen voor algemene
aandachtspunten

De Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede
behandelt geen individuele klachten/
situaties. De werkgroep inventariseert alle
aandachtspunten en koppelt deze met
regelmaat terug aan de gemeente. Vervolgens
houdt de werkgroep een vinger aan de pols
bij de gemeente met als doel de situatie te
verbeteren.

Digitale bijeenkomst
in Heemstede over de
concept-Regionale
Energie Strategie (RES)
Op woensdag 2 september om 20.00 uur
houdt de gemeente Heemstede een digitale
bijeenkomst om u de gelegenheid te geven
suggesties, ideeën en wensen over de
concept Regionale Energie Strategie (RES) aan
de gemeenteraad kenbaar te maken. Eind
september vergadert de gemeenteraad over
dit onderwerp. Aanmelden voor deze digitale
bijeenkomst kan tot uiterlijk 31 augustus via
het inschrijfformulier in het nieuwsbericht over
de concept-RES op www.heemstede.nl .

Ontwerp-actieplan
geluid Heemstede
2018-2023
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Heemstede maken bekend dat
zij een ‘ontwerp-actieplan geluid’ hebben
vastgesteld als bedoeld in artikel 11.12 Wet
milieubeheer.
De verplichting tot het opstellen van een
Actieplan geluid is opgenomen in de Wet
milieubeheer en vloeit voort uit de Europese
Richtlijn Omgevingslawaai. Het actieplan is
gebaseerd op de geluidsbelastingkaarten over
het jaar 2016 die in 2017 zijn vastgesteld door
het college. Deze kaarten geven inzicht in de
geluidsbelastingen van weg-, rail-, industrieen luchtvaartlawaai. Het Actieplan is gericht
op de evaluatie en het beheersen van het
omgevingslawaai waaraan mensen worden
blootgesteld. Tegen de vaststelling van het
definitieve actieplan geluid is geen bezwaar of
beroep mogelijk.
Het ‘ontwerp-actieplan geluid Heemstede
2018-2023’ ligt van 26 augustus tot en met
7 oktober 2020 ter inzage via Overheid.nl.
Binnen deze termijn kan iedereen schriftelijk
zienswijzen kenbaar maken bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede, onder vermelding van
‘Zienswijze Ontwerp-actieplan geluid’.

Evenementenvergunning Bosfairs
Groenendaal
Op 20 augustus heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening, een
vergunning te verlenen aan Launique
Events voor het houden van bosfairs op
de Burgemeester van Rappardlaan op
5 september en 10 oktober 2020 van 11.00
tot 17.00 uur. Ook is, volgens artikel 17 van
de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer, toestemming gegeven de
Burgemeester van Rappardlaan (tussen de
Sparrenlaan en het parkeerterrein tegenover
de kinderboerderij) af te sluiten op genoemde
data tussen 07.00 en 19.00 uur. Er zijn diverse
maatregelen getroffen in het kader van
corona. Een van de maatregelen is dat er
eenrichtingsverkeer is ingesteld. Dat betekent
dat de looprichting voor bezoekers loopt
vanaf de kinderboerderij naar restaurant
Groenendaal. Via het looppad aan de
achterzijde van de kramen (kramen staan
aan 1 zijde van de weg) is de looprichting
van restaurant Groenendaal naar de
kinderboerderij.
Neem voor meer informatie telefonisch
contact op met de afdeling Algemene &
Juridische Zaken via (023) 548 56 07.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Binnenweg 11B, het plaatsen van een
rolluik, wabonummer 671658, ontvangen
17 augustus 2020
• Borneostraat 55, het uitbreiden van de
eerste verdieping aan de achterzijde,
wabonummer 666575, ontvangen
10 augustus 2020
• Esdoornkade 28, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 667405, ontvangen
11 augustus 2020
• Leidsevaartweg t.h.v. 73, herstel- en
onderhoudswerkzaamheden te verrichten
aan verschillende gebouwen van
drinkwaterproductielocatie Leyduin,
het vervangen van gevels en daken van
gebouwen en toebehoren, wabonummer
668717, ontvangen 13 augustus 2020
• M. Bolstraplein 12, het plaatsen van
een haagondersteunende constructie,
wabonummer 666635, ontvangen
10 augustus 2020
• Professor Asserlaan 7, het plaatsen van
een fietsenhok, wabonummer 666628,
ontvangen 10 augustus 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
• Binnenweg 11B, het plaatsen van een
rolluik, wabonummer 671658, verzonden
18 augustus 2020
• Camphuysenlaan 17, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 649008, verzonden 20
augustus 2020
• Herfstlaan 3, het kappen van 10 bomen;
Zomereik, witte paardenkastanje,
Zwarte den, Moseik, Zoete kers, Spar, 3
Ratelpopulieren, Ruwe berk, wabonummer
660870, verzonden 17 augustus 2020
• Jan Miense Molenaerplein 8, het
gebruik van het pand t.b.v. woonfunctie,
wabonummer 637915, verzonden
20 augustus 2020
• Professor Asserlaan 7, het plaatsen van
een fietsenhok, wabonummer 666628,
verzonden 21 augustus 2020
• Van der Horstlaan 1, het plaatsen van een
voordeurluifel, wabonummer 649560,
verzonden 17 augustus 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van het besluit aan de aanvrager in
bezwaar bij het college van Burgemeester en
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.
Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
• César Francklaan 41, het uitbreiden van

de eerste verdieping aan de achterzijde,
wabonummer 647835, ontvangen 10 juli
2020
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.
Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan
• César Francklaan 41, het uitbreiden van
de eerste verdieping aan de achterzijde,
wabonummer 647835, ontvangen 10 juli
2020
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.
Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan
• Franz Lehárlaan 59, het uitbreiden van het
woonhuis aan de voorgevel, wabonummer
636939, ontvangen 25 juni 2020
Belanghebbenden kunnen voor deze
specifieke omgevingsvergunning binnen
2 weken na publicatie hun zienswijzen kenbaar
maken aan het college van Burgemeester en
wethouders. Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

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

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

Dan kunt u een bezwaarschrift sturen:
- per brief aan College van burgemeester en wethouders,
Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben
beslist.
In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt (stuur een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit.
- uw handtekening.
Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

online

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

Project Havendreef bijna klaar
Heemstede - Tijdens het warme weer maakten
kinderen veelvuldig gebruik van het koele water
vanaf de vlonders rondom de toekomstige horecagelegenheid.
Het bouwproject is nagenoeg klaar. Inmiddels
zijn ook bijna alle appartementen van de torenflat bewoond. Vorige week werd er nog flink ver-

Kleur en bloei
in vol ornaat
Heemstede/Haarlem - Ingrid
Bosschert uit Heemstede stuurde deze foto’s naar de redactie
en vertelt erbij: “Zondag 23 augustus werd ik tijdens een wandeling verrast door prachtige
bloembollenvelden, vlakbij het
Ramplaankwartier in Haarlem.

Foto’s: Harry Opheikens

huisd. Ook wordt er hard gewerkt aan de afwerking van de horeca. De komende weken wordt
druk aan de bestrating gewerkt. De Zeilstraat
en deels de Ankerkade worden geheel opnieuw
bestraat en er komt een klein perkje met wat
speelattributen voor de kinderen. Het grootste
project moet dan nog beginnen: dat is de herinrichting van de Havenstraat.

