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Mooi Heemstede in beeld

Bronnen: Info Wendingen, platform voor Amsterdamse school. 
Historische Vereniging Heemstede Bennebroek en Wikipedia.

Heemstede -Beeldend kunstenaar Hendrik Albertus van den 
Eijnde (1869-1939) werd 150 jaar geleden geboren in Haarlem. 
Hij kan worden gezien als de grondlegger van het beeldhouw-
werk aan gebouwen in de Amsterdamse Schoolstijl. Hij heeft 
een groot oeuvre achtergelaten waar wij nog steeds van kun-
nen genieten.
 
‘De Levensgang’ aan de Van den Eijndekade door H.A. van 
den Eijnde bestaat uit 6 reliëfs, hij ontwierp ze in 1934 voor 
het hoofdkantoor van de Onderlinge Levensverzekeringmaat-
schappij in Den Haag (OLVEH).
Na het afbreken het gebouw van de verzekeringsmaatschappij 
hebben de nabestaanden van Van den Eijnde de zandstenen 
reliëfs aan de gemeente Heemstede geschonken.
Foto en tekst: Marenka Groenhuijzen

Mooi bedrag voor Team Gijs 
‘Samen eten tegen Parkinson’
Heemstede - Het sponsorproject  
‘Samen eten tegen Parkinson’ 
was een groot succes. Het Thee-
huis Cruquius ontving 145 gas-
ten voor de kipmaaltijden die 
gezamenlijk 1000 euro bijeen-

brachten. Met extra donaties kan 
Team Gijs 1.205 euro bijschrijven, 
bestemd voor onderzoek naar de 
ziekte van Parkinson.
 
Mirjam Goossens

Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

www.mandarin-heemstede.nl

UITNODIGING
 Ons 30-jarig jubileum

 willen wij graag
samen met u vieren!

 Op zaterdag 21 september
van 12.30 tot 15.00 uur.

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

enefiet n e t en en e e
Heemstede - Twee jonge Russi-
sche musici, German Tcakulov alt-
viool en Nikita Volov op de vleu-
gel, speelden zaterdagavond een 
benefietconcert voor de Oude 
Kerk. Een concert dat verzorgd 
werd door The International Hol-
land Music Sessions, TIHMS, ac-
tief sinds 1989 door bagage mee 
te geven aan violisten, cellisten 
en pianisten die een solocarrière 
ambiëren voor hun beroepsprak-
tijk. Zij komen ieder jaar naar Ber-
gen, een tussenstop op weg naar 
een carrière als solist. German 
heeft gestudeerd aan de Rimsky-
Korsakov State Conservatorium 
in St. Petersburg, woont al jaren 
in Duitsland en speelt in het Ba-
varian Radio Symphony Orches-
tra. Nikita Volov studeerde aan 
het Moskou State Conservatori-
um en won in 2018 de ‘DAAD – 
Prize 2018’ in Duitsland. Aardige 
jongens die vooral willen spelen. 

En hoe! Wat een geluid als ze sa-
men, zo op elkaar afgestemd als 
solisten het publiek weten te bin-
den. Natuurlijk, de mooie akoes-
tiek helpt mee, de hele entoura-

ge van de vernieuwde Oude Kerk 
is sfeerbepalend bij muziek van 
Brahms en Mozart. German be-
gon solo met een stuk voor alt-
viool van Max Reger en samen 
speelden ze van Brahms opus 
120 nr. 2, een van zijn laatste stuk-
ken. Na de pauze een pianosona-
te van Mozart en ten slotte speel-
den German en Nikita opus 25-4 
van Paul Hindemith, een compo-
sitie van na de Eerste Wereldoor-

log, uit 1922. Een muziekstuk dat 
begint met dissonanten, knap af-
gewerkt met daarna weer aan-
genamere klanken van de vak-
man/muziekleraar die Hinde-
mith was. Helaas hadden de mu-
sici last van de harde muziek van 
het foodtruckfeest aan het Wil-
helminaplein, ondanks de afspra-
ken hierover.

Ton van den Brink 

en st t eest en  
altijd een goed idee’
Heemstede - Hoe vaak fietst er 
niet iemand langs je huis, kom je 
iemand tegen in de supermarkt 
of gewoon op de stoep. Als dat 
regelmatig is neem je aan dat de 
persoon in kwestie in de buurt 
moet wonen. Dat is dan ook 
meestal het geval maar hoe hij 
of zij heet, waar ze precies wonen 
en wat ze doen voor de kost blijft 
een verrassing. Regelmatig wor-
den er her en der in Heemstede 
straatfeesten georganiseerd juist 
om bekend te raken met je buurt 
of straatgenoten. Het werkt maar 
al te goed. In een ongedwon-
gen sfeer met een hapje en een 
drankje, raken buurtbewoners uit 
de straat snel met elkaar in ge-
sprek. Leuk is dat er vaak pun-
ten van herkenning zijn. Hoe vaak 
wordt niet gezegd: “Wat is de we-
reld toch klein” en blijkt een van 
je buren ver weg familie van je te 
zijn of heb je gemeenschappelij-
ke bekenden.

Het gemeentebestuur onderkent 
het belang van deze activiteit. Ze 
zijn bereid, om waar nodig, de 
helpende hand toe te steken, bij-

voorbeeld met het leveren van 
hekken om de rijweg tijdelijk af 
te sluiten. Het is van belang dat in 
een steeds individualistisch wor-
dende samenleving initiatieven 
als een straatfeest omarmd wor-
den, zodat burgers dichter tot el-
kaar komen. Het straatfeestsei-
zoen loopt ten einde. Op zater-
dag 31 augustus waren het Jo-
zef Israëlsplein (foto), maar ook 
andere straten, zoals de Spaarn-
zichtlaan, Laan van Insulinde, de 

Meer en Boschlaan en een deel 
van de Sumatrastraat het decor 
van een buurtfeest. Helaas kreeg 
Pluvius rond half negen even een 
slecht humeur zodat het water 
het feest even deed stoppen, tot-
dat de heldere avondhemel weer 
de overhand kreeg.
Lees elders in deze Heemsteder 
over de andere straatfeesten in 
Heemstede.

Eric van Westerloo

en nl  
van SeniorWeb
Heemstede - Op dinsdag 17 sep-
tember vindt in de Luifel bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96, een 
open inloop plaats van Senior-
Web, tussen 10-12 uur. Daarin on-
der andere de presentatie ‘Wat is 
een browser?’ van 10-10.30 uur. 
Om te internetten is een browser 
nodig. De populairste internet-
programma’s zijn Chrome, Edge 
en Firefox. Welke moet u kiezen? 
Piet-Hein Buur, vrijwilliger van Se-
niorWeb Haarlem, laat zien hoe 
het werkt. Van 10.30 uur tot 12 
uur is iedereen met vragen over 
PC, laptop, tablet, iPad of smart-
phone welkom. Ervaringsdeskun-
digen van SeniorWeb helpen u 
graag. Neem uw eigen apparaat 
mee. Toegang voor deze inloop-
ochtend is gratis. Aanmelden is 
niet nodig.

GEEN KRANT?
0251-674433

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

samen
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pakket 

7,45
500 gram vlees +
4 broodjes + saus
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 14.300

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

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

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Kerkdiensten

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 8 september
Geen dienst in Nehemia

Dienst in de nieuwe zaal van
Kerk vd Nazarener,  

Zijlweg 218 Haarlem.

www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 8 september, 10u.
Oude Kerk, ds. A. Molendijk. 
Dienst van Schrift en Tafel. 

Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Donderdag 5 september, 9u. 
Eucharistieviering,  
pastor Verhaegh. 

Zondag 8 september, 10u. 
Eucharistieviering m.m.v. 

Bavokoor, pastor Van Ogtrop. 

www.parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek

Zondag 8 september, 10u.
ds. P.J. Stam.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Zondag 8 september,
10u. ds. T. de Vries-Meijer 

(Haarlem).

www.adventskerk.com

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 8 september, 10u.
ds. Sicco Zijlstra (Haarlem).
Dienst van Schrift en Tafel.

www.pkntrefpunt.nl

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Uit 1921 bestaat een bouwteke-
ning voor de bouw van Zand-
voortselaan 162/164, 166/168 
in twee blokken van twee. In 
dezelfde periode werden ook 
de nummers 170 t/m 178 ge-
bouwd.

De toen-foto toont een frag-
ment uit een ansichtkaart uit de 
verzameling van Vincent Mar-
tin met de nummers 164, 166, 
168 en 170. De nummers 166 
en 168 hebben voornamelijk 
gediend als woonhuis. In 1923 
werd nr.166 te koop aangebo-
den door Woningbureau Heem-
stede-Aerdenhout (Zandvoort-
selaan 156). De panden zijn niet 
gebruikt voor ondernemingen, 
maar we komen wel bewoners 
in diverse stratenboeken tegen 
met een vermelding van be-
roepen. Zo wonen op 166: een 
houder van een adviesbureau, 
hulpprediker, procuratiehouder 
en werd er een keer een kos-
tuum-huisnaaister gevraagd, 
huisvlijt dus. Op nummer 168 
woonden o.a. ooit een hoofd 
van een MULO-school (J. Pol-
derman), een hoofdonderwijzer 
(A. Baars), een kantoorbediende 
en een importeur.

Op nummer 170 komen we dan 
weer een onderneming tegen. 
In 1923 woonde er een leder-
koopman, die woonde er tot 
eind jaren dertig. In het Bloe-
mendaals Weekblad van 20 
september 1940 wordt druk-
kerij Melis (opgericht 21 ju-
ni 1939) vermeld op 170, druk-
ker van o.a. kledingpatronen en 
eigenaar was boekdrukker H. 
Melisie. (zouden er nog foto’s 
zijn?). In het Haarlems Dagblad 
van 20 juni 1948 wordt tevens 
Kerklaan 29 als druklocatie ver-
meld. Uiteindelijk werd daar de 
drukkerij gevestigd en H. Meli-
sie bleef wonen op Zandvoort-

selaan 170. Via Google komen 
we thans op nr. 170 ‘BV v/h Fa. 
H. Melisie & Zn’. tegen, opge-
richt op 29 oktober 1974.

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 1 september 2019, 
rechts ziet u 164, met de ba-
lustrade zijn de nummers 166 
en 168, ook herkenbaar op de 
toen-foto en links nr.170.

Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben, dan 

kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook 
zijn we op zoek naar beeld-
materiaal. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (65)

Huwelijk:
27 augustus

Roelof J. Stuurman &
Maaike Hoogkamer

28 augustus
Albert W.J. Jansen &

Hedy S. Henstra

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstandHEEMSTEDE

Parochiefeest in
OLV Hemelvaartkerk
Heemstede - Op zondag 8 sep-
tember om 10 uur wordt in de 
OLV Hemelvaartkerk het paro-
chiefeest gevierd. Dit feest van 
Maria Hemelvaart valt op 15 au-
gustus, maar is in verband met 
vakantie van kerkgangers, pries-
ters en vrijwilligers verzet naar 
komende zondag, dat ook een 
Mariafeestdag is.

Pastoor Jan-Jaap van Peperstra-
ten gaat die ochtend voor. Dit is 
de op één na laatste keer in on-
ze kerk, want per 1 oktober is hij 
door de bisschop gevraagd voor 
een nieuwe benoeming in Alk-
maar.
Samen met het koor Rejoice om-
lijst het dames- en herenkoor de-
ze viering met gezang. Er wordt 
een nieuwe Latijnse mis van F.A. 

Becker ten gehore gebracht. Re-
joice zingt na de 1e en 2e le-
zing. Beide koren zingen samen 
het Ave Maria van J. Arcadelt, 
het Claire Benediction van J. Rut-
ter en het Rejoice van G. Rathbo-
ne. Het koor Rejoice zingt onder 
leiding van Rob Fase, het dames- 
en herenkoor zingt onder leiding 
van Olof Vugs. De begeleiding op 
piano en orgel wordt verzorgd 
door Frans van Ittersum.

Na de Mis is er gelegenheid tot 
koffi  edrinken, met uiteraard iets 
lekkers. Als het weer het toelaat 
wordt er koffi  e geschonken op 
het terras in de pastorietuin.

De Hemelvaartkerk staat aan het 
Valkenburgerplein in Heemstede, 
u bent van harte uitgenodigd. 

Heemstede - Het was een zware klus om de 
mooiste tuin aan te wijzen maar het vakkundig 
oog van William Dobbe, eigenaar van Tuincen-
trum de Oosteinde, bleef rusten op de tuin van de 
familie Keehnen uit de Jan van den Berghstraat. 
Deze smaakvolle tuin met groen én kleur is van 
alle markten thuis. Geen ‘lap grond’ met een ga-
zon en borders maar een achtertuin die effi  ciënt 
is benut met struiken, boompjes en bloeiende 
planten. De terraspotten met vrolijke bloeiers en 
hanging baskets zijn niet te veel zodat het druk 
wordt. Er is ook oog voor bijzondere rozen. Het is 
vast een genot om op het terras de tuin in te kij-
ken. Gefeliciteerd met de eerste prijs, een waar-
debon van €100, beschikbaar gesteld door Tuin-
centrum de Oosteinde.
In samenspraak met het tuincentrum is dit jaar 
gekozen voor twee extra prijzen, ook al vanwe-
ge het enorme succes van de wedstrijd: er zijn 
zóveel foto’s binnengekomen. Ook de tuinfoto’s 
van Jip van Nes vielen op. Hij stuurde foto’s in van 
zijn moeders tuin, die niet groot is maar volstaat 
met potten en op die manier een lust voor het 
oog is. Wat een kleur en variëteit, dat betekent 
wel veel watergeven! Er zijn ook prachtige water-
lelies gefotografeerd, toch wel op zijn plek in de 
‘Lelylaan’, waar deze tuin te vinden is. Een twee-
de prijs à €50 (waardebon) valt mevrouw Van Nes 
ten deel.
Dan nog een derde prijs, een waardebon van €25, 
en die gaat naar Laura van Vliet. Haar met planten 
aangekleed balkon valt in de prijzen. Hoewel een 
balkon niet zoveel ruimte biedt als een tuin is het 
op dat van Laura heel goed toeven, te zien aan 

de mooie bloeiende een-jarigen en hortensia’s. 
Ze zien er goed uit en krijgen zo te zien veel aan-
dacht. Alle prijswinnaars zijn reeds op de hoogte 
gesteld. De prijsuitreiking bij De Oosteinde volgt
later. Allen van harte gefeliciteerd.
Joke van der Zee

Prijswinnaars Tuinenwedstrijd bekend

Eerste prijs voor de familie Keenhen.

Derde prijs gaat naar Laura van Vliet.Tweede prijs voor de tuin van mevrouw Van Nes.
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Heemstede - Op het Wilhel-
minaplein genoot Heemstede af-
gelopen vrijdag 30 en zaterdag 
31 augustus van de tweede edi-
tie van Eats & Beats. Het evene-
ment met foodtrucks, bubbles, 
bites en muziekoptredens trok 
veel Heemstedenaren.
Het zonnetje zorgde voor een
extra feestelijk tintje en een ge-
zellige sfeer.

Heemstede geniet van Eats & Beats
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Workshop 
‘Jouw Leven, 
Jouw Leefstijl’
Heemstede - In de Workshop 
‘Jouw Leven, Jouw Leefstijl’ ont-
dek je waar voor jou de meeste 
winst te behalen valt naar meer 
balans in je leven en leefstijl. De 
workshop vindt plaats op maan-
dagochtend 9 september van 
10.00 tot 12.00 uur bij De Drive 
in Plein1 aan het Julianaplein in 
Heemstede. 

De toegang voor deze workshop 
is gratis. Meld je aan vóór vrijdag 
6 september via:
dedrive@dezorgspecialist.nl
of 023-2001700.

Wat is er toch mis met het onderhoud van onze groenvoor-
ziening? Zijn ze failliet of is iedereen ziek? Het ziet er ver-
schrikkelijk uit. Als ik bezoek krijg en zij met grote verbaas-
de ogen om zich heen kijken zeggen ze: “Is dit Heemstede?” 
Dan schaam ik mij.

De ingang van de grote fl at bij ons op de hoek van de Me-
ijerslaan  is opgeknapt. De fi etsen die niet meer gebruikt
worden hebben ze maar bij ons gedumpt. Hier word je toch 
verdrietig van. Dan ook nog de zwaar verwaarloosde groen-
voorziening, verschrikkelijk.

Mevrouw C. Dammers, Heemstede

LEZERSPOST
Hier word ik echt verdrietig van!

Hooglanders 
zoeken verkoeling

Heemstede - F.  Jansen uit Heemstede stuurde deze foto
in met de hooglanders in wandelbos Groenendaal, 
die het afgelopen weekend de warmte ontvluchtten 
en verkoeling zochten in het water.

 

Op een paar plaatsen in Heemstede is het groenonderhoud 
goed, zoals bij het station en bij de Algemene Begraafplaats. 
De rest van de gemeente doet er blijkbaar niet toe. Tot vo-
rig jaar woonden wij in de Linge. Als je een wandeling maak-
te, dacht je in een achterbuurt te zijn, zo hoog stond het on-
kruid.
Heemstede wil een  groene gemeente zijn, maar voldoen-
de geld voor goed onderhoud wordt er niet begroot. Dat de 
mensen van Paswerk het onderhoud doen, is prima, maar 
zorg dan wel voor vakkundige begeleiding. Heemstede 
wordt steeds groener door al het onkruid in de plantsoenen, 
op de stoepen en rijwielpaden en in de straatgoten, soms 
zelfs in de putten. 

Mevrouw J. Berkhout, Heemstede

LEZERSPOST
Groenonderhoud

Monumenten te bezichtigen op 
Open Monumentendagen
Heemstede - Tijdens de Open 
Monumentendagen op zaterdag 
en zondag 14 en 15 september  
openen tal van monumenten in 
Heemstede hun deuren voor het 
publiek, de meeste in nauwe sa-
menwerking met de Historische 
Vereniging Heemstede-Benne-
broek (HVHB). Het thema dit jaar 
is ‘Plekken van plezier’.

Open in Heemstede op 
zaterdag 14 september
Tussen 11 en 15 uur: 
Bakkershuisje, Blekersvaartweg 
23, waar ooit het brood werd ge-
bakken voor mensen die bij de 
blekerijen werkten.
Oude Kerk, Wilhelminaplein 12, 
met mogelijkheid bezichtiging 
grafkelder Adriaan Pauw.
Rijtuigenmuseum van Schagen, 
Achterweg 34, met zoals altijd 
enthousiaste uitleg van Jaap van 
Schagen.
Pinksterkerk, Camplaan 18, een 
jong monument uit 1957.
Hartekamp, Herenweg 5, hoofd-
gebouw en directe omgeving.
De Dinkelhoeve, Herenweg 61, 
een van de laatste overgebleven 
boerderijen in Heemstede.

De Meelfabriek, Glipperweg 94, 
waar kunstenaars hun atelier 
openen.
Pomphuis, Watertoren 2, met de 
tentoonstelling ‘110 jaar Harmo-
nie St. Michael’.

Andere tijdstippen:
Molentje van Groenendaal, gehe-
le dag te bezichtigen. Molenaar 
Guus Boers kan u alles over dit 
landmark vertellen.
Tuin Huis te Manpad, Herenweg 
7, 10-15 uur, met ieder uur een 
rondleiding.
Landgoed Berkenrode, Herenweg 
131, enkel tijdens de rondleiding 
om 11 en 13 uur.
Wandeling landschapspark Hage-
veld, 11 uur, maximaal 20 perso-
nen. Verzamelen bij de achterin-
gang van de school.
RK Bavokerk, Herenweg 88, 10-17 
uur, met om 10.30 en 11.30 uur, 
koormuziek en orgel.
Doopsgezinde kerk, Postlaan 16, 
11-16 uur, met orgelmuziek.
Café de 1ste aanleg, Raadhuis-
straat 103, 12-20 uur. Kees Heger 
laat u kennismaken met dit unie-
ke café.

Open in Heemstede op 
zondag 15 september
Waternetmuseum, Leidsevaart-
weg 73, 10.30 -16.30 uur. Pomp-
station uit 1853 en het oudste 
onderdeel van het eerste Neder-
landse waterleidingcomplex.
OLV Hemelvaartkerk, Valkenbur-
gerplein, 12-16 uur. (Nog) geen 
monument, maar zou dat wel 
moeten zijn. Oordeel zelf.
RK Bavokerk, Herenweg 88, 12-17 
uur, met orgelmuziek.
Hartekamp, Herenweg 5, 11-15 
uur, hoofdgebouw en directe om-
geving.
Kom In Mijn Tuin, Herenweg 16, 
11-16 uur. Een bijzonder groen, 
natuur- en educatief project.
De Meelfabriek, Glipperweg 94, 
11-15 uur.
Pomphuis, Watertoren 2, 11-15 
uur, met de tentoonstelling ‘110 
jaar Harmonie St. Michael’.
Actuele informatie vindt u op de 
website van de HVHB:
www.hv-hb.nl en op:
www.onsbloemendaal.nl.

Trimseizoen 
EMWG gaat 
van start
Heemstede - Bent u liefhebber 
van de natuur? Houdt van gezel-
lig en van trimmen? Dan bent u 
bij trimclub EMWG (En Maar Weer 
Gewoon) aan het goede adres. 
U kunt dan lekker meedoen tus-
sen 8 en 9 uur op de zaterdagoch-
tend. Daarvoor verzamelen we op 
de parkeerplaats naast restaurant 
Groenendaal. Onder leiding van 
een gediplomeerde trainer wordt 
een trimuurtje gedaan in het bos.
Wat is mooier dan te starten in 
het 50ste jubileumjaar van de 
club op zaterdag 7 september. 
Hoewel van oudsher een man-
nenclub zijn dames ook van har-
te welkom. U hoeft geen topat-
leet te zijn en aan leeftijdsdiscri-
minatie wordt al helemaal niet 
aan gedaan.

Foto: Harry Opheikens

Bakkershuisje en spekhok aan de 
Blekersvaartweg, nu een privé mu-
seum.

Glipperweg 72, voormalige bakke-
rij. Dit rijksmonument is momen-
teel het meest open monument 
in Heemstede. Als dat maar goed 
komt (foto’s: HVHB).

De Eerste Aanleg aan de Raadhuis-
straat.

Café de 1ste Aanleg tapt 
voor KiKa
Heemstede - Café de 1ste Aan-
leg, op de Raadhuisstraat 103 
in Heemstede dat dit jaar zijn 
125-jarig jubileum viert, speciali-
seert zich in bijzondere bieren.

Ieder jaar presenteert Stichting 
Geniet & Geef in samenwerking 
met een wisselende brouwer een 
uniek, speciaal voor KiKa gebrou-
wen, bier. Het aantal hectoliters 
dat wordt afgevuld is afhanke-
lijk van het percentage kinderen 
dat op dat moment geneest van 
kanker. Tijdens de start van de ac-
tie in 2012 lag dit genezingsper-
centage nog op 76%, inmiddels is 
dat al gestegen naar 78%. Sinds 
vorig jaar wordt er tweemaal het 
aantal hectoliters overeenkom-
stig met het genezingspercenta-
ge gebrouwen. Eenmaal voor de 
horeca en eenmaal voor de retail. 
De lancering van het bier is altijd 
op de eerste donderdag van sep-
tember, donderdag 5 september. 
De volledige opbrengst komt, na 

aftrek van directe kosten, volle-
dig ten goede aan KiKa.  Dit jaar 
brouwt Grolsch het Geniet & Geef 
bier en Café de 1ste Aanleg, is 
zeer vereerd het te mogen tap-
pen. De lancering hiervan van-
af woensdag 5 september om 16 
uur, zolang de voorraad strekt. De 
opbrengst hiervan, na aftrek van 
directe kosten, komt volledig ten 
goede aan Stichting Kinderen 
Kankervrij (KiKa). Sinds de start 
in 2012 heeft Geniet & Geef ruim 
€500.000,- opgebracht. 

De inspanningen van Stichting 
Geniet & Geef zijn in 2017 be-
kroond met De Gouden PINT, de 
belangrijkste bierprijs in Neder-
land voor een persoon of orga-
nisatie die zich de afgelopen pe-
riode op een aansprekende wijze 
verdienstelijk heeft gemaakt voor 
de verdere ontwikkeling van de 
Nederlandse biercultuur. 
Meer informatie:
www.genietengeef.nl.

Seizoenopening 
met twee fi lms en 

Italiaans buffet
Heemstede - Op donder-
dag 12 september wordt 
bij welzijnsorganisatie WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 in 
Heemstede traditioneel het 
seizoen geopend met een 
middag- en avondfi lm en 
daar tussenin een lekker Ita-
liaans Buff et.
De middagfi lm start om 16 
uur en is dé romantische mu-
ziekfi lm van 2018. De avond-
fi lm start om 20 uur en is een 
biografi sche muziekfi lm van 
eind 2018. U kunt kiezen om 
naar 1 fi lm te gaan, de kos-
ten voor 1 fi lm en buff et zijn 
€ 18,50. Of u kunt kiezen om 
naar beide fi lms te gaan, de 
kosten zijn dan incl. buff et
€ 25,50.
Reserveren kan via www.
wijheemstede.nl of belt u 
met de receptie: 023-548 
38 28 op werkdagen tussen 
9-13 uur.
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Heemstede - Volgend jaar vindt 
in Heemstede het Adriaan Pauw-
jaar plaats. De Heemsteder maak-
te alvast een fi etstochtje langs de 
plaatsen in Heemstede die ver-
bonden zijn met Adriaan Pauw. 
Samen met enkele bestuursleden 
van de Stichting Adriaan Pauw, 
Jaap Verschoor, Ben Steinebach 
en Marianne Wever, de bedenk-
ster van het Adriaan Pauwjaar, die 
daar wat over wisten te vertellen. 
Verzamelpunt was het Oude Slot, 
waar de tocht begon.

Oude Slot
Jaap Verschoor: “In dit eilandje 
staan we op de plek van het oor-
spronkelijke Oude Slot, oorspron-
kelijk gebouwd rond 1290.  Het 
werd na aankoop in 1620 door de 
Amsterdamse koopman en be-
stuurder Adriaan Pauw fl ink ver-
bouwd en uitgebreid tot lust-
slot. Pauw ontving er gasten uit 
binnen- en buitenland. Heem-
stede was een hotspot. Hij was 
bovendien heer van Heemste-
de en had in die hoedanigheid 
veel bevoegdheden. Het slot is 
rond 1810 gesloopt, omdat het 
in zo’n abominabele staat was 
en niet meer te handhaven viel. 
Daar is niet zoveel meer van te 
zien, maar wel het Koetshuis en 
de Vredesbrug. De Vredesbrug is 
in 1648 aangelegd, het jaar dat 
de Vrede van Münster werd ge-
tekend, als een monument ter 
ere van die vrede. Adriaan Pauw 
was de leider van de Nederland-
se delegatie tijdens de vredesbe-
sprekingen met Spanje. In de tuin 
bij het koetshuis staat het borst-
beeld van Adriaan Pauw, dat ge-
maakt is in 2007 door Ellen Wolff .” 

Marianne Wever vult aan: ”Leuk 
om te vermelden is dat er in de 
tijd van Adriaan Pauw zwarte 
zwanen hier in de gracht van het 
Oude Slot zwommen. Dat was vrij 
uniek, decadent en een luxe voor 
die tijd.”

Voorwegschool
Jaap Verschoor: “De Voorweg-
school is de oudste openbare ba-
sisschool in Nederland die op ini-
tiatief van Adriaan Pauw is opge-
richt en nog steeds in gebruik als 
basisschool. De kern dateert uit 
1630, maar het huidige gebouw 
stamt uit 1882.” Marianne Wever: 
“Waarom juist hier een school? 
Adriaan Pauw vond onderwijs 
belangrijk, dus dat zegt ook iets 
over hem als persoon.” Ben Stei-
nebach: “Ik denk dat je ook toen 
in een tijd zat waar de burgerij 
ontstond, die zich wat afzette te-
gen de adel, die het toen voor het 
zeggen had. Dan ontstaan ook dit 
soort initiatieven om water bij de 
wijn te doen en de burgerij enigs-
zins tegemoet te komen.”

Oude Kerk
Jaap Verschoor: “De Oude Kerk is 
een eenbeukige kerk die in 1625 
in gebouwd op de resten van de 
Mariakapel, die dateert uit de 
14de eeuw. Adriaan Pauw gaf de 
opdracht voor de bouw van de-
ze nieuwe protestantse kerk. Bin-
nenin bevindt zich het praalgraf 
van Adriaan Pauw en zijn echtge-
note Adriana van Ruytenburgh. 
Enkele jaren geleden is ook de 
grafkelder weer blootgelegd.” 
Ben Steinebach: “De grafkisten in 
de kelder zijn enorm vervallen. In 
het kader van het Adriaan Pauw-

jaar wordt daarom bekeken of we 
de graven kunnen herstellen met 
een goede klimaatafstelling, zo-
dat deze graven in goede staat 
behouden kunnen blijven.”

Zandvaart en Blekersvaart
Jaap Verschoor: “Oorspronkelijk 

Adriaan Pauwlaan in Heemstede.

Adriaan Pauw geschilderd door
Gerard ter Borch.

werden de Zandvaart de Blekers-
vaart aangelegd in opdracht van 
Adriaan Pauw om het afgegraven 
zand uit de duinen te vervoeren 
naar Amsterdam voor de stads-
uitleg van de grachten. Toen dit 
niet meer nodig was zijn de ble-
kerijen ontstaan, vandaar ook 

de naam Blekers-
vaart. Dit kwam om-
dat je hier in de kust-
streek schoon wa-
ter had uit de duinen. 
Je had hier ook redelijk 
wat wind, zodat het linnen 
net even wat sneller droogde 
en je had net iets meer zon dan 
in het binnenland op de bleekvel-
den die hier destijds waren.” Mari-
anne Wever: “En het was allemaal 
goed bereikbaar met die vaarten. 
Adriaan Pauw was wat dat betreft 
best strategisch onderlegd.”

Bibliotheek
Marianne Wever: “Een van de 
hobby’s van Adriaan Pauw was 
het verzamelen van boeken. Hij 
had zo’n 16.000 titels, waarvan 
ongeveer 5000 over de natuur. 
Hij was natuur- en plantenlief-
hebber en hij had zelf ook een 

tulpenbol geplant en vermenig-
vuldigd rond het Oude Slot. Ach-
ter de tulpen had hij spiegeltjes 
geplakt, zodat het meer tulpen 
leken. Na zijn dood is zijn bibli-
otheek verspreid, hoewel er ge-
probeerd is die bij elkaar te hou-
den. Dat is helaas niet gelukt. In 
Duitsland is later een deel van 
zijn bibliotheekverzameling te-
ruggevonden.”

Tekst en foto’s: Bart Jonker

V.l.n.r. Ben Steinebach, Jaap Verschoor en Marianne Wever.

Adriaan Pauw geschilderd door

Je had hier ook redelijk 
wat wind, zodat het linnen 
net even wat sneller droogde 
en je had net iets meer zon dan 

  Geschiedenis opsnuiven over de Heer van Heemstede

Fietstochtje langs plekken Adriaan Pauw

Vredesbrug met Koetshuis van het Oude Slot.

Blekersvaart.

Huisje met naam Adriaan Pauw aan Blekersvaartweg. Voorwegschool.

Oude Kerk. Een van de voormalige wasserijen aan de Bleekersvaart.

Zandvaart aan zijde Kerklaan.
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Theeconcert in de Oude Kerk
Heemstede - Zondag 15 septem-
ber is in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein in Heemstede 
het eerste Theeconcert van het 
seizoen 2019- 2020. Ook ditmaal 
is de Muziekcommissie erin ge-
slaagd 8 mooie afwisselende con-
certen te organiseren.
Om 15 uur is het podium voor 
het Continuo Kwartet, een recent 
opgericht kwartet van goede 
en vooral toegewijde amateurs. 
Frans Post, tenor, verleeent zijn 
medewerking in dit uur door en-
kele Zweedse en Italiaanse liede-
ren te zingen.Het kwartet wordt 
gevormd door: Herman Bax, 

fl uit, Arnout van Schelven, fl uit 
, Henk Witsen Elias, cello en Wil-
lem Veenhoven, piano. Zij spelen 
van Willem de Fesch de sonate in 
G op. 7 no: 4. Van J.S. Bach de trio-
sonate BWV 1039.
Nadere toelichting over de mu-
ziek komt op het programma te 
staan.De toegang tot dit concert 
is gratis, wij collecteren bij de uit-
gang waar uw bijdrage zeer wel-
kom is. In de Pauwehof is er thee, 
koffi  e en gebak en volop gele-
genheid om elkaar en de musici 
te ontmoeten.

Oude Kerk (foto aangeleverd).

Expositie ‘Het Stomende Monster’ 
in Museum Haarlem
Haarlem - Midden in alle discus-
sies over elektrische auto’s en een 
nieuwe infrastructuur voor laad-
palen is Museum Haarlem be-
nieuwd: precies 180 jaar geleden 
vond in Nederland ook een ver-
voersrevolutie plaats. Hoe ging 
dat toen? Op 5 september opent 
Museum Haarlem (Groot Heilig-
land 47 in Haarlem) in het Gast-
huis een kleine expositie: ‘Het 
Stomende Monster’.

‘Het Stomende Monster’ toont 
de komende twee maanden de 
introductie van de trein door de 
ogen van de toenmalige bevol-
king. Op 20 september van dit 
jaar is het precies 180 jaar ge-
leden dat De Arend, de eerste 
stoomlocomotief, ging rijden op 
het traject Amsterdam – Haar-
lem. De expositie gaat over de 
aanloop naar het project, de aan-
leg van de diverse stations en het 
spoor, maar vooral de trein ge-

zien door de ogen van de toen-
malige bevolking. Over vertra-
gingen, te volle treinen, het werk 
van de seinwachters en wat deze 
nieuwe snelheid voor de gezond-

heid van mens en dier zou bete-
kenen.
Lees meer op: https://
www.museumhaarlem.nl/
project/het-stomende-monster/.

Abels brug over het Spaarne (aangeleverd door Museum Haarlem).

Een koolwitje, 
maar welke?
Heemstede - Koolwitjes, uit 
de familie van de witjes, zijn de 
meest algemeen voorkomen-
de dagvlinders. In Nederland zijn 
drie soorten die op elkaar lijken 
het bekendst, te weten: het groot 
koolwitje (Pieris brassicae), klein 
koolwitje (Pieris rapae) en klein 
geaderd witje (Pieris napi). 

Sinds 2015 is er in Limburg een 
vierde soort waargenomen, het 
zogenaamde scheefbloemwitje 
(Pieris mannii), dat een voorkeur 
heeft voor rotstuinen met scheef-
bloem. De populatie van het 
scheefbloemwitje breidt zich ver-
der uit in Nederland, maar wordt 
nog steeds nauwelijks waarge-
nomen. De soorten zijn soms las-
tig van elkaar te onderscheiden. 
Daarvoor dien je de vlinder toch 
nader in ogenschouw te nemen. 
Zo heeft het groot koolwitje (28-
32 mm) meer uitgesproken zwart 
in de vleugelpunt dan het klein 
koolwitje.

Op de foto de meest voorkomen-
de soort, het klein koolwitje (21-
27 mm) ergens gekiekt in Heem-
stede, dat vaak verward wordt 
met het klein geaderd witje (20-
24 mm). Het klein koolwitje heeft 
een zwarte vlek op de boven-
kant van de voorvleugelpunt. Die 
loopt langs de vleugelrand niet 
door tot beneden naar de zwar-
te vlek op het midden van de 
voorvleugel. De zwarte vlekken 

van het vrouwtje zijn groter dan 
van het mannetje. Bovendien ein-
digt deze vlek aan de onderkant 
in een rechte lijn. De aders op 
de onderkant van de achtervleu-
gel zijn niet grijsgroen bestoven, 
zoals bij het klein geaderd witje, 
waaraan het verschil tussen deze 
vlinders te herkennen is. Een an-
der verschil is dat de vlek van het 
klein geaderd witje niet in een 
rechte lijn loopt.

Foto: Bart Jonker

Korendag in de OLV Hemelvaartkerk
Heemstede - Op zaterdag 28 september orga-
niseert de KSSG H-A (Kerkelijke Stichting Sint
Gregorius Haarlem-Amsterdam) een Korendag 
van het Klaverblad.

Er hebben zich 4 koren aangemeld, zij zullen zich 

laten horen, maar leren ook nieuw repertoire 
aan. De middag begint om 13 uur en zal om on-
geveer 15:30 uur afgelopen zijn.

De middag vindt plaats in de O.L.V. Hemelvaart-
kerk op het Valkenburgerplein.

Wandelexcursie door het Kraansvlak
Overveen - Op maandag 9 sep-
tember organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland een prachtige 
wandelexcursie door het Kraans-
vlak. 

Het Kraansvlak is een open duin-
gebied van 438 hectare groot dat 
ligt tussen Zandvoort en Bloe-
mendaal.Het meenemen van 
goede loopschoenen, drinken en 
eten wordt aangeraden.

Deelname is gratis. De groep 
verzamelt om 10.30 uur bij het 
spoor-fi ets-tunneltje in Zand-
voort-Noord, met de fi ets te be-
reiken via het Visserspad, met de 
auto via Zandvoort-Noord, ein-

de Wattstraat. De excursie duurt 
ongeveer 2 uur. Meer informa-

tie en aanmelden (verplicht) via
www.np-zuidkennemerland.nl. 

Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland.

IVN-werkdag in het Kraansvlak
Overveen - Het IVN Zuid-Ken-
nemerland organiseert zaterdag 
7 september in samenwerking 
met de PWN een werkdag in het 
Kraansvlak. Het Kraansvlak is het 
open duingebied  tussen Over-
veen en Zandvoort. Er worden 
kleine dennenbomen wegge-
haald. dat betekent zagen, knip-
pen en uitsteken en is nodig om 
het duingebied open te houden. 
Een fl inke klus waarbij extra han-
den erg welkom zijn.

De werkdag duurt van 9.30 uur 

tot 15.30 uur. Zorg zelf voor werk-
kleding, laarzen en neem je eigen 
koffi  e/thee mee. Voor gereed-
schap, begeleiding, werkhand-
schoenen en een lekkere vlaai 
voor bij de koffi  e wordt gezorgd. 
Ervaring is niet vereist. Verzame-
len om 9.30 uur op de parkeer-
plaats van restaurant De Bokke-
doorns in het wethouder van Ge-
lukpark, Zeeweg 53, Overveen. 

Aanmelden graag via Marc van 
Schie, 06-22 5757 48 of kijk op 
www.ivn.nl/zk. 

Foto aangeleverd

Expositie hedendaags 
beeldhouwwerk in De Hoofdwacht
Haarlem - De Historische Vereni-
ging Haerlem (HVH) brengt in het 
Onderhuis van De Hoofdwacht 
een tentoonstelling van de wer-
ken van beeldhouwers Mathil-
de Loerts en Peter van Borssum 
Waalkens. 
De offi  ciële opening vindt plaats 
op vrijdag 6 september door Mar-
tin van Bleek, voorzitter van de 
HVH. Leden en belangstellenden 

zijn vanaf 16 uur welkom in De 
Hoofdwacht, Grote Markt 17 in 
Haarlem waar zij ontvangen wor-
den in de Tademakamer op de 
parterre en de Coornhertzaal op 
de eerste verdieping. 

De tentoonstelling is nog de he-
le maand september in de week-
enden te bezichtigen op vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 

– 17.00 uur. Dan is ook ‘100 jaar 
Hoofdwacht’ nog te zien, waarin 
wordt teruggeblikt op het feit dat 
de Vereniging Haerlem haar sta-
tutaire zetel in dat historische ge-
bouw verkreeg.

Over het werk van beide kun-
stenaars is informatie te vinden 
op www.beeldensite.nl en www.
petervanborssumwaalkes.nl.

Anne-Gine Goemans bij 
Boekhandel Blokker
Heemstede - Zondag 8 septem-
ber presenteert Anne-Gine Goe-
mans haar 4e roman Holy Trien-
tje, om 15 uur op straat voor 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede.
De presentatie is buiten op straat 
als activistisch statement naar de 
inhoud van het boek en de god-
delijke missie van de  86-jarige 
hoofdpersoon Zuster Trientje: al-
le kernwapens moeten weg. Ge-
inspireerd door de Amerikaan-

se non die het grootste nucleai-
re complex ter wereld wist bin-
nen te dringen, omgeeft Trien-
tje zich met een kleine internatio-
nale groep gelijkgestemden. Het 
doel: een overval op een depot 
met atoombommen op Neder-
landse bodem. In haar verfi jnde 
stijl en met haar dwingende ma-
nier van vertellen laat Goemans 
zien wat er kan gebeuren als ide-
alistische ambitie samengaat met 
onherstelbaar trauma.

Anne-Gine Goemans (foto aange-
leverd).

Scouting WABO organiseert Girl Power Event
Heemstede - De essentie van 
de WABO-groep blijft lastig uit 
te leggen in woorden, dit is iets 
wat je echt moet ervaren. Om al-
le meiden uit de omgeving een 
kans te geven om scouting te er-
varen, organiseert Scouting WA-
BO op zaterdag 7 september van 
10 tot 12:30 uur voor de vierde 
keer het Girl Power Event.

Aan dit event kunnen alle mei-
den vanaf 6,5 jaar vrijblijvend en 
gratis deelnemen. De vrijwilligers 
hebben wederom weer een bom-
vol én uitdagend programma in 
elkaar gezet. Zo gaan we o.a. ko-
ken op het kampvuur, een actie-
ve quiz spelen en gaat ook de ka-
belbaan weer opgebouwd wor-
den. Mocht je tijdens het Girl Po-

wer Event niet kunnen dan ben je 
daarna natuurlijk ook van harte 
welkom. Je mag namelijk 4 keer 
gratis kijken wat er allemaal te 
doen is.
Locatie: Groenendaalse bos (over 
de brug bij de Ritzema Boskade in 
Heemstede).
Meer informatie?: www.wabo-
scouting.nl/girlpowerevent.

Rogier 
Cornelisse 

winnaar 
Zomerpoëzie-

wedstrijd
Heemstede - De Heemste-
der en Arno Koek van Boek-
handel Blokker hebben het 
gedicht ‘Binnenweg’ van Ro-
gier Cornelisse als winnend 
gedicht van de zomerpoë-
ziewedstijd gekozen. Arno 
Koek: “Het was niet gemak-
kelijk om een keuze te ma-
ken, de kwaliteit van de in-
zendingen was zeer hoog.”
Rogier neemt vrijdag 6 sep-
tember zijn prijs in ont-
vangst bij Boekhandel Blok-
ker. In de volgende Heem-
steder hierover meer, met 
het gedicht en het juryrap-
port.
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Kleurrijke dag overgoten met 
salsa bij Sfeervol bijzonder/mooi
Heemstede - Afgelopen zaterdag 
31 augustus hield ‘Sfeervol bij-
zonder/mooi’ aan het Jan Mien-
se Molenaerplein 8 in Heemstede 
een kleurrijke en bijzondere dag.
In de ochtend tot het begin van 
de middag konden belangstel-
lenden in de gezellige en sfeer-
volle zaak van Anneke en Remco 
van den Berg een gedegen kleur-
advies krijgen. Bij een kleuradvies 
wordt bekeken of koele of warme 
kleuren je de juiste uitstraling ge-
ven en bij je persoonlijkheid pas-
sen.

Rond twee uur was het de beurt 
aan dansschool Salsajoy uit Haar-
lem van Joyce van der Stad, om 
een salsademonstratie te geven 
voor de deur.  Joyce, zelf een cre-
atieve duizendpoot, geeft niet al-
leen dansles maar maakt ook zelf 
sieraden en reist graag naar Azië, 
om zich daar te laten inspireren. 
De dames van Salsajoy hadden 
er zichtbaar plezier om te dansen 
voor het aanwezige publiek. 
Vervolgens werd er een kring-
dans gedemonstreerd. Niet al-
leen Salsajoy was als dansschool 
aanwezig, maar ook Ramond Ma-
cIntosh en dansschool Cubatella-
ma trakteerden de toeschouwers 

op salasdemonstraties en dans-
workshops. Om 15.30 uur werd 
dit nog eens dunnetjes overge-
daan. 

Meer weten over Sfeervol bijzon-
der/mooi?  Loop dan eens binnen 
of kijk op de website:
www.sfeervol.nu.

Bart Jonker

Dansschool Salsajoy demonstreert 
de salsa. Inzet: Anneke en Remco 
van den Berg (fotograaf: Bart Jon-
ker).

Vrijwilligsters 
Wereldwinkel
Heemstede - Vorig week zijn bij 
het stuk over de Wereldwinkel 
Heemstede twee vrijwilligsters 
geportretteerd. Het zijn Rosalie 
(links) en Rina. Helaas stonden de 
namen niet bij de foto. Hierbij als-
nog!Bijzondere kippen, konijnen, hoenders en sierduiven

Jongdierenshow bij Tuincentrum de Oosteinde
Hillegom - Twee regionale pluim-
vee- en konijnenfokkersvereni-
gingen hebben de handen ineen 
geslagen en organiseren aan-
staande zaterdag, 7 september, 
hun jaarlijkse jongdierenshow. 
Dat gebeurt bij Tuincentrum de 
Oosteinde in Hillegom.
Het is dit jaar voor de achttiende 
keer dat deze ‘eendagshow’ wordt 
gehouden bij het tuincentrum 
aan de Zandlaan 22. Leden van 
de diverse verenigingen, waaron-
der uit Heemstede, Noordwijk en 
Nieuw-Vennep tonen meer dan 
200 konijnen, (dwerg)hoenders, 
serama’s (kippen), cavia’s en sier-

duiven. Deze dieren zullen zijn 
te zien in een groot aantal ras-
sen en kleuren. Van het allerklein-
ste kipje, de serama, tot een van 
de grootste hoenders, de brah-
ma. Ook het kleinste konijn (de 
kleurdwerg) tot een van de groot-
ste in zijn soort, de lotharinger. 
Bezoek is van harte welkom! De 
jongdierenshow duurt van 9.00 
tot 16.00 uur.
 
De dieren worden eveneens ge-
keurd deze dag. Bij de keuring – 
die om 9.30 uur begint - zijn zo-
wel fokkers als publiek welkom 
en zij mogen vragen stellen aan 

deskundige keurmeesters. De 
jongdierenshow is de eerste ten-
toonstelling na het fokseizoen 
waar de fokkers kunnen zien of 
de gefokte jonge dieren voldoen 
aan de raskenmerken. Het be-
looft een prachtige show te wor-
den, de kwaliteit van de dieren 
zeer hoog. Voor de fraaiste dieren 
zijn prijzen beschikbaar gesteld 
door Tuincentrum de Oosteinde.
 
Voor informatie over het houden 
van kleindieren kunt u bij de le-
den van de verenigingen terecht.
Voor de jeugd is er een knuffel-
hoek waar je konijnen kunt aaien.

Heemstede - Vijftig jaar geleden 
werd de eerste wereldwinkel in 
Nederland geopend in Breuke-
len door Johan Derks. Het idee 
ontstond na een verblijf van twee 
jaar in Oeganda. Oorspronkelijk 
verkocht hij kunstnijverheid van-
uit zijn huiskamer in Breukelen. 
Verkoop vanuit een winkelpand 
startte op 21 augustus 1969. Op 
andere plaatsen in Nederland 
werden in die tijd vergelijkbare 
kleinschalige initiatieven onder-
nomen. Wereldwinkel Heemste-
de bestaat sinds 1978 en vierde 
vorig jaar haar 40-jarig jubileum. 
De producten werden destijds in-
gekocht bij SOS Wereldhandel. 
Tegenwoordig is deze organisa-
tie bekend onder de namen Fair-
trade Original en FairForward. De-
ze organisaties bestaan dit jaar 60 
jaar.
Wereldwinkels streven eerlijke 
structuren in de wereldhandel na. 
In de beginjaren werd er met na-
me aandacht gevraagd voor pro-
ducenten van koffie, thee en sui-
ker. Later werd de wereldwin-
kel het verkooppunt van de fair 
trade-keten waarmee ze het di-
recte bewijs leverde dat eerlijke 
handel realiseerbaar is. 
In de fair trade-keten werken we-
reldwinkels, importeurs en pro-
ducenten samen. Producenten 
krijgen een eerlijke prijs betaald 
zodat ze hun woon- en leefom-
standigheden kunnen verbete-
ren, in staat zijn om medische 
kosten te betalen en hun kinde-
ren naar school te laten gaan.
Wereldwinkel Heemstede viert 
dit jubileum mee met een mooie 
kortingsactie van 25% op dieren 
en vogels gemaakt van scrap me-
tal (schroot) uit Zimbabwe. De 
producenten zijn heel  vindingrijk 
in hun zoektocht naar materialen. 
Zij hergebruiken oude oliedrums, 
hekwerk, schroeven en ander me-
taalafval. 
De actie geldt de hele maand 
september. Zie ook de adverten-
tie elders in de krant.
Wereldwinkel Heemstede, Raad-
huisstraat 29, dinsdag t/m vrijdag 
10-17.30 uur, zaterdag 10-17 uur. 
www.wereldwinkelheemstede.nl

50 jaar 
Wereldwinkel 
in NederlandStart tweede Informatiepunt 

WeHelpen Heemstede op Plein 1
Heemstede - Na het Informatie-
punt ‘Vrijwilligerspunt Heemste-
de’ (locatie WIJ De Luifel) start ook 
Plein1 (Julianaplein 1 in Heemste-
de) met een WeHelpen Heemste-
de Informatiepunt. Inwoners kun-
nen hier terecht met vragen over 
WeHelpen Heemstede, een web-
site die mensen bij elkaar brengt, 
mensen die vrijwillige hulp zoe-
ken of aanbieden.

Enthousiaste gastvrouwen en 
-heren van Plein 1 hebben een 
WeHelpen training gevolgd en 
gaan geïnteresseerde Heemste-
denaren informeren over WeHel-
pen. Ook wordt er hulp gebo-
den bij het aanmaken van een ac-

count of het formuleren van een 
hulpvraag of -aanbod. 

Het Informatiepunt vindt u bij de 
balie in Plein1 en is geopend op 
maandag-, woensdag- en don-
derdagmiddag van 13 tot 17 uur, 
op woensdagochtend van 9.30 
tot 12 uur en op vrijdagochtend 
van 10 tot 12 uur. U herkent het 
Informatiepunt aan het bord-
je met het WeHelpen Heemste-
de logo.

In oktober zal in De Pauwehof 
een derde informatiepunt open-
gaan, zodat inwoners dicht bij 
huis terecht kunnen met vragen 
over WeHelpen Heemstede.

Op de foto het team van het WeHelpen Informatiepunt Plein 1 (v.l.n.r.): 
Ada, Wil, Ino, Martin en Lucia.

‘Als je mag meedoen, hoor je erbij’
Heemstede - “Mag ik meedoen?” 
Het is de vraag die Emmy Grooff 
(60) zich talloze malen stelde. 
Als je mag meedoen, dan hoor 
je erbij, maak je deel uit van een 
groep, was haar stellige over-
tuiging. Het belang om geac-
cepteerd te worden is een diep-
gewortelde behoefte van veel 
mensen, beseft ze. Het is tevens 
een belemmering die je meest-
al niet verder brengt in het le-
ven. Inmiddels ouder en wijzer 
heeft ze dit inzicht bijgesteld.                                                                                                                 
Het tastbare resultaat van het 
groeiproces is haar zojuist ver-
schenen autobiografische verha-
lenbundel met de titel ‘Alle tijd’. 
Emmy Grooff is geboren in Ben-
nebroek, woonde in diverse lan-
den en geruime tijd in Heemste-
de. Nu woont ze met haar vier 
kinderen in Haarlem.

Hoe is het boek tot stand geko-
men?
“In 2018 ben ik begonnen met 
een cursus ‘autobiografische ver-
halen schrijven’ bij het ‘Hoger On-
derwijs voor Ouderen’ in Rotter-
dam. Dat ging me eigenlijk heel 
gemakkelijk af en de opdrach-
ten die we kregen deed ik bijna 
moeiteloos. Aangemoedigd door 
onze cursusleider en mijn mede-
cursisten ben ik de verhalen gaan 
bundelen. Het laatste zetje om de 
verhalen uit te geven kwam van 
mijn broer en zussen. Zij gaven 
mij tien uren redactionele onder-
steuning cadeau voor mijn zes-
tigste verjaardag. Dan gaat het 
balletje echt rollen en wordt het 
idee werkelijkheid.”

Je schrijft vaak over je kindertijd. 
Hoe zag het gezin eruit?
“Ik was de middelste van zes kin-
deren en dan val je qua aandacht 
nog wel eens tussen wal en schip. 
Mijn moeder kreeg haar kinderen 
vrij snel achter elkaar en we voed-
den elkaar min of meer op. Als de 
verhalen van onze jeugd ter spra-
ke komen merk je dat iedereen 
zijn eigen zelf-ingekleurde herin-
neringen heeft. We hebben het 
vaker over mijn moeder, mijn va-
der was meer een man op de ach-
tergrond, de autoritaire figuur. La-
ter toen ik voor hem zorgde is de 
relatie anders geworden, we deel-

Emmy Grooff overhandigt het eerste exemplaar aan haar kinderen Tim, 
Floris, Lara en Gwen.

Haarlem - Het huisgezelschap 
van het Haarlemmerhout The-
ater speelt van 12 tot en met 28 
september haar derde toneel-
productie Calendar Girls, de the-
aterhit gebaseerd op een waar-
gebeurd verhaal, onder regie van 
LouLou Rhemrev. Het stuk wordt 
gespeeld in het Haarlemmerhout 
Theater, Van Oldenbarneveltlaan 
17 in Haarlem.

Calendar Girls vertelt het verhaal 
van de vriendinnen Chris en An-
ne. Een verhaal van een onge-
kend positieve actie, die niet al-
leen effect heeft op het rustige 
leven van de vrouwen, maar op 
de hele wereld. Wanneer John, 
de man van Anne, overlijdt aan 
kanker, ontstaat bij de vriendin-
nen het idee om ter nagedachte-
nis de versleten bank in de wacht-
kamer van het ziekenhuis te ver-
vangen. Om deze bank te kunnen 
kopen, moet er geld ingezameld 
worden. De twee vriendinnen be-
sluiten om een iets andere aan-
pak te kiezen voor de traditione-

le jaarlijkse kalender van de vrou-
wen serviceclub. In plaats van 
landschappen of bruggen kiezen 
ze ervoor om een kalender te ma-
ken met vrouwen uit het dorp die 
breien of piano spelen. Er is alleen 
één verschil; het wordt een naakt 
kalender!
Niet iedereen is even makkelijk te 
overtuigen en de twee vriendin-
nen stuiten dan ook op behoorlijk 
wat weerstand. Uiteindelijk krij-
gen ze steun en gebeurt er iets 
waar de dames zelf alleen maar 
van hadden kunnen dromen. 
Spel: Janneke Groskamp, Lies-
beth Veltman, Mirjam van Caste-
ren, Monique van der Zouw, Asli 
de Backer, Monique Poelarends, 
Titia Wolf, Anne van Vlerken, Mar-
co Mekenkamp, Thomas Terstal, 
Joan Dirksen, Maaike Wijngaar-
den en Lars Melkert.
Speeldata: Donderdag 12, 19, 26, 
vrijdag 13, 20, 27 en zaterdag 14, 
21, 28 september.  Aanvang 20.15 
uur. Kaarten 17,50, te bestellen 
via:
www.haarlemmerhouttheater.nl.

Calendar Girls te zien in het 
Haarlemmerhout Theater

Foto: RAP

ZIE ONZE SITE: 
HEEMSTEDER.NL

den veel meer met elkaar, mis-
schien omdat ik op hem lijk. Uit-
eindelijk is het mijn perceptie die 
ik in de verhalen heb verwerkt.”

Welke verhalen heb je gekozen? 
“Ik ben afgestapt van een chro-
nologische volgorde, want alleen 
al de geboorte van mijn kinde-
ren, ieder op een andere plek in 
de wereld, omvat een bepaalde 
tijdspanne. Er zit een afwisseling 
in, verhalen over de tragiek van 
het leven: het overlijden van ou-
ders, mijn broer en een vriendin, 
mijn echtscheiding, maar ook he-
le grappige gebeurtenissen van 
vroeger en nu. Veel lezers zullen 
herkenning vinden, verwacht ik.”

Wat hoop je te bereiken met dit 
boek?
“Als ik heel eerlijk ben wil ik wat 

iedereen wel wil: aandacht en be-
wondering. Dat klinkt raar, maar 
het is toch een universeel verlan-
gen. Het meest trots ben ik dat ik 
iets heb afgemaakt. Ik ben lang 
een expatvrouw geweest en heb 
mijn leven geruime tijd ingesteld 
op anderen. Iets voltooien wat 
van mijzelf komt is wel een din-
getje dat telt.

Verder hoop ik dat mijn kinderen 
er aspecten uithalen waar ze van 
kunnen leren. Het maakt namelijk 
niet zoveel uit of je door anderen 
wordt geaccepteerd; als je eerst 
jezelf maar accepteert.”

‘Alle tijd’ is verkrijgbaar via:
emmyhelpt@planet.nl of bij
boekhandel Blokker.

Mirjam Goossens
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Ursula von Pannwitz met haar Duitse herder in het park van de Harte-
kamp.

Het echtpaar Pelham-Von Pannwitz komt uit de kerk van Bennebroek na 
de kerkelijke huwelijksvoltrekking 26 maart 1940.

Ursula von Pannwitz, nu als gravin van Chichester, in 1982 nog een keer 
terug op de Hartekamp tussen de burgemeesters van Heemstede en 
Bennebroek, de heren Van den Bosch en De Widt.

Heemstede - Onlangs verscheen 
in Duitsland een boek onder de 
titel ‘Zwischen Rembrandt und 
Kaiser Wilhelm; das glamouröse 
Leben der Catalina von Pannwitz 
(1876-1959)’. Het is geschreven 
door Sieghard von Pannwitz uit 
Osnabrück, familielid van Wal-
ter von Pannwitz. Laatstgenoem-
de was onder meer een promi-
nent advocaat en kunstverzame-
laar en de echtgenote van Cata- 
lina von Pannwitz. Zijn vrouw 
Catalina Roth was erfgename 
van een miljoenenvermogen, ge-
raamd op tussen 60 en 70 miljoen 
goudmark. Door haar vader in 
Argentinië vergaard met op een 
gegeven moment zo’n 100.000 
hectare grond op de Pampa’s die 
aan veeboeren werd verpacht.

Tussen 1912 en 1914 liet het echt-
paar een enorme villa in de wijk 
Grunewald van Berlijn bouwen, 
vandaag de dag een vijfsterren-
hotel met 35 luxe kamers, Schlos-
shotel geheten en daar nog al-
tijd bekend als Palais Pannwitz. 
Na het overlijden van haar man 
in 1920 te Buenos Aires, besloot 
de weduwe met haar enige doch-
ter Ursula naar Nederland te ver-
huizen. Daarbij heeft vermoede-
lijk meegespeeld de vriendschap 
met keizer Wilhelm II, die zich in 
1918 in ons land had gevestigd. 

De historische buitenplaats de 
Hartekamp is aangekocht in 1921 
van de familie Schmidt van Gel-
der-Kaars Sijpesteyn en daar is 
contant 421.580 gulden voor be-
taald, waarvoor uiteraard geen 
hypotheek nodig was. Direct na 
aankoop had een verbouwing 
en uitbreiding met twee naar vo-
ren springende zijvleugels plaats 
door de Amsterdamse, maar uit 
Duitsland afkomstige architect 
H.C.Berchtenbreiter.

Mevrouw Von Pannwitz hield 
daar een grote staat met onge-
veer 20 personeelsleden, plaats-
te haar grote kunstcollectie in 
het gebouw en ontving muse-
umdirecteuren en kunsthande-
laren, maar ook personen uit de 
Europese aristocratie. Daaronder 
prins Hendrik en later prins Bern-
hard. In Hillegom woont nog ie-
mand die als ballenjongen voor 
de prins op de tennisbaan van de 
Hartekamp fungeerde. De ex-kei-
zer heeft liefst 103 keer de Har-
tekamp bezocht. Voor hem was 
een speciale kamer op de boven-
verdieping gereserveerd met een 
gouden kraan. Iedere 25ste visi-
te werd gevierd met slingers aan 
de voorgevel en een speciaal di-
ner. Van de Von Pannwitz-collec-
tie zijn in 1925 door de befaamde 
kunsthistorici Max Friedländer en 

Otto von Falke twee monumenta-
le catalogi uitgegeven. Geïnteres-
seerden konden de kunstwerken 
in het pand bezoeken na aanbe-
veling van een museumdirecteur. 
De hoofdtaal op de Hartekamp 
was Duits, maar Catalina en Ur-
sula spraken ook Engels, Neder-
lands en zelfs Frans en Spaans. Al-
le oud-werkneemsters die ik be-
gin jaren tachtig heb gesproken 
waren unaniem in hun mening 
dat mevrouw Von Pannwitz met 
het personeel goed kon opschie-
ten en ondanks alle rijkdom een 
elegante dame van uitzonderlijke 
bescheidenheid is gebleven.  

Huwelijk van dochter Ursula
Niet onbekend is gebleven dat 
prins Bernhard een oogje liet val-
len op de knappe dochter Ursu-
la. De verwachting was echter in 
de pers van die dagen dat zij zou 
trouwen met een zoon van de kei-
zer. De dochter ging echter haar 
eigen weg en huwde 26 maart 
1940 met baron John Buxton Pel-
ham, achtste graaf Chichester, die 
als persattaché een diplomatie-
ke functie vervulde bij de Britse 
delegatie in Den Haag. Het bur-
gerlijk huwelijk had plaats in het 
raadhuis van Heemstede en ker-
kelijk in de Hervormde Kerk van 
Bennebroek met een anglicaan-
se ceremonie.  Daarbij was geen 
pers uitgenodigd, maar de foto 
van het echtpaar dat na de dienst 
naar buiten kwam verscheen 30 
maart in de Heemsteedsche en 
Hillegomsche Courant en werd 
overgenomen in verscheidene 
andere bladen. De receptie en het 

feest hadden plaats op de Harte-
kamp, waarbij ook prinses Juliana 
en prins Bernhard tot de gasten 
behoorden. Het jonge paar ver-
huisde naar Wassenaar en bij het 
uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog naar het graafschap West-
Sussex.
De eerste tijd was gelukkig en in 
1942 is dochter Georgina (Gina) 
geboren. Aan het geluk kwam 
een bruut einde toen de man van 
Ursula, die als luitenant diende in 
een regiment van de Schotse Gar-
de bij een tragisch verkeersonge-
val op 21 februari 1944 om het le-
ven kwam. Ursula was zwanger 
van hun zoon John Nicholas (ne-
gende graaf van Chichester), die 
zijn vader aldus niet meer heeft 
gekend.

De oorlogsperiode
Heemstede - Ook voor Catali-
na von Pannwitz met de Duitse 
en Argentijnse nationaliteit bra-
ken zware tijden aan met de Duit-
se bezetting. Nazibons en kunst-
verzamelaar Hermann Göring 
had al in 1939 zijn oog laten val-
len op een aantal kunstwerken uit 
de collectie. Hij maakte een keu-
ze uit acht werken en verzorgde 
een uitreisvisum voor mevrouw 
die naar het neutrale Zwitser-
land mocht reizen met medene-
ming van enige deviezen om al-
daar in haar levensonderhoud te 
kunnen voorzien. Verder de toe-
zegging dat de Hartekamp niet 
mocht worden bezet, waaraan de 
Duitsers zich hebben gehouden. 
Het is overigens jammer dat dit 
hoofdstuk waarover veel meer te 
vertellen valt in het boek is weg-
gebleven.

Na de bevrijding
Sommige kunstwerken uit de 
Hartelamp zijn tijdens de oorlog 
in bunkers in de duinen opgesla-
gen. De werken die zich in de re-
sidenties Carinhall en Veldenstein 
van Göring bevonden, zijn na de 
bevrijding gerecupereerd. Mw. 
Von Pannwitz ging akkoord dat 
deze naar het Rijksmuseum gin-
gen en niet terug naar haar be-
zit, omdat zij meende een reë-

le waarde in geld te hebben ont-
vangen. In 1947 is nog een deel 
van de kunstverzameling in het 
museum geëxposeerd geweest. 

Aardig is de anekdote die ik van 
een vroeger kamermeisje ver-
nam. Omdat Göring de Harte-
kamp in zijn witte uniform be-
zocht, kreeg hij daar, althans bij 
het Nederlands personeel,  de bij-
naam van ‘Sneeuwwitje’. Toen in 
1941 een adjudant van Göring 
met een koffer met gloednieuwe 
biljetten van 1000 gulden naar de 
Hartekamp was gekomen om de 
aankoop te bezegelen, was mw. 
Von Pannwitz zo alert die te wei-
geren omdat zij begreep dat het 
hier om vers in een Duitse druk-
kerij vervaardigde biljetten ging. 
Zij eiste van Göring overmaking 
van het bedrag naar haar admi-
nistrateur, de heer Hartsuyker, via 
een bank, wat uiteindelijk ook is 
gebeurd. Naoorlogs archiefon-
derzoek heeft geleerd dat een be-
drag van 390.000 gulden op haar 
rekening is gestort. 

Na mei 1945 kwam mw. Von Pan-
nwitz nog sporadisch terug in 
Heemstede om de afhandeling 
van haar kunstverzameling te re-
gelen. Diverse schilderijen, waar-
onder een Frans Hals, verhuisden 
naar haar dochter in Engeland en 
verder is veel verkocht via o.a. vei-
linghuis en kunsthandel Rosen-
berg in New York. Het landgoed 
zelf is in 1953 voor 300.000 gul-
den verkocht aan de Congrega-
tie van de Broeders Penitenten 
uit Boekel die hier een instelling 
voor zwakzinnige jongens be-
gonnen. Daarmee kwam een ein-
de aan de luisterrijke periode van 
particuliere eigenaren sinds 1700, 
die veelal in de zomermaanden 
op het buiten vertoefden.
Het hoofdgebouw is gelukkig 
in goede staat gebleven, tegen-
woordig rijksmonument en eni-
ge tijd geleden grondig gerestau-
reerd, nog wachtend op een nieu-
we bestemming.

Catalina von Pannwitz verbleef 
de laatste jaren van haar leven 
wisselend in Engeland, Zwitser-
land en vooral Argentinië, waar 
de hacienda ‘La Catalina’ die door 
achterkleinkinderen wordt voort-
gezet aan haar herinnert. Zij over-
leed in 1959 in Zürich waar zij is 
bijgezet in een monumentaal 
graf bij haar man op het Stahns-
dorfer Waldfriedhof nabij Pots-
dam. Precies dertig jaar na haar 
moeder overleed dochter gravin 
Ursula in 1989 en zij werd op het 
landgoed van haar zoon begra-
ven. In 1982 bezocht zij voor de 
laatste maal Heemstede bij gele-
genheid van de presentatie van 
een boek, uitgegeven door de 
Historische Vereniging Heemste-
de Bennebroek. 

Het Duitstalige boek is in eigen 
beheer uitgegeven in een geli-
miteerde uitgave, inmiddels met 
een tweede druk. Gebonden, met 
134 bladzijden, waarbij 111 af-
beeldingen, daarvan 42 in kleur. 
Het kost 29 euro, exclusief 9 eu-
ro verzendkosten naar het bui-
tenland. 

Hans Krol

Niet eerder gepubliceerde foto van moeder en dochter Von Pannwitz.

75ste bezoek van ex keizer Wilhem II aan de Hartekamp. In het midden 
mw.Von Pannitz met boeket bloemen, links ex-keizerin Hermine van 
Pruisen en helemaal rechts Ursula von Pannwitz.

Vooraanzicht van de Hartekamp, destijds bijgenaamd ‘het paleisje’ met 
de onder Catalina von Pannwitz gebouwde vooruitstekende aanbouwen.

Duits boek over Von Pannwitz en de Hartekamp

Een diner op de Hartekamp in de Spiegelzaal met rechts ex-keizer Wilhelm 
11, zijn echtgenote en o.a. enkele kinderen. Tegenover Wilhelm links mw. 
Catalina von Pannwitz. Op de achtergrond enkele butlers in livrei.
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‘Freedom’ 
corsothema 
in 2020
Regio - Het corsothema 2020 
luidt ‘Freedom’. Hiermee wordt 
door het Bloemencorso van de 
Bollenstreek aangesloten bij de 
viering van vijfenzeventig jaar 
vrijheid in Nederland.

“Het thema vijfenzeventig jaar 
vrijheid is zowel door het Neder-
lands Bureau voor Toerisme als 
het Nationaal Comité 4&5 mei 
centraal is gesteld”, verduidelijkt 
corsovoorzitter Willem Heems-
kerk. “In het verlengde hiervan is 
het Nationale Programma ‘Vrij-
heid Verbindt’ opgesteld dat een 
reeks van activiteiten in dit kader 
bevat die zowel in 2019 als 2020 
plaatsvinden en een breed pa-
let aan doelgroepen zal aanspre-
ken. Ieder van ons heeft een ei-
gen beleving bij het woord vrij-
heid. Met ons corsothema ‘Free-
dom’ haken we daarop in, vanuit 
de wetenschap dat dit ook ande-
re organisaties zal inspireren zich 
bij het corso aan te sluiten. Deze 
insteek heeft het corsobestuur 
overtuigd dat de keuze van ‘Free-
dom’ als corsothema 2020 op het 
lijf geschreven is.”

Het Bloemencorso van de Bol-
lenstreek is het grootste Lente-
feest van Nederland en voorziet 
in een voorjaarsbloemenspekta-
kel van maar liefst vijf dagen: 22, 
23, 24, 25 en 26 april. Alle bol-
lengemeenten en bloemenstad 
Haarlem zijn hier met tal van cor-
so activiteiten bij betrokken. Het 
hoogtepunt is op zaterdag 25 
april 2020 wanneer het corso van 
Noordwijk naar Haarlem zal rij-
den. Kijk voor meer corso-infor-
matie op https://www.bloemen-
corso-bollenstreek.nl/nl/.

Postzegelavond 
in Santpoort
Santpoort  - Na de zomerstop is 
er op maandag 9 september 2019 
weer een  postzegelavond van de 
Postzegel Vereniging Santpoort 
met natuurlijk een leuke veiling. 
De kavels kan men voor de vei-
ling bekijken.

De avond wordt gehouden in het 
Terras, Dinkgeverlaan 17, Sant-
poort-Noord.
Om 19.00 uur is de zaal open en 
er is voldoende parkeergelegen-
heid.
Meer weten over de Postzegel 
Vereniging Santpoort, bel dan ge-
rust 023-5382274 na 18.00 uur.

Repaircafé in Dorpshuis Vogelenzang
Vogelenzang - - Zaterdag 7 sep-
tember opent het repaircafe in 
het Dorpshuis van Vogelenzang 
(Henk Lensenlaan 2a in Vogelen-
zang), weer de deuren voor aller-
hande reparaties.  Na de vakan-
tie liggen er waarschijnlijk weer 
de nodige zaken te wachten op 
een reparatie zoals campingspul-
len of gewoon van alles wat er 
de laatste maanden defect is ge-
raakt.
Het Repaircafé is er klaar voor om 
uw defecte keukenapparatuur 
(geen Senseo), lampen, fietsen , 
speelgoed , kleding, bijouterieën 
en noem maar op, te repareren 
als het enigszins mogelijk is.

Landelijk ligt de kans van slagen 
over alle ingebrachte producten 
op ca. 60-65 procent. Van 10-13 
uur. Voor vragen:
repaircafevogelenzang@yahoo.
com of 0653561413.

Foto aangeleverd.

Scootmobiel-
training door 
Rode Kruis 
Haarlem
Haarlem - Het Haarlemse Rode 
Kruis organiseert samen met Vei-
lig Verkeer Nederland een scoot-
mobieltraining op vrijdag 13 sep-
tember van 10 tot 15 uur in het 
Rode Kruis-gebouw aan de Ver-
gierdeweg 52 in Haarlem Noord. 
Tijdens deze training wordt er 1 
uur theorieles gegeven, hierna 
wordt er onder begeleiding ge-
oefend met behendigheid zoals 
achteruitrijden, een bocht ma-
ken, van een stoepje afrijden etc. 
De training wordt afgesloten met 
een begeleid oefenrondje door 
de buurt. 

Meedoen aan deze training kost u 
€ 12,50, inclusief koffie en lunch.
Een week na de training, op vrij-
dag 20 september, verzorgt het 
Rode Kruis Haarlem een korte 
scootmobieltocht om het geleer-
de nogmaals in de praktijk, onder 
begeleiding, te oefenen. 
Meer informatie via coördinator 
Zelfredzaamheid Sandy van Ba-
kel, tel.: 023-5411615 of per mail 
info@rodekruishaarlem.nl.

WW daalt nog steeds,
maar einde afname in zicht
Regio - De Noord-Hollandse re-
gio’s telden eind juli 16.724 WW-
uitkeringen. Dat meldt het UWV. 
Daarmee daalde het aantal uitke-
ringen met 16% ten opzichte van 
januari. Ook in juli nam het aan-
tal WW-uitkeringen verder af. In 
Zuid-Kennemerland en IJmond 
(-3,7%) was de daling vergelijk-
baar met de landelijke (-3,6%). De 
daling in Noord-Holland Noord 
en Zaanstreek-Waterland kwam 
uit op respectievelijk -3,3% en 
-2,4%. Het totaal aantal WW-uit-
keringen bedroeg eind juli lande-
lijk 233.934.
Ten opzichte van januari daal-
de het aantal lopende WW-uit-
keringen procentueel het sterkst 
in Noord-Holland Noord (-18%). 
In de drie Noord-Hollandse re-
gio’s deed de sterkste daling 
zich in deze periode voor bij de 
agrarische beroepen (-32%) en 
bij dienstverlenende beroepen 
(-15%). Onder dienstverlenende 
beroepen vallen onder andere 
horecamedewerkers en schoon-
makers. De instroom van nieuwe 
WW-uitkeringen daalde in vrijwel 
alle sectoren.

De verwachting is dat aan het 
eind van 2019 het aantal WW-uit-
keringen in Noord-Holland Noord 
verder daalt naar ruim 16.400. 
Eind 2020 stijgt het aantal WW-
uitkeringen vermoedelijk iets, 
naar ruim 16.700. De verwachte 
stijging komt onder andere door-
dat het aantal banen minder snel 
toeneemt. Omdat de werkgele-
genheidsgroei wat trager ver-
loopt vindt niet iedereen die zich 
aanbiedt op de arbeidsmarkt 
(meteen) een baan. Werkzoeken-
den zullen gemiddeld iets langer 
WW ontvangen, waardoor het to-
taalaantal WW-gerechtigden licht 
toeneemt.
Ondanks de verwachte toename 
van het aantal WW-uitkeringen in 
2020 groeit de werkgelegenheid 
nog steeds. Voor 2019 verwacht 
UWV een werkgelegenheidsgroei 
van 1,3% in Zuid-Kennemerland 
en IJmond, 1,5% in Noord-Hol-
land Noord en van 1,7% in Zaan-
streek-Waterland. Landelijk be-
draagt de verwachte groei 1,7%. 
In de regio Groot Amsterdam is 
de verwachte groei bovengemid-
deld, namelijk 2,1%. 

Tapas van het huis
bij Café de 1ste Aanleg
Heemstede - De temperaturen 
dalen. De roosters zijn gemaakt. 
De scholen zijn begonnen. Vroeg 
op en de vakantie lijkt alweer we-
ken geleden.
Café de 1ste Aanleg op de Raad-
huisstraat 103 in Heemstede, 
houdt het vakantiegevoel nog 
even vast en neemt u zondag 8 
september graag nog even mee 

terug naar het vakantiegevoel 
met ‘de lekkerste zondag’.
Een zondagmiddagborreluur met 
de heerlijkste tapas uit Spanje, 
Italië en Frankrijk. Kees Heger en 
zijn team bieden de hapjes aan 
van het huis, de kinderen zijn ook 
welkom en hopelijk kan het terras 
naar buiten. Vanaf 16 uur zolang 
de voorraad strekt.

Expositie Cubaanse 
kunstenaar Carlos Casas
Heemstede - De Cubaanse beeldend kunstenaar Carlos Casas 
exposeert met nieuwe surrealistische vissen (inkttekeningen) bij 
Visspecialist Oléron op de Zandvoortselaan 167 in Heemstede. 
De expositie is doorlopend. Geopend van maandag t/m zaterdag 
van 09 - 18 uur.

Dementie?
De diagnose

en dan?
Heemstede -Je bent ver-
geetachtig, wat hoort bij het 
ouder worden en wanneer 
moet je je zorgen maken? 
Wanneer ga je naar de dok-
ter? Welke vormen van de-
mentie zijn er en wat zijn de 
kenmerken? Is het belang-
rijk om de diagnose zo vroeg 
mogelijk vast te stellen? Wat 
kan je na de diagnose ver-
wachten en hoe ga je daar-
mee om? Na de diagnose sta 
je met heel veel vragen. Tij-
dens deze Trefpuntbijeen-
komst van Trefpunt Demen-
tie wordt op woensdag 11 
september bij Plein1 op het 
Julianaplein 1 in Heemstede 
specialist Ouderengenees-
kunde Adrienne de Jonge 
geïnterviewd om antwoor-
den te geven op de eerste 
vragen. Maar ook om mo-
gelijkheden te laten zien om 
je leven weer een positieve 
draai geven. Aanvang 19.30 
uur. Toegang gratis.

Biomarkt in Haarlemmer Kweektuin
Haarlem - De zomervakantie is 
voorbij en we beginnen weer in 
de dagelijkse sleur te komen. Ver-
breek de sleur en kom naar de 
sfeervolle BioMarkt.
De markt is op zaterdag 7 sep-
tember tussen 10 en 15 uur op 
het voorterrein van de Haarlem-
mer Kweektuin, ingang Klever-
laan 9 in Haarlem.   
 
Je kunt er terecht voor allerlei bi-
ologische, glutenvrije, lokale of 
duurzaam geproduceerde pro-
ducten. Bv groente, brood, ge-
bak, kaas, worst, jam, honing,wijn, 
bier, olijfolie en azijn, zero waste 
verpakkingen en waterzuiveraars. Foto aangeleverd

Het is behalve voor je zaterdagse 
boodschappen doen op de markt 
ook een gezellige plek om wat te 

eten en te drinken. Meer informa-
tie op:
www.haarlemmerkweektuin.nl.

Park4You op tennisvereniging HBC
Heemstede - Bij tennisvereni-
ging HBC, gevestigd aan de Ring-
vaartlaan 2 in Heemstede, roepen 
veel leden altijd dat ze het druk-
druk-druk hebben. Zij hebben 
daarom weinig tijd voor een leuk-
leuk-leuk toernooi waar ze toch 
ook graag aan mee willen doen.

De Park4You-commissie heeft 
voor deze leden de oplossing ge-
vonden en organiseert Park4You 
van 2 tot en met 8 september.  Ie-
der lid schrijft zichzelf in op welke 
avonden zij het leuk-leuk-leuke 
toernooi willen spelen. Als zij een 
druk-druk-drukke week hebben 
kan men kiezen om 1 of 2 avon-

den te spelen. Leden die het niet 
druk hebben kunnen bv. voor ie-
dere avond inschrijven.
Het is voor de organisatie erg 
druk om de puzzel voor iedere 
avond te maken maar zij vinden 
dit leuk. Alle deelnemers wor-
den naar sterkte ingedeeld en 
ook per team van ca 10 personen. 
Als team spelen ze om de Park-
4You bokaal. Zij spelen tegen en 
met elkaar en dat maakt het leuk-
leuk-leuk.

Zo kunnen alle leden mee doen. 
Iedere avond zijn de banen druk-
druk-druk bezet en is het voor de 
toeschouwers leuk-leuk-leuk om 

te kijken vanaf het gezellige ter-
ras of de banken rondom de ba-
nen.

Ook voor de G-tennissers van 
TV Smash is het leuk om aan dit 
toernooi mee te doen. Voor de-
ze leden is er op 3 september een 
druk-druk-druk bezet toernooi 
vanaf 17 uur. Op zondagmid-
dag 8 september wordt het zeker 
druk-druk-druk op de banen en 
op het terras. Naast de vele leuk-
leuk-leuk wedstrijden is er gezel-
lige live-muziek, waarbij iedereen 
welkom is die dit leuk vindt.
Meer informatie op:
https://www.tvhbc.nl/.

Foto aangeleverd door Rode Kruis Haarlem

Wereld Alzheimer Dag: 
‘Samen bewegen’
Regio - ‘Samen bewegen’ is dit 
jaar het thema van Wereld Alz-
heimer Dag. Het is de dag waarop 
wereldwijd aandacht wordt ge-
vraagd voor dementie, een ziek-
te die grote impact heeft op het 
leven van veel mensen. Zoals ge-
bruikelijk wordt deze dag gevierd 
op 21 september.
De regionale afdeling Zuid-Ken-
nemerland besteedt op 11 sep-
tember aandacht aan deze 26ste 
Wereld Alzheimer Dag. De afde-
ling Zuid-Kennemerland van Alz-
heimer Nederland biedt een cir-
cusvoorstelling aan voor mensen 

met dementie, hun mantelzor-
gers, kinderen en kleinkinderen. 
Met een opkomst van zeshon-
derd bezoekers is ook dit jaar de 
voorstellingen van Circus in de 
Zorg volledig uitverkocht. Circus 
Sijm verzorgt drie voostelingen 
om 11.00; 13.30 en 15.30. 
Dankzij de financiële bijdragen 
van Stichting Ho�e Codde en Van 
Beresteyn, de Josephschool Bloe-
mendaal en Circus Sijm, zijn de 
voorstellingen gratis.Het circus 
wordt opgezet naast het Sport-
center (voorheen Kennemer 
Sporthal) langs de Randweg.
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2 t/m 8 september
  Park4You op TV HBC. Ring-
vaartlaan 2 in Heemstede. 
Meer informatie op: https://
www.tvhbc.nl/.

  Menu Formidable bij WIJ 
Heemstede. De Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Aan ta-
fel tussen 17.15 en 18 uur. Kos-
ten €11,50.  Reserveren kan tot 
uiterlijk 10 u. op de dag zelf, op: 
023- 5483828.

10, 17 en 24 september
  De Buurttafel. Thema Blije 
Buurt. Locatie Princehof, de 
Glip, Glipperweg 57, 10 sept. 
Van 10-12 u. Thema Gezond 
Ouder Worden. Locatie Prin-
cehof, de Glip, Glipperweg 57, 
17 & 24 sept. Van 10-12 u.

11 september
  Bijeenkomst Trefpunt De-
mentie. Plein1, Julianaplein 1, 
Heemstede. Aanvang 19.30 u. 
Toegang gratis.

  Taalsoos. Bibliotheek Heemste-
de, Julianaplein 1. Van 10.15-
11.30 u. Gratis.

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

  Seizoenopening met twee 
films en Italiaans buffet. WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 in 
Heemstede. De middagfilm 
start om 16 u, avondfilm om 
20 u, naar keuze. Tussendoor 
buffet. 1 film en buffet zijn 

€ 18,50. Beide films incl. buf-
fet € 25,50. Reserveren via 
www.wijheemstede.nl of 023-
5483828.

  Mediacafé. Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1. Van 
13.30-15.30 u. Gratis.

12 en 26 september
  Creatieve middag met Gaby 
Godijk. De Molenwerf, Molen-

▲

werfslaan 11, Heemstede. Van 
14-15.30 uur. Kosten € 3,- p. 
middag.

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

13 september
  Mediaspreekuur. Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1. Van 
14.00-15.30 u. Gratis.

  Mamacafé. Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1. Van 
10.00-11.30 u. Gratis.

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

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

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

  Repaircafé in Dorpshuis Vo-
gelenzang. Henk Lensen-
laan 2a, Vogelenzang. Van 10-
13 u. Voor vragen: repaircafe-
vogelenzang@yahoo.com  of 
0653561413.

  Jongdierenshow bij Tuincen-
trum de Oosteinde, Zandlaan 
22 Hillegom. 9u-16u. Ook keu-
ring (va 9.30u.) en knuffelhoek 
voor jeugd.

  Girl Power Event WABO. Groe-
nendaalse bos (over de brug 
bij de Ritzema Boskade in 
Heemstede). Van 10-12.30 
u.Meer informatie?: www.wa-
boscouting.nl/girlpowerevent.

14 en 15 september
  Open Monumentendagen. Zie 
wat opengesteld is op www.
hv-hb.nl.

28 september
  Korendag in OLV Hemel-
vaartkerk. Valkenburgerplein, 
Heemstede, van 13-15.30 u. 

8 september
  Tuinconcert op Berkenrode. 
Herenweg 131, Heemstede. 
Aanvang 15 u. Toegang: € 25,- 
incl. welkomstdrankje en kin-
deren t/m 16 j. gratis. Kaarten 
via www.berkenrodetuincon-
cert.nl.
  Parochiefeest OLV Hemel-
vaartkerk. Valkenburgerplein, 
Heemstede. Aanvang: 10 u.

  Anne-Gine Goemans bij Boek-
handel Blokker. Om 15 u. op 
straat voor Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 in Heem-
stede.

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

  Theeconcert Oude Kerk. Wilhel- 
minaplein Heemstede. Met  
Continuo Kwartet. Vanaf 15 u. 
Toegang gratis met deurcol-
lecte.

TENTOONSTELLINGEN

Vanaf 4 september
  Doorlopende expositie Cu-
baanse kunstenaar Carlos 
Casas. Visspecialist Oléron 
op de Zandvoortselaan 167 
in Heemstede. Geopend van 
maandag t/m zaterdag van 09 
- 18 u.

Vanaf 5 september
  Expositie ‘Het Stomende Mon-
ster’ in Museum Haarlem. Gast-
huis, Groot Heiligland 47, Haar-
lem. Lees meer op: https://
www.museumhaarlem.nl/pro-
ject/het-stomende-monster/

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

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

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

Bewoners zoeken elkaar op:
Heemstede in de ban van 
straatfeesten
Heemstede - Er was afgelopen 
zaterdag 31 augustus veel te 
doen in Heemstede. Zo was er 
Sportief Heemstede in het win-
kelcentrum en Eats & Beats op het 
Wilhelminaplein. Zoals u op de 
voorpagina heeft kunnen lezen 
in het stuk van Eric van Wester-
loo, vonden er in diverse Heem-
steedse straten tevens verschil-
lende straatfeesten plaats, ge-
organiseerd en geïnitieerd door 
buurtbewoners. Na de zomerva-
kantie is iedereen weer terug, dus 
het meest ideale moment om als 
straat iets gezamenlijk te doen. 
Hartstikke gezellig om elkaar be-
ter te leren kennen onder het ge-
not van een hapje en een drankje, 
overdag in het warme en heerlij-
ke zonnetje.
Er waren onder andere straatfees-
ten in de Spaarnzichtlaan, Laan 
van Insulinde, de Meer en Bos-
chlaan en op het Jozef Israëls-
plein (zie de voorpagina). In een 
deel van de Sumatrastraat vond 
tevens een gezamenlijke straat-
barbecue plaats. 

Gewoon gezellig op de 
Spaarnzichtlaan
In de Spaarnzichtlaan was het 
gewoon gezellig. In totaal wa-
ren zes personen verantwoorde-
lijk voor de organisatie van het 
feest, waaronder bewoners Eric 
Haarmans, Steven van den Brink 
en Edze Hiemstra. Naast de ver-
zorging van de inwendige mens, 
konden kinderen tafeltennis-
sen en was er een integratiespel, 
waarbij je het huisnummer bij 
de juiste bewoner moest zoeken. 
Ook een quiz. “In een van de qui-
zvragen wordt gevraagd wat de 
naam van onze burgemeester is”, 
vertelt Eric Haarmans enthousi-
ast. Edze Hiemstra is van jongs af 
aan al verbonden met de Spaarn-
zichtlaan: “Mijn familie komt uit 
deze buurt, al sinds mijn grootou-
ders in 1920.”

Relaxen op loungeset met 
DJ op Laan van Insulinde
Sophie Smits, Anne Dumonnet en 
Jilliza Ploegsma staken samen de 
handen uit de mouwen om het 
straatfeest in de Laan van Insu-
linde vorm te geven. En met suc-
ces: het werd een geslaagd pro-
ject vol gezelligheid en ontspan-
ning. De bewoners genoten op 

de loungesets en bankstellen, 
er waren spelletjes voor de kids 
en er was een DJ die de muzika-
le noot verzorgde. Lekker relaxen 
met elkaar en als buurtbewoners 
heb je weer eens tijd om gezellig 
bij te praten.

Oudste en jongste bewoner 
op Meer en Boschlaan
Het straatfeest op de Meer en 
Boschlaan trok ook veel belang-
stellende bewoners. “Een gezel-
lige straat die al 85 jaar bestaat”, 
vertelt Gertie Evers trots, een 
van de organisatoren. Er was een 
smoelenboek van de bewoners 
gemaakt, een cupcakewedstrijd, 
waarbij de Gouden Deegroller 
gewonnen kon worden, een Pop-
Up museum, een DJ en het optre-
den van een zanggroep. Een en al 
gezelligheid. Mevrouw Han Reijn-
hart, 91 jaar oud, is de oudste be-

woonster van de straat en woont 
al sinds 1952 op de Meer en Bos-
chlaan. “Ik mis nog weleens de 
oude bewoners, maar het is goed 
om te zien dat de straat zo ver-
jongt”, vertelt ze. Ze staat op de 
foto met de jongste bewoonster 
van slechts 11, 5 week: Marie Kes-
ter. 

Barbecuetje op de 
Sumatrastraat
Het was afgelopen zaterdag uit-
gelezen weer voor een barbecue 
en zo geschiedde op een deel 
van de Sumatrastraat, waar de 
bewoners samen een vorkje prik-
ten. Ze gingen graag met z’n al-
len op de foto voor de Heemste-
der, om te laten zien hoe gezellig 
een gezamenlijke straatbarbecue 
èn straatfeest kan zijn.

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Straatbarbecue op de Sumatrastraat.

De Spaarnzichtlaan is gewoon gezellig.

De organisatoren van het straatfeest op de Spaarnzichtlaan. Meer en Boschlaan met de cupcakewedstrijd.

Relaxen op de Laan van Insulinde.

Organisatieladies van het feest op de Laan van Insulinde.

Organisatie straatfeest Meer en Boschlaan. met oudste en jongste be-
woonster.

Pop Up-museum Meer en Bosch-
laan.
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Vrijdag 12.00-13.00 uur

 Tai Chi/Chi Kung
Beweging, Meditatie &
Ademhalingsoefeningen

Locatie: Offenbachlaan 1
www.taichitrainen.nl

020 - 659 69 14

Heemstede/Haarlem

Na 140 jaar heeft
Kon. HFC een dameselftal
Haarlem - De belangstelling voor 
het meisjes- en damesvoetbal 
heeft de laatste jaren een enorme 
vlucht genomen. Niet in de laat-
ste plaats door de prestaties van 
het nationale team. Intussen spe-
len 170.000 meisjes en vrouwen 
het spelletje.

Bij HFC was het spelen lange tijd 
alleen voorbehouden aan jon-
gens en mannen. Totdat in 2007 
Floriene Crul haar beklag deed 
via het NOS-jeugdjournaal, dat 
haar broertje wel en zij niet bij 
HFC kon voetballen.

Vanaf dat moment ging het snel en 
werd  er begonnen met een groep 
minimeisjes van 6 jaar. Dat heeft 
nu, na 12 jaar, geleid tot een pi-
ramide met in totaal 150 meisjes 
en dames in alle leeftijdscatego-
rieën met in de top een eerste se-
niorenteam.

De aanwezigheid van meis-
jes en vrouwen binnen de club 
werd vanaf dag een voluit onder-
steund. Het is voor het clubleven 
ook belangrijk om zowel man-
nen als vrouwen te hebben. Als 
voorbeeld geldt het hockey waar 
de waarde van een gemengde 

vereniging duidelijk naar voren 
komt.

Sandra Cluistra is de enthousias-
te teammanager. Samen met trai-
ner/coach Reinier Slotenmaker 
zet ze alles op alles om het succes 
van 140 jaar mannenvoetbal bij 
HFC de komende jaren te evena-
ren. De dames van dit gloednieu-
we team starten aanstaande zon-
dag 8 september thuis voor hun 
eerste officiële wedstrijd in de 
derde klasse zondag.  RKVV Vel-
sen is dan om 14.30 uur hun eer-
ste tegenstander.
Eric van Westerloo

Heemstede - Het is maar een voorzichtige schat-
ting, twintig sporten op de Binnenweg/Raadhuis-
straat. Je kennismaking met onbekende sporten 
of kijken hoe ze nu dansen of boksen, maakt de 
zaterdag eind augustus wel de leukste winkeldag.  
Zo ongelooflijk veel is er in Heemstede mogelijk, 
zouden ze dat in Amsterdam weten?

‘Heemstede Sportief’ presenteerde zaterdag een to-
taalaanbod van sporten die u beslist moet beoefe-
nen. Heerlijke betrokkenheid van besturen die je 
weten te bewegen: minstens twee keer per week. 
Emma begon al vroeg met taekwondo, een Ko-
reaanse vechtsport en heeft na 4 jaar een blauwe 
band. Trots laat ze een plank zien die ze zo doormid-

den slaat. Pat van der Wilk staat trots haar bridge-
club van GSV te promoten, met een eigen gezel-
lig voor bridge ingericht sportcentrum waar ze 
vijf middagen en vier avonden spelen. Wintertrai-
ningen bij KennemerRand, de vroegere skivereni-
ging, die in de Waterleidingduinen traint. Voetbal, 
hockey, boksen, conditie in de sportschool of bij 
specialisten turnen, dansen, ballet, schaken, golf en 
tennis, het kan allemaal in die sportieve straten.

Wethouder sport, Sjaak Struijf, liep te genieten. 
Zoveel leuke sporten om uit te kiezen, in die leukste 
straat van Nederland.

Ton van den Brink 

Leukste winkelstraat nu ook de sportiefste

Shoppen bij twintig sporten

Onderscheidingen bij Koninklijke HFC
Haarlem - Tijdens de feestelijke 
algemene ledenvergadering van 
de Koninklijke HFC op 29 augus-
tus verscheen burgemeester El-
bert Roest van Bloemendaal op 
het podium. Hij begon zijn toe-
spraak met lovende woorden 
over een van zijn inwoners, zon-
der dat deze inwoner zelf in de 
gaten had, dat het over hem ging. 
Het bleek om Bert Vermeer te 
gaan.

Bert Vermeer heeft zich in veel 
verschillende functies ingezet 
voor zowel HFC als de tennisver-
eniging TVB in Bennebroek, maar 
ook bij de cricketclub Rood en 
Wit, tennisvereniging HLTC en 
Haarlemse Scheidsrechtersver-
eniging.
Door zijn perfecte beheersing 
van onze taal wordt er steevast 
een beroep op hem gedaan om 
zijn bijdrage te leveren aan jubi-
leumboeken, jaarmagazines en 
uiteraard als secretaris van be-
sturen en commissies. Een slordi-
ge 40 jaar heeft hij zich op de een 
of andere wijze ingezet voor ‘zijn 
sportclubs’. In 1994 verscheen 
een boek van zijn hand met de ti-
tel ‘Erelid met tennisballen’.

Dat TVB nog steeds op de huidi-
ge locatie speelt is te danken aan 
de inzet van Vermeer, die de wens 
van de gemeente om de club te 
verhuizen met argumenten en 

overtuigingkracht wist te voor-
komen. Onder een daverend ap-
plaus werd Bert Vermeer de ver-
sierselen behorende bij de titel 
Lid in de Orde van Oranje-Nas-
sau door de burgemeester opge-
speld. 

Naast de koninklijke onderschei-
ding voor Vermeer werden er 
meer leden van de club onder-
scheiden. Een heel bijzondere eer 
viel te beurt aan Hugo Bettink. 
Hij werd benoemd tot Erevoorzit-
ter. Precies 39 jaar moest HFC het 
doen zonder Erevoorzitter. Bet-
tink is na Pim Mulier (1895), Ka-
rel Lotsy (1939) en Piet van Hou-
ten (1959) het vierde lid die de-
ze hoogste clubonderscheiding 
krijgt. Gedurende een periode 
van meer dan 50 jaar heeft Hu-
go Bettink zich ingezet in uiteen-
lopende functies binnen de ver-
eniging.

Naast secretaris, jeugdleider, 
wedstrijdsecretaris, lid van de ar-
chiefcommissie- en senioren-
commissie, was hij bestuurder 
bij het Mulier-en Gerard Schraa 
Fonds, Reünistencommissie- en 
sponsorcommissie en de be-
roepscommissie van de KNVB, 
was hij negen jaar voorzitter van 
HFC. Ook hem viel een staande 
ovatie ten deel.  

Eric van Westerloo

Vermeer samen met burgemeester Roest.

Bettink (rechts) met voorzitter Rutgers van HFC.

V.E.W. start met overwinning
Heemstede - Op de laatste zo-
merse dag van augustus stond 
de eerste thuiswedstrijd van het 
seizoen tegen Overbos sv op het 
programma. Met drie debutanten 
aan de aftrap was de JO09 van 
V.E.W. op volle sterkte. 

Na het eerste fluitsignaal ging 
de wedstrijd gelijk op met klei-
ne kansen voor zowel V.E.W. als 
Overbos. Na een vloeiende aan-
val over drie schijven was het Yo-

nathan Knife die de 1-0 op zijn 
naam schreef. Het was met dank 
aan keeper David Prinsen, die en-
kele malen de bal zeer koelbloe-
dig uit het doel hield, dat V.E.W. 
de voorsprong kon behouden. 
V.E.W. kreeg iets meer grip op de 
wedstrijd en kon zo uitlopen naar 
een 4-1 voorsprong bij rust.

De overwinning leek zeker maar 
de gasten uit Hoofdorp begon-
nen voortvarend aan de twee-

de helft en nog voor het twintig-
koppige publiek de plaatsen in de 
“Lex van Grieken-Arena” weer had 
ingenomen stond het 4-3. 

V.E.W. zette een tandje bij en met 
hard werken werd Overbos uit-
eindelijk met 10-3 opzijgezet. 

Ook JO10 begon het seizoen met 
een overwinning, uit bij Hoofd-
dorp werd met 4-8 gewonnen. 
De JO11 kon bij hetzelfde Hoofd-

dorp nog niet winnen maar ook 
daar werd zeer verdienstelijk ge-
speeld.
Helaas moest de wedstrijd van de 
JO08 tegen DIO uitgesteld wor-
den naar woensdag 4 September.

Het programma voor volgende 
week:
•   V.E.W. JO11 – United DAVO
 10:30
•   V.E.W. JO10 – DSOV 
 09:30
•   Hoofddorp s.v. – V.E.W. JO09
 08:30
•   Hoofddorp s.v. – V.E.W. JO08
 08:30
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Adresgegevens en 
openingstijden

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

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

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

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

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

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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Vergaderingen 
raadscommissies 

september

Heemstede

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

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

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

Volgende week collecteert: 
Prinses Beatrix Spierfonds

Welkom voor nieuwe 
inwoners Heemstede
Op zaterdag 14 september tussen 9.30 
en ongeveer 12.00 uur organiseert de 
gemeente een
kennismakingsbijeenkomst voor alle 
nieuwe inwoners van Heemstede.
Op deze jaarlijkse bijeenkomst vertelt 
burgemeester Astrid Nienhuis over 
de gemeente, stellen de wethouders 
zich voor en er is een korte film over 
Heemstede te zien. De nieuwe bewoners 
krijgen bovendien een rondleiding 
door het oude raadhuis en kunnen een 
informatiemarkt bezoeken. 
Vanaf ongeveer 11.30 uur start 
een fietsroute die leidt langs alle 
monumentale en groene schatten van 
Heemstede. Natuurlijk kunt u op deze 
Open Monumentendag ook op eigen 
gelegenheid de monumenten langs.

Ontmoetingsbijeenkomst met 
statushouders Heemstede-Bennebroek
Op zaterdag 7 september tussen 13.30 en 
16.00 uur organiseert Platform Vluchtelingen, 
in samenwerking met de gemeente, 
Vluchtelingenwerk en WIJ Heemstede een 
ontmoetingsbijeenkomst bij kinderboerderij 
’t Molentje in Wandelbos Groenendaal.
Iedereen is welkom om mee te doen deze 
middag. We ontvangen u met een drankje 
en een hapje. Er is een familiespeurtocht/
boswandeling om het bos en de 
kinderboerderij beter te leren kennen.
Wij hopen vooral ook veel statushouders met 
hun families en hun taalcoaches te mogen 

begroeten op deze typisch Hollandse plek in 
Heemstede! Deelname is gratis.

ID (uit)lenen of vervalsen kan betekenen dat je:
•  � jaar je paspoort kwijt bent (geen verre reis);
•  of een geldboete krijgt (daar gaat je spaargeld).

Eerlijk over je ID. 
Daar kom je verder mee.

Naturalisatiebijeenkomst voor 
nieuwe Nederlanders

Van links naar rechts: Veronique Weldon, Ahmad Salaymeh, Bianca da Silva Santos, Eyup Tütüncu 
(achter staat wethouder Sjaak Struijf )

Op donderdag 29 augustus 2019 zijn 
4 inwoners van Heemstede Nederlander 
geworden tijdens de naturalisatieceremonie. 

Dit is een welkomstbijeenkomst voor 
nieuwe Nederlanders die een aantal keer 
per jaar plaatsvindt.

Subsidie 
energiebesparing 
eigen huis
Overweegt u een grote duurzame 
verbouwing? Vraag dan de Subsidie 
energiebesparing eigen huis (SEEH) voor 
eigenaar én bewoner aan. Sinds deze week 
kunt u subsidie aanvragen als u in uw eigen 
woning minimaal twee energiebesparende en 
isolerende maatregelen treft.  
Voor voorwaarden en meer informatie kunt u 
terecht op www.rvo.nl 

Weet u nog niet precies wat er 
mogelijk is voor uw huis? 
Duurzaam Bouwloket helpt om de juiste 
keuzes te maken bij het verduurzamen van uw 
woning. Kijk op www.duurzaambouwloket.nl 
Op maandag 7 oktober houdt de gemeente 
bovendien samen met Duurzaam Bouwloket 
een informatieavond voor eigenaren van 
jaren ’30-woningen. Binnenkort volgt meer 
informatie. Houd ook de Facebookpagina 
Duurzaam Heemstede in de gaten voor 
updates.



Vergaderingen raadscommissies september
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 10,11 en 12 september 2019. 
Al deze openbare vergaderingen zijn om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1. 
U bent van harte uitgenodigd bij hierbij 
aanwezig te zijn.

Agenda raadscommissie Samenleving 
10 september 
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Intrekking Beleidsnotitie Wet Bevordering 

IntegriteitsBeoordeling door het Openbaar 
Bestuur Gemeente Heemstede (A)

- Raadsgesprek wenselijkheid en 
haalbaarheid vrijwillige vuurwerkvrije zones

- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief 
Paswerk en RegioRijder

- Ontwikkelingen participatie
- Langetermijnplanning
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Middelen 
11 september
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Startdocumenten Deel Regionale 

Energiestrategie (DeelRES) IJmond 
en Zuid Kennemerland en Regionale 
Energiestrategie (RES) Noord Holland Zuid

- Verordening Rekenkamer en vergoedingen
- Aanvraag tot aanwijzing Stichting Lokale 

Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) als 
lokale publieke media-instelling voor 
Heemstede en Haarlem

- Uitwerking motie fi nancieel dashboard
- Verantwoording 2018, Werkplan en 

Begroting 2020 Metropoolregio Amsterdam 
(MRA)

- 7de voortgangsrapportage ambtelijke 
samenwerking Bloemendaal en Heemstede

- Cofi nancieringsovereenkomst met 
ProRail uitbreiding fi etsenstalling station 
Heemstede-Aerdenhout

- Regionale energiestrategie
- Langetermijnplanning
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt 

Agenda raadscommissie Ruimte 
12 september
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Pontje Meermond, variantenstudie
- Camplaan 40, omgevingsvergunning 

kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
- Rapportage verkeersongevallen Heemstede
- Terinzagelegging ontwerpverklaring van 

geen bedenkingen + ontwerp-omgevings-
vergunning en aangaan verhaals-

 overeenkomst planschade seminarhotel 
 Mariënheuvel, Glipper Dreef 199
- Overzicht bouwprojecten
- Omgevingswet
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

U kunt uw visie kenbaar maken 
aan de commissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffi  er, 
via (023) 548 56 37 of per e-mail: 
raadsgriffi  er@heemstede.nl

Handhavingsacties
Voornemen verwijdering fi etswrakken 
diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fi etsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroff en:
- Julianaplein, ter hoogte van 1: 
 een blauwe damesfi ets, merk Puch
- Binnenweg, ter hoogte van 77: een 
 creme/blauwe damesfi ets, merk Batavus
- Binnenweg, ter hoogte van 108: 
 een rode damesfi ets, merk Kopra
- Binnenweg, ter hoogte van 136: 
 een zwarte damesfi ets, merkloos
- Binnenweg, ter hoogte van 148: 
 een zwarte damesfi ets, merk Limit
- Binnenweg, ter hoogte van 153: 
 een blauwe damesfi ets, merk Peugeot
- Oosterlaan, ter hoogte van 2: 
 een grijze damesfi ets, merk Gazelle, 
 een zwarte herenfi ets, merk Popa
- Händellaan, ter hoogte van 2: 
 een zwarte damesfi ets, merk Cortina, 
 een blauwe damesfi ets, merk Batavus, 
 een zwarte herenfi ets, merk Gary Fisher
- César Francklaan, ter hoogte van kruising 

Johan Wagenaarlaan: een blauwe herenfi ets, 
merk Melo

- Off enbachlaan, ter hoogte van 35-49: 
 een oranje damesfi ets, merk Montego
- Mozartkade, ter hoogte van Kwakelbrug: 

een zwarte damesfi ets, merk Sparta

- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 4: 
 een turquoise damesfi ets, merkloos, 
 een blauwe damesfi ets, merk Redline, 
 een paarse damesfi ets, merk Montego, 
 een paarse damesfi ets, merk Sparta, 
 een grijs/groene damesfi ets, merk Kopp, 
 een zwarte damesfi ets, merkloos
- Pieter de Hooghstraat, ter hoogte van 9: 
 een grijze damesfi ets, merk Popal
- Pieter de Hooghstraat, ter hoogte van 10: 

een zwarte damesfi ets, merk Union
- Wasserij-Annalaan, ter hoogte van 55: 
 een blauwe herenfi ets, merk Gazelle, 
 een zwarte damesfi ets, merk Van Kingsburg
- Burgemeester van Lennepweg, 
 ter hoogte van hoek Koediefslaan: 
 een bruine damesfi ets, merk City Traveller

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fi etsen krijgen tot en 
met 18 september 2019 de gelegenheid 
hun fi ets van de weg te verwijderen of ervoor 
te zorgen dat de fi ets weer in rijtechnische 
staat verkeert. Als de betreff ende fi ets binnen 
deze termijn niet van de weg is verwijderd of 
nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt de fi ets in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fi ets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 

kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg 47 te Heemstede 

Fietswrakken verwijderd
In opdracht van burgemeester en wethouders 
zijn op 30 augustus 2019 onderstaande 
fi etswrakken (met platte banden) verwijderd.
- Overijssellaan, ter hoogte van fl at Blauwvink: 

een grijze damesfi ets, merk Kalkhoff , een 
zwarte damesfi ets, merk Batavus

- Overijssellaan, ter hoogte van fl at Geelgors: 
een groene herenfi ets, merk Mondia

- Sportparklaan, ter hoogte van 
 N. Beetsschool: een grijze damesfi ets, 
 merk Gazelle
- Wilhelminaplein, ter hoogte van 2: 
 een zwarte damesfi ets, merk On the Road
- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: 
 een zwarte damesfi ets, merk Elops, een rode 

herenfi ets, merkloos, een zwarte herenfi ets, 
merk Sparta, een blauwe herenfi ets, 

 merk Sparta

Bovengenoemd(e) fi etsen zijn opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn fi ets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Heemstede Loop
Op 26 augustus 2019 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan Sportsupport voor 
het houden van een hardloopevenement op 
27 oktober 2019 van 07.00 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 onderstaande straten af te sluiten op 
genoemde tijden.
- De Sportparklaan vanaf Javalaan/Meerweg 

t/m kruispunt Glipper Dreef/Sportparklaan 
van ca. 09.00 tot ca. 14.00 uur

- De Glipper Dreef (ter hoogte van de 
Sportparklaan) in noordelijke richting van 
ca. 11.05 tot ca. 11.15 uur

- Kruispunt Glipper Dreef/Sportparklaan in 
beide richtingen van ca. 12.05 tot ca. 12.15 
uur en van ca. 13.05 tot ca. 13.15 uur

- De Glipper Dreef, in zuidelijke richting, ter 
hoogte van Sportparklaan/Glipper Dreef tot 
en met hoek Bosbeeklaan van ca. 12.05 tot 
ca. 12.15 uur en van ca. 13.05 tot ca. 13.15 
uur

- De Bosbeeklaan en Burg. Van Rappardlaan 
van ca. 12.15 tot ca. 13.50 uur

- Oudemanslaan, Hugo de Vriesplein, 
Clusiuslaan, Ritzema Boskade en 
Burgemeester van Doornkade van ca. 12.30 
tot ca. 14.00 uur

- De Vrijheidsdreef van ca. 12.45 tot ca. 14.20 
uur

- Het kruispunt Groenendaalkade/Molenlaan/
Herfstlaan/Burgemeester van Rappardlaan 
van ca. 12.50 tot ca. 14.20 uur

- Het kruispunt Herfstlaan/Valkenburgerlaan/
Voorweg van ca. 13.00 tot ca. 14.20 uur. 

- De Voorweg, Achterweg, Meerweg en 
Meer en Boslaan zijn tussen ca. 10.30 en 
ca. 14.00 uur slecht bereikbaar in verband 
met hardlopers in de straten. In de Van 
Merlenlaan gaan de hardlopers over het 
fi ets-/voetpad tot aan de Vrijheidsdreef en 
wordt de rijweg van de Van Merlenlaan 
van het fi etspad afgescheiden door 
rood/wit lint. Waar het parcours van de 
Heemstede Loop wegen kruist wordt het 
verkeer (tijdelijk) tegengehouden door 
verkeersregelaars en waar mogelijk wordt 
het verkeer doorgelaten.

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

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Mastkade 1, dakvloer uitbouw gebruiken als 

balkon, wabonummer 452011, ontvangen 
21 augustus 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 196, realiseren erker aan de 

voorzijde van de woning, wabonummer 
450714, verzonden 27 augustus 2019

- Kerklaan 99 en 99A, het wijzigen van 
garagedeuren door raamkozijnen in 
de voorgevel, wabonummer 432580, 
verzonden 27 augustus 2019

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Ingetrokken omgevingsvergunning
- Binnenweg 196, realiseren erker aan de 

voorzijde van de woning, wabonummer 
423994. Deze vergunning is ingetrokken 
op 27 augustus 2019. Er is een nieuwe 
omgevingsvergunning verleend: zie boven.

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’.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Camplaan 41, het wijzigen van de 

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

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Omgevingsvergunningen

Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw buurt? Weten dat er een verbouwing in uw straat aankomt? Of dat 
uw buurman een uitbouw gaat bouwen? Of waar bomen gekapt worden? Met de Omgevingsalert app kunt u snel op de hoogte blijven van 
de laatste bekendmakingen. Download de gratis app in de App Store (Apple) of Play Store (Android).

Handige app voor bekendmakingen

Melding 
Activiteitenbesluit
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede bekend 
dat de volgende bedrijven een melding 
Activiteitenbesluit hebben gedaan:
- Les Petits Kinderopvang, Cruquiusweg 

39ABD 
- V.O.F. De Dinkelhoeve, Herenweg 61 

De meldingen hebben betrekking op het 
oprichten of veranderen van de inrichting ter 
uitvoering van artikel 8.41, vierde lid, van de 
Wet milieubeheer. Neem voor meer informatie 
contact op met Omgevingsdienst IJmond via 
(0251) 26 38 63 of per e-mail info@odijmond.nl

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg



Creatieve middag 
met Gaby Godijk
Heemstede - Op donderdag 12 
en 26 septemberi de creatieve 
middag met Gaby Godijk, in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Van 14-15.30 uur. 
Kosten € 3,- per middag.
 Heeft u nog bruikbare spullen 
als knutselmateriaal over. Graag 
even van tevoren bellen met de 
Molenwerf voor overleg welke 
materialen en wanneer deze ge-
bracht kunnen worden. Tel: 023-
5483831. 
De creatieve middag wordt geor-
ganiseerd door WIJ Heemstede 
en Ontmoetingscentrum Heem-
stroom.

Menu 
Formidable bij 
WIJ Heemstede
Heemstede - Op maandag 16 
september bereidt de kok van 
WIJ Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96 te Heemstede een Me-
nu Formidable. Voor de maaltij-
den kunt u aan tafel tussen 17.15 
en 18 uur. De tafel staat gedekt 
voor het aantal personen waar-
voor u reserveert. Kosten:  €11,50.  
Reserveren hiervoor kan tot uiter-
lijk 10 uur op de dag zelf, belt u 
hiervoor: 023- 5483828.

Workshop ’Leer uw iPhone kennen’
Heemstede - Op woensdag 18 
september vindt in de Luifel bij 
WIJ Heemstede, Herenweg 96, de 
workshop ‘Leer uw iPgone ken-
nen’ plaats van SeniorWeb, tus-
sen 10-12 uur.
In deze workshop leert u omgaan 
met de iPhone van Apple. Alles 
om de basis van dit apparaat on-
der de knie te krijgen komt aan 
bod: berichten versturen, bellen, 
e-mailen, surfen op internet en 
apps gebruiken. 
Carin Leuven, vrijwilliger van Se-
niorWeb Haarlem, helpt u op 
weg. 
Kosten € 5,-. Aanmelden bij WIJ 
Heemstede 023-5483828 of 023-
5288510, of via:
info@wijheemstede.nl.

Het Dolhuys open tijdens restauratie
Haarlem - Ooit een rondleiding 
gehad in een museum dat wordt 
verbouwd? Kom dan op zaterdag 
14 september van 11-17 uur tij-
dens de Open Monumentendag 
naar het Dolhuys op  de Schoter-
singel 2 in Haarlem. Het museum, 
dat sinds april gesloten is wegens 
renovatiewerkzaamheden, opent 
voor deze speciale dag haar deu-
ren. Het publiek wordt door pro-
fessionele gidsen rondgeleid en 
krijgt een uniek kijkje achter de 
schermen.

De geschiedenis van het Dolhuys 
begon 700 jaar geleden toen 
er een gemeenschap werd ge-
sticht voor de opvang van lepro-
zen. Zij woonden in kleine huisjes 
rond een kerkje, de St. Jacobska-
pel, waar nu het museumcafé is 
gevestigd. In de eeuwen daarna 
heeft het complex altijd een zorg-
functie gehad. Het bood onder-
dak aan ‘melaatsen, gekken, on-
aangepasten, alcoholici, hoeren 
met syfilis, dementerende oude-
ren, zwervers en mensen in cri-
sis’. Daarvoor moest het complex 
steeds worden aangepast en uit-
gebreid, wat goed te zien is in de 
structuur van het gebouw.

 Veertien jaar geleden is het Dol-
huys, museum van de geest ge-
opend. Een museum dat streeft 
naar een inclusieve samenleving 
door het in beeld brengen van de 
mens in al haar facetten en het ter 
discussie stellen van stereotype 
beelden om zo een bijdrage te le-
veren aan erkenning, waardering 
en begrip voor mensen.

Het museum, dat sinds april ge-
sloten is wegens renovatiewerk-
zaamheden, opent tijdens Open 
Monumentendagen haar deuren. 
Het publiek wordt door professi-
onele gidsen rondgeleid en krijgt 
een uniek kijkje achter de scher-
men. Ook medewerkers van de 
bouw en restauratie staan klaar 
met uitleg.

Zorgzaal  (1463) gedurende restauratiewerkzaamheden (foto aangele-
verd door het Dolhuys).

Buitententoonstelling 
Historische Grand Prix
Zandvoort - Op zaterdag 7 sep-
tember om 14 uur wordt de bui-
tententoonstelling op de Boule-
vard de Favauge geopend.  
Op het Circuit Zandvoort vindt in 
het weekend van 6, 7 en 8 sep-
tember de Historische Grand Prix 
plaats. Ook worden er randacti-
viteiten georganiseerd zoals de 
Classic Car parking op de Boule-
vard en de spectaculaire Car pa-
rade op zaterdagavond. Er vindt 
op deze zaterdag ook een mu-
zikaal optreden in het centrum 
plaats. Kortom, er is veel te doen 
rondom dit belangrijke racesport 
event.
In het Zandvoorts Museum de 
tentoonstelling over de Grand 

Prix van 1952 met de eerste Ne-
derlandse F1 coureurs, Dries van 
der Lof en Jan Flinterman. Ook 
voor de Zandvoortse coureur 
Wim Loos is speciale aandacht. 
Het museum is tot 22 uur open 
tijdens de Parade in het centrum 
op 7 september. Deze tentoon-
stelling loopt door tot  3 novem-
ber. 
Fotograaf Chris Schotanus van 
Essay produkties is jarenlang een 
van de vaste fotografen van het 
circuit en heeft een indrukwek-
kende serie samengesteld in het 
kader van de Historische Grand 
Prix in Zandvoort.
Meer informatie op:
www.zandvoortsmuseum.nl.

Werk van Chris Schotanus (foto’s aangeleverd door Zandvoorts Museum).

Wintertennis 
JVV zoekt leden
Haarlem - Per 1 oktober start 
het wintertennis voor 50-plus-
sers weer bij JVV in de Fablohal, 
op maandag- en/of vrijdagmid-
dag van 14 tot 16 uur. Het sei-
zoen loopt tot 1 april en er wordt 
getennist op een redelijk level. 
In 2020 hoopt JVV 30 jaar te be-
staan, en daarom zoekt zij nog 
wat extra leden op de baan, in 
aanloop naar het komende ju-
bileum jaar. Interesse? Mail dan 
naar: jvv.secr@ziggo.nl of bel 
5287990, Louise de Graaf.

Vocal group 
Harlem Jive zoekt 
nieuwe leden
Haarlem - Vocal group Harlem 
Jive is opzoek naar nieuwe koor-
leden M/V. Kom naar onze open 
repetities op maandag 16 of 23 
september.
Mail naar: info@harlemjive.nl  of 
kijk op www.harlemjive.nl.

Je kent het wel, je hebt ’s ochtends haast en dan ontbijt je nau-
welijks. Meteen rijden naar je werk, waar je op tijd bij een verga-
dering en presentatie moet zijn.
Hè, hè, gehaald. Snel een lauwe koffie in je mik, die al urenlang 
in een ranzige thermoskan zit, waarin de bacteriën een enthou-
siaste quickstep dansen op de noten van ziektekiemen sinds die 
gezet is.

Tijdens de presentatie vallen er vele stiltes, die opgevuld wor-
den door jouw knorrende maag. Niet een keer, nee er wordt 
voortdurend achtereen een concert van een opgeblazen maag- 
en krampgeluiden gemusiceerd.
Iedereen draait zich om en kijkt dan door zijn leesbrilletje jou 
doordringend aan, gênant gewoon. Nog een uur volhouden tot 
de lunch…. oh wat erg.

En dan die presentatie, die ongelooflijk saai en levenloos wordt 
gebracht. Villa Vreugdeloos. Daar had ik snel mijn buik van vol. 
En dat had mijn maag allang luid en duidelijk kenbaar gemaakt.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Buikspreken
Voetganger 
geschept in 
Zandvoort
Zandvoort - Een oudere man is 
dinsdagmiddag 3 september ge-
wond geraakt bij een aanrijding 
op de Thorbeckestraat. Rond 
11.45 uur wilde de man over-
steken toen hij in botsing kwam 
met de naderende auto. De man 
kwam hard op de vooruit terecht 
waardoor een flinke barst ont-
stond

De man is met een hoofdwond 
naar het ziekenhuis gebracht. 

 De auto is tijdelijk bij het Holland 
Casino gestald en wordt wegge-
sleept door een berger. Het overi-
ge verkeer is via het Badhuisplein 
omgeleid.

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

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’.




