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Opening woongemeenschap Slottuin
Heemstede - Donderdag 28 augustus zijn de deuren van woongemeenschap Slottuin in Heemstede geopend. Op een unieke locatie, vlakbij de Ringvaart
en pal achter het Oude Slot in
Heemstede, ligt de nieuwe woonwijk Slottuin, waarvan 33 appar-

tementen aan Zorgbalans worden verhuurd. De woningen zijn
gebouwd door HBB Groep uit
Heemstede. De appartementen
zijn voor ouderen met een intensieve zorgvraag.
Vanwege corona heeft de opening op kleine schaal plaatsge-

Kwaliteitsslagerij

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

GEEN KRANT
ONTVANGEN?

Vanaf medio september zullen de
eerste bewoners hun intrek nemen in de woongemeenschap
Slottuin.
De woonwijk Slottuin ligt dichtbij
het centrum van Heemstede en
is rustig en groen. Het appartementencomplex bestaat uit drie
woonlagen met op elke woonlaag 11 woningen en een gemeenschappelijke ruimte. Elk appartement heeft een eigen keuken, woonkamer, slaapkamer,
badkamer en balkon of terras.

Geef het door:
0251-674433 of
www.verspreidnet.nl

Pangsit (6 stuks)

1+1 GRATIS
PER BESTELLING

Graag uw reservering
of bestelling telefonisch
doorgeven vanaf 13.00 uur.
Tel. 023-5284269

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur
www.mandarin-heemstede.nl

Hoe viert Heemstede
de jaarwisseling?

Heemstede - De gemeente
Heemstede zet het digipanel in
om inwoners vragen te stellen
over de jaarwisseling. Sinds enige
jaren is er in Nederland een discussie over het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.
De gemeenteraad van Heemstede heeft in januari aangegeven
een maatschappelijk debat over
het afsteken van vuurwerk te wilDe symbolische sleuteloverdracht len starten. Het digipanel is de
tussen Tamara Pieterse, bestuurder eerste stap in dialoog met de invan Zorgbalans (links) en Marieke woners.
Heilbron, directeur-bestuurder van Hoe vieren inwoners de jaarElan Wonen (rechts). (Foto’s aange- wisseling? Hoe denken zij over
leverd door Zorgbalans).
een vuurwerkverbod voor delen van Heemstede of de gehele gemeente? En is er behoefte
aan een alternatieve invulling zoals een centrale vuurwerk-/lichtshow of een ander (muziek)evenement? De vragenlijst kan ingevuld worden van 31 augustus tot
Er zijn wat foto’ s van het begin van de zomer. De surfinia’s hebben
en met 13 september. Inwoners
het wat zwaar gehad door de regen en de hitte en zijn vervangen
die nog geen lid zijn van het didoor kleurrijke dahlia’s.”
gipanel maar wel graag hun mening willen geven over de jaarBinnenkort jureert Tuincentrum De Oosteinde de ingezonden tuinen
wisseling, kunnen zich via www.
die we hebben geplaatst. De volgende prijzen zijn beschikbaar voor
heemstede.nl/digipanel aanmelde winnaars: een waardebon van 25 euro als aanmoedigingsprijs, een
den.
bon van 50 euro voor de mooiste kleine tuin of het mooiste balkon en
De uitkomsten van het digipaeen bon van maar liefst 100 euro voor de mooiste tuin in alle opzichnel worden door het college aanten. In de komende Heemsteders hierover meer.
geboden aan de raad en kunnen
als basis dienen voor een dialoog
met inwoners over de invulling
van de jaarwisseling in Heemstede. Het kost tijd en capaciteit om

Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde:
Bennebroek - De laatste tuin alweer die we tonen in onze tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde. Dit is de achtertuin van
Carien van Donselaar op de Abraham van der Hulstlaan in Bennebroek.
Carien: “Zoals alle jaren heb ik ook dit jaar weer veel plezier beleefd
aan het uitzicht vanuit mijn huis op de tuin. Vooral deze zomer heb
ik mij gerealiseerd hoe bevoorrecht je bent met een tuin.

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

ACTIE € 4,40

vonden. Met vertegenwoordigers van Elan Wonen en Zorgbalans was er een symbolische sleuteloverdracht. De aanwezigen
konden het nu nog onbewoonde
pand van binnen bekijken.

“Bevoorrecht met een tuin”

Chinees Restaurant

die uitkomsten te vertalen naar
afgestemd beleid met buurgemeenten en ketenpartners en om
uitvoering te geven aan het beleid. Mogelijk is een deel van de
uitkomsten daarom pas uitvoerbaar bij de jaarwisseling 20212022.
Het kabinet heeft aangekondigd
voor de komende jaarwisseling
een (gedeeltelijk) vuurwerkverbod in te stellen, het gaat dan om
knalvuurwerk en vuurpijlen.
De voornaamste aanleiding is
het toenemende geweld richting
hulpverleners tijdens de jaarwisseling. Daarnaast lijkt het vuurwerk steeds zwaarder te worden
waardoor de schade aan personen, objecten en dieren steeds
ernstiger wordt. Ook zaken zoals
geluidsoverlast, gezondheid en
milieu spelen mee in de discussie over vuurwerk. In Heemstede
is er geen sprake van geweld naar
hulpverleners, wel spelen de onderwerpen overlast, milieu en gezondheid.
Welk vuurwerk voortaan nog wel
verkocht en afgestoken mag worden, wordt in het najaar duidelijk.
Ook wordt dan bekend wat de
economische gevolgen van dat
besluit zijn en hoe politie en gemeente gaan handhaven. Daarbij zal de rijksoverheid aan de gemeenten ruimte overlaten voor
een lokale invulling van de regels.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Ommetje in Heemstede
Heemstede -Donkere dreigende wolken ontplooien zich boven
de Ringvaart. Na het nemen van de foto’s brak het los: de regen
daalde flink neer, waarna de zon zich weer liet zien.
In 1840 werd begonnen met het graven van de 60 km lange
Ringvaart en met het ontwerp van een ringdijk.
In 1848 was dit werk gereed en kon het stoomgemaal Leeghwater aan de Kaag beginnen met het spuien op speciaal voor dit
doel gegraven kanaal dat bij Katwijk in zee uitwaterde.
Bron: Noord-Hollands Archief.
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Bronsteeweg
Toen en nu (27)

‘Het bouwen van een landhuis’,
zo wordt de bouwtekening uit
1920 van Bronsteeweg 59 genoemd. We beginnen bij dit
pand en gaan zo terug langs
de oneven kant van de Bronsteeweg. Op het hek op de toegangsbrug staat geschreven:
‘Landhuis De Ceder’, vernoemd
naar de Libanonceder, die er
rond 1737 is gepland. In Heerlijkheden 173 uit 2017 staat een
heel verhaal over de herkomst
van de Ceder.

In 1921 is er een ontwerp van
de brug gemaakt en in 1974 is
deze brug vernieuwd. Het ontwerp van het huis en bruggetje komt van de Heemsteedse
architect H. Korringa. De toenfoto komt van de website Librariana en is van 1915. Het is een
gemeentelijk monument.
Eén van de eerste bewoners
(adressenboek 1926) was commissaris in effecten B.J.V. Hees.
In 1942 wordt W.J.H. Hees ook
op Bronsteeweg 59 genoemd.

Hij is procuratiehouder. In 1948
wordt bedrijfsleider P. Dorsemagen op nummer 59 genoemd.
In de jaren 1950 komt de familie Suyk op Bronsteeweg 59 wonen en er wordt druk gezocht
naar een dienstmeisje, gezien
de vele advertenties in het
Haarlems Dagblad uit die tijd.
J. Suyk (Suijk) is fabrikant. Volgens Drs. Michel Bakker werd
het huis vroeger het ‘Stalletje
van Bethlehem’ genoemd, omdat de toenmalige eigenaar
iets met staal in Nederlands Indië had.
In 1977 lezen we in de raadsnotulen dat bewoner van nr. 59,
gynaecoloog P.F. Wiesenhaan
(1938-2000), protest indient tegen de weigering van een vergunning voor het bouwen van
een zwembad. In die periode
is de Ceder geknakt als gevolg
van een pak sneeuw.

Bijdrage: Harry Opheikens

U weet inmiddels dat ik opgegroeid ben met culinair en af en
toe doe ik me ook te goed aan
vulgair, zoals een patatje oorlog. Ik kook graag en ga graag
uit eten. Zoals een keer in het
Franse Normandië met mijn
ouders. De Franse keuken heb
ik hoog zitten en daar leunt
menig kok op.
Men neme een Normandisch
restaurant, dat er van de buitenkant erg aanlokkelijk uitziet.
Klassieke rood met wit geblokte gordijntjes en tafelkleedjes.
Wij naar binnen. De spinraggen
kwamen je bij binnenkomst tegemoet en hingen tussen de
balken, die door de eigenaar als
‘decoratief’ werden afgedaan.
Ben benieuwd of Rob Geus deze versiering ook had kunnen

haren dropen van het vet. Dan
moet jij nog eten na het aanschouwen van deze cholesterollokken. “Bon appetit”, wenst
ze ons nog met een grijns. Met
lange tanden en een slakkengang begonnen we van onze
‘slakkengang’ te eten. “Hatsjoe’”,
hoorden we weer in de keuken,
terwijl de Bearnaisesaus werd
bereid. Tja, wat moet je. Na het
betalen van de rekening toch
even een blik in de keuken werpen. Daar was Rob Geus zeker
van zijn stokje gegaan, voordat
hij had kunnen roepen: “Man,
man, man!” Deze kokkin leunde
niet op de Franse keuken. Hier
was een vulgaire vetwalm waar
je werkelijk tegen aan kon leunen.
Toch wel ‘vet’ hoor zo’n ervaring…
Bart Jonker

Bijzonder treinmoment in Heemstede
Heemstede - Het is altijd even
passen en meten om een aparte
treinrit te regelen tussen de bestaande treindienstregeling, maar
als er geen vertragingen zijn dan
verloopt een extra rit vlekkeloos.
Zo ook op zondag 30 augustus,
toen er weer eens een historische
trein langs station HeemstedeAerdenhout reed. Deze keer een
samengestelde trein met voorop
de in de volksmond genoemde
Muizenneus (Mat’46) en achterop de Hondekop (Mat’54). Beide
treinstellen komen uit het Spoorwegmuseum en zijn voor onderhoud in Leidschendam geweest.
Voor een conditietest rijden de
treinstellen dan over het normale spoor en die voerde langs ons
Heemstede (13.22 uur) via Haarlem en Amsterdam terug naar het
Spoorwegmuseum. Prachtig dat
dit soort treinen nog rijvaardig zijn
en voor velen een herinnering aan
vervlogen spoortijden oproepen.

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Hervormd PKN
Bennebroek

Valkenburgerplein Heemstede

Binnenweg 67 Bennebroek

Za. 5 sept. 17u.,
Holy Mass / Engelse Mis.

Zondag 6 september, 10u.
Ds. J.G. Berbee-Bakhuis.

Zo. 6 sept., 10u., H. Mis.
Pater Diego Pilgain. Tijdens
de viering staan we stil bij het
patroonsfeest. Na afloop is er
koffie drinken.

De diensten kunt u volgen via
de link: www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

18.45u. Plechtig Lof.
Di. 8 sept., 9u., H. Mis.
Wo. 9 sept., 10u., H. Mis.
Aanmelden niet nodig.
Voor aanvang van de viering
wel uw gegevens vermelden
op de lijst, die klaarligt bij
binnenkomst.
www. parochiesklaverblad.nl

Trefpunt Bennebroek

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 6 september:
ds. Jolien Nak.
Alle vieringen kunnen ook online
worden gevolgd. Zie de website:
pkntrefpunt.nl en klik op Actueel.
www.pkntrefpunt.nl
www.petrakerkheemstede.nl

Rafaelgemeente
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

www.rafael-nehemia.nl

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
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

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

Adventskerk
Aerdenhout

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

Oplage: 14.300
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.

Zondag 6 september, 10u.
Eucharistiev. Pater Tristán Peréz.

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

Donderdag 10 september, 9u.
Eucharistiev. Pastor R. Verhaegh.

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

H. Bavo parochie

Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 3 september, 9u.
Eucharistiev. Pastor R. Verhaegh.

Aanmelden hoeft niet, wel
dienen de overige regels zoals
o.a. handen reinigen en afstand
houden in acht genomen te
worden.
www.parochiesklaverblad.nl

PKN Heemstede

Achterweg 19A Heemstede
Zondag 6 september, 10u.
Ds. P.I.C. Terpstra.
Aanmelden nodig, via:
www.kerkpleinheemstede.nl/
kerkdienst-aanmelding.
Diensten online te volgen via
YouTube en kerkomroep.
Foto: Harry Opheikens

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

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

Zondag 6 september, 10u.
Spreekster Yvonne Elbers.
Startzondag met picknick
op het plein.

COLUMNITEITEN

Vet!

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

De nu-foto van Harry Opheikens is van 29 augustus 2020.
Het landhuis ligt dik verscholen
achter het groen, waaronder de
cederboom.
Mocht u informatie over de
Bronsteeweg hebben, dan kunt
u terecht via webmaster@hvhb.nl (H. Opheikens). Ook zijn
we op zoek naar beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel
023-8200170 (kantoor Heemsteder).

waarderen of acuut in zware
shocktoestand was geraakt. De
menukaart bood de klassieke
Franse keuken, niets mis mee.
Wij bestellen: escargots – slakken in knoflookboter – en daarna een bavette met Bearnaisesaus en frietjes. Terwijl we in afwachting waren van ons eten,
hoorden we menig hevige niesbui uit de keuken komen. Zou in
deze coronatijd niet meer kunnen. Wij ons bezorgd afvragen
of de escargots wel 100% in de
knoflookboter waren bereid en
geen ander ‘ingrediënt’ bevatten. “Misschien eet je juist hier
het lekkerst”, grapte mijn vader, terwijl mijn moeder zorgelijk richting de keuken keek. Uit
de keuken kwam de kokkin ons
de gerechten serveren. We wisten niet wat we zagen, het leek
wel of ze de droogkap met de
frituurpan had verwisseld. Haar

COLOFON

www.pknheemstede.nl

Petrakerk

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

Politie zoekt
getuigen
van zware
mishandeling
Haarlem - Op zaterdag 8 augustus raakte een 44-jarige Haarlemmer zwaargewond nadat hij door
een man werd toegetakeld met
een motorslot. Dit gebeurde rond
02.30 uur op de Kruisweg.

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

nade, het café. Toen het slachtoffer ook vertrok uit de horecagelegenheid, stuitte hij op de Kruisweg weer op de man en zag dat
hij een motorslot in zijn rechterhand had. Voordat de Haarlemmer het wist, haalde de man uit.
Het slachtoffer liep door deze
mishandeling zwaar letsel op en
moest geopereerd worden aan
zijn kaak.
Zijn belager droeg ten tijde van
de mishandeling een korte, blauwe spijkerbroek en zwarte sandalen en heeft een licht getinte
huidskleur.
Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan
zijn voor het onderzoek? Neem
dan contact op met de politie via
0900-8844 of via Meld Misdaad
Anoniem op 0800-7000.

Het slachtoffer zat eerder die
nacht in een café aan de Lange
Herenstraat en kreeg het toen al
aan de stok met zijn belager. De
man begon vanuit het niet te
schelden tegen de Haarlemmer
en verliet, na zijn scheldkanon- Bron: Politie.nl.
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Pauline Jäger: “We doen echt wat we zeggen”

Hospicecapaciteit is iets
wat ons allemaal aangaat
Heemstede/Haarlem - Een hospice is een laatste verblijfplaats
voor mensen met een terminale ziekte waarvan het overlijden
binnen afzienbare tijd valt te verwachten en waar ze de laatste fase van hun leven in een huiselijke
omgeving doorbrengen met de
benodigde medische zorg.
Het hospice voor Haarlem en omstreken is een stichting en gevestigd in een fraaie villa aan de Zuiderhoutlaan 10, nabij de grens
van Haarlem en Heemstede en
de Haarlemmerhout. Zodra je
binnenkomt ervaar je een serene rust, met prachtig huiselijk ingerichte vertrekken, voorzien van
veel licht, warmte en verse bloemen. Het geheel doet allesbehalve klinisch aan en voelt direct vertrouwd. De ontvangst door het
personeel, dat mede bestaat uit
vele vrijwilligers, is vriendelijk en
gastvrij.
Een gedachtewisseling over het
mooie werk, het belang en het
doel van het hospice, nu en voor
de toekomst met directeur Pauline Jäger.
Dichtbij de mens staan
Pauline Jäger: “Van huis uit ben ik
scheikundige en heb jarenlang in
de farmaceutische industrie gewerkt en allerlei onderzoek gedaan naar medicatieontwikkeling. Daar had ik ook te maken
met palliatieve zorg, d.w.z. de ondersteuning door medicijnen bij
verlichting van pijn of ziekte, die
ook wordt toegepast in het hospice. Ik kon wel voelen hoe mooi
de medische wereld was, maar
het dichtbij de mens staan ontbrak daar in mijn optiek. Ik heb
toen de farmacie achter me gelaten om me drie jaar hier op te
richten. Er kwam een vacature vrij
als coördinator bij het hospice
waarop ik heb gesolliciteerd. Ik
kende het prachtige werk van het
hospice professioneel al en door
een eigen sterfgeval in mijn omgeving. Ik ben denk ik nu al zo’n
tien jaar aan het hospice verbonden. Het was voor mij voor het
eerst dat ik op een plek werkte,
waar we echt doen wat we zeggen.

V.l.n.r.: Verpleegkundige Brigitta de Ruig, directeur Pauline Jäger en vrijwilligers Inez Mulder en Rinus van den Nouwland.

Muzikaal én culinair genieten in
tuin van Landgoed Groenendaal
Heemstede - Grote kans dat de
melodie van het meest uitgevoerde nummer aller tijden direct opkomt bij het lezen van de titel. En
dat the livin’ deze zomer op z’n
minst uitdagend te noemen is, zal
iedereen ongetwijfeld beamen.
Maar combineer muziek en lekker eten en het leven wordt vanzelf easy...

De sereen huiselijke ambiance van het hospice.
zijn en ontvangen een training.
Het is een ontzettend mooie inlevende club. Hierdoor zijn de bewoners die hier verblijven en wij
ondersteunen ook ontspannen.
Je bouwt een empathische band
met de bewoners op, maar je
weet tegelijkertijd dat deze band
van korte duur is. En dat je door
de dood ook weer gauw afscheid
van elkaar moet nemen. We houden de dood niet tegen, versnellen deze ook niet. Wel volgen we
volledig de wens van onze gasten.

De dood is voor onze bewoners
een afronding van het leven en
vaak een verlossing van het lijden. Zij berusten daarin. Het gaat
daarom om het nu en wij doen er
alles aan om in deze fase het leven draaglijk te maken voor hen.
Alleen al door er te zijn aan de zijde van hun bed, hun hand vast te
houden, geeft ze rust en het intieme gevoel dat er iemand voor
ze is. We zijn een soort subcultuur
waar we op een bepaalde manier
met elkaar willen omgaan. Je verheft elkaar als het ware. Dat geeft
voldoening. Wij hebben geen ander verbond met je dan ervoor
je te zijn. Overigens doen we deze begeleiding niet alleen hier op
Onze vrijwilligers dienen 2 keer het hospice, maar desgewenst
4 uur per week beschikbaar te ook thuis.
Verschil maken in kleine dingen
We gaan tot het uiterste voor de
kwaliteit van degene die we verzorgen. Het is ongelooflijk mooi
werk. Wij kunnen het verschil maken in kleine dingen, zoals het
welkom heten, de bloemen in de
gang, etc. Met elkaar, zorgpersoneel en vrijwilligers proberen we
ontzettend ons best te doen om
uit te stralen wie we zijn. We hebben allerlei soorten vrijwilligers,
zoals diegenen die er zijn om
steun te beiden aan onze bewoners, maar ook vrijwilligers, voor
de technische klusjes, het onderhoud van de tuin, en dergelijke.

V.l.n.r.: Ronald Fukken, Hennie en Herman Peeneman, Rodney Calis, Ben van Rooijen, Hein Uitendaal (foto aangeleverd door Landgoed Groenendaal).

Hospice klaar voor de
toekomst maken
Hospice is iets wat ons allemaal
aangaat. Heemstede is een gemeente die een toenemende vergrijzing kent. Dan ziet logischerwijs de situatie erover 20 jaar anders uit met een groeiende behoefte aan meer hospicecapaciteit. Daarin ligt voor ons allen
nog een grote maatschappelijke
uitdaging. Met het oog op de toekomst is het interessant om daar
eens met elkaar in de breedte
over in gesprek te gaan en daarvanuit allerlei invalshoeken eens
naar te kijken. Niet alleen vanuit het hospice, maar ook vanuit
verschillende toeleveranciers, zoals de zorg, overheid, burgers en
bedrijven. Om eens gezamenlijk te zien welke hulp en facilitering mogelijk is, zowel in menselijke, als in technische, financiële
of productvorm. Met elkaar kun
je dan als gemeenschap de hospicezorg klaar voor de toekomst
maken. Dit past ook geheel in de
gedachte van burgerparticipatie”,
aldus Pauline Jäger.

Op zondagavond 13 september
verzorgt SBKK een swingend optreden in de tuin van Landgoed
Groenendaal. Tijdens het diner
spelen de muzikanten twee sets
jazz- en swingmuziek uit de jaren
De 22 leden van Senioren Big ’40. Van Rooijen is enthousiast:
Band Kennemerland (SBBK) kun- “Een blaasorkest in een bosomnen niet wachten om weer voor geving is geweldig, de gedemppubliek te spelen. De muziek- te akoestiek geeft een prachvereniging is in 2019 opgericht tig geluid. We hebben er zin in!”.
door professioneel dirigent Rod- Ook Hein Uitendaal, eigenaar van
ney Calis en wijlen Kees van den Landgoed Groenendaal, kijkt uit
Broek. De muzikanten zijn vrij- naar het optreden. “Muziek heeft
wel allemaal de 65 gepasseerd en in het verleden regelmatig onhebben lekker de tijd om met el- derdeel uitgemaakt van gezellige
kaar te musiceren. Voorzitter en zondagen dus voor ons herleven
trombonist Ben van Rooijen ver- oude tijden weer even. Op basis
telt: “Met elkaar muziek maken is van de RIVM-richtlijnen hebben
een van de mooiste dingen die er we een duidelijke plattegrond ge-

maakt waarbij de muzikanten op
het grasveld op gepaste afstand
van elkaar en van de gasten spelen. Tijdens het optreden serveren we een fijn driegangenmenu
en mocht het wat frisser worden
in de tuin dan liggen er een aantal dekentjes klaar.” Uitendaal kijkt
geamuseerd: “Zolang er geen regen wordt verwacht, is de grootste uitdaging die avond voor onze gasten weggelegd: blijven zitten terwijl het verlangen om op
te staan en een dansje te draaien steeds groter wordt. Dat is ook
niet easy!”
Aanvang: 17.00 uur, ontvangst en
diner op het tuinterras.
Reserveren verplicht, via:
info@landgoedgroenenedaal.nl
of telefonisch: 023-5281555.
Adres: Landgoed Groenendaal,
Groenendaal 3, Heemstede.

135 jaar oude Koninklijke Roei- en
Zeilvereniging Het Spaarne springlevend

Heemstede - Het zal weinig
Heemstedenaren zijn ontgaan,
dat er een prachtige roei- en zeilvereniging binnen onze grenzen
ligt. Met ups en downs heeft vereniging Het Spaarne zich al 135
jaar weten te handhaven, nu op
een van de mooiste plekjes in het
dorp. Dit was niet de oorspronkelijke locatie. De door een vijftal jongelingen opgerichte vereniging vond haar oorsprong in
Haarlem.
Meer informatie of aanmelden via Na de oprichtingsvergadering in
www.hospicehaarlemeo.nl, per e- Café Restaurant Brinkman op de
mail: info@hospicehaarlemeo.nl, Grote Markt, werd de eerste locatie een drijvend botenhuis.
of telefonisch op: 023-3034343.
In 1909 werd een boten, annex
clubhuis geopend aan de Friese
Bart Jonker
Varkensmarkt. In 1926 verhuisde de vereniging uiteindelijk naar
Heemstede. De lokaal bekende architect Klaas Jonkheid ontwierp het markante houten geDeel 5 van het Pauw-feuilleton. Alle afleveringen zijn tevens te volgen op www.ericjcoolen.nl en
bouw. Het zag er toen iets anders
verschijnen eind september in boekvorm.
uit dan nu. De starttoren is afgebroken wegens de slechte staat
en was daardoor gevaarlijk. Aan
het gebouw is een woning verbonden die tot voor kort werd
bewoond door een bootsman/
beheerder.

Adriaan Pauwstrip door Eric J. Coolen en Bies van Ede

zijn. Muziek verbindt en bovendien zijn onze repetities niet alleen nuttig maar ook heel gezellig”.

stellen) en roeien voor mensen
met een beperking.

Op 29 augustus hield de Vereniging een open dag in en rond het
botenhuis, annex clubhuis. Het
is er gezellig en ondanks het wat
mindere weer was er ruim voldoende belangstelling. Aspirantleden kregen uitleg over de verHet 100-jarig bestaan werd in eniging, het type boten en jawel,
1985 groots gevierd en duurde dat echt het water op kon ook.
van april tot eind december. Pro- Met een ervaren instructeur in de
minente leden van weleer wa- boot namen toekomstige clubleren Godfried Bomans, Wubbe Oc- den de kans waar om zelf te erkels en Anthony Fokker. In het he- varen hoe het voelt in zo’n lichte
den hebben de 1100 leden de be- boot. Het in- en uitstappen vergt
schikking over 130 roeiboten en enige behendigheid, want de
11 zeilschepen. Deze laatste lig- boot wil graag overhellen.
gen op Schoteroog aan de Mooie
Nel. De clubleden hebben een Al met al een geslaagde dag
keuze uit recreatief of wedstrijd- waarbij er zich ongetwijfeld nieuroeien. Veteranen, indoor (op toe- we leden hebben aanmelden

voor jarenlang plezier op en rond
het water. Zeker op warme dagen is het goed toeven op het
terras boven op het botenhuis.
De bar schenkt heerlijk koffie en
na het roeien smaakt een biertje
of wat fris dubbel lekker. Wegens
de Covid-19 perikelen wordt het
135-jarig jubileum bescheiden
gevierd. Om te onthouden, op 5
september rond 13.00 uur gaan
alle roei- en zeilboten het Spaarne op en wordt er een luchtfoto
gemaakt.
Voor meer informatie; kijk op de
website:
www.hetspaarne.nl/vereniging/
algemeen/lustrum/2694-hetspaarne-leeft-ook-op-zaterdag5-september-2020.
Eric van Westerloo
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Puzzel en win

!

Leuke actie van Winkeliersvereniging Centrum Heemstede

Doe jij mee met de Adriaan Pauw Puzzel?

WOORDZOEKER ‘EEN OMMETJE IN HEEMSTEDE’

Heemstede - Volgende week Details over de puzzel
start op 8 september de Adri- • De wedstrijd loopt van 8 tot en
met 30 september.
aan Pauw Puzzel: ‘Raad de Winkelier’. De puzzel wordt georga- • Wedstrijdformulieren zijn verkrijgbaar in de 23 deelnemenniseerd door de Winkeliersverde winkels/horecabedrijven en
eniging Centrum Heemstede en
volgende week in deze krant De
loopt tot en met 30 september.
Heemsteder.
In 23 etalages hangen foto’s van
een winkelmanager/ondernemer • Deelnemende winkels/horecabedrijven zijn herkenbaar aan
uit de winkelstraat, vermomd als
de foto in de etalage van een
Adriaan Pauw, Ridder en Heer van
winkelmanager/ondernemer
Heemstede.
vermomd als Adriaan Pauw.
Echter hij of zij hangt niet in de
eigen winkel, maar in de winkel
Hoe doe je mee aan de puzzel?
van een collegawinkelier.
• Haal een wedstrijdformulier.
Raad jij de naam en winkel van de • Raad per foto:
23 winkeliers of horecaonderne- • Waar hangt deze foto?
mers? Dan maak jij kans op een • Bij welke winkel/horecabedrijf
hoort deze man of vrouw?
van de 21 prijzen.
• En voor bonuspunten: hoe heet
deze man of vrouw in Adriaan
De 23 foto’s zijn te vinden in 23
Pauw tenue?
etalages van het begin van de
Raadhuisstraat tot het einde van • Vul je naam, postcode, e-mailadres en telefoonnummer in op
de Binnenweg en ook nog aan de
het wedstrijdformulier.
Bronsteeweg en op de Kop van
• Lever het formulier in bij een
de Blekersvaartweg.
van de 2 inleveradressen (KapSommige winkeliers zijn heel erg
tein schoenen of Travel XL van
bekend omdat ze al vele jaren
Limburg)
een winkel in het centrum van
Heemstede hebben. Voor anderen moet moeite gedaan worden Wat kun je winnen?
om te raden wie het is. De kennis De hoofdprijs is een cheque ter
van de Heemstedenaren en fans waarde van €250,00 te besteden
van het winkelcentrum wordt ge- in de winkelstraat, vijf 2e prijzen
test. Wie herkent alle mannen en in de vorm van een pakket Adrivrouwen op de 23 foto’s en weet aan Pauw lekkernijen ter waarde van €25,00 en vijftien diverwaar ze horen?

Heemstede - De zomer loopt op haar einde maar ook in
de nazomer kun je heerlijk naar buiten gaan. Het mantra
aan het begin van de coronatijd was ‘een ommetje maken’ en dat kan te allen tijde. We deden het ook graag, elk
seizoen heeft immers reden genoeg om lekker naar buiten te gaan. Gewapend met paraplu of lekker warm aangekleed kunnen we elk weertype aan. Leuk is wel om iets
lekkers in het verschiet te hebben, na het ommetje. Een
koel of juist warm drankje, of een ijsje natuurlijk. Heemstede heeft genoeg in huis om lekker doorheen te wandelen. Wijken grenzend aan water of aan het bos of juist
richting Haarlem. Genieten van mooie tuinen, prachtige
huizen, bijzondere architectuur en lanen omzoomd met
grote bomen. Sluit een rondje af in de winkelstraat waar
terrasjes zijn en uiteraard mooie winkels met dito etalages. Heemstede is zo gek nog niet. Deze week de laatste
woordzoeker op rij, aangeboden door Chocolaterie en
Gelaterie Van Dam. Streep de zoekwoorden weg en stel
met de overgebleven letters de win-zin samen.
Stuur die voor maandag 7 september 17.00 uur naar
redactie@heemsteder.nl Er worden weer vijf winnaars
getrokken die ieder vijf Gold Cards tegemoet kunnen
zien, goed voor vijf heerlijke Van Dam ijsjes. Vergeet niet
uw adres in de mail te vermelden. Succes!
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Weer nieuwe winnaars
woordzoeker Van Dam
Heemstede - Het was weer een
volle mailbox op de redactie met
uw massaal ingezonden oplossingen voor de derde woordzoeker
‘Gezellige winkelstraat’. De oplossing was ‘Mooie zaken en
dichtbij’. De volgende winnaars
werden uit alle oplossingen getrokken en krijgen binnenkort
een Gold Card voor gratis ijs
thuisgestuurd: Ine Hensbergen,
Len Daane, David Meijsing, Gerda
Behage en G.M.P. van Eeken-Welborn. Van harte gefeliciteerd met
uw prijs! De winnaars zijn inmiddels geïnformeerd. Niet gewonnen? Dan niet getreurd. Doe mee

met de laatste Van Dam woordzoeker ‘Een ommetje in Heemstede’, waarbij we de laatste vijf ijsgoldcards van Willem van Dam
gaan verloten onder de inzendingen met de juiste oplossing!

Foto van een ondernemer (aangeleverd door WCH Heemstede).

Regio - Eind september wordt
Natuurbegraafplaats Geestmerloo feestelijk geopend. De eerste
natuurbegraafplaats in NoordHolland en deze wordt bij Alkmaar gerealiseerd. Natuurbegraafplaats Geestmerloo is een
bijzonder project. De natuurbegraafplaats wordt in het natuurgebied Geestmerambacht nabij
Alkmaar gerealiseerd.

WANDELBOS
APERITIEF
FRIS
MARKT

Wie heeft
Fransje Zandvliet
geholpen na val?
Heemstede - Fransje Zandvliet is op 24 augustus gevallen in de Julianalaan in Heemstede. Ze is toen allerliefst geholpen door enkele dames tot
de ambulance kwam.
Graag wil ze hen bedanken en
of in contact met hen komen
via e-mail: zandvlietfransje@
gmail.com.

GEEN KRANT?
0251-674433

Tip: zie je in een etalage een foto van een winkelier hangen, dan
weet je zeker dat de eigenaar van
die winkel elders in het centrum
hangt.
Deze foto is alvast om in de stemming te komen. Het is een voorbeeld van hoe de andere 22 foto’s
er uit zien.
WCH rekent op vele deelnemers.
Volg de berichten in deze krant. U
zult er meer over lezen en mogelijke tips ontvangen.

Opening Natuurbegraafplaats Geestmerloo

Joke van der Zee

N

se prijzen in het kader van Adriaan Pauw.

Bij natuurbegraven gaat een graf
op in de natuur. Het graf is eeuwigdurend en wordt dus niet geruimd. Een mooie manier om het
lichaam terug te geven aan de
natuur. Respect voor de overledene gaat hand in hand met respect voor natuur en milieu. Dat is
waarom steeds meer mensen kiezen voor begraven in de natuur.
De afgelopen jaren is Alexander
van der Pijl, directeur Dunweg
Uitvaartzorg, druk bezig geweest
om Geestmerloo van de grond te
krijgen.
Op dinsdag 22 september organiseert Dunweg een bijeenkomst
over Natuurbegraafplaats Geestmerloo.

Foto aangeleverd door Dunweg Uitvaartzorg

U kunt zich inschrijven via de
website
dunweg.nl/lezing-natuurbegraafplaats of via 023 - 563
35 44 / marketing@dunweg.nl.

Dunweg Uitvaartzorg, Achterweg 40 in Hoofddorp. Wacht niet
te lang met inschrijven. Vanwege de richtlijnen RIVM kunnen in
het uitvaartcentrum maximaal
De avond begint om 20 uur bij 50 personen aanwezig zijn.

Verkeerde naam?
George (63) overleed plotseling tijdens een zakenreis
in Amerika. George was getrouwd met Linda (52). Voor
George was dit zijn tweede
huwelijk.
Het duurde een aantal weken
voordat het lichaam van George
werd gerepatrieerd naar Nederland. De uitvaart was in het
Gooi, waar het eigen bedrijf van
George plaats bood voor genoeg
gasten. Samen met zijn vrienden was George bekend en berucht in de plaatselijke horeca.
Er waren bij de afscheidsdienst
foto’s, filmpjes en bijzondere
toespraken van zakenrelaties en
golfvrienden. Wat een humor, ik
heb zelden zo moeten lachen tijdens een uitvaart.
Er waren veel bloemstukken
aanwezig bij het afscheid. Eén
stuk kon ik niet thuisbrengen.
Een groot rozenstuk met op de
linten de volgende tekst: ‘Dag
allerliefste. Jouw grote liefde,

Joëlle.’
Ik begreep het niet, want er was
al een soortgelijk bloemstuk van
Linda. Wellicht had onze bloemist een naam verwisseld. Bij
nabellen bleek er een andere leverancier te zijn. Wat een raadsel. Ik kon er op dat moment
niets van maken.
De uitvaart begon en ik had mijn
focus bij alle details. Gelukkig
liep alles vlekkeloos en toen we
bij het graf wegliepen bracht ik
de familie naar het plaatselijke
restaurant. Samen genoten zij
van de hapjes en de lijfdrank van
George, rosé.
Toen ik terugliep naar het graf,
om de linten en kaarten van de
bloemstukken te verzamelen,
trof ik daar een mooi geklede
jongedame aan. Ze droeg hoge
hakken, een grote zonnebril
en de geur van een bijzonder
parfum. “Kan ik u helpen mevrouw?” “Nee hoor, maar ik blijf
nog even als dat mag.” “Ja hoor,

natuurlijk mag dat” zei ik.
Ze gaf mij een hand en stelde
zich voor. “Ik ben Joëlle”.

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van
de maand heeft Dunweg Uitvaartzorg van 9.00 - 10.00 uur
inloopspreekuur. Loop gerust
binnen voor informatie over
wat er komt kijken bij het
regelen van een uitvaart.
De koffie staat klaar!
•
•

023 - 563 35 44
Dunweg.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg
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De Heemsteder op reis:

Mijmeren langs de loop van de Oude IJssel
Heemstede/Isselburg – Mijmeren en rust vinden langs de rivieren
en genieten van het landschap. Dat kan op vele plekken. Als je
er bijvoorbeeld op uittrekt naar het grensgebied met Duitsland
ontdek je de markante schoonheid van de Oude IJssel nabij het
Duitse Isselburg. Een wandel- en een fietstocht met onder meer
de vouwfiets en een picknickmandje is het aangename gevolg.
Rivier met geschiedenis
De Oude IJssel is een romantisch
plaatje op zich. Ze vormt nu een
rustig decor van eeuwenlange
geschiedenis in een fraai landschap. De rivier is heel lang geleden ooit de hoofdstroom van
de Rijn geweest. De loop van de
Oude IJssel heeft zich door de
eeuwen heen geleidelijk verplaatst naar het Noordoosten.
Zo’n natuurlijke verplaatsing van
een rivierloop waarbij een nieuwe rivierloop ontstaat wordt
avulsie genoemd. Thans is het
een zijarm van de huidige IJssel.
Vroeger lag de Oude IJssel zuidwestelijk van de huidige rivier. De
oude rivierlopen zijn nog steeds
te ontdekken in dit gebied. De
Oude IJssel is 75 kilometer lang en
ontspringt in het Duitse Raesfeld
en komt bij Gendringen Nederland binnen. Bij Doesburg gaat
de rivier de IJssel in. Het stroomgebied is ca. 120.000 hectare, ligt
voor 2/3 deel in Duitsland en kent
een aanzienlijk hoogteverschil,
waardoor bij extreme neerslag
pieken in de afvoer van het water ontstaan. De naam IJssel komt
van Isala, dat weer refereert aan
het nabijgelegen Salland en ook
refereert aan het Latijn, vrij vertaald als ‘stroom’.
Isselburg
Isselburg wordt rond 1300 voor
het eerst vermeld als ‘Yselberge’. Het kasteel uit de 14e eeuw
werd rond 1410 uitgebreid door
Adolf II, graaf van Kleef en kreeg
de naam ‘Neyenborg’. Hij maakte ook van de stad een fort. Overblijfselen van de oude stadsmuur
en een verdedigingstoren zijn
nog steeds bewaard gebleven.
In 1441 verleende Adolf II, sinds
1417 hertog van Kleef geworden, de nederzetting stadsrechten. Sinds 1975 bestaat de stad Isselburg uit de steden Anholt, Isselburg, Werth en de gemeenten
Heelden, Herzebocholt, Vehlingen en een deel van de gemeente Wertherbruch. Bezienswaardig
in Anholt zijn vooral het fraaie oude raadhuis (Ratskeller) uit 1567
dat de bombardementen van de
Tweede Wereldoorlog miraculeus
doorstond en het prachtige kasteel Anholt, destijds residentie
van de Heren van Anholt.

monument van de gekantelde
ijzergieterspot die voor het stadhuis van Isselburg is geplaatst.
De Oude IJssel vormde daarbij
de ideale transportroute voor het
ijzer, maar had veel te duchten
van verzanding en moest regelmatig worden uitgebaggerd.
De korhoen
Thans is de Oude IJssel een mooi
riviergebied: een walhalla voor
wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers waar het heerlijk toeven
is. De fietstocht gaat door de natuur over talloze paden en landweggetjes geflankeerd door koren- en maisvelden en fraaie
boerderijen. Je komt er bijna
geen kip tegen.

Oude IJssel.

Prachtige wandelpaden langs rivier.

Oude IJssel in Isselburg.

Hoewel… we spotten vanaf een
afstand wel een korhoenpaartje,
dat zich snel uit de voeten maakt
en zich weet te verschuilen in het
nabijgelegen maïsveld. Helaas te
laat voor een foto, daarom maar
een stockfoto van de korhoen
(Lyrurus tetrix). Best uniek zo’n
korhoen, want die laat zich zelden zien en is in Nederland erg
zeldzaam. Hun leefgebied is vooral het heideveld. In Nederland is
het een bedreigde soort door
de toenemende recreatie en het
verdwijnen van heidevelden.
Hier in het Duitse NoordrijnFlorerende ijzerindustrie
In de omgeving zat ijzer in de Westfalen is het aantal echter iets
grond, dus was het niet zo raar groter.
dat langs de Oude IJssel een florerende ijzerindustrie in Nederland Na de fietstocht zoek je een mooi
en Duitsland ontstond. In 1794 plekje voor de picknick op de oewerd in Isselburg de ijzerfabriek ver van de Oude IJssel. Heerlijk zit
Minerva opgericht, die de gro- je hier, een waar genot deze omte afzettingen van gazonijzererts geving voor een dagje uit!
exploiteerde. De fabriek, tegenwoordig slechts een ijzergieterij, (Bronnen: Waterschap Rijn en IJsis tot op de dag van vandaag een sel, website Stad Isselburg, Landebelangrijke economische factor lijk Nederland.)
gebleven. Je wordt nog aan die
ijzerindustrie herinnerd door het Tekst en foto’s: Bart Jonker

Landschap rond Isselburg.

Maisvelden.

Korenvelden.

Oude raadhuis Anholt.

Korhoen (Bigstockphoto).

Gemeentegrens Isselburg.

10

2 september 2020

Clubkampioenschappen TV HBC 2020
Heemstede - Al vele jaren worden er clubkampioenschappen
georganiseerd door de enthousiaste commissieleden van Tennisvereniging HBC. Zoals vele zaken, ging het dit jaar even anders
door de corona. Dit jaar hebben
de junioren en de senioren tegelijk voor de titel mogen spelen. Met bijna 100 deelnemers en
deelneemsters in de verschillende leeftijdsgroepen, was het toernooi dit jaar dan ook een succes.
De start was op 24 augustus met
wedstrijden voor alle leeftijden,
die vervolgens iedere middag,
avond en in het weekend hun
wedstrijden in hun poule konden
spelen. De hele week heeft de enthousiaste bar-, keuken- en hapjes dienst er weer een feest van
weten te maken.
Vooral op de woensdagmiddag wanneer de jongste jeugd
speelde. Banen vol met enthousiaste kids, die onder begelei-

ding van de trainers leuke wedstrijdjes konden spelen. Uiteraard
met een spannende pot ‘Around
the Table’ als afsluiter. De jongste jeugd ging allemaal met een
mooie medaille naar huis en de
oudere groep speelde nog een finale.

Ken uw tuin: druiven oogsten,
maar pas op voor wespen

Afgelopen zondag zijn onder
grote belangstelling van ouders,
opa’s en oma’s en vrienden spannende finale partijen gespeeld.
Voor sommige toeschouwers waren de partijen te spannend om
naar te kijken, dus zij genoten
van een hapje en een drankje op
het gezellige terras. Alle finalisten
gingen met een glimmende beker naar huis. Na het maken van
een foto van alle kampioenen, ter
herinnering aan deze geslaagde
clubkampioenschappen, werd
een mooi kampioenschap afgesloten. Via de website van de vereniging, www.tvhbc.nl, kun je genieten van de leuke foto’s die er
gemaakt zijn.

Heemstede - Het is alweer september. Deze maand kent voor je
tuin zeker haar bekoringen. Echter, in je tuin kun je juist nu ook
hinder ondervinden van wespen.
In deze aflevering belichten we
de wesp, die ook nuttig is en kijken we naar de druif die klaar is
voor de pluk.

Kennemerhart schenkt 6000
mondkapjes aan betrokkenen
Bentveld - Deze week zijn de
eerste Kennemerhart-mondkapjes uitgedeeld in woonzorglocatie A.G. Bodaan in Bentveld, één
van de tien woonzorglocaties van
Kennemerhart. Na deze overhandiging biedt de ouderenzorgorganisatie aan alle medewerkers,
vrijwilligers, cliënten, mantelzorgers en naasten een wasbaar
mondkapje aan. Hiermee is Kennemerhart de eerste ouderenorganisatie in de regio Zuid-Kenne-

merland die persoonlijke mond- faciliteren wij deze behoefte,” verkapjes schenkt aan directe be- telt Audrey van Schaik, bestuurtrokkenen.
der van Kennemerhart. De Kennemerhart-mondkapjes dienen
“Als maatschappelijke organi- voor persoonlijk gebruik en zijn
satie geven wij om de gezond- geheel vrijwillig.
heid en welzijn van al onze medewerkers, vrijwilligers, cliënten Medewerkers van Kennemerhart
en hun dierbaren. Het is van be- dragen medische mondmaskers
lang dat iedereen zich prettig en bij het verlenen van corona-gereveilig voelt in elke situatie, buiten lateerde zorg. En dragen de wasén binnen de muren van onze or- bare Kennemerhart mondkapjes
ganisatie. Met deze mondkapjes alleen buiten het werk.

Studio
Yoga & Meer

Studio

08.45 – 10.15 Shadow Yoga
(Dynamische Hatha Yoga) / Nicolet
10.30 – 11.30 Rustige Hatha Yoga / Astrid Vink
10.45 – 11.45 Rustige Hatha Yoga/ Astrid Vink

Yoga & Meer

MAANDAG - AVOND
18.30
19.15
19.30
20.30
20.30

–
–
–
–
–

19.25
20.15
20.25
22.00
21.25

Zwanger & Pilates / Lisa / Kleine Zaal
Hatha Yoga / Mieneke
Pilates / Lisa / Kleine Zaal
Vinyasa Yoga / Mieneke
Postnale Pilates / Lisa / Kleine Zaal

DINSDAG - OCHTEND

DINSDAG - AVOND

WOENSDAG - OCHTEND

WOENSDAG - AVOND

09.00 – 10.00 Saswitha Hatha Yoga / Astrid D.
10.15 – 11.15 Yoga Nidra / Astrid D.
(iedere 3e dinsdag van de maand)

09.15 – 10.15 Rustige Hatha Yoga / Mieneke
10.30 – 11.30 Vinyasa / Mieneke

DONDERDAG - OCHTEND

10.15 – 11.15 Mindfulness les / Dirk / Kleine Zaal

VRIJDAG - OCHTEND
07.00
08.00
09.05
10.30

–
–
–
–

08.00
09.00
10.15
11.30

Wake Up Yoga / Arjanna
Tai Chi/ Chi Kungs / Aafke
Flow Yoga / Arjanna
Therapeutische Yoga / Arjanna

STUDIO DE NIEUWE LENTE

yoga@denieuwelente-heemstede.nl

18.00 – 19.00 Mindfulness les / Dirk / Kleine Zaal
19.00 – 20.00 Rustige Hatha Yoga / Astrid D.
20.15 – 21.15 Intensieve Hatha Yoga / Astrid.D.

18.45 – 20.15 Shadow Yoga
(Dynamische Hatha Yoga) / Nicolet
19.30 – 20.30 Hatha Yoga / Aafke / Live + ONLINE
20.45 – 21.45 (Leren) Mediteren / Aafke Live + ONLINE

DONDERDAG - AVOND

18.00 – 19.00 Yin Yang Yoga / Aafke of Arjanna
(afwisselend)
19.15 – 20.15 Yin Yoga / Aafke of Arjanna (afwisselend)
20.30 – 21.30 Flow Yoga / Mieneke
PRODUCT

PRIJS

PER LES

€ 125,00

€ 12,50

20 rittenkaart 14 weken

€ 212,60

€ 10,63

Onbeperkte leskaart 14 weken geldig

€ 262,50

€ 8,75

Shadow Yoga per blok van 15 lessen 90 min € 210,00

€ 14,00

10 rittenkaart 14 weken geldig

Shadow Yoga per blok 15 lessen 2 x per week € 330,00

€ 11,00

losse les alle lessen

€ 15,00

€ 15,00

Proefles alle lessen

€ 10,00

€ 10,00

Raadhuisstraat 56 a, 2101 HH Heemstede, 023 - 737 00 55

WWW.DENIEUWELENTE-HEEMSTEDE.NL

veel energie. In september zijn
doorgaans de vruchtentrosjes rijp
en kunnen deze geplukt worden.
Druiven smaken heerlijk fris. Ook
wordt er wijn van gemaakt. Menging en gebruik van verschillende
druivenrassen of juist een ras inclusief de ligging en grondsoort

zijn van invloed op de smaak van
de wijn. Misschien een idee om
zelf eens voor de Griekse wijngod
Bacchus te spelen in de Heemsteder achter het fornuis en wijn te
maken.
Tekst en foto’s: Bart Jonker

Studio

Lesrooster
Studio De Nieuwe Lente
MAANDAG - OCHTEND

Wespen, nuttige lastpakken
Geef toe, niemand zit te wachten
op de gewone wesp (Vespula vulgaris) die rond je heen zoemt en
angst inboezemt door zijn pijnlijke steek. De wespen vormen een
grote insectengroep, waarvan er
in Nederland 300 soorten voorkomen. Ook de hoornaar (Vespa crabro) behoort hiertoe. Wespen zijn verwant aan bijen en
mieren, die de orde vliesvleugelen (Hymenoptera) vormen. Veel
wespen soorten leven solitair of
kunnen parasiet zijn. De gewone
wesp is echter een sociale soort
die net als bijen een nest bouwen
met een koningin, werksters en
mannetjes. Alleen de wijfjes steken en gaan na het steken niet
dood, in tegenstelling tot bijen.
Ze spuiten na het steken een gif
via hun legboor. In principe hoeft
een wespensteek niet gevaarlijk te zijn, maar wel voor mensen
die er overgevoelig en er allergisch voor zijn. De koningin begint in de lente aan het nest en
zoekt droog hout om tot een brij
te kauwen. Daarvan maakt ze een
nest met enkele cellen, ook op
plekken waar de mens niet op zit
te wachten, bijvoorbeeld op zolders of onder dakgoten. De brij
wordt hard en noemt men wespenpapier. In elke cel wordt een
eitje gelegd door de koningin. Uit
de eitjesYoga
komen
& Meer maden die worden gevoerd met fijngekauwde
insecten. De maden verpoppen
tot werksters die de taak overnemen van de koningin. De wespen
zijn in dit stadium nuttig voor de
mens omdat ze schadelijke insecten opruimen en aan de larven
voeren.
Vanaf augustus worden ook grotere cellen aangelegd waaruit
nieuwe koninginnen ontstaan.
Uit de onbevruchte eitjes ontstaan ook mannetjes, die na verpopping de koningin bevruchten. De mannetjes sterven daarna en de staat valt uiteen. De
werksters hebben dan geen werk
meer in het nest en worden op
dat moment hinderlijk voor de
mens, omdat ze andere voedselbronnen moeten zoeken. De gewone wesp leeft in staten van
soms meer dan 4000 individuen.
(Bron: Landelijk Nederland.)
Druiven: Bacchus spelen in je
eigen tuin
Altijd leuk zo’n druivenstruik (Vitis
vinifera) die langs de schutting of
pergola klimt en vruchten geeft.
Het is een fraaie en leuke aanwinst voor je tuin. De druif is in
verschillende rassen bekend in de
witte of blauwe vorm en is al van
oudsher bekend. De struik slingert zich letterlijk om alles heen.
De takken kunnen ook opgebonden worden met verstelbare binders aan de schutting of pergola
om de struik te leiden. De druif is
dol op veel zon en een plek op het
zuiden in de tuin is daarom aanbevelenswaardig. De struik houdt
niet van te natte voeten en verlangt ook wat ruimte om te kunnen groeien. Ook mag de grond
niet te zuur zijn of klei bevatten.
Het liefst heeft de druif kalkhoudende humusrijke grond. Knip
overtollige scheuten van de druif
af, die kosten de plant anders te

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

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

Telefoon:

5

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder

Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet:
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
-

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

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
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Zaterdag aanstaande
Bosfair in Groenendaal
Regio - Een aantal malen heeft
de Heemsteedse Bosfair plaatsgevonden in wandelbos Groenendaal. Een sfeervol evenement
waar je rustig langs kraampjes
kunt slenteren die allerlei moois
verkopen. Wegens de Covid-19
crisis konden enkele Heemsteedse Bosfairs niet doorgaan.
Organisator Launique heeft alle zeilen bijgezet om de volgende Bosfair toch plaats te laten vinden en wel op zaterdag 5 september. Overigens is op 10 oktober
de daaropvolgende editie. Beide
fairs zijn uiteraard in aangepaste
vorm, zich houdend aan de nieuwe richtlijnen van het RIVM maar
daarom niet minder sfeervol. De
organisatie gaat ervanuit dat u de
regels zult respecteren.
U kunt de Bosfair bezoeken op de

World
Cleanup Day
in Heemstede

Heemstede - Op zaterdag 19
september is het World Cleanup
Day: een krachtige ‘groene golf’
van opruimacties verspreid over
180 landen. Agora Club Kennemerland, onderdeel van de wereldwijde serviceclub Agora, organiseert op drie locaties verspreid over Heemstede opruimacties: op het Josef Israëlsplein, in
de Bloemenbuurt en in het Groenendaalse Bos.
Samen zwerfafval opruimen,
daarmee wordt Heemstede een
stuk schoner. Doe ook mee aan
deze opruimacties op zaterdag
19 september op één van de drie
locaties bij jou in de buurt. Om
12:30 uur start de opruimactie op
het Josef Israëlsplein, de speeltuin in de Bloemenbuurt en bij de
grote parkeerplaats in het Groenendaalse Bos. De verdeling over
de verschillende locaties wordt
later bekendgemaakt.
Meld je hiervoor aan op de web-

Bigstockphoto

Burgemeester Van Rappartlaan
waar een slinger van kramen een
sfeervolle markt vormt. De leukste producten worden aangeboden, denk aan brocante, homedecoratie, fashion, bloemen, kinderkleding en nog veel meer.
U kunt er een dagje uit van maken. Speeltuin Groenendaal en
Kinderboerderij t’ Molentje zijn
eveneens geopend. Kinderen
hoeven zich niet te vervelen: ze
kunnen meedoen aan een workshop, ponystappen of zich laten
schminken. Voor de inwendige
mens kunt u terecht op het horeca plein. Op de website van Launique kunt u zich daarvoor aanmelden: https://launique.nl/aanmeldformulier/
De Bosfair is gratis toegankelijk
en duurt van 11.00 tot 17.00 uur.

Start cursus vaarbewijs
Regio - Zomer op het Hollandse water. Dat was hoe veel mensen vakantie vierden deze zomer.
Met een aangeschaft, gehuurd of
geleend bootje of je eigen vertrouwde scheepje. Het werd druk
op het water. Fysiek konden we
zo anderhalve meter afstand houden. Maar konden die bootjes dat
ook?
Oeps daar ging het toch bijna mis… Tja het lijkt allemaal zo
makkelijk, maar in de praktijk van
het varen word je toch gecon-

fronteerd met een hoop aanduidingen en regels op het water.
En die zijn er natuurlijk niet voor
niets! Met meer vertrouwen het
water op? Volg een cursus vaarbewijs! Interessant, leerzaam en
met een diploma op zak veilig het
water op. Op 23 september start
een nieuwe cursus in het Kennemer Sportcentrum te Haarlem.
Kijk op www.vaarbewijs-haarlem.
nl voor meer informatie of bel:
06 18665376.

Foto: Harry Opheikens

Trimclub E.M.W.G. start weer
Heemstede - Trimclub En Maar
Weer Gewoon (E.M.W.G.) gaat
zaterdag 5 september weer
van start. Het klinkt een beetje
vreemd als E.M.W.G. ook gewoon
tijdens de hele zomer getrimd
heeft, echter niet onder leiding
van een officiële trainer.

wegen, maar ook van de heerlijke natuur. Op dit moment telt de
club 19 leden, maar er mogen
best wel wat meer trimmers mee.
Wees gerust, u hoeft geen volleerde trimmer te zijn. De gezel- Foto aangeleverd
ligheid en sociale sfeer staan bij
de club ook hoog in het vaandel.
De club bestaat inmiddels 50 jaar
Vanf zaterdag gaat dat wel ge- en is altijd een mannenclub gebeuren onder leiding van trainer weest, maar ook dames zijn van Vogelenzang - Het IVN organiseert samen met Landschap
Gerald Garrelts, die al 20 jaar de harte welkom.
Noord-Holland zaterdag 12 septrainer van de club is en zijn 21ste
seizoen in gaat.
Het startpunt is op de parkeer- tember een werkdag Hooien op
Elke zaterdagmorgen traint de plaats voorbij restaurant Groe- Woestduin. Dit hooien is nodig
club tussen 8 en 9 uur in het nendaal en om 8 uur gaan de om de natuur- en recreatiewaarGroenendaalse Bos. Het is niet al- club het bos in. U bent welkom de van dit prachtige landgoed
verder te vergroten. Het IVN gaat
leen genieten van het lekker be- voor een proeftraining.
op deze werkdag met een groep
enthousiaste natuurliefhebbers
een dag actief buiten aan de slag
in de gezonde buitenlucht. Met
deelnemers die het leuk vinden
om de handen uit de mouwen
te steken voor de natuur. Doet u
mee?
Deelnemers aan deze werkdag
gaan op diverse open plekken in
het bos hooien; dit is nodig om
het bos op een aantal plaatsen te
gaan verschralen. Door het verschralen/hooien nemen bijzondere planten toe waaronder soor-

IVN-werkdag hooien op Woestduin
ten als Klein Tasjeskruid. En we
gaan op een aantal plekken langs
het pad Adelaarsvaren weghalen
om zo het pad beter begaanbaar
te houden. Onder de noemer
Leyduin vallen de buitenplaatsen
Leyduin, Oud-Woestduin en Vinkenduin.
Verzamelen om 9.30 uur op de
parkeerplaats Kakeleye van landgoed Leyduin. De werkdag duurt
tot 15.00 uur. Deelnemers wordt
gevraagd om zelf voor werkkleding, laarzen en eigen koffie/thee/lunch mee te brengen.
Wel wordt gezorgd voor gereedschap, begeleiding, werkhandschoenen en een stuk lekkerevlaai voor bij de koffie Voor meer
informatie bel of mail met Marc
van Schie, 06-22575748. Aanmelden kan via:
marcmargriet@hetnet.nl.

site van World Cleanup Da, en klik
op de kaart van Nederland op de
pijl van locatie Heemstede, Josef
Israëlsplein: www.worldcleanupday.nl/cleanup-acties/
Na de online aanmelding ontvang je een bevestigingsmail.
De Gemeente Heemstede steunt
deze actie en stelt handschoenen, grijpers en vuilniszakken beschikbaar voor de deelnemers.
De gemeente zorgt er ook voor
dat het afval na afloop van het inzamelen op de drie locaties wordt
opgehaald.
Hulpmiddelen en
RIVM-richtlijnen
Tijdens het opruimen worden de
RIVM-richtlijnen in acht genomen; daarom kan je jouw materiaal komen ophalen op een van
de drie locaties en in tweetallen
aan de slag, op afstand van elkaar.
In verband met het coronavirus
zijn er desinfecterende middelen en worden vooraf de materialen gereinigd. Rekeninghoudend met Covid-19 wordt afzonderlijk en niet in grote groepen
afval opgeruimd. Bewaar afstand
en annuleer je aanwezigheid bij
klachten.

Heemstede zoekt nog
meer Junior Cyber Agents
Heemstede - Om de strijd aan te
gaan met cybercriminaliteit is gemeente Heemstede sinds begin
maart dit jaar op zoek naar Junior Cyber Agents: kinderen tussen
8 en 12 jaar die door het spelen
van HackShield leren hoe ze zichzelf en hun omgeving wapenen
tegen online gevaren. Afgelopen
juli zijn de beste cyber agents
door de politie en door burgemeester Nienhuis gehuldigd.
De maatschappij digitaliseert in
toenemende mate. Economisch
en maatschappelijk biedt dat
kansen, maar er zijn ook risico’s.
Steeds meer mensen worden het
slachtoffer van cybercrime. De
aanpak van digitale criminaliteit
staat daarom hoog op de lokale
en regionale veiligheidsagenda’s.
Begin dit jaar behoorde Heemstede tot de eerste zeven gemeenten die onder de vlag van NoordHolland Samen Veilig met de pilot HackShield zijn gestart.
HackShield Future Cyber Heroes
is een educatieve game die achttot en met twaalfjarigen spelenderwijs opleidt tot Junior Cyber
Agents. In de game gaan de kinderen op avontuur met de fictieve karakters Sanne en André. Samen vinden zij oplossingen voor
digitale problemen zoals identiteitsfraude, cyberpesten en misbruik van privacy. Het spel is zo
opgezet dat de kinderen ook hun
omgeving betrekken bij het leer-

proces. Zo leren de Cyber Agents
niet alleen zichzelf, maar ook hun
omgeving te beschermen tegen
online gevaar.
Vanaf 2 september start een nieuwe campagne en sluiten nog
eens 18 gemeenten in NoordHolland aan op zoek naar nieuwe
Junior Cyber Agents. Ook Heemstede doet weer mee.
De burgemeester doet wederom een oproep aan alle kinderen,
ouders, verzorgers en opa’s en
oma’s, zie https://youtu.be/0BLwABgZy4.
Ben of ken jij iemand die kwaadaardige hackers te slim af is en
het in zich heeft om zichzelf en
de gemeente te beschermen tegen online gevaar? Dan is dat de
Cyber Agent die we zoeken en
die samen met de politie en burgemeester gaat zorgen voor een
veilige digitale wereld!
De beste Cyber Agents uit Heemstede worden in december gehuldigd door de politie en de burgemeester. Noord-Holland wordt
de eerste provincie met zijn eigen
team van Junior Cyber Agents.
Je kunt HackShield online spelen
op joinhackshield.nl/ of download de game in de App store.
Via joinhackshield.nl/gemeente/
heemstede zie je het aantal Cyber Agents en hun behaalde scores binnen jouw gemeente.

Groente- en fruitmand voor
Ton van den Brink van KIMT
Heemstede - Afgelopen dinsdagavond 25 augustus werden Ton
van den Brink en zijn vrouw Ria
bezocht door twee bestuursleden van Kom In Mijn Tuin (KIMT).
Ton was vaak aanwezig bij activiteiten op KIMT om daar vervolgens een verslag van te schrijven
in de Heemsteder. Als dank daarvoor werd een mand samenge-

steld met gezonde lekkernijen
uit de tuin. Bijna dertig jaar lang
schreef hij leuke stukjes. Archiveren op de computer heeft hij
nooit gedaan, dus de foto’s zijn
weg. Gelukkig heeft hij wel alles
op jaartal in orders bewaard. Ton
laat de kast vol ordners zien.
Bijdrage en foto’s:
Monique Rusman
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GezondOud: gezondheidsvoordelen Klassiekers in Heemstede
van sporten in de buitenlucht
Heemstede - Bij GezondOud kun
je het hele jaar door sporten op
de mooiste plekken in de natuur.
Zo sporten wij wekelijks met gezellige groepen in het Groenendaalse Bos, Landgoed Leyduin,
Landgoed Middenduin en de
Haarlemmerhout. Naast dat het
lekker en gezellig is, heeft buiten
sporten ook nog eens een hoop
gezondheidsvoordelen.

Al heel wat jaren wordt de relatie
tussen natuur en gezondheid onderzocht met tot op heden louter positieve resultaten. Zo zorgen het vele groen, de frisse buitenlucht en de rust voor allerlei
zintuiglijke prikkels en een ontspannen gevoel. Daarbij heeft
onderzoek aangetoond dat zonlicht een directe invloed heeft op
je hormoonstelsel. Het gelukshormoon endorfine wordt aangemaakt, wat je schildklier stimuleert. Dit zorgt ervoor dat je
meer energie krijgt. Ook maak je
door zonlicht meer witte bloedlichaampjes aan, waardoor je lichaam beter beschermd wordt
tegen bacteriën en virussen. Vitamine D, dat je lichaam aanmaakt
uit zonlicht, zorgt weer voor sterkere botten, een fitter gevoel en

Foto aangeleverd door GezondOud

een beter slaapritme. Ook niet
onbelangrijk: het is bewezen dat
sporten in de buitenlucht een
vertragende werking heeft op
dementie.

chen is een dag niet geleefd.
Er wordt gesport in groepen van
maximaal 15 deelnemers en alle RIVM-richtlijnen worden gerespecteerd. Binnen de groep kan iedereen deelnemen op zijn eigen
De buitentrainingen van Gezon- niveau. Na afloop van de training
dOud worden gegeven door pro- wordt er een kopje koffie gedronfessionele trainers. Tijdens de trai- ken op het terras van de nabijgening wordt gewerkt aan de condi- legen horecagelegenheid.
tie, de stabiliteit, de mobiliteit en
doen we diverse spierversterkende oefeningen. De trainingen zijn Kijk voor meer informatie op
lekker inspannend maar ook oer- www.gezondoud.nl of bel 06gezellig. Want een dag niet gela- 53837045.

Proefvaartdagen bij Jachthaven Poelgeest
Oegstgeest - Op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september organiseert Jachthaven Poelgeest
proefvaartdagen met de boten
van Antaris, Maril en Maxima. Op
de proefvaartdagen is het mogelijk vrijblijvend kennis te maken met deze sloepen en tenders. Poelgeest staat al jaren bekend vanwege de super luxe Antaris en Maril sloepen en haar assortiment Maxima tenders met
buitenboordmotoren. De tenders van Maxima worden geleverd met Honda of Suzuki buitenboordmotoren in afmetingen
van 4,85 tot 7,30 meter. Deze boten onderscheiden zich in comfort en gebruiksgemak voor een
zeer scherpe prijs. Van de Friese sloepenbouwer Maril liggen
de 6 & 7Nxt klaar voor een proefvaart. Beide modellen zijn uitermate populair en combineren eigentijdse lijnen met een klassieke en elegante vormgeving. Kenmerkend voor deze sloepen is het
handige deurtje naar het zwemplateau en uitgebreide mogelijkheden om ook wat langere trips

Foto aangeleverd door Jachthaven Poelgeest

te maken. Naast de nieuwe Maril
liggen ook de immens populaire
Antaris Fifty5 en Sixty6 klaar voor
een proefvaart. Met deze vernieuwende modellen heeft Antaris zeer veel succes. De strakke
lijnen, royale ruimte en perfecte
vaareigenschappen maken deze
modellen al jaren achtereen zeer
populair. Door de bijzonder grote drukte dit vaarseizoen is het

zaak snel te beslissen om in het
voorjaar verzekerd te zijn van een
nieuwe boot. Kom dus langs op
het Proefvaartweekend. De vloot
ligt klaar op vrijdag 4, zaterdag 5
en zondag 6 september van 11.00
tot 17.00 uur bij Jachthaven Poelgeest aan de Hugo de Vrieslaan 1
in Oegstgeest.
Meer informatie vindt u ook op
www.poelgeest.nl.

Boom waait om
op Zomerlaan
Heemstede - De storm Francis
richtte afgelopen week ook enige schade aan in de regio Kennemerland. De brandweer was druk
met stormschades.
Ook in de Zomerlaan in Heemstede was het woensdagochtend 26
augustus raak. Een boom is omgewaaid en de brandweer heeft
de boom in stukken moeten zagen om de weg weer vrij te krijgen.

De Porsche 356 is een levenslange passie
Heemstede - Een jongetjesdroom. Dat is wel
wat boven komt drijven in onze serie van oldtimers en hun eigenaren. De Porsche 356 C uit
1965 van makelaar Marc Hommes (58) valt zeker in deze categorie. “Ik zag als kind de Rijkspolitie rondrijden in deze wagen. De topsnelheid was toen 175 km per uur en de gemiddelde automobiel haalde 100 km. Voor de jongens
van de Rijkspolitie een eitje om overtreders aan
de kant te zetten”, grijnst hij. “De opvolger voor
de politie werd overigens de Porsche 911 Targa.”
Het ontwerp van de klassieker liet hem niet meer
los en toen hij geld genoeg gespaard had kon hij
er een op de kop tikken in 1997. Het bleek dat
toen de auto in Stuttgart van de band rolde deze
direct is overgebracht naar de Verenigde Staten
om na zo’n 40 jaar weer terug te keren in Europa.
Via een handelaar in het Zeeuwse Goes kwam
de Heemstedenaar in het bezit van de auto. De
rit vanuit Goes herinnert hij zich goed: “Er viel
niet mee te rijden, want de bodem was in slechte staat en bovendien had hij een Amerikaans
kenteken. Hij stond dus op een aanhanger en ik
heb de hele weg in mijn achteruitkijkspiegel gekeken, zo trots was ik.” Jarenlang stond hij in zijn
garage en van de aanblik werd Marc al blij. Toen
hij meer tijd kreeg pakte de makelaar het rigoureus aan en sleutelde tot alle onderdelen weer
in orde waren. De motor was hem bekend, want
die was afkomstig van de Volkswagenfabriek,
zoals veel van de onderdelen die Ferdinand Porsche gebruikte in het model 356. In totaal werden er tussen 1948 en 1965 76.313 exemplaren
van gebouwd.
Marc Hommes heeft dus een van de laatste
exemplaren, de Porsche 356 C in volledig originele staat. “Voor mij was van belang dat de 356
C schijfremmen heeft en geen trommelremmen,
die zijn namelijk veel bewerkelijker.”

neel geboortecertificaat en een compleet
handboek met uitleg van elk onderdeel bij. “
Wat is naast de liefde en de passie voor de vintage Porsche de grootste charme?
“Wat mij zo fascineert aan dit model is dat in 70
jaar tijd het model niet wezenlijk is veranderd.
Als je de allernieuwste 911 ziet is het de echte
opvolger van mijn model 356. Dat kun je volgens
mij van geen enkel ander automerk zeggen.”
Mirjam Goossens

Heeft u ook een oldtimer met een verhaal en wilt u
hierover vertellen in de Heemsteder? Laat dit dan
per e-mail weten aan de redactie: redactie@heemsteder.nl, o.v.v. ‘Klassiekers in Heemstede’. Wie weet
Toch gaat hij afscheid nemen van zijn collec- komen we bij u langs en komt uw bolide ook in de
torsitem: “Ik vind dat je vaker met zo’n wa- krant! Staat uw bolide in de krant? Dan kunt u een
gen moet rijden dan ik doe. Met wat simpe- afspraak maken voor een gratis APK-keuring bij
le aanpassingen is dat voor de nieuwe eige- Garage Turenhout, Raadhuisplein 7 in Heemstede,
naar goed te doen. Ik heb er zelfs een origi- tel.: 023-5291125.

Foto: Michel van Bergen

Publieksjury kiest favoriete Pauw-kunstwerk
Heemstede/Bennebroek - In het
kader van het Adriaan Pauwjaar
heeft Lionsclub Heemstede-Bennebroek begin maart een wedstrijd uitgeschreven voor inwoners van Heemstede en Bennebroek met als insteek een kunstwerk te maken over Adriaan
Pauw.

van 7 tot 30 september te zien in
de burgerzaal van het raadhuis in
Heemstede.
Opvallend is de gevarieerdheid
aan inzendingen: van schilderijen en gouaches tot keramiek, en
van portretten tot afbeeldingen
van het Oude Slot. Bovendien is
de kwaliteit hoog, aldus Hans Peters van de vakjury.

dens de reguliere openingstijden), of via de site van de Lions
(www.adriaanpauwbylions.nl).
De winnende kunstwerken worden begin oktober bekendgemaakt.

De wedstrijd is een initiatief van
de Lions, in samenwerking met
de Stichting Adriaan Pauw. BeiInmiddels is de inzendingsterde clubs zijn heel blij met het enmijn verstreken en heeft een Publieksjury
thousiasme van de deelnemers
vakjury een selectie van twintig Nu is het publiek aan zet om en met de grote hoeveelheid inkunstwerken gemaakt. De jury een keuze te maken voor de drie zendingen. Zo blijkt maar weer
bestaat uit Hans Peters (beeldend mooiste, meest creatieve kunst- dat de belangstelling voor Adrikunstenaar), Karola Veldkamp werken. De winnaars worden be- aan Pauw groot is en dat de cre(kunstenaar) en Marianne We- loond met een geldprijs. Het pu- ativiteit onder de inwoners van
ver (bestuurslid Stichting Adriaan bliek kan stemmen op de ten- Heemstede en Bennebroek (en Onthulling van het beeld van Pauw dat Hans Peters begin 2020 maakte n de hal van het raadhuis van HeemPauw). Deze twintig werken zijn toonstelling in het raadhuis (tij- omgeving!) hoog is.
stede (foto aangeleverd door Stichting Adriaan Pauw).

Nieuwe bundel van dichter Lars van der Werf

Hoop voor iedereen: ‘Komt wel goed’
Heemstede - Het leven kent pieken en dalen, soms zitten we wat
langer in een dalletje. Maar dichter Lars van der Werf (Rotterdam,
1987) laat ons weten: Het komt
wel goed. Het is tevens de titel
van zijn vijfde dichtbundel die
hij op zaterdag 29 augustus signeerde bij Boekhandel Blokker.
Hij maakte er ter plekke een kort
persoonlijk en hoopgevend tekstje bij op zijn kenmerkende typemachine.

Interview met winnaar Libris
Literatuurprijs Sander Kollaard
Heemstede - Zaterdag 5 september is er een interview met Sander Kollaard, de winnaar van de
Libris Literatuur Prijs 2020 over
zijn boek ‘Uit het leven van een
hond’, ’s middags om 16.00 uur
bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede. Arno
Koek gaat in gesprek met Sander Kollaard over zijn boek, over
de bekendmaking en zijn leven in
Zweden.

“Ik ben een geboren optimist”,
verklaart Van der Werf ernstig.
“Ik ben ermee opgegroeid. Mijn
oma zei altijd: “Komt het vandaag
niet goed, dan komt het morgen wel goed. En als het morgen
niet goed komt, dan zien we wel.”
Je moet altijd optimistisch blijven, vind je niet?”, peinst hij. “Het
coronagedoe is natuurlijk k..,
maar ook daar komt wel weer een
oplossing voor. Niet dat ik niet
klaag, maar dat is oké, het hoort
bij optimisme.”
Vrij snel is duidelijk dat de jonge dichter ook een performer is
die optreedt bij feestelijke gelegenheden. Die liggen nu al enige tijd stil, dus moet hij momenteel moed putten uit zijn eigen
positieve gedichtjes: “Financieel
is het natuurlijk een drama voor
de cultuursector, maar ook dat
komt wel goed. Niet alles natuurlijk, want uiteindelijk gaan we allemaal dood. Dat is een zekerheid
en maar beter ook.”

Deze roman beslaat een zaterdag
uit het leven van Henk van Doorn,
56, IC-verpleegkundige, alleenstaand. Hij wordt wakker, ontbijt, laat de hond uit, doet boodschappe. Het wordt allesbehalvensfilosofieën en zij zijn van alle
leeftijden, volgens de tekstschrijver: “Laatst kwam er in Rotterdam
een 9-jarig meisje naar mij toe
die mijn gedichten leest. Kinderen zijn tegenwoordig blijkbaar
vroeg volwassen.

Dus hierbij:
Niet vergeten op
verrassingen te rekenen
met je ‘het komt nooit meer goed’,
want
toekomsten kun je
niet al tekenen,
alsof je nu weet
Ach, een dichter is maar een soort wat het leven
van doorgeefluik, zoals Ilja Leo- overmorgen doet
nard Pfeijffer onlangs zei bij Zomergasten. Wat de mensen er- De bundel ‘Komt wel goed’
mee doen moeten ze zelf weten. (€12,99) is onder meer verkrijgZe mogen mij naar hartenlust ci- baar bij Boekhandel Blokker.
Vooral vrouwen laten hem we- teren en overschrijven op kaarten
ten inspiratie te halen uit zijn le- en op het krijtbord in de keuken.” Mirjam Goossens

Muzikale reis met Cathelijne Noorland
en Dana Zemtsov op Huis te Manpad
Heemstede - Velen besluiten
vanwege het coronavirus dit jaar
vakantie te vieren in eigen land.
Op zaterdag 5 september neemt
pianiste en programmeur Cathelijne Noorland het publiek van
Podia Heemstede samen met altvioliste Dana Zemtsov graag mee
op een muzikale reis naar de geliefde vakantielanden Frankrijk
en Duitsland in de buitenlucht

van Huis te Manpad aan de Herenweg 7-11 in Heemstede. En
met de achtergrond van Dana (geboren in Mexico, uit Russische ouders met een Joodse achtergrond, ging naar een Franse
school in Noorwegen en groeide
op in Nederland) ontbreekt ook
Rusland niet.
Het duo speelt werken van Schumann, Debussy, Enescu, Rachmaninov, Glazunov en Prokofjev.
Dana Zemtsov won in 2010 de
Avond van de Jonge Musicus en
vertegenwoordigde ons land bij
de Eurovision Young Musicians
in Wenen en zette zichzelf op de
muzikale kaart door het winnen
van diverse internationale concoursen. In de loop van de jaren
heeft Dana een stevige carrière
opgebouwd.

Heemstede - Net als in Bloemendaal gaan ook in Heemstede de
Open Monumentendagen 2020,
die gepland stonden op 12 en 13
september, niet door. De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB), organisator van
dit jaarlijkse evenement, heeft dit

besluit genomen gezien het gering aantal deelnemende locaties
en de beperkingen als gevolg van
de verplichte coronaregels. De
HVHB betreurt dit besluit, maar
belooft aan de Open Monumentendagen 2021 extra aandacht te
besteden.

Toegang vrij, maximaal 30 personen. Aanmelden verplicht via
info@boekhandelblokker.nl
of
023 5282472.
Bij deze bijeenkomst worden de
coronaregels in acht genomen.

achter het fornuis

Een van de heerlijkste ingrediënten
om mee te koken is mosterd. Mosterd is al sinds de Grieken en Romeinen bekend als smaakmaker.
De Romeinen kenden er zelfs geneeskrachtige eigenschappen
aan toe en legden kompressen met hete mosterd op gevoelige gewrichten. Na hun lange veldtochten gebruikten ze ook
mosterd in een heet voetbad. Volgens de overlevering zou het
namelijk de kans op verkoudheid verminderen, de vermoeidheid opheffen en de spieren stimuleren.
Het Franse Dijon was sinds de Middeleeuwen al het centrum
van de mosterd. In de 14de eeuw hanteerde Filips de Stoute
in Dijon de wapenspreuk ‘Moult me Tarde’. Deze verbasterde
tot ‘moutarde’, het Franse woord voor mosterd. In 1856 werd in
Dijon het azijn in de mosterd door sap van onrijpe druiven vervangen. Daarom is de smaak van Dijonmosterd onmiskenbaar
en minder zuur.

Benodigdheden (4 personen):

• Een flink (been)hammetje
• 1 el honing
• 1 ui fijngesneden
• 1 glas droge witte wijn
• 1 dl bouillon
Pianiste Cathelijne Noorland (foto
door jan Verburg).

Werkzaamheden
ProRail
Heemstede - Van donderdag 10
september 22 uur tot en met vrijdag 11 september 7 uur voert
ProRail diverse werkzaamheden uit aan en rond het spoor in
Heemstede. Deze werkzaamheden kunnen geluidshinder voor
de omwonenden veroorzaken.
Meer informatie op:
www.prorail.nl.

(water en bouillonblokje)

• 4 el Franse sterke
Dijonmosterd
• 3 el olijfolie
• zout
• peper
• wat fijngehakte basilicum

Bereiding:
Kook even de bouillon.
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Smeer de ham in met de honing om het een beetje te karamelliseren en voor het zoetje in de smaak.
Leg de uisnippers in een ovenschaal en leg de ham hier bovenop. Voeg een beetje zout en peper toe.
Meng vervolgens de bouillon met de witte wijn, mosterd, olie,
basilicum en breng op smaak.
Schenk het mosterdmengsel over de ham en de uien in de
schaal en zet deze in een hete oven (180 graden).
Verlaag na 35 minuten de temperatuur van de oven naar ca 100
graden. Rustig nog 55 minuten laten garen.
Af en toe met een juslepel de ham begieten met de mosterdsaus, zodat de ham sappig blijft. Serveren met een frisse
gemengde salade en wat frietjes.
Wijnsuggestie:
Uiteraard drink je
bij dit gerecht uit
Dijon een rode
Bourgognewijn,
zoals bijvoorbeeld
een
Bourgogne
Côte Chalonnaise.
Vraag uw wijnhandelaar of slijter.
Bon appetit!

3 september

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

5 september

Muzikale reis met Cathelijne
Noorland en Dana Zemtsov
op Huis te Manpad. Herenweg
7-11, Heemstede. 2 voorstellingen, aanvang: 17 u. en 19.00 u.
(stipt), melden bij de ingang
van het landgoed. Entree:
€17,50. Kaarten en informatie
via www.podiaheemstede.nl.
Interview met winnaar Libris
Literatuurprijs Sander Kollaard.
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138, Heemstede. Om 16
u. Toegang vrij, max. 30 pers.
Aanmelden verplicht via info@
boekhandelblokker.nl of 0235282472.
Bosfair - Wandelbos Groenendaal. Van 11-17 u. Gratis toegang. Aanmelden op: https://
launique.nl/aanmeldformulier/

13 september

Deze week gaat de Heemsteder achter het fornuis daarom
de Franse Bourgondische keuken in. Een klassieker: jambonneau dijonnaise – een beenhammetje – met de Franse mosterd
uit Dijon. Niet alleen in Frankrijk, maar ook in Frans België (Wallonië) wordt dit smakelijke en populaire gerecht graag geserveerd.

morphoses’ uit bij Channel Classics, waarover de pers, zowel nationaal als internationaal lovend
Cathelijne Noorland won vele was.
nationale en internationale prijzen waaronder het Vrienden- Er zijn twee voorstellingen, aankransconcours van het Concert- vang: 17.00 uur en 19.00 uur
gebouw en speelde met veel be- (stipt), melden bij de ingang van
kende musici samen. Sinds 2009 het landgoed. Entree: €17,50.
vormt zij een duo met Dana ZemAltvioliste Dana Zemtsov (foto tsov. Dana en Cathelijne brachten Kaarten en informatie via:
door Studio Unfolded).
in 2015 hun cd ‘Romantic Meta- www.podiaheemstede.nl.

Open Monumentendagen in
Heemstede gaan niet door

De magie van
mosterd in
jambonneau
dijonnaise

ve een doodgewone zaterdag als
Henks hond ziek blijkt. Het dier
zal sterven, niet vandaag of morgen, maar binnen afzienbare tijd.
Dat gegeven gaat als een sleepnet over de bodem van de dag en
haalt de gebruikelijke gedachten
boven: dat de tijd maar één richting kent; dat we zo kwetsbaar
zijn; dat we zo eenzaam zijn, hoeveel liefde we ook vinden.

▲

Foto aangeleverd door Boekhandel Blokker.
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Senioren Big Band Kennemerland op Landgoed Groenendaal. Landgoed Groenendaal, Groenendaal 3, Heemstede. Om 17 u. Reserveren verplicht, via info@landgoedgroenendaal.nl of tel.: 023-5281555.
Datum: zondag 13 september
2020. Aanvang: 17.00 uur, ontvangst en diner op het tuinterras. Reserveren: Verplicht, via
info@landgoedgroenenedaal.
nl of telefonisch: 023 528 1555.
Adres: Landgoed Groenendaal,
Groenendaal 3, Heemstede.

8 t/m 30 september

Puzzelactie Adriaan Pauw
WCH. 23 deelnemende winkels
in WCH.

19 september

World Cleanup Day in Heemstede. Josef Israëlsplein, de
speeltuin in de Bloemenbuurt
en bij de grote parkeerplaats
in het Groenendaalse Bos. Start
12.30 u. Aanmelden via: www.
worldcleanupday.nl/cleanupacties/.

Spectaculaire
boomverplaatsing
Heemstede - Het was geen klein
apparaat, dat ’s morgens afgeleverd werd bij de Havenstraat, dus
er ging iets spannends gebeuren.
Tussen 1 september en 9 oktober wordt de Havenstraat heringericht en een onderdeel daarvan is het verplaatsen van een
tweetal bomen. Dat vond plaats
op maandag 31 augustus en gaf
veel bekijks.
Allereerst werden veel uithangende takken verwijderd ter
voorkoming van schade aan de
omgeving. Vervolgens werden de
bomen een voor een met de grote machine verplaatst en dat was
natuurlijk een spectaculair moment. De bomen zijn ongeveer
10 meter verplaatst en staan nu
voor de flat/horecagelegenheid.

Foto: Harry Opheikens

Nieuws
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Heemstede

Aan de slag als vrijwilliger

Online aanvraag reisdocumenten en
rijbewijzen nu ook via uw DigiD
Het is nu ook mogelijk online reisdocumenten
en rijbewijzen aan te vragen. U start via
www.heemstede.nl zelf de aanvraag op met
behulp van uw DigiD. Ook de betaling vindt
meteen plaats. Daarna maakt u online een
afspraak voor de afronding van de aanvraag,
zoals het inleveren van pasfoto’s en het
afnemen van vingerafdrukken. U kunt ook
online aangifte van geboorte doen met uw
DigiD bij de gemeente waar uw kind geboren
is.

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram

De raadscommissies Samenleving, Middelen
en Ruimte houden vergaderingen op
respectievelijk 8, 9 en 10 september 2020 om
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis.
U kunt de vergadering volgen via
www.gemeentebestuur.heemstede.nl

Adresgegevens

Agenda raadscommissie Samenleving
8 september
• Opening en vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners
• Lokale steun Kenter Jeugdhulp (A)
• Rapportage Sociaal Domein 2019
(Q1 t/m Q4)
• Open House procedure ambulante
jeugdhulp (C) (Op verzoek van D66)
• Campagne #500kinderen
(Op verzoek van D66)
• Ontwikkelingen sociaal domein inclusief
Paswerk en RegioRijder
• Ontwikkelingen participatie
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt

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

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

Agenda raadscommissie Middelen
9 september
• Opening en vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners
• Concept Regionale Energiestrategie NoordHolland Zuid (RES NHZ)
• Privacybeleid
• Werkplan en begroting 2021
Metropoolregio Amsterdam (MRA)
• Gesprek over criteria ambtelijke
samenwerking

Als vrijwilliger van Home Start Humanitas
bezoek je voor de periode van een jaar
wekelijks een gezin met jonge kinderen.
Tijdens de coronaperiode ondersteun je hen
via videoverbinding, telefoon en post. En als
dit mogelijk is buiten op anderhalve meter
afstand. Op 14 september start de training (6
maandagochtenden), Meld je nog deze week
bij ons aan!
Voor een inwoonster van Heemstede zoeken
we naar iemand die in de tuin het onkruid wil
schoffelen. Ook moet er nog wat gesnoeid
worden. Tuingereedschap is aanwezig, alleen
de snoeischaar ontbreekt. Een kopje koffie
staat klaar!

Vergaderingen raadscommissies
september

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Gezinsondersteuner

Groene vingers

Een document aanvragen kan natuurlijk
ook nog steeds in het gemeentehuis.
Meer weten? Kijk op www.heemstede.nl

Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open.

Vacature Top 3

• Regionale energiestrategie
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Ruimte
10 september
• Opening en vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners
• Verzoek opheffen geheimhouding
informatie dossier Manpadslaangebied
• Verzoek tot opheffen opgelegde
geheimhouding advies ‘Gemeente
Heemstede/Advies grens bebouwde kom’
van externe jurist
• Herbenoemen voorzitter, tevens
monumenten lid, van de Adviescommissie
voor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede
• Uitvoering motie It giet oan
(8 november 2019)
• Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet
Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030
• Overzicht bouwprojecten
• Omgevingswet
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt
U kunt uw visie kenbaar maken
aan de commissie
Tijdens een commissievergadering mag u
uw visie en/of mening geven door gebruik
te maken van het spreekrecht. U kunt zich
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier
via (023) 548 56 37 of per e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl

Arbeidscoaches voor
Vluchtelingenwerk Heemstede

Als vrijwillige arbeidscoach bied je maatwerk
aan vluchtelingen om de eerste stappen te
zetten in de maatschappij richting werk of
studie. Het gaat om één op één begeleiding,
plaatsing naar vrijwilligerswerk, stages,
opleiding, werkervaringsplaatsen of betaald
werk. Je zoekt naar en benadert actief
bedrijven, opleidingen en diverse instanties.
Ook kun je helpen bij het opstellen van een
CV of een sollicitatievoorbereiding. Interesse?
Neem contact op!

Meer weten over het aanbod
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag
van 10.00-13.00 uur
telefoon: (023) 54 83 824
website: heemstede.wehelpen.nl
heemstede@wehelpen.nl
e-mail:

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Roerdomplaan 39, 46, 47, het plaatsen van
balkonbeglazing, wabonummer 675093,
ontvangen 21 augustus 2020
Tegen bovengenoemde aanvraag is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

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

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

omgevingsvergunning te verlenen.
Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede.
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit?
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen:
- per brief aan College van burgemeester en wethouders,
Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben
beslist.
In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

-

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

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

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

