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BEZORGERS/STERS

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

Pangsit (6 stuks) 
1+1 GRATIS

www.mandarin-heemstede.nl

ACTIE € 4,40
PER BESTELLING

Graag uw reservering
of bestelling telefonisch 

doorgeven vanaf 13.00 uur. 
Tel. 023-5284269

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Adriaan en Anna vertellen al wandelend over 400 jaar geleden
Gezelligheid voor jong en oud op de Adriaan 
Pauw Dag, aanstaande zaterdag in het centrum
Heemstede - In 1620 werd de 
schatrijke Amsterdamse koop-
man Adriaan Pauw ‘heer van 
Heemstede’. Dat betekende veel 
voor de plek waar we nu wonen. 
In 2020, precies vierhonderd jaar 
later, viert Heemstede dat met tal 
van activiteiten. Winkeliersvereni-
ging Centrum Heemstede Raad-
huisstraat & Binnenweg organi-
seert in de winkelstraat een Adri-
aan Pauw Dag op zaterdag 19 
september van 12 tot 17 uur.
 
Wat is er te doen?
Er zijn diverse plekken waar van 
alles gebeurt. Er is een aantal ge-
markeerde plekken in de winkel-
straat waar optredens plaatsvin-
den. Adriaan Pauw en zijn vrouw 
Anna van Ruytenburgh én de 
Muggenblazers zijn behalve op 
de podiumplaatsen al wande-
lend in de hele straat te zien. Adri-
aan Pauw en zijn vrouw lopen van 
de Raadhuisstraat (vanaf de We-
reldwinkel om 12 uur) over de 
Raadhuisstraat en de Binnenweg 
via de Binnendoor naar de Ble-
kersvaartweg en zijn het laatst te 
zien bij Albert Heijn (om ca. 16 
.45 uur). Zij vertellen over hun le-
ven 400 jaar geleden en je kunt 
met hen op de foto. Van 13.00 tot 

17.00 uur kunnen kinderen zich 
laten schminken. Wil je een Adri-
aan Pauw, een kater of een leeuw 
worden? Kom dan langs aan de 
Binnenweg op de hoek van de 
Julianalaan (voor het voormalige 
pand van de Roos). Daar staat Jon 
van Nieuwkerk met een palet aan 
kleuren en kwasten klaar om je te 
schminken.
 
Podiumplaats ING, 
middenplein Binnenweg
Er zijn nog veel meer activitei-
ten, waaronder muziek. Van 
12.00-14.30 uur: Schermvereni-
ging HollandSchermen houdt 
een schermdemonstratie. Speci-
aal voor kinderen zijn er specia-
le poppen waar ze mee kunnen 
‘schermen’. 13.00 uur: een optre-
den van de Muggenblazers uit 
Haarlem. 15.00 uur: Het Ampzing 
Genootschap treedt op.
 
Podiumplaats Raadhuisstraat 71
14.00 uur: Het Ampzing Genoot-
schap treedt op. 15.00 uur: Een 
optreden van de Muggenblazers 
uit Haarlem.
 
Podiumplaats tegenover AH 
(voormalig terras Tante Saar)
12.00 uur: een optreden van de 

Muggenblazers uit Haarlem. 
16.45 uur: Adriaan Pauw en Anna 
Van Ruytenburgh.
 
Winkeliers doen mee
Lopend door de winkelstraat 
ziet u dat enkele winkels Adriaan 
Pauw artikelen verkopen. Bij on-
der meer Alexanderhoeve is unie-
ke Adriaan Pauw Kaas te koop, 
Boekhandel Blokker biedt een 
Adriaan Pauw puzzel, Chocolate-
rie van Dam Adriaan Pauw cho-
colade en voor Adriaan Pauw wijn 
kunt u bij Gall & Gall terecht.
 
Adriaan Pauw Puzzel:
Wie is deze Adriaan Pauw?
De puzzel ‘Wie is deze Adriaan 
Pauw?’, oftewel ‘Raad wie deze 
winkelier is’ loopt van 8 tot en met 
30 september. Er zijn meerdere 
prijzen mee te winnen. Een wed-
strijdformulier vind je in een van 
de deelnemende winkels. Hoe los 
je de puzzel op? In 23 etalages 
hangt een poster van een winke-
lier of ondernemer uit ons winkel-
centrum. De foto’s treft u aan van 
voorin de Raadhuisstraat tot het 
einde van de Binnenweg, het be-
gin van de Bronsteeweg tot op de 
kop van de Blekersvaartweg. Vind 
jij de locatie van de 23 foto’s? En 

raad jij bij welke winkel of hore-
cabedrijf deze persoon hoort? 
Eén naam is al prijsgegeven! Vul 
de ontbrekende winkelnamen op 
het wedstrijdformulier in. Weet 
je van de personen ook nog de 
naam dan krijg je bonuspunten. 
Voor de goede inzendingen met 
de meeste bonuspunten heeft 
WCH 21 mooie prijzen te verloten.
 
Een veilige Adriaan Pauw dag
Ook tijdens de Adriaan Pauw dag 
houden we het natuurlijk samen 
veilig en coronaproof. Houdt u 
aan 1,5 meter afstand regel. Daar 
waar de optredens zijn van het 
schermen, muziek en Adriaan 
Pauw is een vlak gemarkeerd voor 
het optreden met stippen erom-
heen voor toeschouwers op 1,5 
meter. Het is leuk als u blijft staan 
om naar een optreden te kijken, 
maar houdt voldoende afstand 
van elkaar. Misschien is het wel 
lastig maar probeer bij de kinder-
schmink ook zoveel mogelijk af-
stand van elkaar te houden.
Kom gezellig winkelen op 19 sep-
tember en luister en kijk naar de 
diverse optredens. De Heer van 
Heemstede, Adriaan Pauw, be-
groet je en omarmt de slogan: 
Koop Lokaal!

Organisaties kunnen zich aanmelden
Extra sponsorgeld voor evenementen in Noord-Holland
Haarlem - De provincie Noord-
Holland wil meer bovenregionale 
culturele en sportieve evenemen-
ten in Noord-Holland een steuntje 
in de rug geven. Veel evenemen-
ten hebben te maken met extra 
maatregelen ter bestrijding van 
verspreiding van het COVID-19 vi-
rus. Dit brengt extra kosten met 
zich mee en tegelijkertijd vallen 
soms inkomsten weg. Daarom wil 
de provincie Noord-Holland de 
komende maanden meer evene-
menten eenmalig sponsoren en 
heeft daarvoor een bedrag van 
300.000,- beschikbaar.

Evenementen zijn belangrijk
De provincie heeft een sponsor-
beleid voor grote evenementen 
met een bovenregionale uitstra-
ling, zoals Bevrijdingspop Haar-
lem, het Dam-tot-Dam week-
end en MOOOISTE landschaps-
festival. De provincie Noord-Hol-
land heeft besloten om de grote-
re culturele en sportieve evene-
menten in Noord-Holland de laat-
ste maanden van dit jaar extra te 
ondersteunen. 2020 is een zwaar 
jaar voor de evenementensector. 
Evenementen hebben te kampen 
met de RIVM–richtlijnen en zien 

inkomsten wegvallen. Omdat 
evenementen belangrijk zijn voor 
de regionale economie en sociale 
cohesie maakt de provincie extra 
sponsorgelden vrij.
 
Extra sponsoring
Culturele en sportieve evene-
menten met een bovenregiona-
le uitstraling kunnen in aanmer-
king komen voor extra sponso-
ring. De provincie Noord-Holland 
gaat op zoek naar evenementen 
die voldoen aan de sponsorvoor-
waarden, maar evenementenor-
ganisaties kunnen zelf ook con-

tact opnemen als zij menen in 
aanmerking te komen. Belangrij-
ke voorwaarden zijn dat een deel 
van de sponsorbijdrage moet 
worden ingezet voor verduurza-
ming van het evenement en in-
clusiviteit. De regeling is geldig 
voor evenementen tot en met 1 
juni 2021. Het budget is beperkt, 
dus organisaties kunnen zich het 
beste zo snel mogelijk aanmel-
den.
Meer informatie is te vinden op: 
www.noord-holland.nl/Onder-
werpen/Toerisme_recreatie/Fes-
tivals_Evenementen.

In aangepaste vorm, inschrijving gestart

Heemstede Loop 2020 gaat door!
Heemstede - Goed nieuws voor 
alle hardlopers: de Heemstede 
Loop gaat dit jaar door en vindt 
plaats op zondag 25 oktober. 
Wel wordt de loop in aangepas-
te vorm georganiseerd. Vooraf-
gaande jaren was de Heemste-
de Loop het afsluitende hard-
loopevenement van het Sport-
Support Loopcircuit, maar dit 
jaar is dit juist het eerste hard-
loopevenement dat georgani-
seerd wordt. De inschrijving is 
geopend. Deelnemers kunnen 
kiezen uit twee afstanden: de 
Les Petits KidsRun (1,2 km) en de 
Run2Day Haarlem 5 km. Er wordt 
gestart in startvakken met min-
der deelnemers. Bij beide afstan-
den zijn er daardoor meerdere 
startschoten. Deelnemers krijgen 
tevens een evenementterreintijd 
mee, zodat de drukte bij de start 
wordt beperkt. De start en fi nish 
zijn op twee verschillende loca-
ties. Om de gezelligheid te waar-
borgen zijn er DJ’s aanwezig die 
de lopers aanmoedigen met hun 
opzwepende muziek. Dit jaar 
klinkt voor de 11e keer het start-
schot van de Heemstede Loop. 

SportSupport is ontzettend blij 
dat deze bijzondere editie van 
het Heemsteedse evenement 

toch doorgaat. Er wordt door de 
organisatie alles aan gedaan om 
er een sfeervolle en onvergetelij-

ke dag van te maken. Meer infor-
matie of inschrijven kan op www.
heemstedeloop.nl.

Foto: Renata Jansen Fotografi e

Heemstede - “Tijdens mijn wekelijkse wandeling wil ik u mee-
nemen op avontuur in Heemstede. Voor wie goed kijkt is zoveel 
schoonheid te zien... Ik begin bij de Ritzema Boskade en ga het 
bruggetje over richting de Torenlaan. U zult daar verscheidene 
momentjes beleven waarin u uw fantasie kunt laat gaan; u ziet 
uzelf schilderen. De foto van deze week is geïnspireerd op de En-
gelse landschapsschilder John Constable (1776-1837). Hij zou 
het ‘en plein air’ geschilderd kunnen hebben.”

Heemstede - Gerda van Zijl stuurde deze foto in van hondje Jo-
chem. “Dit is Jochem, een shih tzu van 15,5 jaar”, vertelt ze erbij. 
“Jochem heeft een brilletje en is daardoor een redelijk bekend 
hondje op de Binnenweg. Het brilletje heeft hij ter bescherming 
omdat hij na een aantal oogletsels één oogje kwijt is en met het 
ander slecht ziet. Jochem loopt nu gewoon z’n neus achterna 
en dat kan nu veilig”, aldus Gerda.

Hondje met bril
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Kerkdiensten

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 20 september, 10u.
Ds. P.I.C. Terpstra.

Aanmelden is nodig. Dat kan via 
www.kerkpleinheemstede.nl/

kerkdienst-aanmelding.
De diensten zijn online te volgen 

via YouTube en kerkomroep.

www.pknheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Te volgen via het Youtube kanaal 
van de Adventskerk:

www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A

www.adventskerk.com

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

De viering kan ook online 
worden gevolgd: zie de website: 

pkntrefpunt.nl en klik op Actueel.

Zondag 20 september: ds. Jolien 
Nak. Vredeszondag.

www.pkntrefpunt.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 20 sept. 10u.
Spreker Peter de Jong van

Rafael Nederland.

www.rafael-nehemia.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Voor info over diensten
zie de website: 

www.petrakerkheemstede.nl.

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Donderdag 17 september, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Zondag 20 september, 10u. 
Eucharistieviering.
Pater Tristán Peréz.

Donderdag 24 september, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

 Aanmelden hoeft niet, wel 
handen reinigen en afstand 

houden.

www.parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede 

Za. 19 sept., 17u., Holy Mass / 
Engelse Mis

Zo. 20 sept., 10u., H. Mis, 
voorganger:

Pastor Rob Verhaegh.
18.45u. Plechtig Lof.

Di. 22 sept., 9u., H. Mis.
Wo. 23 sept., 10u., H. Mis.

Aanmelden niet langer nodig.
Wel svp uw gegevens vermelden 

op de lijst, bij binnenkomst.

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Zondag 20 september, 10u.
Ds. Dirk Jorissen.

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

kerken/11159.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Doopsgezinde Gemeente
Postlaan 16 Heemstede

Zondag 20 september, 10.30u., 
ds. Alex Noord. Graag opgave 

van uw komst: 
grimme@xs4all.nl.

www.vdgh.nl

GEEN KRANT? 0251-674433

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
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
Het blok Bronsteeweg 51-53 is 
in één keer gebouwd in 1926. 
De toenfoto is een fragment uit 
de bouwtekening. 
In de Eerste Heemsteedsche 
Courant 31 augustus 1928 
wordt koopman G.A. Bongers 
als eerste bewoner vermeld. Hij 
verhuurt o.a. panden die hij be-
zit. (advertenties Haarlems Dag-
blad). Het adressenboek van 1 
januari 1942 vermeldt Bongers 
als ‘landbouwkundige’. In het 
adressenboek van Heemste-
de van 1 januari 1951 staat G.A. 
Bongers te boek als ‘makelaar in 
roerend- en onroerend goed’. 

Tot in de jaren zestig woonde 
Bongers op nr. 53. Volgens het 
adressenboek van Heemstede 
van 1 november 1966 woont Ir. 
R. Maris op nummer 53. Vanaf 
1 januari 1971 wordt dr. ir. (van 
het VU) A.W. de Jager als bewo-
ner genoemd van nummer 53. 
In 2008 is hij overleden. 

In 1910 wordt Bronsteeweg 51 
al vermeld. In de raadsnotulen 
van 1 januari 1910 staat “aan-
houden onbewoonbaarverkla-
ring Bronsteeweg 51”. Er heeft 
dus eerder een huisje gestaan. 
Volgens het ‘Bloemendaalsch 

Weekblad‘ van 22 oktober 1910 
zouden er verbeteringen zijn 
aangebracht, waardoor de on-
bewoonbaarverklaring inge-
trokken kan worden. In 1910 
verhuist architect D. van Zet-
ten naar Bronsteeweg 51. In het 
Haarlems Dagblad van 23 de-
cember 1916 staat een artikel 
“Afbraak te koop”, o.a. planken 
en bakstenen, Bronsteeweg 51. 
B.J. van Hees (commissaris in 
effecten) is de eerste bewoner 
in het nieuwe pand Bronstee-
weg 51, maar verhuist al snel 
naar nummer 59. In 1929 woont 
handelsreiziger S.M. Korsten 
op nummer 51. In 1942 woont 
journalist B.S. Korsten (1916-
1969, Wikipedia) op nummer 
51. Op 1 januari 1948 worden 
meerdere bewoners op 51 ver-
meld: waarnemend secreta-
ris directeur KPM L. ter Braake; 
violist J.M. Hesmerg; S.M. Kor-
sten. Korsten is ook in 1966 nog 
steeds de bewoner, nu vermeld 
als ‘bloembollenhandelaar’. Tus-
sen 1963 en 1975 is fabrikant 
P.G. Mulder de bewoner van 51. 
In 1993 A.M. Mulder. 

De nufoto van Harry Opheikens 
is van 13 september 2020, ge-
nomen uit een iets andere posi-
tie in verband met de vele strui-
ken voor de panden.
Mocht u informatie over de 
Bronsteeweg 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
Bronsteeweg
Toen en nu (29)

GEREGISTREERD 
PARTNERSCHAP

19 augustus
Eelke Blokker & 

Nienke M.E. Scheltens
3 september
Jasper Krom & 

Maaike Kopjes Nieman

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

HUWELIJK
26 augustus

Dean Debak & 
Elisabeth M.A. Buitendijk

28 augustus
Sebastiaan T.J. Koopmans & 

Talitha C.A. Tuijn
30 augustus

Tom J. Bulters & Bianca Nagel
2 september

Petrus W. Zomerdijk & 
Catharina C.M. van der Heul

4 september
Willem S. Appels & 

Marthedina A. Uilhoorn
5 september

Lucas A. de Jong & 
Anna A.M. Warmerdam

GEBOORTE
14 augustus

Keet Jackie Elouise Vijzelaar
29 augustus

Julius Paul Koopman

‘Groot vertrouwen ervaren’
Zuster Tinie Verbeek neemt afscheid 
als vrijwilliger WIJ Heemstede
Heemstede - Na zich 30 jaar te 
hebben ingezet als vrijwilliger 
voor WIJ Heemstede nam zuster 
Tinie Verbeek afgelopen donder-
dag afscheid. Gevraagd naar wat 
het meeste indruk heeft gemaakt 
in drie decennia antwoordt ze di-
rect dat ze heeft genoten en ver-
baasd was over het grote vertrou-
wen dat ze heeft ervaren. 
Vanaf 1990 was ze vele jaren ac-
tief voor Tafeltje Dekje. Een groot 
aantal mensen maakte toen nog 
gebruik van deze open maaltij-
den die voor oudere inwoners 
werden geserveerd aan de Lie-
ven de Keylaan. Tinie hielp niet al-
leen bij de maaltijden maar ook 
bij het vervoer ernaartoe. Men-
sen vertrouwden haar en vertel-
den over persoonlijke problemen 
en zelfs over hun slaapkamerge-
heimen. Ook ging mevrouw Ver-
beek meermalen met dames mee 
om nieuwe kleding te kopen. Na 
2002 startte Tinie met het rond-
brengen van grote stapels post 
en flyers op de fiets voor (toen 
nog) Welzijn Ouderen Heemste-
de. Als zij op haar tochten signa-
len oppakte dat het minder goed 
ging met mensen dan gaf zij dat 
altijd door. 
Op haar 86ste jaar wil ze nu stop-
pen met deze activiteiten. Dat wil 

echter niet zeggen dat alle vrij-
willigerswerk eindigt. Zuster Ver-
beek schiet nog steeds vele zus-
ters uit Bosbeek te hulp als zij ver-
voer nodig hebben of om per-
soonlijke boodschappen verle-
gen zitten. Als kers op de taart 

neemt ze hen mee voor en tocht-
je langs bossen of strand met een 
visje toe. Ze wil daarmee nog wel 
even doorgaan.
WIJ Heemstede verliest in haar 
een van haar meest trouwe vrij-
willigers.

Foto aangeleverd door WIJ Heemstede

Haarlem - Zomer op het Holland-
se water… Wat doen we met va-
kantie dit jaar? Vliegen naar een 
ver oord? Nou nee… Naar het 

Cursus 
vaarbewijs

buitenland? Dit jaar maar niet. 
Naar de camping? Hutje mut-
je, haring aan haring, ook niet zo 
aantrekkelijk. Veel mensen zagen 
in een gehuurd, geleend of aan-
geschaft bootje, gezien de hui-
dige omstandigheden, de idea-
le vakantie. Het werd druk op het 
water... Met veel onervaren kapi-
teins. Maar het was wel leuk! Ie-

dereen die nu ook voor veilig en 
verantwoord wil gaan, haalt bin-
nenkort het vaarbewijs. Informa-
tief, leerzaam en na zeven gezel-
lige avonden sluit men af met het 
behalen van uw vaarbewijs. En 
dat neemt niemand dan meer af! 

Kijk op www.vaarbewijs-haarlem.
nl voor meer informatie.





Adriaan Pauwstrip door Eric J. Coolen en Bies van Ede
Deel 7 van het Pauw-feuilleton. Alle afl everingen zijn tevens te volgen op www.ericjcoolen.nl en verschijnen eind september  in boekvorm.
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Trefpunt Dementie Heemstede 
start voorzichtig weer op
Heemstede - Na de Lockdown 
tijdens de coronaperiode in het 
voorjaar wil Trefpunt Dementie 
in Heemstede voorzichtig weer 
opstarten. Belangstellenden zijn 
welkom op woensdagavond 23 
september bij Plein1. In een klei-
ne groep van maximaal 10 deel-
nemers met 1,5 meter afstand 
van elkaar gaan de aanwezigen 
met elkaar praten over het the-
ma ‘Als er een tweede coronagolf 
komt, hoe kunnen we ons daar 
dan zo goed mogelijk op voorbe-
reiden?’. 
Hoe is het u en/of uw naaste ver-
gaan tijdens de afgelopen perio-
de, wat heeft u het meest gemist, 
wat zou anders of beter moeten 
wat zou u helpen om dit beter 
aan te kunnen? Ook ideeën wor-
den besproken en welke onder-
steuning organisaties kunnen ge-

ven. Deze bijeenkomst is bedoeld 
voor mensen met dementie en 
hun mantelzorgers. Gezien het 
beperkte aantal mogelijke bezoe-
kers is er deze avond geen ruim-
te voor beroepskrachten/profes-
sionals. 
Om 19.00 uur staat de koffi  e klaar. 
De avond duurt tot uiterlijk 20.15 
uur in lokaal Plein Geel op de be-
gane grond van Plein1 aan het 
Julianaplein. Het gesprek wordt 
geleid door Camilla Waelen van 
Alzheimer Nederland, afdeling 
Zuid-Kennemerland en Katinka 
Verdonk, sociaal werker bij WIJ 
Heemstede. Mocht er een grote-
re belangstelling zijn dan er plek-
ken zijn, dan is er een herhaling 
van de bijeenkomst op 7 oktober. 

Opgave:
WIJ Heemstede, 023-5288510.

Only Friends G3 – HBC G1: 0-5
Oefening baart kunst
Heemstede - Na maanden stil-
stand was er eindelijk weer eens 
een mogelijkheid een echte voet-
balwedstrijd te spelen. Nog niet 
voor het ‘echie’, maar als voorbe-
reiding daarop toch wel heel fi jn. 
Zeker in een nieuw seizoen met 
nieuwe spelers. Only Friends is 
daarbij een graag gezien tegen-
stander voor HBC.
In Amsterdam meldden zich 
slechts 9 spelers. Door blessures 
en andere verplichtingen werd 
de selectie heel klein. Met de aan-
wezige spelers is een team gefor-
meerd, waarbij uiteraard nogal 
wat spelers moesten zoeken naar 
hun rol.
Al snel werd duidelijk dat spe-
lers snel terugvielen in hun ou-
de patronen. Sebastiaan een vas-
te waarde in het team, liet nu ook 
weer zien dat hij er helemaal klaar 
voor is. De ene na de andere fan-
tastische refl ex hield Only Friends 

van scoren af. Daarom werd het 
slechts 3-0 met de rust. 

Na de nodige omzettingen ving 
de tweede helft aan. HBC pres-
teerde daarin duidelijk beter dan 
in de eerste helft. Het killersin-
stinct van de vorige spits ont-
brak echter bij de nieuwe spits. 
Slechts een keer dwong Davy de 
keeper tot een noodzakelijke red-
ding. Helaas moest de HBC ver-
dediging nog twee keer capitule-
ren zodat de einduitslag 5-0 is ge-
worden. 
Al met al was het een zeer nutti-
ge dag. Er werd van alles gepro-
beerd, Only Friends was de juiste 
tegenstander, er was volop strijd, 
het was vriendschappelijk, het 
was goed weer en de uitsteken-
de tweede helft geeft voldoende 
vertrouwen voor het vervolg van 
de competitie. Dan gaat het weer 
om de punten...

 

Romige maïssoep 
met pikante bite 
(vegetarisch) 

achter het fornuis 

Een soepje is altijd een welkom 
gerecht. Maïs heeft van zichzelf 
een zoete smaak en leent zich 
qua smaak prima voor soep. 
Deze variatie is ietsje pikanter. 
Heerlijk als voorgerechtje of gewoon voor tussendoor.
En nog vegetarisch ook!  

Benodigdheden (4 personen):

Bereiding: 
Doe de mais met de hele peper in de blender en meng deze tot 
een gladde massa. Breng de vier kopjes bouillon in een soep-
pannetje aan de kook en roer het opgevangen maismengsel 
hier doorheen.
Voeg daarna al roerende de basilicumsteeltjes, de nootmus-
kaat, de koenjit, de djahé en de chilipoeder toe. Breng verder op 
smaak met zout en peper.
Voeg als laatste de slagroom toe, eventjes zachtjes laten door-
koken. Eventueel nog zout en peper toevoegen voor de smaak.
Zeef de soep met de bolle kant van een lepel door een zeef en 
vang dit op in een andere pan, zodat alleen de maïsvelletjes in 
de zeef achterblijven. Gooi deze velletjes weg.
Serveer de romige soep op een diep bord met de gehakte bies-
look en een lekker olijvenstokbrood. Heerlijk! 

Wijnsuggestie:
Een Siciliaanse 
krachtpatser, de witte 
Doppio Passo. Door 
de vulkanische grond 
van de Etna heeft de-
ze wijn net even dat 
ietsje meer in smaak.  
Vraag uw wijnhande-
laar of slijter. 

Eet smakelijk! 

•  1 blikje maïs
•  1 dl slagroom
•  4 kopjes gekookte basis-

bouillon
•  1 pikante Spaanse rode

peper
•  1 theelepel fi jngehakte

basilicumsteeltjes

•  wat nootmuskaat
•  een theelepel koenjit

(Kurkuma)
•   een theelepel djahé

(gemberpoeder)
•  3 mespuntjes chilipoeder
•  zout en peper
wat gehakte bieslook  

Nieuwe directeur voor 
Haemstede-Barger Mavo
Heemstede - Op unanieme voor-
dracht van de benoemingsad-
viescommissie en met een posi-
tief advies van de medezeggen-
schapsraad, heeft het college van 
bestuur van stichting IRIS beslo-
ten om Hanneke Notenboom-
Ooms te benoemen tot directeur 
van de HBM in Heemstede. Han-
neke Notenboom volgt per 15 
september 2020 de huidige di-
recteur, Mattie Smits-Jansen, op. 
Notenboom is al jarenlang werk-
zaam op de HBM en kent de 
school daardoor van binnen-
uit. Zij leverde een grote bijdra-
ge aan de ontwikkeling van de 
school tot de succesvolle (t)huis-
werkvrije mavo die de school nu 
is. Na de Academie voor Licha-
melijke Opvoeding (ALO) begon 
Hanneke Notenboom haar loop-
baan in 2002 op de HBM. Naast 
haar rol als docent LO had zij di-
verse taken - o.a. mentor, coach 
en schoolopleider -. Vanaf 2018 
heeft zij als teamleider haar 
stempel gedrukt op een aan-
tal belangrijke thema’s. Zo zorg-

de zij voor de implementatie van 
het (t)huiswerkvrije concept en 
heeft zij de kwaliteitszorg bin-
nen de school weer positief op 
de kaart gezet. “De promotie van 
teamleider naar directeur zie ik 
als een stap die de cirkel voor mij 
rond maakt. Het betekent dat ik 
straks op alle niveaus mijn steen-
tje heb kunnen bijdragen aan de 
ontwikkeling van deze prachti-
ge school”, aldus Notenboom-
Ooms.

Hanneke Notenboom-Ooms. Havenstraat is tijdelijk 
een grote zandbak
Heemstede - Het bouwproject 
Havendreef is nagenoeg klaar. Er 
wordt nog hard gewerkt aan de 
horecalocatie. Inmiddels is men 
al twee weken bezig aan de her-
inrichting van de Havenstraat. De 
hele straat wordt opnieuw be-
straat en aan weerskanten ko-
men parkeerplekken, haaks op 

de weg. De nu aanwezige enige 
stoep wordt gehalveerd om meer 
ruimte te creëren.

De gehele herinrichting duurt 
nog tot 9 oktober. Het is even 
passen en meten, want de wijk 
Havendreef moet nog wel bereikt 
kunnen worden.

Beeld: Harry Opheikens

Schermsport en Adriaan Pauw gaan hand in hand

HollandSchermen geeft demo’s
zaterdag op de Binnenweg
Heemstede - De schermsport gaat 
in de regio Kennemerland van start 
met mooie evenementen ter ge-
legenheid van ‘400 jaar Adriaan 
Pauw’. Op zaterdagmiddag 19 sep-
tember geeft HollandSchermen 
schermdemonstraties op de Bin-

nenweg in Heemstede. Iedereen 
is welkom ook zelf een ‘prikje’ te 
wagen. Op zondag 20 september 
vindt het eerste landelijke scherm-
toernooi van het seizoen plaats in 
SportPlaza Groenendaal tijdens het 
‘Adriaan Pauw toernooi’. Tot slot 

start op woensdagavond 21 okto-
ber een speciale introductiecur-
sus bij HollandSchermen voor de 
jeugd (12 t/m 18 jaar) in de sport-
zaal aan de Off enbachlaan.  Heem-
stede viert het leven van Adriaan 
Pauw die 400 jaar geleden in de-

ze regio een belangrijke positie 
bekleedde. De heer Pauw was on-
der andere een wapenverzamelaar 
en liefhebber van schermen. De 
schermsport kan dus niet ontbre-
ken op feestdag 19 september. Om 
12.00 en 14.00 uur zijn er scherm-
demonstraties op de Binnenweg 
t.h.v. het ING kantoor. Iedereen kan 
zijn reactiesnelheid testen op een 
elektrisch schermbord.  Meer in-
formatie over schermactiviteiten 
in Kennemerland is te vinden op: 
www.hollandschermen.nl en op 
www.adriaanpauw2020.nl. De ver-
eniging HollandSchermen verzorgt 
wekelijks schermtraining in SportP-
laza Groenendaal (maandagavond) 
en Off enbachlaan 1 (donderdag-
avond) voor alle leeftijden.  Op de 
schermdemonstratie van zater-
dag 19 september zijn Ava Emanu-
el (Tableau 32 gehaald tijdens EJK 
2020) en Lotte Dammroff  (Goud op 
schermtoernooi Marathon Parijs) 
aanwezig op de Binnenweg. Op het 
Adriaan Pauw toernooi zullen zo’n 
80 schermers uit heel Nederland in 
alle leeftijden het tegen elkaar op-
nemen op fl oret en sabel.
Beeld: HollandSchermen, 
Bianca van Loon
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Heemstede - Als de dagen nog 
zomers zijn is het fijn om er met 
de fiets op uit te trekken. Kenne-
merland, maar ook Haarlemmer-
meer kent veel fietsroutes. Wilt u 
vanuit Heemstede Haarlemmer-
meer ontdekken kies dan eens 
Cruquius als startpunt. 
Het bord met het fietsroutenet-
werk staat precies op de hoek van 
de Cruquiusweg (N201), bij de 
brug, en de Cruquiusdijk, tegen-
over het gemaal. U kunt het mu-

seum natuurlijk ook eerst bezoe-
ken. Als u daarna de maag vult 
met heerlijk gebak plus een kop 
koffie of thee naast het gemaal 
dan kan de reis beginnen. Gaat 
u de Cruquiusdijk af richting Vijf-
huizen en verder langs ‘de Meer’ 
tot Amsterdam aan toe of fietst u 
de andere kant op, langs de Ring-
vaart verder naar Bennebroek, 
Beinsdorp en zelfs met ‘de Kaag’ 
in het vizier. Dat zijn flinke afstan-
den maar langs de route is horeca 

te vinden of een bankje aan het 
water. Afslaan, de Haarlemmer-
meerpolder in, is natuurlijk ook 
een optie. In en om Hoofddorp 
is de verstedelijking dan wel op-
gerukt; er is óók veel groen! Eer-
der, bij het theehuis Cruquius, 
genoemd aan het begin van dit 
stukje, kunt u de nieuwste aan-
winst van de polder bekijken: 
Wickevoort. Hier zijn onder meer 
grote moestuinen te vinden waar 
het lekkers vanuit de grond kan 

worden gekocht. Links of rechts 
vanaf het bewuste bord tegen-
over het gemaal; dat maakt voor 
het fietsgenot niet uit. U houdt 
het water aan uw zijde en er is ge-
noeg te zien op een nazomerse 
dag. Blijf wel op het verkeer let-
ten, zeker langs de Ringvaartdij-
ken, die veelal een smal wegdek 
hebben.
Veel fietsplezier!

Joke van der Zee

Nazomeren in en om Heemstede
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23 september
  Trefpunt Dementie Heemstede 
‘Hoe is het u vergaan tijdens de 
coronaperiode?’. Max 10 deel-
nemers, met 1,5 meter afstand. 
Plein 1 - Julianaplein 1, Heem-
stede. 19.00 - 20.15u., toegang 
gratis. Aanmelden verplicht: op 
023 – 52 88 510.

  Dramafi lm (2019) bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96. Re-
serveren verplicht. Info over de 
fi lm en opgave: 5483828. Vol-
gende fi lm op 30 september: 
Nederlands drama (2019). Re-
serveren via www.wijheemste-
de.nl of 548 38 28.

23 en 30 september
  Knutselclub in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11. 13.30-15u. 
5 euro. Kinderen van 5 t/m 10 
jaar. Opgave verplicht: 06-14 
23 45 80.

T/m 30 september
  Puzzelactie Adriaan Pauw 
WCH. 23 deelnemende winkels 
in WCH.

14 oktober
  Ajax Clinic bij RCH, 9.00-16.00 
uur (zie website RCH), www.
rch-voetbal.nl.

24 september
  Pleintje 1 Kinderatelier, voor 
kinderen van 5-10. Julianalaan 
1. 15.30-17u. 5 euro. Opgave 
verplicht: 06-14 23 45 80 (be-
geleider Gaby Godijk). 

▲ 25 september
  kinderdisco ‘Blacklight’ bij 
Plexat, Herenweg 96.19-
21u. Toegang: €3,-. Opga-
ve verplicht: plexat@wij-
heemstede.nl. Ditmaal thema 
Blacklight.19-21u. Ouders kun-
nen koffi  edrinken in de foyer 
vd Luifel. 

  Masterclass ChiRunning bij Lo-
pers Company by Enno, om 
19u in de winkel, Binnenweg 
35.

19 september
  Adriaan Pauw in winkelcen-
trum Heemstede. WCH Binnen-
weg en Raadhuisstraat. Van 11-
17 u.

  Filmavond voor jongeren (ipv 
Mix-It Disco) bij WIJ Heemste-
de, 19.30-22u. Herenweg 96. 
Aanmelden verplicht: mdood-
eman@wijheemstede.nl. Kos-
ten: €7,-. Let op de coronare-
gels.

  World Cleanup Day in Heem-
stede. 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/cleanup-
acties/.

26 september
  Kinderkookcafé van Plexat bij 
Plein1 a/h Julianaplein. 15.30-
17u. Opgave verplicht, via 06-
499 252 93. Deelname: €2,- per 
kind, per kookles.

20 september
  Bomenexcursie in de oude bin-
nenstad. Start: kruising Witte 
Herenstraat/ Magdalenastraat, 
Haarlem. Van 14-15.30 uur. 
Vooraf aanmelden verplicht.  
Meer informatie of aanmel-
den via noes.bleker39@gmail.
com. Maximaal aantal deelne-
mers is 18.

27 september
  Kleuter & Peuterpret bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96. 
11-12.30u. Opgave verplicht: 
via www.wijheemstede.nlof-
plexat@wijheemstede.nl. En-
tree: €6,-. Ouders vrij toegang. 
Gast: Wereldmuziekschool. 
Thema: ‘Moppereend’. 

  10.000 stappenwandeling om 
10.00 uur vanaf Sportplaza 
Goenendaal, Sportparklaan 16.

11 en 12 oktober
  Binnenboel bij WIJ Heemste-
de, voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar. Thema: binnenhutten ma-
ken. Blijven slapen mag. Des-
kundig leiding aanwezig. Co-
ronamaatregelen: www.wij-
heemstede.nl. Aanmelden via 
plexat@wijheemstede.nl 

22 september
  Trefpuntlezing ‘La Ruta Maya’. 
De Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Om 13.30 u. Entree: €5,-. 
Reserveren verplicht via www.
wijheemstede.nl of tel.: 023- 
5483828.

  Trefpuntlezing bij WIJ Heem-
stede, Herenweg 96. Onder-
werp: Verdwenen beschaving 
Yucatan, Belize, Honduras en 
Guatemala. 13.30u. €5,-. Reser-
veren verplicht: www.wijheem-
stede.nl of telefonisch via 023-
5483828.

Waar alles draait om het wonder en de veelzijdigheid van de geest

‘Museum van de geest’ opent dit najaar
Haarlem - Na een ingrijpende 
verbouwing opent op 10 novem-
ber in Haarlem een compleet ver-
nieuwd Museum van de Geest | 
Dolhuys, waar je op een interac-
tieve manier meer ontdekt over 
je eigen geest én die van ande-
ren. Een museum vol persoonlij-
ke verhalen, verrassende kunst 
en een rijke historische collectie, 
op het snijvlak van zorg, kunst en 
wetenschap. Een bezoek aan het 
museum is een beleving waarbij 
alles draait om het wonder en de 
veelzijdigheid van de geest. Het 
decor is het eeuwenoude voor-
malige Pest-, Dol-, en Leproos-
huis van de stad Haarlem. Na 
binnenkomst door de transpa-
rante entree, ontworpen door 
Verlaan & Bouwstra architec-
ten, is het de installatie van Stu-
dio Nick Verstand die de mysteri-
euze toon zet. Je betreedt ‘Reso-
nance Room’, een donkere ruimte 
die de zintuigen tot rust maant en 
je in contact brengt met je emo-
ties. Jouw emoties laten de ruim-
te tot leven komen via trilling, au-
dio en projectie. Zonder woorden 
ervaren anderen hoe jij je voelt. Is 
dit een kijkje in de toekomst? Hier 
start de ontdekkingstocht naar 
het mysterie van de geest, maar 
die blijkt zo makkelijk nog niet. 
Want wat is de geest eigenlijk? 
In het museum maak je kennis 
met opvattingen over dit onder-
werp door de eeuwen heen. We-
tenschappers, fi losofen en kun-
stenaars proberen allemaal grip 
te krijgen op de geest. Naast de 
klassiekers als Aristoteles, Freud 
en Boeddha delen ook eigentijd-
se denkers hun gedachtengoed, 
onder wie arts-onderzoeker 
Machteld Huber en de Nigeriaan-
se schrijver van zelfhulpboeken 
Idowu Kayenikan: “De geest is als 
een spier: hoe meer je hem traint, 
hoe sterker hij wordt en hoe meer 
hij kan groeien.” 

Leprozenklepper en
gestichtsjas
Daarnaast ontmoet je verschillen-
de mensen, onder wie rapper en 
acteur Willem de Bruin. Hij vertelt 
openhartig over zijn mentale cri-
sis en hoe muziek voor hem het 
middel tot herstel was. Het histo-

rische hoogtepunt van het ver-
nieuwde museum blijft de origi-
nele dolcel, onderdeel van het 
gebouw zelf. Daarnaast kom je 
onder meer een houten lepro-
zenklepper, dwangstoel uit de 
19e eeuw, gestichtsjas gebor-
duurd met het gotische alfabet 
en de bekende vlekkentest van 
Rorschach tegen. Hans Looij-
en, directeur van Museum van 
de Geest, is trots op het nieu-
we concept. “Mentale diversiteit 
en geestelijke gezondheid lo-
pen als een rode draad door on-
ze nieuwe presentatie. Daarmee 
raken we een thema dat altijd ac-
tueel is. Ook in tijden van corona 
is het van groot belang om goed 
voor je geest te zorgen en men-
taal gezond te blijven. En daar-
bij is het essentieel dat iedereen 
meedoet en we elkaar met een 
open blik benaderen. Onze mis-
sie is geslaagd als bezoekers naar 
huis gaan met een open geest en 
oprechte nieuwsgierigheid naar 
de ander.” Bezoekers kunnen kie-
zen uit een rijk aanbod aan multi-
media tours. Er is ook een Kinder-
route, speciaal gemaakt voor kin-
deren tussen 8 en 12 jaar en inge-
sproken door Willem de Bruin. 

Ron Blaauw
Het museumcafé ‘Thuys, inspired 
by Ron Blaauw’ is gevestigd in 
het oudste deel van het gebouw, 
de kapel. Samen met zijn team 
wordt het museumcafé uitge-
bouwd tot een sociale onderne-

ming waar re-integratie plekken 
worden gecreëerd voor mensen 
met een afstand tot de arbeids-
markt. 

Nieuwe naam
Naast een verbouwing onderging 
het museum ook een naams-
verandering. De twee musea 
die worden geëxploiteerd door 
Stichting Het Dolhuys zijn samen-
gebracht onder één noemer, Mu-
seum van de Geest. Om de loca-
tie aan te duiden is er verschil ge-
maakt tussen Museum van de 
Geest | Dolhuys in Haarlem en 
Museum van de Geest | Outsider 
Art in de Hermitage aan de Am-
stel in Amsterdam. Museum van 
de Geest is particulier gefi nan-
cierd en krijgt geen overheids-
subsidie. 

Buitenkant (foto’s: Museum van de Geest).

Dwangstoel.

Ondanks coronatijd
Goede doorstart van Velsense Odd Fellows
Velsen - Door de coronacrisis heb-
ben ook de Velsense Odd Fellows 
het sinds begin maart van dit jaar 
niet gemakkelijk gehad. De Duin-
roosloge (voor vrouwen) en de 
IJmondloge (voor mannen) kon-
den geen fysieke bijeenkomsten 
meer houden. Ook hun sociale 
activiteiten ten behoeve van hun 
jaarlijkse goede doelenproject 
moesten worden opgeschort. De 
leden gingen echter niet bij de 
pakken neerzitten en onderhiel-
den op andere manieren goed on-
derling contact. Zo werden van-
af maart tot juli virtuele bijeen-
komsten gehouden via een vide-
overbinding. Na de zomervakan-
tie zijn de loges vanaf begin sep-
tember weer begonnen met zo-
genaamde hybride bijeenkom-
sten. Dat laatste betekent dat de 
leden de keus hebben om de bij-
eenkomsten fysiek bij te wonen in 
het coronaproof gemaakte loge-
gebouw aan de Stationsweg 95 te 
Velsen-Zuid of om deze thuis via 
een videoverbinding virtueel bij 
te wonen. Voor de leden is natuur-
lijk het allerbelangrijkste dat ze el-
kaar weer fysiek kunnen ontmoe-
ten, al zal dit in een enkel geval 
nog niet mogelijk zijn. Vereniging-
sitems die waren opgeschort wor-
den weer zoveel mogelijk opge-

pakt. Beide loges beginnen dit na-
jaar met een frisse doorstart, coro-
natijd of niet! De behoefte aan so-
ciaal contact is tijdens deze coron-
aperiode voor velen in Velsen en 
omstreken groot gebleken. Dat 
valt onder meer af te lezen aan de 
vraag naar lidmaatschap van ver-
enigingen en clubs die dit bieden. 
Velsense Odd Fellows kunnen die 
behoefte aan sociaal contact hel-
pen invullen. Er voor elkaar zijn en 
samen werken aan een goede le-
venshouding en aan verdieping 
is mogelijk door (kandidaat)lid te 
worden. Zodra deze coronaperio-
de voorbij is, houden de Velsense 
Odd Fellows weer een gezamenlij-
ke introductieavond. Daarbij zul-
len belangstellenden uit Velsen, 

maar ook uit de wijde omgeving, 
van harte welkom zijn. Men hoeft 
echter niet te wachten op een toe-
komstige introductieavond! Wie 
nu al belangstelling heeft, kan te-
lefonisch of per e-mail contact op-
nemen. Ook is het mogelijk om 
de nieuwsbrief te ontvangen of 
een afspraak voor een kennisma-
king te maken. Mail naar 29duin-
roos@oddfellows.nl of 40ijmond@
oddfellows.nl voor meer informa-
tie of bel met de heren H. Bou-
ma (06 53698497), B. Wellink (06 
38758203) of mevrouw N. Dekker 
(06 53692779). Uitgebreide infor-
matie vindt u ook op www.odd-
fellows-velsen.nl en de landelijke 
website: www.oddfellows.nl.

Foto aangeleverd

Waarom staan die 
paaltjes daar?
Vanaf het houten bruggetje over 
de Ritsema Boskade zijn ze goed 
te zien: 17 houten paaltjes die 50 
cm boven de grond staan, in het 
gras in een halve cirkel rond een 
schitterende oude es. Wat doen 
die daar, kan je je afvragen? We 
vroegen het de medewerker van 
de gemeentelijke plantsoenen-
dienst die de paaltjes in de grond 
aan het slaan was. “Mogen wan-
delaars daar niet op het gras lo-

pen? Of is het zodat er geen fi et-
sen neergezet kunnen worden?” 
“Niets van dat alles. Dan zouden 
we er wel een metalen draad over 
aangebracht hebben, toch?” Een 
raadsel dus? Niet echt, want de 
verklaring voor die nieuwe paal-
tjes is even eenvoudig als curieus. 
De enorme boom die daar al de-
cennia mooi staat te wezen heeft 
in de zomer last van de zon. De 
bast maar ook de wortels zijn ex-
tra gevoelig voor te veel warmte 
door zonneschijn. Nu wil het ge-

Ken uw Bos
In deze nieuwe rubriek leest u van tijd tot tijd wetenswaardighe-
den over het Heemsteedse Wandelbos Groenendaal. De rubriek 
komt tot stand met medewerking van de vereniging Vrienden 
Wandelbos Groenendaal: www.wandelbosgroenendaal.nl

val dat regelmatig het gras daar 
gemaaid wordt, ook net onder de 
boom, bovenop de wortels. Om 
de door de gemeente ingehuur-
de man op de motormaaier eraan 
te herinneren dat hij rondom de 
boom het gras niet moet maai-
en maar juist lekker lang moet la-
ten groeien, ter bescherming van 
de wortels, zijn die paaltjes neer-
gezet; de maaimachine kan nu 
helemaal niet meer in de buurt 
van die boom komen. Ook op an-
dere plekken in het dorp zijn in-
middels dit soort paaltjes aange-
bracht; ook daar staan ze er om 
het gras aldaar hoger te laten 
groeien, waardoor het beter in 
staat is de kwetsbare wortels van 
de bomen tegen te grote warm-
te te beschermen. Wat kan na-
tuurbescherming toch eenvou-
dig zijn!

Tekst: Willem Volans
Foto’s: Vrienden Wandelbos 
Groenendaal
info@wandelbosgroenendaal.nl



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 16 september 2020

Adresgegevens
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Openingtijden publieksbalie:
Maandag en dinsdag van 8.30 -13.00 uur
Woensdag van 8.30 -17.00 uur
Donderdag van 8.30 – 19.30 uur
Vrijdag van 8.30 – 13.00 uur

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

Heemstede

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?
Voor gevonden of verloren voorwerpen 
kijkt u op iLost. Zet zelf bijvoorbeeld de tas 
online die u gevonden hebt of zoek naar 
de portemonnee die u kwijt bent. Meer 
weten? Kijk op www.heemstede.nl/ilost

Heemstede

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

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Vergadering 
gemeenteraad 
24 september

Enquête via digipanel loopt tot 20 september
Hoe viert Heemstede de 
jaarwisseling? 
De gemeente Heemstede zet het digipanel 
in om inwoners vragen te stellen over 
de jaarwisseling. Al 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 
willen starten. Het digipanel is de eerste 
stap in dialoog met de inwoners.

Digipanel
Hoe vieren inwoners, van jong tot oud, de 
jaarwisseling? Hoe denkt u/denk jij over 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 nog ingevuld worden tot en 
met 20 september 2020. 

Nog geen lid van het digipanel? 
Als u zich aanmeldt via www.heemstede.nl/
digipanel ontvangt u de enquête daarna. 

LET OP: het kan zijn dat de mail in uw spam-
map terecht komt. Geef in dat geval de 
afzender van de mail aan als een vertrouwde 
afzender. Dan komt een volgende uitnodiging 
niet meer in de spam. 

Uitkomsten
De uitkomsten van het digipanel worden door 
het college aangeboden aan de gemeenteraad 
en kunnen als basis dienen voor een dialoog 
met inwoners over de invulling van de 
jaarwisseling in Heemstede. 

Senioren vaak slachto�er van 
babbeltrucs aan de deur
Oplichters komen vaak betrouwbaar over. 
Ze bellen bij je aan, spreken je op straat aan 
of bellen je op. Zogenaamd namens de bank, 
de thuiszorg of zelfs om een toiletbezoek 
voor hun kind. Eenmaal binnen worden op 
die manier elk jaar vele mensen van hun 
bezittingen beroofd.

Waar moet je op letten aan de deur?
•	 Doe	niet	zomaar	de	deur	open	voor	een	

onbekende. Of gebruik bijvoorbeeld een 
kierstandhouder om de deur op een kier te 
kunnen zetten.

•	 Laat	nooit	een	onbekende	binnen	en	sluit	
de deur als je binnen iets gaat halen.

•	 Pin	nooit	zomaar	aan	de	deur	als	je	niet	zelf	
iets hebt besteld waarvan je weet dat je het 
moet afrekenen.

•	 Geef	je	pinpas	nooit	uit	handen.	Ook	niet	

als iemand je op die manier aanbiedt om te 
helpen bij het pinnen. Pin ook niet wanneer 
iemand anders de betaalautomaat wil 
vasthouden. Op die manier kan iemand 
mogelijk meekijken met je pincode.

Wees voorbereid. Kijk op 
maakhetzeniettemakkelijk.nl bij Senioren 
en veiligheid>Babbeltrucs

Zaterdag 19 september
Samen zwerfafval ruimen in Heemstede 
tijdens World Clean Up Day 
Op zaterdag 19 september is het World Cleanup 
Day. Op deze grootste wereldwijde opruimactie 
van het jaar gaan we samen met ruim 180 
landen de planeet een grote schoonmaakbeurt 
geven. Dit jaar wordt World Cleanup Day in 
Nederland georganiseerd door Plastic Soup 
Foundation en NederlandSchoon.

De gemeente en Meerlanden houden dagelijks 
de openbare ruimte schoon, maar wat extra 
hulp bij het schoonmaken van onze omgeving 

is natuurlijk welkom. Daarom stelt Heemstede 
weer hulpmiddelen ter beschikking om op een 
veilige manier zwerfafval op te ruimen. 
Op vrijdag 18 september kunt u tussen 11.00 
en 13.00 uur bij het gemeentehuis terecht voor 
een afvalgrijper, veiligheidshesje, handschoenen 
en vuilniszakken. Gaat u met een groep groter 
dan 4 personen op pad? Meld u dan aan via 
h.lankveld@heemstede.nl onder vermelding 
van ‘Zwerfafvalactie World Clean Up Day’ Kijk op 
wijmakenheemstede.nl voor meer informatie. 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Johannes	Vermeerstraat	32,	een	constructieve	

wijziging in de achtergevel van de woning, 
wabonummer 683021, ontvangen 

 4 september 2020
•	 Jacques	Perklaan	8,	het	plaatsen	van	een	

haagondersteunenende constructie, 
wabonummer 681946, ontvangen 

 2 september 2020
•	 Rijnlaan	62,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	

op het achtergeveldakvlak, wabonummer 
683170, ontvangen 6 september 2020

•	 Schollevaarlaan	23,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 681750, ontvangen 

 2 september 2020
•	 Spaarnzichtlaan	35,	het	vervangen	van	een	

zadeldak voor een mansardedak om een 
extra verdieping te creëren , wabonummer 
682586, ontvangen 3 september 2020

•	 Spoorplein	12,	het	plaatsen	van	een	extra	
raam in de zijgevel, wabonummer 680644, 
ontvangen 31 augustus 2020

•	 Tooropkade	5	en	6,	het	vergroten	van	
een (geschakelde) dakkapel op het 
voorgeveldakvlak , wabonummer 682552, 
ontvangen 3 september 2020

•	 Troelstralaan	56,	het	plaatsen	van	een	
dakkapel op het voorgeveldakvlak , 
wabonummer 682725, ontvangen 

 4 september 2020
•	 Zandvoortselaan	174,	het	bouwkundig	

splitsen van een woonhuis, wabonummer 
681248, ontvangen 1 september 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Franz	Lehárlaan	59,	het	uitbreiden	van	het	

woonhuis aan de voorgevel, wabonummer 
636939, verzonden 14 september 2020

•	 Franz	Lehárlaan	115	GB17,	het	vervangen	
van een garagedeur, wabonummer 676572, 
verzonden 7 september 2020

•	 Frederik	van	Eedenplein	42,	het	plaatsen	
van een dakkapel op het zijgeveldakvlak 
en vergroten op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 661137, verzonden 8 
september 2020

•	 Glipper	Dreef	196,	renoveren	en	constructieve	
wijzigingen in woonhuis, wabonummer 
664078, verzonden 9 september 2020

•	 Jacques	Perklaan	8,	het	plaatsen	van	
een haagondersteunende constructie, 
wabonummer 681946, verzonden 

 11 september 2020
•	 J.H.	Weissenbruchweg	13,	het	plaatsen	

van een nokverhoging/dakopbouw, 
wabonummer 677366, verzonden 

 9 september 2020
•	 L.	van	Wijkplein	15,	het	afwijken	van	het	

bestemmingsplan t.b.v. verhuur van een 
kamer van het woonhuis voor Bed & 
Breakfast, wabonummer 624306, verzonden 

 8 september 2020
•	 Jacob	van	Campenstraat	53	+	55,	het	

verbreden van de gezamenlijke dakkapel 
van 2 woningen, wabonummer 643341, 
verzonden 11 september 2020

•	 Raadhuisstraat	30,	het	plaatsen	van	reclame,	
wabonummer 659510, verzonden 

 9 september 2020
•	 Tooropkade	5	+	6,	het	vergroten	van	

een (geschakelde) dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 682552, 
verzonden 11 september 2020

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

Geweigerde omgevingsvergunning
•	 Binnenweg	125,	het	plaatsen	van	

lichtreclame, wabonummer 663228, 
weigering omgevingsvergunning 
verzonden 7 september 2020

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



Ken uw tuin: liefdevolle tortelduifjes
Heemstede - Een regelmatige 
bezoeker van uw tuin, vaak als 
koppel, de Turkse tortel (Strep-
topelia decaocto). Deze (bruin)
grijze slanke duif is absoluut niet 
saai en heeft ook best een bruta-
le inslag. Bij de duiven wordt het 
mannetje de do� er genoemd en 
het vrouwtje de duivin. Het on-
derscheiden van de geslachten 
is lastig: vaak staat de do� er wat 
hoger op de poten en is deze gro-
ter dan de duivin. Als er een vo-
gelsoort is die voor een grote ver-
menigvuldiging van het nage-
slacht zorgt, is het wel de Turk-
se tortel. Ze broeden gemiddeld 
3 tot 6 keer keren per jaar, onge-
acht het seizoen. Ze tortelen dus 
wat af. Dat doen ze ook letterlijk: 
je ziet ze elkaar regelmatig liefko-
zen. Dat de bekende uitdrukking 
torteldui� es hiervandaan komt, 
behoeft daarom geen betoog. 
Het mannetje en het vrouwtje 
wisselen het broeden van de eie-
ren met elkaar af.
Toch zijn Turkse tortels van oor-
sprong niet inheems. Hun oor-
spronkelijke habitat liep van Azië 
tot Turkije. Hun leefgebied werd 
steeds groter, vanaf de Balkan 
naar West-Europa, waar in de ja-
ren vijftig van de vorige eeuw 
de soort voor het eerst in Neder-
land werd waargenomen en zich 
sindsdien behoorlijk heeft uitge-
breid.

De Turkse tortel laat zich vooral 
rond bebouwde gebieden zien 
zoals tuinen en stadsparken, zel-
den in bossen. De vogel is een 
echte opportunist en is te vinden 
waar eten te halen valt. De Turk-
se tortel kan relatief tam worden 
en is doorgaans niet zo bang voor 

mensen. Ze kunnen zo onver-
wacht bij u op de tuintafel neer-
strijken. Met wat geluk kwakken 
ze uw tafel en auto niet onder 
met hun ontlasting, want ze kun-
nen heel wat voedsel verorbe-
ren. Het menu bestaat uit plant-
aardig voedsel, vooral granen en 
zaden. Daarom worden ze ook 
in grote groepen rond kippen-
rennen en graansilo’s gesigna-
leerd. Turkse tortels kunnen cir-
ca 15 jaar oud worden. Een kop-
pel is monogaam en blijft levens-
lang bij elkaar.

Bart Jonker

Een do� er (foto: Bart Jonker).

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’.

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

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
digitale raadsvergadering op 24 september 2020 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. 
Voor publiek is de vergadering live te volgen op 
internet via gemeentebestuur.heemstede.nl. 

Op de agenda
•	 Vaststellen	agenda	raadsvergadering	24	

september 2020

Vergadering gemeenteraad 24 september 2020
Bespreekpunten
•	 Concept	Regionale	Energiestrategie	
 Noord-Holland Zuid (RES NHZ)
•	 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

Hamerpunten
•	 Vaststellen	privacybeleid
•	 Lokale	steun	Kenter	Jeugdhulp

Overige punten
•	 Lijst	van	ingekomen	stukken	

raadsvergadering 24 september 2020

Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit.
Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail 
griffie@heemstede.nl.

Ook redacteuren gaan een 
keer op vakantie. Toch maar 
Italië wagen, met de auto de-
ze keer, zodat je bij een extre-
me uitbraak weer snel naar 
huis kunt rijden. Het land be-
vindt zich nu geheel in de gele 
zone. Na de extreme uitbraak 
van corona van begin dit jaar, 
is Italië wonder boven wonder 
weer stabiel qua besmettin-
gen. En inderdaad, in tegen-
stelling tot de grimmige to-
tale lockdown van maart met 
doodse straten, is het dage-
lijks leven weer redelijk genor-
maliseerd. De Italianen nemen 
echter geen enkel risico en 
houden zich voor zover ik kan 
waarnemen aan de richtlijnen. 
Velen � aneren met een mond-
kapje over straat. Het mond-
kapje is een nieuw mode-item, 
sommigen dragen het als arm-
band om de arm, in allerlei 
dessins, zodat ze het kapje al-
tijd bij de hand hebben. Het 
zou me niets verbazen als de 
couturiers uit het Modemek-
ka Milaan hier iets mee gaan 
doen in hun komende collec-
ties. 

Even wennen, maar je kunt 
wel weer van alles doen in Ita-
lië. Het land kun je in tegen-

stelling tot Frankrijk en Span-
je als tamelijk coronaproof 
beschouwen op dit moment. 
“In de provincie Imperia zijn 
slechts vijf besmettingen vast-
gesteld”, vertelt een Italiaan 
mij. So far so good. Anderzijds 
begonnen maandag 14 sep-
tember weer fysiek de scho-
len, dus is het even afwachten 
hoe het allemaal verder gaat 
verlopen. 

Terwijl ik dit stuk schrijf, kijk ik 
even op naar de waslijn van 
het huis tegenover mij waar 
een ouder Italiaans echtpaar 
woont. Was die aan de gevel 
hangt is ook het typisch schil-
derachtige Italiaanse beeld 
dat iedereen kent. De wasba-
re mondkapjes hangen ook 
aan de waslijn te drogen…oh 
nee, het zijn toch geen mond-
kapjes. Even de bril op. Het 
blijkt een pikant lingeriesetje 
te zijn om de houdbaarheids-
datum van hun reeds lang-
durige huwelijk te waarbor-
gen en te verlengen. Uiteraard 
bewust een maat te klein ge-
kocht. Wat ik dus al zei, het le-
ven is weer aardig genormali-
seerd in Italië.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

De afsluiting van de vroegere spoorwegovergang Leidse-
vaart (bij station) lijkt nu de� nitief te zijn. Winnaars: al diege-
nen die veiligheid vooropstellen, in principe dus naast Pro-
Rail alle directbetrokkenen uit de omgeving en vooral ou-
ders van kinderen. Een goede zaak en een verstandig (poli-
tiek) besluit. De veiligheid van de verderop gelegen � ets- en 
voetgangersoversteek staat eveneens ter discussie en vraagt 
ook om een afdoende beveiliging of alternatieve oplossing. 
Ondergetekende spreekt uit eigen ervaring, zijn schoonou-
ders hebben ca. 65 jaar het ‘Tweelinghuis’ bewoond. Op af-
stand heb ik mijn eigen schoonmoeder (op hoge leeftijd) op 
de rails zien staan bij een hevig toeterende trein. Dus veilig-
heid dient bepalend te zijn voor te tre� en maatregelen door 
ProRail.

Het ‘Laantje van Alverna’, blijft - ondanks de door ProRail ge-
tro� en voorzieningen door de bewoners ter plaatse - afge-
sloten voor particulier gebruik. Een gemis voor iedereen die 
een snelle verbinding zoekt, maar vooral voor de recreatie-
ve bezoekers. De vroegere wandelroute lijkt op basis van de 
bestaande situatie voorgoed afgesloten. Hoe deze impas-
se te doorbreken? Een beroep op de bewoners ter plaatse 
lijkt de enige aangewezen weg te zijn. Bij deze dus aan hen 
een indringend verzoek, om de afsluiting in het algemeen 
belang weer ongedaan te willen maken. Bij een regulier ge-
bruik is er van overlast geen sprake. De ongewenste inmen-
ging van ‘belangenbehartigers’ moeten we maar achter ons 
laten. Gewoon als verstandige mensen met elkaar omgaan, 
met respect voor elkaars belangen. Bij voorbaat dank na-
mens de (vroegere) medegebruikers van dit zo landelijk ge-
legen Laantje.

J.B.G. Vogel, Kerklaan 78, Heemstede

LEZERSPOST

Laantje van Alverna: hoe nu verder?

Masterclass ChiRunning
Heemstede - De VoorjaarsRun 
van Lopers Company by Enno 
kon helaas niet doorgaan door 
de lockdown. Gelukkig is er de-
ze maand wel een najaars event. 
Op vrijdag 25 september vindt 
om 19.00 uur een Masterclass 
ChiRunning plaats. Kun je hardlo-
pen, doe dan mee. Bij ChiRunning 
ligt de nadruk op houding en ont-
spanning van het lichaam tijdens 
het hardlopen. Het resultaat is 
dat je makkelijker loopt en de 
kans op blessures minder wordt. 
Bas-Jan de Bruijn is ChiRunning 
instructeur en zal de masterclass 
geven. Daarnaast is het Chinese 
merk ‘361°’ aanwezig met schoe-
nen die je kunt uitproberen. Als je 
wilt meedoen, zorg dan dat je op 
vrijdag 25 september om 19.00 in 

de winkel bent van Lopers Com-
pany by Enno op de Binnenweg 
35 in Heemstede. Enno zal je zelf 
ontvangen. Omdat Lopers Com-
pany by Enno drie jaar bestaat 
krijgt je ook nog eens een leuke 
verrassing.

La bella mondkappia

Bomenexcursie in de oude binnenstad
Haarlem - IVN Zuid-Kennemer-
land organiseert op zondag 20 
september van 14 - 15.30 uur 
een bomenexcursie in de binnen-
stad van Haarlem. Deze gaat over 
soorten bomen, hun leefwijze, 
hun verscheidenheid, hun pro-
blemen in de stad en niet te ver-
geten hun schoonheid. Het oude 
gedeelte van Haarlem, met na-
me enkele ho� es en de vijfhoek 
wordt hierbij betrokken, waar-
bij over de voorkomende bomen 
verteld wordt. Ook de geschiede-
nis van deze plekken staat cen-
traal. De route start in de Wit-
te Herenstraat waar we het Lu-
thers Ho� e en Frans Loenenhof-
je bezoeken, vandaar door de 
Zijlstraat naar het Prinsenhof, via 
de Koningstraat naar de Vijfhoek. 
De wandeling eindigt in het Pro-
veniersho� e waar de deelnemers 
na a� oop van de excursie kunnen 
genieten van een drankje en een 

hapje in een van de vele gelegen-
heden die de stad biedt.
Start: kruising Witte Heren-
straat/ Magdalenastraat in Haar-
lem. Vooraf aanmelden ver-
plicht. Meer informatie of aan-

melden bij Noes Bleker via: 
noes.bleker39@gmail.com. Maxi-
maal aantal deelnemers is 18. 
Let op: deze excursie wordt uit-
gevoerd onder strikte (Covid-19) 
voorwaarden.

Foto aangeleverd door IVN ZK
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