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Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Blekersvaartweg 57 
Heemstede
023-5282741

Gesloten van 6 juli 17.00 uur
t/m 27 juli 11.00 uur

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

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

 

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

ITA
LIA

AN
SE

 W
EK

EN Italiaanse
burgers

4,00
4 stuks

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

Heemstede - De tuinen-
wedstrijd is begonnen! Al 
snel ontving de redactie
bijgaande foto¹s van me-
vrouw Frank, wonend aan 
de Linge. Het is een post-
zegeltuin met variatie en 
kleur, vertelt de Linge-be-
woonster. De afmetingen 
zijn 5 m bij 10 meter. Er is 
veel te zien. Bomen, strui-
ken en ook kleur. Het is te-
vens een tuin waar graag 
vlinders, bijen en vogeltjes 
komen. In die tuin is het dan 

ook geen straf om te zitten. 
Te zien zijn onder meer al-
liums, varens en hortensia.
Let ook op het donkere blad 
dat zo mooi contrasteert 
met een frisse groen.

Doet u ook mee met de tui-
nenwedstrijd van de Heem-
steder? Nijssen Tuin Heem-
stede verzorgt dit jaar de ju-
rering en de prijsuitreiking! 
100 euro is natuurlijk een 
aangename prijs maar nog 
veel leuker is het om uw

tuin terug te zien in de 
krant! Zoveel mensen, zo-
veel smaken!

De redactie is benieuwd 
naar alle komende inzen-
dingen. Groot, klein, een 
speciaal hoekje, kruiden-
tuin, wilde tuin of strak ont-
werp? Laat het zien! Al-

leen uw naam en de laan of 
straat waar u woont, wor-
den vermeld. Aanleveren:
redactie@heemsteder.nl.
Succes!

Postzegeltuin met veel diversiteit

Heemstede - Woensdag 
22 juni zijn Bert Vrij en Jut-
ta Vrij-Schmidt in het huwe-
lijksbootje gestapt. Rianne 
Vlaming, kleindochter, maak-
te een leuk verhaaltje voor de 
krant. “Opa Bert is geboren in 
Leiden op 27 januari 1929 en 
heeft zijn hele leven gewerkt 
als opticien. Oma Jutta is ge-
boren in Uerdingen (D) op 1 
januari 1949, is als 19-jarig 
meisje naar Nederland geko-
men en heeft gewerkt in de 
thuiszorg. Inmiddels kennen 
ze elkaar zo’n 14 jaar door 
wederzijdse vrienden en vrij-
willigerswerk in de kerk. Voor 
hun verkeringstijd waren het 
goede vrienden die hun ver-
haal bij elkaar kwijt konden. 
Beiden hebben ze een peri-
ode gekend waarin er din-
gen in hun leven gebeurden 
die ingrijpend waren. In die 
periode zijn ze dicht naar el-
kaar toegegroeid en zijn ze 

verliefd geworden. De liefde 
is zo sterk dat opa Bert, on-
danks zijn leeftijd, hun liefde 
graag wilde bezegelen met 
een huwelijk en is voor oma 
Jutta op de knieën gegaan 
terwijl zij uien stond te snij-
den. Ze hebben de kinderen 
om toestemming gevraagd, 
en die zeiden natuurlijk vol-
mondig “ja”!
Ze noemen zichzelf ‘maatjes 
voor het leven’ De kinderen, 
kleinkinderen en zelfs hun 
achterkleinkind zijn heel blij 
voor ze en vinden het een 
fantastisch, warm en prach-
tig paar!”

Trouwen op je 87ste!

Bruidspaar Bert (87) & Jutta (67) Vrij.

Postzegeltuin met veel diversiteit
Tuinenwedstrijd
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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 toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 10 juli, 10 u. Ou-
de Kerk: ds. A. Molendijk, 
dienst van Schrift en Tafel, 
mmv de cantorij. Crèche 
(tot 4jr) en Kinderkring (4-
12).

www.pknheemstede.nl

Hoewel het pand niet aan de 
Jan van Goyenstraat staat, 
maar op het Adriaan van 
Ostadeplein 4, nemen we de-
ze toch mee in de serie, om-
dat dit winkelpand toch aan-
sluit aan de winkelstraat. De 
bouw is, evenals de panden 
in de Jan van Goyenstraat 
ook van de jaren 20, zoals we 
kunnen zien op een bouwte-
kening van 1923 (gemeente 
Heemstede).
Voordat er bedrijvigheid in 
dit pand was werden er ka-
mers te huur aangeboden, 
lezen we in advertenties van 
1927 en 1928, maar was het 
in die tijd ook het adres voor 
schemerlampen en lampen-
kappen (1927), radio’s (1928) 
en 2de hands auto’s vanaf fl  
60,= (1934). Volgens de ad-
vertentie waren er ontelbare 
tevreden klanten.
In HeerlijkHeden nr 4/2010 
werd vermeld dat er in 1930 
nog maar twee winkels in de 
Jan van Goyenstraat waren: 
kruidenier Glerum en de si-
garenwinkel van Blei aan het 
Adriaan van Ostadeplein 4. 
In het stratenboek van 1 ja-
nuari 1929 lezen we ‘Fa. Wed. 
Blei, sigaren, wijnen en cho-
colaterie’ en in 1932 zijn daar 
schrijfbehoeften en elektri-
sche apparaten bijgekomen. 

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (31)

In een advertentie van 22 
maart 1929 lezen we echter 
ook, dat je niet moet ‘Schil-
deren, Witten of Waterver-
ven alvorens prijsopgaaf te 
vragen bij Gebroeders Ree’, 
eveneens op dat adres.
In het straatnamenboek van 
1 januari 1940 heeft dhr. 
D.J. Schol een wijnhandel 
in het pand, maar later ook 
een Kantoorboekhandel en 
Leesbibliotheek (advertentie 
Haarlems Dagblad van 24 fe-
bruari 1943).
In 1954 is er een ombouw tot 
winkelpand, waarbij de voor-
gevel een aanpassing kreeg 
en in 1967 is de voorgevel 
nog een keer aangepast naar 
zijn huidige vorm in opdracht 
van dhr. Schol. Er kwam tijde-
lijk een loods om de verkoop 
voort te zetten. In 1980 werd 
de zaak overgenomen en 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 10 juli, 10.00 uur 
zomerdienst o.l.v. fam. Ste-
velmans

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 10 juli om 10.00 
uur
Ds. G.E. van der Hout uit 
Lekkerkerk

www.hervormdpknbennebroek.nl

 
02   de Heemsteder  •  6 juli 2016

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 10 juli, 10u. ds. 
J.E.Th. Nak-Visser, viering 
Heilig Avondmaal, Kinder-
café.
Zondag 17 juli, dr. G. Heitink
 
www.pknbennebroek.nl                     

vanaf 1984 was Hans Greida-
nus eigenaar onder de naam 
‘Boekhandel Van Ostade’. De 
toenfoto is uit die tijd (NHA) 
In 2010 schreef Ton van den 
Brink in de Heemsteder over 
het 30-jarig bestaan van de 
zaak. In 1987 werd de zaak 
nogmaals grondig verbouwd. 
Inmiddels staat het pand al-
weer een tijdje te huur. Velen 
hopen op een terugkeer van 
een boeken- en tijdschriften-
winkel.
Een bijzonder kenmerk van 
het pand is de klok linksbo-
ven op de muur o.a. te zien. 
Op de foto van vorige week, 
en er hangt nog steeds een 
klok, te zien op de nufoto 
van juli 2016 van Harry Op-
heikens. Het pand stond dan 
ook bekend als ‘Huis met de 
Klok’.
Mocht u verhalen of infor-
matie over de Adriaan van 
Ostadeplein 4 willen vertellen 
dan kunt u terecht via web-
master@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Beeldmateriaal is ook 
zeer welkom. Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder).

Italiaans buffet bij 
WIJ Heemstede

Heemstede - Op donder-
dag 21 juli staat in Eethuis de 
Luifel een Italiaans buffet op 
het menu met o.a. minestro-
nesoep, driekleurenpasta en 
tortellini. Toe een aardbeien-
bavarois met verse aardbei-
en. U kunt aan tafel tussen 
17.15 en 18.00 uur. Reserve-
ren kan tot 10.00 uur op de 
dag zelf: 023-548 38 28.





‘Verrast over details Paul 
McCartney in nieuwe biografie’
Heemstede - Op zaterdag 
25 juni was er bij boekhandel 
Blokker een ‘voorstelling’ van 
Beatleskenners Jaap Stork 
en Flip Hammann. Bij pianist 
Stork zit de verering van Paul 
McCartney heel diep. Zoals 
hij de ontmoeting omschrijft 
die hij had met een dubbel-
dekker waarop met grote let-
ters Wings stond. Dat moet 
de band van McCartney zijn! 
En ja hoor, bovenin zat ‘Zijne 
Heiligheid’, omringd door zijn 
hele familie en dierenschare 
als goudvissen en cavia’s die 
altijd meereisden. Wat doe je 
dan? Hoed afnemen? Came-
ra? Vergeten, damned!
De bezoekers bij Blokker, 
speciaal gekomen voor de 
lezing van Flip Hammann, 
zijn de ‘rimpelrockers’ die 
zich na juni 1964 ineens 
‘man’ voelden en de school-
meisjes die er leerden gillen. 

De rector had er moeite mee.
Enkele weken geleden ver-
scheen een bijna 800 pagi-
na’s dikke biografie over de 
poplegende Paul McCartney. 
Flip Hammann las het boek 
en vertelde erover dat ook 
hij, die de geschiedenis van 
de Beatles goed kent, door 
allerlei details verrast werd. 
McCartney’s leven kun je 
grof gezegd indelen in een 
periode van 15 jaar jeugd, 
vijftien jaar Beatles, waarvan 
7 ½ jaar wereldroem en een 
carrière van 45 jaar daarna. 
Desondanks gaat het boek 
voor ruim de helft over die 
eerste 30 jaar. Hammann be-
sprak de geschiedenis van de 
Beatles in grote lijnen en illu-
streerde die met veel plaatjes 
en muziek. De periode na het 
uiteenvallen van de Beatles 
was een heftige. McCartney 
moest zijn draai weer vinden 

en deed dat met vele arties-
ten. Ook met Michael Jack-
son, die hem vroeg hoe je rijk 
kon worden. Dan moet je de 
rechten van songs opkopen, 
adviseerde Paul. Nog geen 
twee jaar later kocht Jack-
son, schatrijk geworden met 
zijn album Thriller, de rechten 
op de songs van… de Beat-
les, tot grote woede van Paul 
uiteraard. Naast heel veel 
songs heeft McCartney ook 
een aantal klassieke koor-
werken geschreven. Sowie-
so is de invloed van klassieke 
muziek op zijn composities 
altijd groot geweest. Dat be-
gon al met zijn liedje Yester-
day (1965), waar hij een ar-
rangement voor strijkinstru-
menten aan toevoegde. De 
muziek van McCartney en de 
Beatles is geschreven voor… 
de eeuwigheid?
Ton van den Brink

Bram van den Berg, Liselotte Buma, Daniël de Gorter, 
Fleur Heeremans, Remy van ’t Hof, Niels de Jong, Max Kooistra, 
Toon Lutz, Hugo Metten, Tim Robertus, Joël Zelle.

GeslaaGden

2e tijdvak VWO College Hageveld

Anna Kroes exposeert in Raadhuis

Indringend mooie foto’s
Heemstede – Al reizend 
door het Verre Oosten zag 
Anna Kroes zoveel prachtige 
mensen die je echt aankijken. 
Ook in het voorbijgaan ne-
men zij de tijd voor een blik. 
Geen haast. Prachtig om vast 
te leggen. Fotograferen ging 
gemakkelijk. Even vragen of  
het mag en dat mocht altijd. 
Moeders zijn trots op hun 
kinderen en schuiven ze naar 
voren. De foto’s liegen er 
niet om, prachtige ogen die 
je aankijken. Heel bijzonder 
is het meisje met de groene 
ogen in Zuid India. Komt zel-
den voor tussen altijd bruine 
ogen, maar zij moet een af-
stammeling zijn van Alexan-
der de Grote. Trots arm zijn 
de mensen, maar de tande-
loze oma wil toch graag po-
seren. In een tempel kon An-
na enkele mannen niet om 
toestemming vragen, ze wil-
de die koppen met die ogen 
met wijde pupillen toch vast-
leggen, ze bleken stoned te 
zijn. Geen contact. Jammer, 
maar de foto’s zijn indrin-
gend mooi. Ze reist in ge-

zelschap, medereizigers zien 
haar soms wat vreemd er-
gens knielen of anderszins 
bezig met haar camera, ziet 
ze weer iets bijzonders. De 
foto achter de balie van een 
kleurige wasvrouw, die met 
een elegant gebaar de was 
slaat aan de oever van de ri-
vier. Anna zag van een wan-
kele brug de gebeden die 
op vlaggen staan, opstijgen. 
Een verhaal in een foto, net 
als het meisje dat gevangen 
is in het licht van haar laptop 
in een museumachtig grach-
tenpand in Amsterdam. Zo 
op het oog een te donke-
re foto, maar de oplichtende 
laptop maakt het bijzonder. 
Een sfeerfoto van Parijs, bij-
na zwartwit, behalve de stop-
lichten, nostalgie in het he-
den. Het leren kijken heeft in 
haar een ommekeer teweeg-
gebracht, waardoor ze men-
sen en dingen met andere 
ogen is gaan zien. 
U mag meekijken in de Pu-
bliekshal van het gemeente-
huis tijdens de kantooruren.
Ton van den Brink 

Rijbewijskeuringen bij
Stichting Dock

Regio - Wie voor verlenging van het rijbewijs een medi-
sche keuring moet ondergaan, kan daarvoor op woensdag 
20 juli terecht bij Stichting Dock aan de Laan van Berlijn 1 
te Haarlem. De kosten bedragen 30,- euro. Chauffeurs jon-
ger dan 75 jaar met rijbewijs CDE betalen 52,50. Vooraf 
moet wel een afspraak worden gemaakt via 023-5436004.

Rectificatie ‘Atelier NW’
Heemstede – Helaas is vorige week in de Heemsteder 
niet de juiste benaming gebruikt voor ‘Atelier NW’. De 
redactie plaatste een stuk over de feestelijke opening 
van het atelier. In de kop boven het verhaal is de naam 
foutief weergegeven: ‘NW Atelier’. Dat had moeten zijn: 
Atelier NW. 

Bavokoor in 
Bavokerk

Heemstede - Het Bavokoor 
Heemstede geeft samen met 
het Kennemer Blazers En-
semble een feestelijk concert 
op zondag 10 juli! Dat vindt 
plaats in de H. Bavokerk aan 
de Herenweg 88 Heemstede 
en begint om 15.00 uur. Het 
Kennemer Blazers Ensemble 
bestaat uit een gezelschap 
van 10 houtblazers (2 fluiten, 
2 (alt)hobo’s, 2 klarinetten,2 
fagotten en 2 hoorns).
De toegang is gratis. Tijds-
duur concert ca. 75 minuten. 
De kerk is open om 14.30 uur. 
Na afloop van het concert zal 
er bij de uitgang een collecte 
gehouden worden. 
Het concert is ook om 15.00 
uur te beluisteren via de 
kerkradio. Kijk voor meer info 
op www.hbavo-heemstede.nl 
of bel met Agnes Martens tel. 
023-5280895.
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Heemstede - De tuinen-
wedstrijd die de Heemsteder 
jaarlijks organiseert, is van 
start gegaan. Dit jaar spon-
sort Nijssen Tuin Heemste-
de de prijzen en jureert de 
inzendingen. Nijssen Tuin 
is een bekend tuincentrum 
in Heemstede. Het bevindt 
zich aan de Sportparklaan 
25A. Het bedrijf dat is op-
gericht midden jaren zeven-
tig in de vorige eeuw ont-
wikkelt zich van een kweke-
rij tot een plantencentrum en 
postorderbedrijf dat gespe-
cialiseerd is in bijzondere en 
zeldzame bol- en knolgewas-
sen. Sinds het overlijden van 
oprichter Peter C. Nijssen in 
2005, leiden zoon Gert-Pieter 
en zijn vrouw Ineke de bloei-
ende onderneming.
Het centrum is uiteraard te 
bezoeken en heeft binnen en 
buiten een keur aan planten 
(voor buiten vooral maar te-
vens voor in huis). Er is ook 
een bekende productencata-
logus. Inmiddels bestaat het 
aanbod van het verzendhuis 

niet alleen uit het reguliere 
assortiment maar vooral ook 
uit exclusieve en zeldzame 
soorten. In totaal zijn er meer 
dan 750 variëteiten in de in-
middels beroemde catalogus 
opgenomen, verspreid over 
tientallen verschillende soor-
ten en species. Voorjaars- en 
zomerbolgewassen. Bekende 
en minder bekende soorten. 
Zelf kweekt het bedrijf bij-
na niet meer. Soorten als Al-
lium, Fritillaria, Erythronium, 
anemonen en historische tul-
pen worden op contractba-
sis voor Peter C. Nijssen ge-
kweekt. Veel andere soorten 
worden ingekocht bij speci-
alisten. Een aanzienlijk deel 
van de bijzondere, weinig be-
kende soorten is afkomstig 
van kwekers uit Engeland en 
Frankrijk, en zelfs uit Letland 
en Litouwen.

Peter C. Nijssen onderscheidt 
zich niet alleen door kwa-
liteit, service en een grote 
keuze aan bijzondere bol- en 
knolgewassen van andere le-

veranciers. Ook de persoon-
lijke aandacht staat hoog in 
het vaandel.
Het behoeft geen uitleg dat 
bij Nijssen voldoende exper-
tise aanwezig is over tuinen, 
de invulling, het ontwerp, de 
sfeer(makers) en of de tuin 
bij- en vogelvriendelijk is. Net 
de aspecten waar de tuinen 
op worden gejureerd. Heeft u 
een heerlijke en fraaie tuin? 
Maak er een paar foto’s van 
en stuur ze in! Dat kan naar 
redactie@heemsteder.nl Wie 
weet komt uw tuin in de spot-
lights van de Heemsteder en 
wint u een mooi geldbedrag! 
Insturen kan tot en met eind 
augustus. Elke week wordt 
een mooie tuin geplaatst. 
Vergeet niet uw adres en een 
kort verhaaltje over uw tuin.

Voor openingstijden en aller-
lei andere nuttige informatie 
kijkt u op www.nijssentuin.nl.

Telefoon: 023-528 0816.

Onderstaand de kinderen 
die hun diploma haalden 
tijdens het afzwemmen in 
SportPlaza Groenendaal 
Heemstede, op 18 juni.

Diploma A
Julian Admiraal, Tamim 
Ahmadi, Sven Ariëns, 
Joeri Arlman, Lilly Asse-
ler, Sara Ben Salah, Da-
niël Bohmer, Kristy Bol, 
Youssria Boulakhrif, Féli-
ne ten Brink, Melina Coel-
ho, Mees Dekkers, Féli-
ne Donner, Kim Ferramo-
la, Kyle Ferramola, Dyor de 
Groot, Liv Hage, Roselie 
de Hartog, Sem van’t Hof, 
Timothy van ‘t Hooft, Arlet-
te Hoogeweegen, Jayden 
van den Hoonaard, Ryan 
van den Hoonaard, Tuur 
van den Hurk, Kristel Jaas-
ma, Marijn Joustra, Robin 
Joustra, Sofie Jongejan, 
Mats Jutte, Kees Kin, Sem 
Kniep, Raphael Kosters, 
Luuk Laman, Femke Lang-
hout, Sabine Marinus, 
Jibbe Meuldijk, Madelief 
van Middelaar, Shania van 
Norde, Demi Pijst, Chris-
tina Poch, Max Ponsing, 
Dion van de Prijt, Alyssa 
Righarts, Elisa Sagiroglu,  
Bas Settels, Nadia Shah,  
Sophie Turnhout, Fedde 
Visser, Sanne Vogelzang, 
Belle Vrijenhoek, Cait-
lin van Waaijen, Caitlyn 
Weerts, Amy Wieldraaijer.

Diploma B
Rebecca Bacarreza, Anne 
Balm, Benthe Beekman, 
Thijmen Blok, Nout de 
Boer, Bjorn Bolten, Thijs 
Bor,  Kim Bos, Koen Bos, 
Sarah Bos, Mason Broer-
se, Senna Carlier, Phili-
ne Deves, Tycho Dosker, 
Fiep Dubois, Lucie Dubois, 

Diploma-
zwemmen
18 juni 2016

Jack Eikelenboom, Lu-
cas Flipse, Fenna van Gif-
fen, Roos Gommers, Ju-
lia Govers, Koen de Groot, 
Lynn de Groot, Lisanne 
de Jong, Finn Kamp, Jip 
Kievit, Maurits Kniep, Amy 
Kracht, Saartje van Krim-
pen, Livia de Krom, Fre-
derique Litz, Julius Loeff, 
Julia Luijben, Frederique 
Molenkamp, Lucas No-
tenboom, Jesse Oudhoff, 
Rania Pattynama, Meya 
Potrafke, Finn Rijkaart, Na-
nou Rijlaarsdam, Anouk 
Roelofs, Stan Schou-
ten, Dominique Sijsenaar, 
Julius Sijstermans, Rein-
out Spoelder, Milan Stel, 
Koen Stuurwold, Sem 
Teeuwen, Jitse Tuijnman,  
Anne-Louise van Veen, Ti-
mothy Veltkamp, Luca Ver-
donkschot, Virginia Vonk, 
Sienna Weeshoff, Diek van 
der Zalm, Phille Zentveld, 
Anouk Zijlstra.

Diploma C
Morris Albers, Oumai-
ma Ben Salah, Floris Dijk-
mans, Kylian Engel, Mijn-
dert Engel, Myrte En-
gel, Ysanne Engel, Ma-
rit ten Have, Klaas Hei-
mans, Jeadïan Hooi, Stein 
Leenen, Sebastiaan Peet-
oom, Meike de Reus, Ana 
Rondán, Emmy Smits, 
Morris Vrijenhoek, Seth 
Welter, Thies Welter.

Alle kinderen van harte ge-
feliciteerd! 

Alle expertise over tuinen bij 
Nijssen Tuin Heemstede

Tuinenwedstrijd van de Heemsteder: doe mee!

Leerlingen Haemstede 
Barger (S)cool on wheels
Heemstede - Gemeente Heemstede en Sportservice 
Heemstede-Zandvoort brachten ook dit schooljaar jon-
geren meer aan het sporten en bewegen. Dit deden zij 
onder andere via het project Sporthackers: een project 
dat niet alleen het sporten zelf nastreeft. Zo maakten de 
leerlingen uit de 2e klassen van het Haemstede Barger 
als afsluiting van het schooljaar kennis met een wel heel 
bijzondere sport: rolstoelbasketbal. Op 29 juni namen ze 
deel aan (S)Cool on Wheels, een project met als doel een 
positieve beeldvorming te creëren ten aanzien van men-
sen met een beperking in onze maatschappij.
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Laatste certificaat van het seizoen bij ‘Waterplezier’

Springen en duiken door een 
hoepel met groot gemak
Heemstede - In het zwem-
bad maak je ongemerkt veel 
gebruik van diverse materia-
len. Het is niet zo moeilijk om 
een plankje te pakken en wat 
baantjes te zwemmen, maar 
het echte werk kwam de af-
gelopen periode aan bod bij 
het ‘Waterplezier’ van zwem-
vereniging HPC Heemstede. 
Het zwemmen met zo’n 
plankje valt stiekem niet eens 
mee, zeker niet als je met ver-
schillende soorten van weer-
stand oefent. Het is namelijk 
erg zwaar om met een plank-
je rechtop in het water al-
leen met de benen te zwem-
men of met een zogenaamde 
pullbuoy. Dat is een drijver-
tje voor tussen de bovenbe-

nen waardoor er alleen met 
de armen gezwommen kan 
worden. Sommige jonge kin-
deren zijn nog erg licht in ge-
wicht en juist dan is het las-
tig om de juiste balans te vin-
den. Alle kinderen werkten er 
bij HPC hard voor en... het is 
gelukt!
Er werd een hele les uitge-
trokken om borstcrawl te le-
ren zwemmen met een snor-
kel en vlinderslag met zwem-
vliezen aan. Want ook dat zijn 
materialen die in het zwem-
bad worden gebruikt. Het 
makkelijkste onderdeel was 
het springen en duiken door 
een hoepel wat iedereen met 
groot gemak deed. Het moei-
lijkste onderdeel was het on-

derwater zwemmen waar-
bij er eerst een duik gemaakt 
moest worden door een hoe-
pel die langzaam aan het zin-
ken was en daarna nog eens 
slalommen om pylonnen 
heen. Op dit onderdeel is de 
afgelopen periode veel geoe-
fend waardoor iedereen er 
toch in slaagde om deze las-
tige oefening goed te doen. 
Na het certificaatzwemmen 
vorige week vrijdag namen 
de trotse trainers Nicky Slin-
ger en Gijs van de Woord af-
scheid van een paar trou-
we leskinderen. Zij gaan de 
overstap naar het wedstrijd-
zwemmen maken. Kijk voor 
meer informatie op
www.hpcheemstede.nl.

Spelertjes RCH figureren in 
nieuwe film met Jim Bakkum
Heemstede - Opnieuw is 
RCH het decor voor filmop-
names. Vorig jaar was het 
de BOB-campagne, dit jaar 
gaat het om een film. Regis-
seur Johan Nijenhuis zit niet 
stil. Na zijn film ‘Rokjesdag’ 
is het nu tijd voor een come-
dy met sexy mannen: ‘Onze 
Jongens’. De film gaat over 
een groep bouwvakkers met 
een bijzondere bijverdienste: 
strippen. Hoofdrolspelers Jim 
Bakkum en Martijn Fischer 
zijn al volop aan het trainen 
voor een ‘killer body’. De op-
names zijn inmiddels ook ge-
start. Op 3 en 4 juli werden 
opnames gemaakt op het 
RCH-terrein.

Hoewel hoofdrolspeler Jim 
zijn voorhoofd licht verwond-
de tijdens de opnames, ging 
het filmen gewoon door en 

zal het wondje weg geretou-
cheerd moeten worden, want 
volgens de visagiste mag er 
geen schmink op in verband 
met kans op infectie.
 
Over de film
Martijn heeft een bouwbe-
drijf en de zaken lopen niet 
echt goed. Hij neemt Jim aan 
in zijn bedrijf die eigenlijk 
niet echt goed kan klussen. 
Ondanks dat het klussen niet 
goed verloopt bij Jim worden 
ze wel steeds weer gebeld, 
omdat de vrouwen het voor-
al leuk vinden om naar Jim te 
kijken. Dat brengt de heren 
op een idee: ze beginnen een 
mannenstripgroep.
In september komt de film 
in de bioscopen (is de plan-
ning) en spelertjes/ouders 
van RCH en HBC waren figu-
ranten.

Foto: Harry Opheikens

Heemstede – Als de lijsterbes in bloei staat, geeft de 
struik een heerlijke geur af. Parfum voor de mens maar 
ook een lokkertje voor insecten. De hommel verzamelt 
stuifmeel. Marenka Groenhuijzen trof het beestje net bij 
het fotograferen van de zomerfoto, bij de vijver aan de 
Jan P. Strijboslaan achter Albert Heijn in het centrum 
van Heemstede. De hommel heeft wat weg van een bij 
of wesp maar is veel meer een ‘goedzak’ dan laatstge-
noemd insect. Jammer dat de hommel in lang niet meer 
zulke groten getale voorkomt als vroeger. Sommige soor-
ten zijn al uitgestorven, zoals de boshommel en de wad-
denhommel. Andere typen: de gele hommel, zandhom-
mel en moshommel, zijn sterk in aantal achteruitgegaan. 
Een van de oorzaken is het gedrag van de mens. Verste-
delijking heeft een opmars gemaakt natuurlijk maar ook 
tuinen zijn al lang geen goede ‘foerageerplek’ meer. De 
opmars van steen in voor- en achtertuinen dringt helaas 
de hommels en andere insecten terug. En ze zijn zo nut-
tig! Waar hommels voorheen rustig hun kolonies konden 
stichten en uitbreiden moeten ze nu plaatsmaken voor de 
mens. Naast de opkomst van volledige betegelde tuinen 
is er gelukkig ook steeds meer aandacht voor insecten-
vriendelijke tuinen.  
Een aanrader is dan de heester op de zomerfoto, de lijs-
terbes spirea (sorbaria-sorbifolia). De spirea bloeit met 
prachtige pluimen en kan uitgroeien tot 1.50 cm hoog. Hij 
staat graag in de zon, maar houdt ook wel van schaduw. 
Het is een mooie plant voor een wilde tuin of vijvertuin.          

(foto: Marenka Groenhuijzen)

Zomerfoto Geurige lijsterbes trekt hommel
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Heemstede kan duurzamer
Spreekuren in het nieuwe ‘Raadhuys’
Heemstede – In het Raad-
huys, aan de Raadhuisstraat 
56a (tussen Tante Bep en de 
Pasta Box) waar voorheen 
het Kunstbedrijf gevestigd 
was, opende wethouder Se-
bastiaan Nieuwland vrijdag-
ochtend een pop-uploca-
tie van de gemeente. Hij was 
benieuwd wat er onder de 
doeken verborgen was. Met 
een flinke ruk onthulde hij 
een groene Merlet, de zeven-
de uit het wapen van Heem-
stede. Een groene Merlet, die 
als symbool van duurzaam-
heid, in die groene kleur, een 
nieuw leven begint met het 
helpen om de gemeente in 
2050 klimaatneutraal te ma-
ken. Robert Roelofsen legde 
uit dat men woningen duur-
zamer wil maken met lokale 
ondernemers die de kennis 
en middelen in huis hebben. 
Niet ver zoeken is ook duur-
zaam. In de grote ruimte la-
ten architecten, bouwers en 
installateurs zien welke mo-
gelijkheden er nu zijn. Mi-
reille Middendorp, coördina-
tor duurzaamheid gemeen-
te, ziet het als een opvolging 
van de inspanningen van de 
MOV-groep die de laatste ja-
ren als ondernemers aan de 
duurzame weg timmerden in 
hun eigen ondernemingen, 
onder andere met voorlich-
ting via duurzame markten 
op de Binnenweg. 

Spreekuur
Architecten KPG en Peeper-
korn adviseren bij duurzaam 

verbouwen, Draijer Bouw laat 
zien welke isolatiemogelijk-
heden er zijn voor de kap en 
gevels. TONZON isoleert al-
les optimaal met zo weinig 
mogelijk materiaal. LED ver-
lichting, mooi, modern, kleur-
rijk en voordelig in gebruik. 
Bekijk de nieuwe mogelijk-
heden. Spaar en verdien met 
zonnepanelen.
Dick van Zadelhoff vertelt 
hoe je als burger zonnepa-
nelen inkoopt op andermans 
daken en zo bijdraagt aan 
duurzame energie. Het levert 
nog behoorlijk rente op. Hij 
lacht wat als je opmerkt dat 
hij beter is dan de bank. Hij 
tekende staande de opening, 
een contract met Anton Mi-
latz, de ecologische boer van 
de Dinkelhoeve aan de He-
renweg, die genoeg ruimte 
heeft voor minstens honderd 
zonnepanelen op zijn dak van 

de ligboxenstal achter Hage-
veld. Genoeg kramen waar 
duurzaamheid en besparin-
gen op het woonbudget te 
kust en te keur te vinden zijn. 
Én dat is nog maar een eer-
ste aanzet. Mireille heeft al 
contacten met de thuiszorg 
die bij ouderen binnenkomt. 
Ouderen blijven langer thuis 
wonen, maar de soms oudere 
huizen zijn niet allemaal even 
comfortabel en duurzaam. 
In het wekelijkse spreekuur 
zouden best makelaars pas-
sen en banken. 

Iedere vrijdagochtend ge-
opend van10.00 tot 16.00 
uur in het nieuwe Raadhuys 
aan de Raadhuisstraat 56a, 
naast Tante Bep die samen 
met Groot en Grut zorgt voor 
de koffie, thee, drankje en 
hapje. 
Ton van den Brink 

Regio - Een belangrijke in-
braakperiode is de zomer-
periode. In het eerste half-
jaar van 2016 werden 176 in-
braken gemeld of pogingen 
daartoe, in de regio Haarlem. 
Dit maakte nieuwssite Drim-
ble bekend.
“Inbraak heeft enorme gevol-
gen, blijkt steeds weer bij de 
slachtoffers”, vertelt Mark van 
‘Baas Beveiliging & Alarm’ uit 
Nieuw-Vennep.
“De zomer vormt echt wel 
een piek. Tijd om daar iets 
aan te doen want een in-
braak in je woning is natuur-
lijk geen pretje.” Beveiligen 
geeft een veilig gevoel en 
bij Baas Beveiliging & Alarm 
kan dat nu al voor een zeer 
aantrekkelijke prijs: 399,- eu-
ro all-in voor een compleet 
draadloos alarmsysteem. In-
brekers gaan niet op vakan-

tie en zorg dus dat u de vol-
gende niet bent. Preventief 
beveiligen is het motto”, ver-
telt Mark. 
Baas Beveiliging & Alarm 
uit Nieuw-Vennep biedt een 
eenvoudig te bedienen en 
betrouwbaar draadloos in-
braak alarmsysteem dat he-
lemaal compleet geleverd 
wordt. Alarmcentrale met te-
lefoonkiezer (geen abonne-
mentskosten), sirene, vijf de-
tectoren en twee afstandsbe-
dieningen. Mochten vijf de-
tectoren niet voldoende zijn: 
voor 25,- euro per detec-
tor is het systeem uit te brei-
den. Het systeem wordt afge-
leverd met Tips PolitieKeur-
merk en preventieve raam-
stickers ‘beveiligd’. “Er zijn 
geen dure meldkamerkosten 
nodig bij dit systeem”, licht 
Mark toe.

Steeds meer oude-
ren (50+) kiezen voor een 
inbraak/S.O.S.-noodalarm. 
Dit alarmsysteem is een in-
braak alarmsysteem en zal 
inbrekers buiten de deur la-
ten. Bovendien is het in geval 
van nood ook een noodalarm 
voor directe hulp. “Mocht er 
sprake zijn van een onge-
wenste situatie, dan is een 
simpele druk op de knop vol-
doende om het alarmsysteem 
een geprogrammeerd num-
mer te laten bellen voor hulp. 
Ook een instelbare sirene zal 
te horen zijn, indien gewenst. 
Niet alleen voor inbraak en 
vandalisme, ook voor bijvoor-
beeld ziek of onwel worden 
op bed is dit systeem dé uit-
komst en kan het direct hulp 
bieden. “Het complete 50+ 
inbraak- en S.O.S. noodalarm 
kost 449,- euro all-in en is 

inclusief drie S.O.S. nood-
knoppen in de woning, naast 
het complete inbraakalarm. 
En er zijn geen maandelijkse 
of jaarlijkse kosten aan ver-
bonden”, aldus Mark tot slot.

Momenteel is er een zomer-
actie waarbij de professio-

nele montage van dit alarm-
systeem helemaal gratis is! 
Een voordeel van minimaal 
99,- euro. De actie loopt tot 
en met 31 juli en de lever- 
en montagetijd vergt meestal 
niet meer dan 5 werkdagen. 
Informatie: 0252-683 774 en 
www.baasbeveiliging.nl.

Inbrekers gaan niet op vakantie!

Beveiligen geeft een veilig gevoel

Heeft u thuis kasten 
vol puzzels?

Regio - Houdt u van leg-puzzelen, maar wilt u niet steeds 
(voor veel geld) nieuwe puzzels aanschaffen? Of heeft u 
thuis kasten vol met puzzels? Dan is de puzzelruilbeurs 
op woensdag 13 juli beslist iets voor u! Kom langs met 
uw legpuzzels (wel compleet) bij Sint Jacob in de Hout 
in Haarlem. De ruilbeurs duurt van 13.30 tot 15.00 uur. 
Zuiderhoutlaan 1 in Haarlem, in het Grand Café.
Voor dit evenement wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. De opbrengst komt geheel ten goede aan de 
bewoners van Jacob in de Hout.

Uitfairkoop bij de 
Wereldwinkel!

Heemstede - De Wereldwinkel maakt plaats voor de 
nieuwe collectie. Daarom is het in juli Uitfairkoop bij de 
Wereldwinkel. Een deel van de collectie koop je nu met 
30% korting! De makers van alle producten verdienen ge-
woon een eerlijk loon. Door nu extra omzet te maken kan 
de Wereldwinkel weer nieuwe producten inkopen. Dat 
helpt producenten in ontwikkelingslanden. 
Dus kom snel naar de Wereldwinkel en laat je verrassen 
door bijzondere handgemaakte cadeauartikelen. Leuke, 
originele cadeaus die je maar beter vast in huis kunt heb-
ben. 
De Wereldwinkel 
Heemstede aan 
de Raadhuisstraat 
29 is open dinsdag 
t/m zaterdag. Voor 
meer informatie 
kijk je op de web-
site www.wereld-
winkelheemstede.
nl of volg de We-
reldwinkel op Fa-
cebook.
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Column 

Een brief van de postbode
Van muizen en konijnen, of doorsturen II

Velen van u sturen gewoon keurig de post van vorige
bewoners door – heel fi jn, dank u wel. Een enkeling in uw 
gelederen heeft daarbij alleen een te groot vertrouwen 
in PostNL. U denkt, “Te groot? Dat kan bijna niet,” maar
jawel, dat kan! Deze mensen zien een postsorteerder –
op zich wel begrijpelijk - als een supermens. Zoals een
havik in een fractie van een seconde een muis in het graan-
veld diep onder zich ontwaart, registreert onze sorteerder in 
één vluchtig sorteermoment de geringste aanduiding op een envelop.  Denken die mensen.

Zo hebben we ze wél. Maar veel van onze sorteerders zijn toch van een meer gebruike-
lijk pluimage. Zij zullen dus die muis niet vangen, daar in dat graanveld, als u begrijpt wat 
ik bedoel. 
Een konijn, edoch, zou prima lukken, dus daar wil ik u nu naartoe hebben. Daarvoor heb 
ik de volgende kleine zelftest ontwikkeld: u wilt de post van uw voorganger Max de Groot 
doorsturen naar zijn nieuwe adres. Wat doet u? U streept de computercode rechtsonder 
helemaal weg en ...:
A.  u laat uw (= zijn oude) adres gewoon staan en priegelt alleen in een hoekje van de

envelop: ‘Max van Groot tot Duidelijk, Breedeweg 100, ...‘ 
B.  u zet een kruis door het adres, en zet ergens op de envelop: ’Max van Groot tot Duidelijk, 

Breedeweg 100, ....’
C.  u streept uitgebreid het adres door, en u zet midden op de envelop: ‘Max van Groot tot

Duidelijk, Breedeweg 100, ...’ .

Doorstuurmethode A is een muis, methode B een fl ink dikke muis, of een konijnenjong 
– acceptabel, zou ik zeggen – methode C is een volwassen konijn. Voor mensen met een
enthousiast karakter: u kunt het dier nog groter en dikker maken met een zwarte stift.
Maar met een gewoon gemiddeld konijn zijn wij al heel tevreden. Mijn eigen Mimi is ook 
zo groot niet, tenslotte. 
Om deze konijnen hoeft u zich dan verder geen zorgen te maken. Zij zullen liefdevol
worden doorgesluisd naar hun oude baasjes. Want onze voorbereiders vángen ze alleen 
maar, ze eten ze niet op. Hand op m’n hart.

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

Hoewel Heemstede bepaalt geen agrarische gemeente is 
(een klein beetje, want we hebben toch nog twee boerderij-
en) is het begrip koehandel bepaald niet onbekend. Welis-
waar niet op de markt, maar wel in de politiek. Het meest re-
cente voorbeeld daarvan is de zogenaamde uitruil die plaats 
vond toen D66 toetrad tot het nieuwe college. U weet wel, 
er was een nieuwe collegepartner nodig toen HBB uittrad, 
halverwege de rit, wegens onbehagen over de houding van 
de VVD. D66 kreeg haar zin in het afzien van bebouwing 
in het Manpadslaangebied (voor hoelang?), maar leverde 
daarentegen in haar verzet tegen de plannen voor een nieu-
we vestiging van de Vomar achter de Julianalaan. In gewo-
ne taal is dat koehandel, maar in politiek jargon noemen we 
dat uitruil. Zo kon de collegetrein weer verder, de ontgoo-
chelde D66-stemmer verbijsterd achterlatend. En de par-
tij van de redelijkheid rijdt mee met een nieuwe wethouder 
in het college.
Henk Koetsier, Heemstede

Koehandel

Lezerspost

Het Klein Feest of Suiker Feest 
Omdat Ramadan de belangrijkste, en voor niet-moslims 
meest bekende periode van het jaar is, schrijf ik er nog een 
laatste keer over. Ook omdat het voor ons de tijd  is waarin 
we ‘thuis’ het meeste missen. Ramadan eindigt met de to-
tale afwezigheid van de maan,  dan is het de volgende dag 
‘Klein Feest’ zoals dat heet in het Midden-Oosten of Suiker 
Feest’, zoals dat heet in Marokko.
Dit jaar eindigde Ramadan op maandag volgens astrono-
mische berekeningen en begon het feest op dinsdag. De 
religieuze periode voor het feest is slechts één dag, maar 
de meeste moslims maken er een driedaags feest van. Dit 
noemen we Klein Feest omdat er na bijna twee maanden 
en tien dagen een tweede of Groot Feest komt. Een vier-
daags feest, zogenaamd religieus Offerfeest. Deze fees-
ten zijn een belangrijke gelegenheid om bezoeken tus-
sen familieleden, vrienden en buren te vieren met veel ple-
zier voor alle moslims waar ze ook zijn. De meeste mensen 
zijn enthousiast bezig met de voorbereidingen. Het specia-
le snoep werd vroeger thuis gemaakt, maar tegenwoordig 
gekocht in de winkel. Ook worden nieuwe kleren gekocht, 
vooral voor kinderen. Omdat het offi cieel vrije dagen zijn, is 
er tijd en ruimte genoeg om te spelen. In Damascus is een 
grote kermis in alle buurten net als Koningsdag hier. De 
kinderen krijgen deze dagen van iedereen geld om snoep 
te kopen, speciaal lekkers wat er alleen deze dagen is en 
om aan de activiteiten mee te doen.

De meeste mensen gebruiken deze dagen voor bezoeken 
over en weer. Het is de tijd om sorry te zeggen wat be-
treft fouten die je hebt gemaakt en ontdekt tijdens Rama-
dan. Dat kan zijn met een van de familieleden, vrienden 
of buren. Maar wij vluchtelingen, en ook expats, vinden in 
deze feestdagen niet wat we gewend zijn. Geen familiele-
den, buren en vrienden om onze eigen cultuur mee te de-
len. Maar er zijn tegenwoordig 
moderne communicatiemidde-
len. De enige manier nu is om 
een whatsapp te sturen.

En mijn dochters? Die gingen 
dinsdag gewoon naar school. 
Wél in nieuwe kleren!

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

Column
Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.

Heemstede - Kinderdag-
verblijf Pierewiet in Heem-
stede heeft meegedaan aan 
de Nationale Modderdag: 
de dag waarop kinderen al-
les mogen ontdekken over 
spelen met modder. Dat was 
op woensdag 29 juni. Tijdens 
Modderdag ervaren kinde-
ren het spelen met water en 
zand, en dus het maken van 

modder met hun zintuigen: 
voelen, ruiken en zien. 
Er werden moddertaarten 
gebouwd, waterschilderijen 
gemaakt en vooral heerlijk 
gekliederd. Aan de papa’s en 
mama’s was gevraagd hun 
kinderen iets aan te trek-
ken wat vies mocht worden.
De dag was een groot suc-
ces!

‘Modderen’ bij Kinderdagverblijf Pierewiet
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Auteursbezoek
Vrijdag 8 juli Saskia Noort 
om 16.00 uur bij Boekhan-
del Blokker. Interview door 
Arjan paters (Volkskrant). 
Signeren daarna van boek 
‘Huidpijn’ van 16.00-17.00 
uur. Binnenweg 138 in 
Heemstede. 023-5282472.

Beurzen
Woensdag 13 juli Puz-
zelruilbeurs 13.30-15u in 
Grand Café van Sint Ja-
cob in de Hout, Zuider-
houtlaan 1 Haarlem. En-
tree: vrijwillige bijdrage. In-
fo: 0238927900. 

Bijeenkomst
Dinsdag 12 juli Aandacht 
voor 100e sterfdag Syb Tal-
ma, oud-minister en oud-
dominee in Bennebroek. 
Ontvangst va 9.30 uur in 
Jagershuis Bennebroek, 
naast de Talmakerk.

Jeugd
Zaterdag 9 juli Kindertri-
atlon HPC MYLAPS voor 
kinderen van 6 t/m 14 jaar. 
Rondom Sport Plaza Groe-
nendaal Heemstede. Strijd 
om grote triatlonprijs van 
Heemstede.
Info en inschrijving:
www.hpcheemstede.nl.

Maandag 11 juli Straat-
speelavond Meerweg, 
Heemstede. 18.30-20.30 
uur. Straat afgesloten vanaf 
17.00 uur. Meedoen is gra-
tis. Div spelmaterialen aan-
wezig. Woensdag 13 juli: 
Res Novaplein. Georgani-
seerd door Wij Heemstede.

Markten
Zondag 10 juli Koffer-
bakmarkt op de Dorpswei-
de van Wijk aan Zee, 8.00-
16.00 uur. www.kofferbak-
marktwijkaanzee.nl.
 

Muziek
Donderdag 7 juli v.a. 19u 
in Grand-Cafe-Bistro Bon 
ViVant, Bennebroeker-
laan 19b Bennebroek ‘En-
kel Spoor’. Saxofonist/zan-
ger Adam Spoor speelt 
en zingt uit het American 
Songbook. 

Zondag 10 juli 15.00 uur 
feestelijk concert Bavo- 
koor Heemstede met Ken- 
nemer Blazers Ensemble 
in de Bavokerk Herenweg 
96 Heemstede. Toegang 
vrij. Wel een collecte. Kerk 
open v.a 14.30 uur. Info:
www.hbavo-heemstede.nl 
of via Agnes Martens, tel. 
023-5280895. 

Tentoonstellingen
T/m vrijdag 15 juli Werk 
van 22 portrettisten in de 
Kloostergangen van het 
Stadhuis Haarlem (Gro-
te Markt). ‘Kopstukken als 
spiegel van de ziel’.   
Zie ook www.kzod.nl en  
www.facebook.com/kunst.
zijonsdoel   

T/m 24 juli ‘Dansen als de 
Zomer’, nieuwe Waag-ex-
positie van KZOD. Met di-
verse exposanten, sfeer-
vol licht en zomers werk. 
Opening: 10 juli. 16.00 uur. 
Spaarne 30, Haarlem.

T/m 1 augustus Werk van 
Henk-Claire Loeffen in de 
foyer van Theater de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
Werk is eveneens te koop.

T/m 21 augustus ‘Wen-
kende Verten’, digitale fo-
towerken samengesteld uit 
diverse fotografi sche on-
derdelen, van Tessa Verder. 
Te zien bij 37PK Platform 
voor Kunsten, Groot Hei-
ligland 37 in Haarlem. Toe-
gang: vrij. Info: 023-551 84 
32 en info@37pk.nl.
www.37PK.nl.

AgendAAgendA
Heemstede – Het pannen-
koekenhuis ‘de Konijnenberg’ 
aan de Herenweg 33 viert dit 
jaar een jubileum. 155 jaar 
een plaats waar je terecht 
kunt voor een goed en heer-
lijk maal. Van herberg inmid-
dels uitgegroeid tot een fami-
lierestaurant met een ruime 
keuze pannenkoeken en een 
mooie menukaart. In de her-
bergtijd werd er door de he-
ren uit de buurt wel een ko-
nijntje gejaagd, dat wil zeg-
gen, een neut gehaald. De 
konijnen uit het bos hadden 
op de heuvel tegenover de 
herberg hun eigen ‘hangplek’ 
in de avonduren. De eigena-
ren, Mandy en Marco Uiten-
daal, vieren het hele jaar al 
hun feestje met aanbiedin-
gen, zoals een diner voor eu-
ro 15,50 euro, acties voor kin-
deren. 

Het tweetal wilde altijd al de 
witte serre aanpakken. “Doen 
we dit jaar onszelf en de be-
zoekers cadeau.” Moet je ko-
men kijken hoe dat gelukt is. 
Alles wat wit was, is nu don-
kergroen, een zwart plafond 
met de twee lichtkoepels die 
nu zo prachtig uitkomen. De 
klassieke ruitjes in de ramen 
geven sfeer en je kijkt uit op 
terrassen die nu overdekt zijn 

door het groene lover. Met de 
rode stoeltjes buiten een plek 
om zomers te dineren. Heel 
bijzonder in de serre zijn de 
accenten uit het Rijksmuse-
um, nu helemaal in beeld. Op 
de tafels afbeeldingen van 
bloemen van oude schilderij-
en aangevuld met verborgen 
konijntjes. Zoek ze maar op 
tussen die prachtige zeven-
tiende-eeuwse bloemen. Met 
hier en daar nog een enke-
le slak of vlinder. Overal vind 
je accenten uit ‘het Rijks’, be-
kende schilderijtjes aan de 
muur of boven de ramen. De 
wand bij de open haard is 
een collage van eiken uitge-
sneden stroken. Een massie-
ve eiken tafel over de lengte 
van de serre is de stamtafel, 
die zelfs in tweeën is te delen. 
Omdat er steeds meer vraag 
komt naar tweepersoons ta-
feltjes zijn die nu ook be-

schikbaar. De overige ruim-
tes zijn met hun rood en wit-
te ruitjes het ideale beeld van 
de nostalgie die hoort bij de 
Konijnenberg en die men er 
ook zoekt. Het knappe van de 
renovering van de serre is dat 
met moderne materialen, zo-
als duurzame verlichting op 
diverse hoogten, weer een 
sfeer is geschapen die hele-
maal past bij de verwachting 
die je hebt als je pannenkoe-
ken gaat eten en bij nader in-
zien toch een heerlijk stuk-
je vlees neemt met een goed 
glas wijn. Want een jager die 
konijntjes jaagt wordt na 155 
jaar verwend met een wijn uit 
een excellente kelder. Wijnen 
die je ook graag in het Rijks 
zou drinken! Bij de Konijnen-
berg aan de Herenweg, al 
155 jaar verrassend leuk voor 
iedereen. Tel. 023-584 8096. 
Ton van den Brink

Konijnenberg sfeervol vernieuwd

Alsof je in in het Rijksmuseum bent...

Honderdste sterfdag Syb Talma
Regio - Op 12 juli is het 
100 jaar geleden dat Ari-
tius Sybrandus (Syb) Tal-
ma overleed. Talma (1864-
1916) was minister voor de 
ARP in het kabinet Heems-
kerk (1908-1913), realiseer-
de in 1913 de eerste collec-
tieve oudedagsvoorziening 

in Nederland en is daar-
mee een van de grondleg-
gers van het stelsel van so-
ciale zekerheid in Neder-
land. Ook is hij aartsvader 
van het Christelijk Nationaal 
Vakverbond (CNV). Na zijn 
ministerschap was Talma tot 
zijn dood dominee in Ben-

nebroek. Hier werd hij ook 
begraven in een monumen-
taal graf naast de NH kerk, 
Binnenweg 67.

PKN Bennebroek, de Histo-
rische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek (HVHB) en 
de Stichting Ons Bloemen-
daal herdenken de honderd-
ste sterfdag van Syb Talma in 

Talma’s kerk te Bennebroek.
Vanaf 9.30 uur is er ontvangst 
in het naastgelegen Jagers-
huis met koffi e en thee.
Tussen 10.00 en 11.00 uur 
spreken diverse mensen, 
waaronder Marc de Bruijn, 
bestuurslid HVHB.
Na afl oop hiervan wordt er 
een krans gelegd op het graf 
van Talma. 
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook via 
Facebook of Twitter

In deze uitgave:
- Verwijdering fietswrakken 
- Omgevingsvergunningen

Onderzoek (online) mediagebruik 
inwoners Heemstede
In het kader van een afstudeeropdracht wordt 
onderzoek gedaan naar het (online) mediagebruik 
van de inwoners van Heemstede. Het onderzoek 
gaat in op de verschillende media om zo inzicht te 
krijgen in de wensen en behoeften. Wij vragen u 
een enquête in te vullen zodat we te weten komen 
hoe we de online communicatiemiddelen gerichter 
kunnen inzetten.

Het invullen van de enquête zal ongeveer 5 
minuten van uw tijd in beslag nemen. Alle gegevens 
worden vertrouwelijk verwerkt. De enquête staat op 
www.heemstede.nl.

Kinderboerderij ‘t Molentje zoekt 
oud-medewerkers voor reünie

Overlast van vogels? Geef geen eten!

Dit jaar bestaat kinderboerderij ’t Molentje 
in Heemstede 65 jaar. In al die jaren hebben 
vele vrijwilligers, stagiairs en medewerkers 
zich ingezet voor de dagelijkse zorg 
voor dieren en publiek. Het jubileum 
is voor het huidige team dé aanleiding 
om al die mensen met een hart voor de 
kinderboerderij weer eens terug te willen 
zien. Daarom organiseren zij op zaterdag 
10 september van 19.00 uur tot 21.00 uur 
een reünie op het terrein van de boerderij. 

Bent of kent u zo’n 
vrijwilliger/medewerker? 
Aanmelden kan op Facebookpagina 
Kinderboerderij.tMolentje of per e-mail via 
65jaar.kbmolentje@gmail.com.

De aanwezigheid van grote groepen kauwen, 
duiven en meeuwen in woonwijken wordt door 
veel bewoners als storend ervaren. De oorzaak is 
vaak het voeren van vogels door particulieren. 
Vogels hebben geen extra voer nodig. Behalve dat 
overmatig voeren voor vogels ongezond is, trekt 
het ook andere ongewenste diersoorten aan. Niet 
voor niets hebben verschillende Verenigingen 
van Eigenaren in hun bewonersovereenkomsten 
vastgelegd dat vanuit woningen/appartementen 
niet gevoerd mag worden. 

Omdat eigenlijk alle vogels door wetgeving 
beschermd zijn, hebben gemeenten maar beperkte 
mogelijkheden om overlast van vogels in de 
openbare ruimte effectief tegen te gaan. U kunt zelf 
wel iets doen om overlast te verminderen:
- Vogels niet voeren
- Afval in de afvalbak doen
- Voor gebruikers rolemmers/ bedrijven: 

 Bied uw afvalcontainer alleen met gesloten 
deksel aan op de vastgestelde inzameldag. 

 Plaats geen losse afvalzak(ken) naast de container 
- Voor gebruikers van gele huisvuilzakken: 
 Gele afvalzakken alleen op donderdagochtend 

op straat aanbieden



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Lanckhorstlaan 32, constructieve doorbraak en 

terugplaatsen balkon, wabonummer 44239, 
ontvangen 17 juni 2016

- Binnenweg 89 + 91, doorbreken niet-
constructieve muur t.b.v. samenvoegen 2 winkels, 
wabonummer 44231, ontvangen 17 juni 2016

- Burgemeester van Lennepweg 1, herbouwen 
garage, wabonummer 44224, 

 ontvangen 17 juni 2016
- Lindenlaan 49, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 44569, 
 ontvangen 20 juni 2016
- Burgemeester van Lennepweg 35-247, plaatsen 

reclame , wabonummer 44911, 
 ontvangen 21 juni 2016
- Burgemeester van Lennepweg 35-247, plaatsen 

reclamezuilen, wabonummer 44919, 
 ontvangen 21 juni 2016
- Koediefslaan 2, het kappen van een beuk, 

wabonummer 44924, ontvangen 23 juni 2016
- Adriaan van Ostadeplein t.h.v. nr. 5 bij 

parkeerplaats, het realiseren van een standplaats 
op de bestemming verkeer, wabonummer 44915, 
ontvangen 23 juni 2016

- César Francklaan 20, het vergroten van de 
badkamer, wabonummer 44802, 

 ontvangen 21 juni 2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik 
(uitgebreide procedure)
- Sportparklaan 8, brandveilig gebruik voor een 

jaarlijks jeugdweekend van MHC-Alliance, 
wabonummer 41731, ontvangen 17 mei 2016, 

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunningen 
(reguliere procedure)
- Adriaan van Ostadeplein t.h.v. nr. 5 bij 

parkeerplaats, het realiseren van een standplaats 
op bestemming verkeer, wabonummer 44915, 
ontvangen 23 juni 2016

- Erasmuslaan 12, het plaatsen van een 
dakopbouw, plaatsen dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, plaatsen kozijn in de garage, 
wabonummer 41659, ontvangen 25 mei 2016

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Adriaan van Ostadeplein t.h.v. nr. 5 bij de 

parkeerplaats, het realiseren van een standplaats 
op de bestemming verkeer, wabonummer 49915, 
ontvangen 23 juni 2016, reguliere procedure

Vergunningvrij
- Wandelbos Groenendaal, het kappen van 12 

esdoorns, wabonummer 43328, ontvangen 8 juni 
2016. Deze aanvraag is vergunningvrij.

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Aan de slag in Wandelbos Groenendaal
Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert in 
samenwerking met de gemeente Heemstede op 
vrijdag 8 juli een werkdag in wandelbos 
Groenendaal in Heemstede. Deelnemers aan deze 
werkdag gaan esdoorns zagen en snoeien. Een 
dag buiten werken in de natuur om Groenendaal 
weer een beetje mooier te maken! Zorgt u zelf voor 
werkkleding, laarzen en koffie/thee? Wij zorgen 
voor gereedschap, begeleiding én iets lekkers bij 
de koffie! Verzamelen om 9.00 uur op de grote 
parkeerplaats van Groenendaal bij het restaurant. 
De werkdag duurt tot 15.00 uur. Meer informatie 
leest u op www.ivn.nl/zuidkennemerland of meld u 
aan via e-mail: ivnzk.natuurwerk@gmail.com

Melding 
verwijdering 
gemeentelijke 
boom
Te verwijderen gemeentelijke boom ter hoogte van 
Adriaan van Ostadeplein 4 en 5:
- 1 robinia
Binnen de periode november 2016-maart 2017 
wordt een vervangende boom geplant in het 
gazon achter de bloemenstal.

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen binnen 
14 dagen na publicatie van deze melding reageren 
via gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 
023- 548 57 78. Deze publicatie is een aankondiging 
van feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.

Verwijdering 
fietswrakken 
Stationsomgeving

Uitschrijving uit de basisregistratie 
personen (BRP)

Op woensdag 13 juli 2016 gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
de gemeente fietswrakken verwijderen die zich 
bevinden in de directe omgeving van het NS-station 
Heemstede-Aerdenhout. 

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig op de weg te parkeren, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.

Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt. De fietsen en kettingen worden in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten bij de milieustraat van 
Meerlanden aan de Cruquiusweg 47.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 15-06-2016, de heer S.W. Andriesse, 
 geboren op 01-10-1959, Waterhof 14.
- Per 23-06-2016, de heer M. Ahmadi, 
 geboren op 18-06-1981, Zandvoortselaan 158.

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 

gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem 
(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).



3de herziene en uitgebreide druk 
boek ‘Huis te Manpad’
Heemstede - Stichting Huis 
te Manpad presenteert vrij-
dag 8 juli een derde, herziene 
uitgave over de historische 
buitenplaats ‘Huis te Man-
pad’ te Heemstede. In deze 
publicatie staan de bouw- en 
bewoningsgeschiedenis van 
het huis centraal en krijgt het 
park uitgebreid aandacht. 
De eerste en tweede druk 
verschenen in respectieve-
lijk 2003 en 2004. Die uitga-
ven zijn al jaren uitverkocht. 
Het is voor ons land uniek 
dat een boek over een histo-
rische buitenplaats een der-

de herdruk beleeft. Het boek 
Huis te Manpad. Huis park 
en bewoners door de eeuwen 
heen. Barbara Joustra m.m.v. 
Mieke T. Wilmink-van Harme-
len en Henrick S. van Lennep 
telt 200 pagina en kost 19,95. 
Het is te koop vanaf 9 juli na 
de zaterdagmorgen rond-
leidingen op Huis te Man-
pad bij het hoofdgebouw of 
bij de tuinbaas Fred van der 
Hengst. Ook verkoopt Boek-
handel Blokker deze editie 
(Binnenweg 138, Heemste-
de: 023-5282472). Voor meer 
info: rdessing@manpad.nl of 

b.joustra@hi.nl. Ook is info 
voorhanden op:
www.huistemanpad.nl en
www.stichtinghuistemanpad.nl.

Merel wint NK 1500 meter in een 
wedstrijd met veel valpartijen
Heemstede - In een tumul-
tueuze wedstrijd die geken-
merkt werd door valpartijen 
wist de Heemsteedse atle-
te Merel van der Marel toch 
te zegevieren! Afgelopen za-
terdag en zondag werden in 
Breda de Nederlandse Kam-
pioenschappen voor junio-
ren gehouden. Voor Merel 
van der Marel was de druk 
als ranglijstaanvoerster erg 
groot, ze was de torenhoge 
favoriet op de 1500m MJB.
Merel kwam de series op 
zaterdag gemakkelijk door 
en had goed haar krach-
ten weten te sparen voor de  
finale van zondag. In de fi-
nale liep de eerste 500m al-
les volgens plan, totdat haar 
hak van achteren werd aan-
getikt en ze plotsklaps ten 
val kwam. Tot haar eigen ont-
zetting rolde ze vlak na de 

hoofdtribune over de baan 
en dacht ze even in een 
slechte film te zijn aanbe-
land. Ze twijfelde echter geen 
moment, stond direct weer op 
en snelde vol adrenaline terug 
richting de kop van het veld. 
Aangezien er nog 900m te 
lopen waren, was het even 
afwachten hoe ze deze klap 
te boven zou komen. Bij het 
ingaan van de laatste ron-
de nam Merel de koppositie 
over en liet ze er geen twij-
fel over bestaan, wie op deze 
afstand de beste is. Met een 
voorsprong van zo’n 2 secon-
de op nummer 2 passeerde 
ze met beide handen hoog in 
de lucht, opgelucht de finish 
en prolongeerde ze haar titel.
“Vallen op een NK is ook 
weer iets om van mijn Buc-
ketlist af te halen”, verklaarde 
Merel naderhand.

Regio - Op zondag 10 ju-
li vindt een libellenexcur-
sie plaats met een gids, in 
Middenduin te Overveen. 
Na een korte inleiding over 
de leefwereld wordt een wan- 
deling gemaakt door Mid-
denduin, het gebied waar de-

ze insecten veel voorkomen. 
Aanvang: 12.00 uur bij de in-
gang van Middenduin aan de 
Duinlustweg.

Libellen- en 
vlindersexcursie

Na hard werken voor Proefwerkweek 
tijd voor vakantie!

Heemstede - Vakantie! Deze leerlingen en 
begeleiders gaan bijna genieten van hun 
vakantie.
Als afsluiting van het schooljaar is er voor 
iedereen een ijsje van Van Dam. Dat hebben 
ze ook wel verdiend na het harde werken 
voor de Proefwerkweek. Nog even afwach-
ten, maar voor de meeste leerlingen ziet het 

ernaar uit dat zij over zullen gaan. Met hulp 
van HJF Huiswerkbegeleiding gaat het vaak 
beter. Zoekt u ook hulp voor uw kind bij het 
maken van huiswerk? Of gaat uw kind voor 
het eerst naar het Voortgezet Onderwijs? 
Er is nu nog plaats voor het nieuwe school-
jaar. Neem contact op met Hedwig Jurrius, 
06-4657 7776.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

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 (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. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met 
DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien 
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt 
met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift 
moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het 
geschil betrekking heeft worden overlegd. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als 
sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening 
worden aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.


	27_ED5_PAG03
	27_ED5_PAG05
	27_ED5_PAG07
	27_ED5_PAG09
	27_ED5_PAG11
	27_ED5_PAG13
	27_ED5_PAG14
	27_ED5_PAG15
	27_ED5_PAG17



