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Heemstede - Deze week 
alle aandacht voor een ech-
te bloementuin. “Biljartlaken 
en kleurrijke bloementuin”, 
noemt Leo Zwarter zijn tuin. 
Hoe krijg je zo’n fraai ga-
zon? “Het biljartlaken is heel 
eenvoudig te krijgen door in 
april te verticulteren, daarna 
kunstmest en onkruidver-
delger gelijkmatig te strooi-
en met de strooimachine. In 
september nogmaals kunst-
mest strooien en regelmatig 
goed water geven. Dit pomp 

ik uit de sloot achter mijn 
tuin. En iedere week maai-
en.”

In de tuin van Leo Zwarter 
aan de Lorentzlaan bloeien 
onder meer phloxen en ro-
ze babyroosjes. “We hebben 
ook al 46 jaar een aantal 
azalea’s mollis waar iedere 
wandelaar voor blijft staan. 
Het is een waar kleuren-
palet”, vertelt Leo. Hij geeft 
aan dat de groene vingers 
na al die jaren vanzelf zijn 

gekomen. “Zeker toen ik 
1990 stopte met mijn bedrijf 
in de Raadhuisstraat. Eens 
per jaar komt mijn tuin-
man een hele dag om alles 
schoon te maken voor de 
winter. In het voorjaar sta ik 
de vaste bloeiende planten, 
en dat zijn er veel, zowat uit 
de grond te kijken!”

Biljartlaken en kleurrijke bloementuinBiljartlaken en kleurrijke bloementuin
Tuinenwedstrijd

WIJ Heemstede en ‘Kontext’ Bloemendaal willen samengaan
Heemstede - WIJ Heem-
stede en Stichting Kontext,
twee maatschappelijke orga-
nisaties actief in Heemstede,  
willen samen de toekomst 
in als één organisatie voor 
welzijn en maatschappelijke 
dienstverlening in Heemste-
de. Dat hebben de bestuur-
ders en Raad van Toezicht 

van beide organisaties laten 
weten.
“We bundelen onze krachten, 
in het belang van de Heem-
steedse inwoners.
De eerste stap is te onder-
zoeken onder welke voor-
waarden het Heemsteedse 
team van Kontext in de or-
ganisatie van WIJ Heemste-

de kan worden opgenomen”,
aldus beide organisaties. 
De eerste stap van het opne-
men van het team van Kon-
text bij WIJ Heemstede is  te 
bekijken wat er concreet no-
dig is om de medewerkers 
bij WIJ Heemstede te la-
ten aansluiten. WIJ Heem-
stede gaat straks onder één 

naam de dienstverlening aan 
alle Heemstedenaren leve-
ren. Het voornemen is om, na 
goedkeuring van beide on-
dernemingsraden, de mede-
werkers en activiteiten van 
Kontext Heemstede en Bloe-
mendaal, per 1 januari 2017 
bij WIJ Heemstede onder te 
brengen.

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

 

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

B
B

Q
-t

ip

Bij 500 gram

satévlees
GRATIS
bakje

satésaus

Binnenweg 7-9, Heemstede

Tel. 023-5834970

www.vanuffelenmode.nl

dames voorjaarscollectie

50% 
korting

alles!

Tuinenwedstrijd
In deze krant een overzichts-
pagina van tuinen die aan-

dacht verdienen. Ze dingen 
allemaal mee naar de hoofd-
prijs van 100,-. Blijf insturen:
redactie@heemsteder.nl.
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PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 17 juli, Oude Kerk, 
Wilhelminaplein: 10. ds. P. 
Verhoeff (Alkmaar).
Crèche (tot 4 jr). Kinder-
kring (4-12 jr).

www.pknheemstede.nl

Al heel wat jaren een bloe-
menstek: Adriaan van 
Ostadeplein 6. In het ver-
lengde van de Jan van Goy-
enstraat kunnen we niet om 
de Bloemenkiosk van Han 
van Baekel heen. Nu ver-
kocht hij niet als eerste bloe-
men. Daarvoor deed Rob van 
Looy dat met Rob’s Bloemen-
kiosk. Rob had ook een ki-
osk op de Binnenweg. Wan-
neer Rob exact is begonnen 
is wat lastig te achterhalen, 
maar in het stratenboek van 
1993 wordt Rob’s Bloemenki-
osk zowel op de Binnenweg 
als de Adriaen van Ostade-
plein al vermeld. Helaas geen 
foto uit die tijd, maar een wat 
recentere. In 2002 nam Han 
van Baekel de bloemenver-
koop over van Rob van Looy 
en in 2011 waren er plannen 
voor een permanente stek en 
een geheel vernieuwde kiosk. 
Uit het bouwdocument van 
2011 komt de nufoto. 
Op 16 september 2012 werd 
de opening gevierd van het 
nieuw gebouwde onderko-
men van de bloemenkiosk, 
Van deze opening is op in-
ternet beeldmateriaal terug

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (32)

te vinden aan fi lm en foto’s.
Op de nufoto van juli 2016 
van Harry Opheikens laat de 
bloemenpracht van nu zien.
Adriaan van Ostade leefde 
van 1610 tot en met 1685. Hij 
was een Nederlandse schil-
der, tekenaar en etser en hij 
was een leerling van Frans 
Hals. Vooral boerentaferelen 
komen van zijn hand.
Mocht u verhalen of infor-
matie over de Adriaan van 
Ostadeplein 6 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). 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 17 juli, GEEN dienst.

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 17 juli, Mw. G. van 
der Harst (Aerdenhout).

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 17 juli om 10.00 uur
Mw. ds. J.G Berbee-
Bakhuis uit Abbenes.
Woensdag 20 juli om 19.30 
uur, Zomeravondzang, na 
de dienst koffi e in het ja-
gershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 17 juli, 10u. dr. G. 
Heitink. Tevens crèche.
 

www.pknbennebroek.nl                     

Op Facebook
voor uw

tips, foto’s en 
reacties.

‘Mijn huis swingt’
Heemstede - Zaterdag 16 
juli zijn zangeres Marleen 
Bijleveld & schrijfster Marie-
Claire Loudon samen op pro-
motour en brengen een be-
zoek aan Boekhandel Blok-
ker. Het tweetal geeft er een 
optreden om 15.00 uur. De cd 
‘Swing! Jazz voor alle leeftij-
den’ is gemaakt door Mar-
leen Bijleveld. Zij wil kinde-
ren en hun (groot)ouders sa-
men laten genieten van ech-
te muziek. De bijzondere cd 
swingt de pan uit met Neder-

lands beste jazzmuzikanten 
erop. Mooi voor iedereen, ze-
ker door de grappige song-
teksten. 

Het uitklapboek ‘Mijn huis’, 
is gemaakt door Marie-Clai-
re Loudon en speciaal be-
doeld voor dreumesen en 
peuters die beginnen met 
praten. Kinderen leren spe-
lenderwijs woordjes uit 
hun alledaagse omgeving. 
Met name de woorden die 
zich in en om het huis be-
vinden. De toegang is vrij.
Info: 023-5282472.





Afgelopen week zijn de 
aardappelen (Frieslan-
ders) geoogst bij KIMT. 
Zowel bij de kindertuinen 
als de generatietuinen 
werd hard gewerkt om ze 
uit de grond te krijgen.
Er werd heel druk gespit 
en gegraven om de aard-
appelen te kunnen vin-
den. 
Toen na ruim een half 
uur iedereen zijn aard-
appelen had geteld kon 
de prijsuitreiking van 
de aardappelwedstrijd 
plaatsvinden! De winnaar 
telde 54 stuks! En dan te 
bedenken dat er 2 aard-
appelen geplant zijn.

Volgende week begint 
de zomervakantie en zal 
een aantal kinderen hun 
tuintje even moeten mis-
sen. Er zal worden ge-
vraagd aan de thuisblij-
vers om water te geven. 
Er zal nu op woensdag-
avond openstelling zijn 
in plaats van op donder-
dag- en vrijdagmiddag.

Kinderen, ouders en 
grootouders zijn erg en-
thousiast over KIMT. Het 
is toch wel heel erg leuk 
om zelfverbouwde groen-
te en bloemen mee naar 
huis te kunnen nemen!

Iedere zondagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur kunt u 
terecht bij KIMT aan de Herenweg 16 te Heemstede, in-
gang Groenendaalse Bos tegenover het Manpad.
Vrijwilligers vertellen u graag meer.
Kijk ook eens op www.kominmijntuin.com.

Zomervakantie begint...
Frieslanders oogsten bij

Kom In Mijn Tuin

Kom In Mijn Tuin (KIMT)

Column 

Een brief van de postbode
In ’t zomerdal, in ’t stille dal 

Wij postbodes naderen het zomerdal. Klinkt 
prachtig, vindt u niet? U ziet ons nu lopen, 
als overjarige oranje-boven padvinders op 
weg naar een zelden betreden, edoch zeer 
toegankelijk Zwitsers-achtig dalletje. Het is 
er zowel zonnig als schaduwrijk en weelde-
rig begroeid met bloemen en kruiden.  Wat 
zijn we blij!
Maar helaas, het ‘zomerdal’ is niet meer dan 
PostNL-jargon. Het duidt de ‘dal-ing’ aan in 
de hoeveelheid post tijdens de zomerva-
kantie, omdat u dan allemaal niet meer net-
jes naar uw werk gaat, maar en masse gaat 
lierefl uiten.  
Gezien dit stille ‘zomerdal’ zou onze drukke 
Kerst en Nieuwjaar-tijd logischerwijs ‘win-
terberg’ moeten heten. (U ziet ons op een 
besneeuwde helling. Schnapps für alle ... .) 
Maar daar moet ergens iets zijn misgegaan, 
want dat noemen we alleen maar, heel pro-
zaïsch, ‘KNJ’ (Kerst en NieuwJaar). Ook bij 
onze wekelijkse piek- en daldagen loopt de 
terminologie mank: de piekdagen, te we-
ten dinsdag, donderdag en zaterdag, heten 
weliswaar samen ‘didoza’, maar de dalda-
gen woensdag en vrijdag heten niks. Want
‘wovr’ vinden we niet mooi. Dat klinkt naar 
‘Neander-taal’, als u begrijpt wat ik bedoel. 
En we hebben nog wel meer jargon natuur-

lijk, maar ja, 
dat is alle-
maal heel 
ingewikkeld, 
en het ge-
heim van de 
smid en zo. 
Alleen, misschien denkt u nu: wat moet dat 
met dat Néderlands de hele tijd? Waar is 
het Engels? Zijn jullie geen modern bedrijf 
of zo? Jawel hoor. Echt wel. Al sinds TPG
onderdeel werd van het Australische TNT.
Al onze bovenbazen zeiden toen direct al 
keurig Tie-En-Tie. Ik moet toegeven, wij
onderlingen zijn altijd stiekum Tee-En-Tee 
blijven zeggen. Dat Engels was voor ons ge-
woon te moeilijk. Onze depots noemen we 
ook nog steeds deepóós, in oubollig Neder-
Frans. Gelukkig maar dat we bovenbazen 
hebben die denken om ons ‘image’. En die 
het op z’n Engels kunnen: ‘dèppoos’. Met de 
klemtoon op ‘dep’. 

Voor ons blijft het moeilijk. Maar wij blijven 
dapper oefenen. Misschien hebben we er 
straks wat meer tijd voor, in het zomerdal.

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

Alleen, misschien denkt u nu: wat moet dat 

Heemstede - De Japanse kornoelje is een van de meest 
decoratieve uitheemse boomsoorten die het in ons kli-
maat en op alle grondsoorten (behalve op kalkgrond) 
heel goed doet. De bloem is prachtig crème-wit en vaak 
zijn de bloemen zo weelderig, dat de bladeren daar on-
der verdwijnen. In de herfst is de kornoelje zeer decoratief 
want dan worden de bladeren scharlakenrood.
Hij kan goed tegen vorst, Cornus Kousa komt van oor-
sprong uit Japan, China en Korea en daar kan het ook 
koud zijn. Hij groeit er in het wild aan de rand van bossen 
en in de bergen. Maar is in Heemstede te vinden aan de 
Herfstlaan. De boom houdt niet erg van snoei, dus lekker 
laten groeien. Zo behoudt hij zijn mooie bijzondere traps-
gewijze vorm.                           (foto: Marenka Groenhuijzen)

Zomerfoto
Japanse Kornoelje

met trapsgewijze bloei

Het is mooi wonen op het 
Valkenburgerplein maar 
jammer dat bezoekers aan 
de woensdagmarkt hun 
afval achterlaten.

Diana Hamilton-Jones,
Heemstede. 

Na de 
weekmarkt…

Lezerspost

HJF Huiswerkbegeleiding: 
“alle leerlingen geslaagd”
Heemstede - De vlag gaat 
uit voor de leerlingen van 
HJF Huiswerkbegeleiding! 
Deze week is bekend ge-
worden dat alle leerlingen 
van HJF Huiswerkbegelei-
ding bevorderd zijn naar het 
volgende leerjaar. En ook
alle examenkandidaten zijn 
geslaagd. 100% succes dus, 
dit schooljaar.
Wilt u ook succes voor uw 

kind in het VO? Neem con-
tact met op met Hedwig 
Jurrius: 06-46577776.
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3D aangifte bij Bibliotheek 
Burgemeester doet aangifte diefstal fiets
Heemstede – Aangifte doen 
op afspraak kan in Heemste-
de sinds donderdag in het 
bibliotheekgebouw aan het 
Julianaplein. Burgemeester 
Marianne Heeremans pro-
beerde het zelf even uit. Zij 
belde eerst 0900-8844 om 
een afspraak te maken. Ze  
kreeg prompt als antwoord 
dat zij direct terecht kon bij 
de bibliotheek, waar de poli-
tie Kennemerland vanaf don-
derdag een 3D aangiftepunt 
heeft geopend. Bij de Biblio-
theek werd zij al buiten bij de 
blauwe deur door de politie 
gezien en kon zij naar binnen 
gaan, waar zij in de gang ook 
in de gaten werd gehouden. 
De politie kon zien of er on-
gewenste personen meelie-
pen. Donderdag ging er wel 
volk mee naar binnen maar 
dat mocht deze keer want de 
meesten waren in uniform. 
De leiding van politie Ken-
nemerland vierde de ope-
ning van het tiende 3D aan-
gifteloket. Beetje feestelijk 
met een gebakje bij de kof-
fie. De ruimte waar je de aan-
gifte kunt doen is niet groot. 
Eenmaal binnen word je ver-
welkomd door een agent(e). 
Geen kleine TV maar een 
groot beeld, waar je iemand 
treft die aan tafel zit. Heel uit-
nodigend om er tegenover te 
gaan zitten. De burgemeester 
vertelde hoe die ochtend haar 
fiets was gestolen, zo maar 
uit de tuin, even boodschapje 
gedaan, even naar boven ge-
lopen en foetsie was ie. Sta je 
raar te kijken. Dan maar aan-
gifte doen met de auto. De 
agente vraagt haar een legi-
timatie neer te leggen op de 

tafel. Weet u het framenum-
mer? Huh, nee! Heeft iemand 
het gezien, waren er getui-
gen? Nee, iedereen was aan 
het werk. Oké, dat nummer 
kunnen we later toevoegen. 
Op de vraag van de burge-
meester hoe nu verder, volgt 
het antwoord dat de aangif-
te toegestuurd wordt binnen 
enkele dagen en het verdere 
verloop hangt af van nieuwe 
aanknopingspunten die we 
vinden. De agente nam de 
aangifte heel serieus op, net 
als het spel dat door de bur-
gemeester wel heel serieus 
gespeeld werd. Je zou bijna 
met de pet rondgaan om een 
nieuwe fiets te kopen. U kunt 
vanaf nu dus aangifte doen 
bij de Bibliotheek, na af-
spraak met 0900-8844 waar 
u volgens de agente steeds 
een vriendelijke collega van 
haar treft. Ze vertelde nog 
dat ze alleen leuke collega`s 
heeft die graag uw aangifte 
van diefstal, vernieling of an-
dere zaken opnemen. U kunt 
vanaf nu geen aangifte meer 

doen aan de Kerklaan op het 
politiebureau, waardoor de 
wijkagenten meer tijd krijgen 
daadwerkelijk de wijk in te 
gaan. Dit nieuwe 3D aangif-
teloket is 7 dagen in de week 
vanaf 9.00 uur geopend voor 
afspraken. De politie blijft 
opereren vanuit de Kerklaan 
totdat ook zij verhuizen naar 
de Bibliotheek. 

Toekomst bibliotheek
Heemstede
De gemeente gaat een breed 
ontmoetingscentrum maken 
van het bibliotheekgebouw 
aan het Julianaplein. Hierin 
krijgen naast de bibliotheek 
en politie ook andere partij-
en een plek. De bibliotheek 
is een belangrijke voorzie-
ning in Heemstede voor jong 
en oud, met een lokale func-
tie van educatie en ontmoe-
ting. Het pand wordt nu ge-
renoveerd en heringedeeld. 
Naar verwachting betrekken 
alle partijen het pand in het 
2e kwartaal van 2017.
Ton van den Brink 

Saskia Noort: “Roem kan heel eenzaam zijn”
Heemstede – Saskia Noort 
was vrijdag 8 juli te gast bij 
boekhandel Blokker voor een 
signeersessie. Vooraf werd 
zij geïnterviewd door Ar-
jan Peters, literatuurcriticus 
van de Volkskrant, over haar 
nieuwste thriller ‘Huidpijn’.                                                                                   
Van Nederlands succesvol-
ste schrijfster werden tot 
nu toe meer dan 2,7 mil-
joen boeken verkocht en ve-
len zijn bewerkt voor tele-
visie, film en theater. Toch 
had ze een en ander uit te 
leggen aan Arjan Peters die 
weinig bekend leek met het 
genre: “Termen als ‘styliste’ 
en ‘baby botox’ waren ech-
te eyeopeners voor mij. En 
gebruiken mensen werke-

lijk zo vaak schuttingwoor-
den, zoals jij beschrijft?”, riep 
hij vertwijfeld. “Bij mij thuis 
wel, hoor!”, reageerde Noort.                                                                            
‘Huidpijn’ handelt over Anne 
Koster, Nederlands populair-
ste televisiepresentatrice van 
het moment die een pijnlij-
ke relatiebreuk heeft te ver-
werken. Ze is koel, succesvol, 
blond en ambitieus, de verge-
lijking met Eva Jinek is gauw 
gemaakt, maar de schrijfster 
benadrukt dat haar hoofd-
personage een mix is van 
veel vrouwen, niet in de laat-
ste plaats van haarzelf. Sas-
kia Noort (49) schreef het 
verhaal in een periode dat 
ook zij kampte met liefdes-
verdriet. Het maakt het boek 

volgens eigen zeggen tot 
haar gevoeligste thriller. An-
ne is een BN-er in een cruci-
ale fase van haar leven waar-
in al haar zekerheden lijken 
te wankelen: in de steek ge-
laten, nog altijd kinderloos 
en wellicht  te oud bevon-
den voor de vluchtige wereld 
van glamour en valse schijn. 
“Roem kan dan heel eenzaam 
zijn”, vertelt de schrijfster. “Ik 
ben helemaal niet zo bekend 
als Anne, maar ik heb zelf on-
dervonden hoe de media zich 
op je storten en iedereen een 
mening over je heeft als het 
even niet zo goed met je gaat. 
Er zijn dan mensen die je ad-
viseren om je verhaal te doen 
in een talkshow, om er in een 

keer vanaf te zijn. Dat is ze-
ker niet waar, je maakt het 
alleen maar erger en roept 
daarmee nog meer vragen 
op.” In de achtergrond van 
televisieland ontspint zich 
een spannend verhaal waar-
over inhoudelijk niet te veel 
verklapt mag worden,  want 
spoiler alert dreigt. “Anne is 
enerzijds publiek bezit en an-
derzijds misschien wel een 
van de eenzaamste men-
sen van Nederland. Niemand 
weet hoe ze echt is, alleen 
de man die haar heeft verla-
ten kent haar duistere kant.”                                                          
In een interview in de Volks-
krant verklaarde Saskia 
Noort dat schrijven hard wer-
ken is, ondanks het romanti-

sche beeld dat wij ervan heb-
ben. Waar zat het harde wer-
ken voor dit boek in, vroeg 
de interviewer. “Wat dacht 
je van duizenden uren talk-
shows kijken”, lachte Noort. 
“Nee, het echte werk zat in 
het vermijden van clichés die 
op de loer liggen bij de the-
ma’s liefdesverdriet en een-
zaamheid. Ik heb diep moe-
ten graven om ze op een an-
dere manier te omschrijven 
zonder teveel van mijn eigen 
stijl af te wijken. Wat mij be-
treft zit de spanning van dit 
boek voornamelijk in de psy-
chologische ontwikkeling. 
Het is rauw en pijnlijk en het 
schuurt constant, mijn meest 
persoonlijke boek kortom.”                                                                     
‘Huidpijn’ is o.a. verkrijgbaar 
bij boekhandel Blokker.
Mirjam Goossens

Thrillerkoningin te gast bij Blokker

Heemstede - Op zaterdag 
9 juli was het een drukte van 
belang rondom het clubhuis 
van Scouting WABO, alle ou-
ders van de scouts (10 tot 14 
jaar) waren tijdens deze zon-
nige ochtend welkom om een 
keer mee te doen. Gezamen-
lijk hadden de scouts, hun 
ouders en de leiding voor een 
uitgebreide picknick gezorgd 
met allemaal lekkere hapjes. 
Tussen het eten door wer-
den de opgedane calorieën 
verbrand met actieve scou-

tingspellen. Dit zorgde voor 
een sportieve rivaliteit tus-
sen de scouts en hun ouders. 
Op 3 september organiseert 
WABO het Girlpower Event. 
Meer info via girlpowerwa-
bo@gmail.com.

De ‘girls only’ scoutinggroep 
WABO vind je in het Groe-
nendaalse bos in Heemstede, 
over de brug bij de Ritzema 
Boskade. Meer info via:
www.waboscouting.nl of op 
facebook.com/scoutingwabo
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Sri Lankan Curry Pot: de unieke en 
diverse keuken uit Sri Lanka bij je thuis
Heemstede – Malinga Fer-
nando komt oorspronkelijk 
uit Sri Lanka. Na de afronding 
van de hogere hotelschool in 
Zwitserland, deed hij wereld-
wijd veel ervaring op en volg-
de industriële trainingen op 
het gebied van hospitality. 
Enkele jaren geleden startte 
hij samen met zijn echtgeno-
te Christa Fernando het suc-
cesvolle restaurant 139 aan 
de Zandvoortselaan 139 in 
Heemstede, met een Spaan-
se chef uit Málaga.  Restau-
rant 139 is sinds jaar en dag 
een stevig culinair begrip van 
een hoogwaardige Spaan-
se klassieke keuken met fu-
sion-elementen, dat als be-
kroning een Michelinvermel-
ding in de wacht wist te sle-
pen. Naast dit succes intro-
duceert Malinga  nu ook de 
unieke en veelzijdige keu-
ken uit zijn geboorteland Sri 
Lanka in Heemstede, in een 
bezorgconcept: Sri Lankan 
Curry Pot. 
“Ik ga zeker drie tot vier keer 
per jaar terug naar Sri Lanka, 

het is een prachtig land”, ver-
telt Malinga trots. Het eten uit 
Sri Lanka is gewoon echt lek-
ker. Ik had een keer Neder-
landse vrienden op Sri Lanka 
op bezoek, die ik de loka-
le gerechten liet proeven. Ze 
waren dolenthousiast en wa-
ren verrast dat dit zo’n sensa-
tionele en smaakvolle keuken 
was. Je vindt in Nederland 
niet veel Sri Lankaanse res-
taurants.  Veel mensen wor-
den misleid dat de Sri Lank-
aanse keuken alleen maar 
pittig is en op de keuken van 
India en Pakistan lijkt. Maar 
dat is niet helemaal waar. 
Juist door de vele wereld-
se invloeden waar Sri Lanka 
door de eeuwen aan heeft 
blootgestaan, is deze keuken 
zo veelzijdig en uniek gewor-
den. Denk daarbij aan invloe-
den uit de vroegere kolonia-
le machten als Groot-Brittan-
nië, Portugal en zelfs Neder-
land, maar ook invloeden uit 
het Midden-Oosten, Azië en 
Afrika vind je terug in deze 
keuken. Natuurlijk zijn er ook 

Malinga en Christa Fernando (fotograaf: Bart Jonker Produc-
tions © 2016).

invloeden uit India, zoals de 
curry’s en zijn er pittige ge-
rechten, maar deze vormen 
niet de hoofdmoot. De basis 
voor de meeste gerechten is 
rijst. Een klassieker is natuur-
lijk de rijst met curry. Verder 
wordt er van alles gegeten: 
rundvlees, varkensvlees, kip, 
vis en schaaldieren.  Zo kent 
Sri Lanka het gerecht kottu 
roti, dat veel mensen kennen 
uit de Surinaamse keuken. 
Deze roti kun je in Sri Lanka 
op verschillende manieren 
bereiden met vlees of vis. Sri 
Lanka kent daarnaast diver-
se gerechten die worden ge-
stoomd, bijvoorbeeld in een 
bananenblad, zodat de zo 
karakteristieke smaken van 
specerijen en kruiden behou-
den blijven. Ook kokosmelk 

Heemstede - Het gaat niet 
over één nacht ijs, het nieuw-
bouwproject in de Heem-
steedse Haven: ‘Havendreef’. 

Al een tijdje staan diverse 
garages leeg en ook Dorcas 
vond een ander plekje.
Een groot deel van de huizen 
is inmiddels verkocht en dat 
betekent dat het project ge-
start kan worden. Er moest 
nog wel wat asbest gesa-
neerd worden, maar dat was 
minimaal al vertelt de historie 
dat er op deze plek een as-
bestfabriekje heeft gestaan.

Er staat echter niets meer in 
de weg om de garagepanden 
te slopen en daar is afgelo-
pen week dan ook een begin 
mee gemaakt.
Harry Opheikens

als ingrediënt is kenmerkend, 
die de smaak tot zijn recht 
laat komen. Er zijn kleine en 
grotere gerechtjes. De ma-
nier van bereiden met de ver-
se en originele ingrediënten 
zorgt ervoor dat de Sri Lank-

aanse keuken ook nog eens 
eerlijk en gezond is. Eigenlijk 
is dit bezorgconcept een eer-
ste letterlijke en figuurlijke 
proef in Heemstede, dus wie 
weet wat er nog meer volgt”, 
lacht Malinga.
Voor gerechten, online be-
stellingen en bezorgtijden: 
www.sri-lankan-curry-pot-
heemstede.nl, of via Zand-
voortselaan 139, Heemste-
de, tel.: 06-26069022. Ook te 
bestellen via thuisbezorgd.nl. 
Cateringmogelijkheden be-
spreekbaar.
Bart Jonker

Sloopwerk
in de Haven

Jeugd Tennisvereniging 
HBC beleeft topweekend
Heemstede - Al vele jaren 
worden - voordat de school-
vakantie begint - de Jeugd 
Club Kampioenschappen bij 
Tennisvereniging HBC geor-
ganiseerd door de enthousi-
aste Jeugdcommissie van de-
ze vereniging. Met meer dan 
125 deelnemers in de ver-
schillende leeftijdsgroepen 
was de inschrijving een suc-
ces. De start was op vrijdag 
1 juli met wedstrijden voor de 
jeugd van 10 t/m 17 jaar, die 
vervolgens iedere middag en 
in het weekend hun wedstrij-
den in hun poule konden spe-
len. Op zaterdagmiddag was 
er voor de alle jeugdleden 
het I LIKE TENNIS speltoer-
nooi waar circa 30 kinderen 
veel plezier aan beleefden. 
Dit krijgt volgend jaar zeker 
een vervolg. Woensdagmid-
dag was de middag voor de 
jongste jeugd 6 t/m 10 jaar. 
De jeugdleden waren inge-
deeld volgens het Tenniskids-
programma van de KNLTB in 
de Rode en Oranje groepen 
waarin zo’n 60 enthousias-
te tennissers hun wedstrijden 
hebben gespeeld. Dit werd 
na afloop beloond met de TV 
HBC-medaille voor alle deel-
nemers, die speciaal voor de 
JCK 2016 is gemaakt.
De oudere jeugd heeft af-
gelopen zondag onder idea-
le omstandigheden en gro-

te belangstelling van ouders, 
opa’s en oma’s en vrienden 
13 finalepartijen gespeeld. 
Voor sommige ouders waren 
de partijen te spannend om 
naar te kijken,  dus  zij ge-
noten van een hapje en een 
drankje op het gezellige ter-
ras. Alle finalisten gingen met 
een echte beker met de grote 
oren naar huis. Na het maken 
van een foto van alle kampi-
oenen, ter herinnering aan 
deze geslaagde clubkampi-
oenschappen, werd een mooi 
kampioenschap afgesloten. 
Via www.tvhbc.nl, kun je ge-
nieten van de leuke foto’s die 
er gemaakt zijn.

Kottu Rotti.

 
08   de Heemsteder  •  13 juli 2016





Heemstedenaar Mickey Kümmer 
wint glansrijk fi nale Elite Models
Heemstede – Afgelopen 
zondag won de zeventien-
jarige Mickey Kümmer uit 
Heemstede de fi nale van de 
modellenwedstrijd van het 
wereldberoemde Elite Mo-
dels in Amsterdam. Is Heem-
stede een mannelijk topmo-
del rijker, dat straks prijkt op 
de cover van de Vogue of op 
de catwalk van Milaan en Pa-
rijs? 
“Ik deed eerst een test foto-
shoot bij Elite Models”, ver-
telt Mickey. “De fotograaf 
zei na de shoot dat ik maar 
eens mee moest doen met de
modellenwedstrijd van Eli-
te. Zo ben ik er eigenlijk in-
gerold.  Mensen om me heen 
hadden wel eens geroepen 
dat ik het uiterlijk had van 
een model, maar zelf had ik 
daar aanvankelijk niet zo bij 
stilgestaan. Ik kwam daar en 
dan ga je eerst goed oefenen 
om op de juiste manier over 
de catwalk te lopen. Je past 
allerlei kleding, waarbij ge-
keken wordt wat je het bes-
te staat. Bij mij passen blijk-
baar meerdere stijlen, dat is 
wel erg leuk en makkelijk. Ik 
vond de kleding die ze voor 
me hadden uitgekozen wel 
erg tof. Het zou best weleens 
kunnen dat dit soort kle-
ding straks bij mij in de kast 
hangt”, lacht Mickey. “Na 
een generale repetitie volg-
de de show. De eerste keer 
ben je best zenuwachtig als 
je over de catwalk loopt: alle 
ogen zijn op je gericht. Maar 
het went snel, na de twee-
de of derde keer doe je het 
gewoon en denk je daar niet 
eens meer over na. Het lijkt 
me spannend om in de toe-
komst over een grotere cat-
walk te lopen. Het beeld dat 
ik van de modellenwereld
heb is dat je veel gaat rei-
zen. Het lijkt me ook wel een 
moeilijke wereld, waar je op 
veel dingen moet letten. Je 
mag bijvoorbeeld niet zo-
maar rare foto’s op Face-
book plaatsen. Deze show 

Zomervakantie of 
vluchtvakantie?

Ik merk dat de mensen hier in Nederland zich drukmaken 
over de zomervakantie. De planning, hoe, waar en wanneer. 
De beste manier om te ontspannen en uit te rusten van het 
werk, studie en het gedoe van het dagelijks leven te ont-
vluchten. Liefst op een prachtige plek.
Sommige mensen zijn hiermee het hele jaar bezig. Lang 
voor de zomer.
Ik zie het als positieve aspect om de liefde voor het leven 
en een verlangen naar vernieuwing te ervaren.
In Syrië is er een lange zomervakantie...drie maanden! Van 
half juni tot half september. Maar dit geldt alleen voor stu-
denten en docenten.
Met andere woorden; de rest van de bevolking profi teert 
niet van deze lange tijd. Het gemiddelde aantal vakantie-
dagen is twintig, waarvan je er maximaal tien achter elkaar 
mag opnemen. De meeste mensen brengen hun vrije tijd 
door aan de kust, in een van de drie badplaatsen.
Reizen buiten Syrië gebeurde al niet vaak. Het was kost-
baar en de procedures, met visa, paspoorten enz. waren 
ingewikkeld. Tegenwoordig is het natuurlijk nóg ingewik-
kelder, sommige mensen kunnen buiten Syrië reizen, maar 
de meesten mogen het land niet uit. 
Voor het merendeel van de landen, die wij niet kunnen
bezoeken in de vakantie, is een visum vereist die wij niet 
krijgen. Dus blijft het reizen beperkt tot een andere stad in 
Syrië. Het is nog steeds een prachtig land met een hele-
boel plaatsen die een bezoek waard zijn. Maar door de oor-
log hebben de mensen natuurlijk wel iets anders aan hun 
hoofd. Niet nadenken over vakantie, maar over immigratie. 
Geen zomervakantie maar ‘vluchtvakantie’.
“I have a dream” dat Syrië ooit weer wordt zoals het was 
en ik nodig u dan uit om het land te bezoeken. Want er zijn 
genoeg mooie dingen overgebleven. Ik zal nu de eerste va-
kantie van mijn leven doorbrengen buiten Syrië. Misschien 
ga ik op familiebezoek in Duitsland. We hebben daar zes 
logeeradressen van de broers en zussen van mijn vrouw 
en mij.  
Ik vraag mij af, als vluchteling in Nederland, heb ik het he-
le jaar vakantie? Of werk ik ei-
genlijk het hele jaar? Ook in de 
zes weken dat er geen school 
is. Want ik blijf bezig om aan 
mijn toekomst te bouwen.
Ik neem wel ‘columnvakan-
tie’… Tot over drie weken.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

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

Fo
to

: M
.E

. A
m

ra
ni

was in ieder geval een prach-
tige en bijzondere ervaring. 
Samen met de vijftienjari-
ge Joyce Bergevoet uit Dui-
ven won ik de fi nale. Ik had 
dit zelf echt niet verwacht. Ik 
heb nu een modellencontract 
bij Elite Model Management 

Amsterdam en een plek in de 
internationale fi nale van Eli-
te World Final. Met de andere 
kandidaten was het erg ge-
zellig. We houden nog steeds 
via de groepsapp contact 
met elkaar. Voor en na de
fi nale is er veel media-aan-
dacht geweest. Zo was ik
afgelopen maandag op te-
levisie te zien bij RTL Bou-
levard. Maar de Heemsteder 
is de eerste krant die me nu 
interviewt. Ik beschouw het 
modellenwerk als topsport, 
dat ik combineer met mijn 
opleiding motorvoertuigtech-
niek. Daarnaast zie ik wel wat 
de toekomst brengt”, aldus 
Mickey. 
Bart Jonker
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Plezier en nieuwe leden tijdens 
Summer Academy RCH

Heemstede - Afgelopen zaterdag was de 
laatste van de vier dagen Summer Academy 
bij RCH en daarmee is defi nitief het seizoen 
2015-2016 afgesloten. Het blijkt een goed 
concept te zijn. Buiten het plezier van alle 
voetballertjes van de F- tot en met D-pupil-
len zijn veel nieuwe leden bijgekomen.
Meer dan 60 kinderen per dag konden aan 
de hand van verschillende spel- en baloe-

feningen hun technieken bijspijkeren, dan 
wel leren. Verschillende RCH-trainers ston-
den klaar om de mannen nieuwe skills, bal-
vaardigheden, maar ook tactische inzichten 
mee te geven. In 2013 is RCH begonnen met 
deze vierdaagse afsluiting van het seizoen 
en het mag een succes genoemd worden. 
Het komt zeer zeker volgend seizoen weer 
op het programma. Fo
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Nieuwe Markt op zondag in 
Heemstede: Trotsmarkt
Heemstede - In de maanden 
juli, augustus en september 
wordt elke derde zondag van 
de maand een breedgesor-
teerde markt gehouden aan 
de Vrijheidsdreef te Heem-
stede: de Trotsmarkt. Zon-
dag 17 juli is de eerste ‘afl e-
vering’. De Trotsmarkt heeft 
voorheen gestaan op dezelf-
de dag bij Buitenplaats Beec-
kestijn in Velsen. Echter on-
dervond de organisatie daar 
te veel hinder als het weer 
niet ‘mee zat’. Bovendien lag 
de locatie te ver buiten de 
dorpskernen. Ook de loca-
tie Duin en Kruidberg was 
in beeld, maar die plek bleek 
eveneens topografi sch niet 

ideaal. Vandaar dat organi-
sator Rogier Engels van ‘Trots 
Event Concepts’ op zoek is 
gegaan naar een alternatief. 
“Je kunt de Vrijheidsdreef ei-
genlijk geen alternatief noe-
men: het is een práchtige lo-
catie voor het organiseren 
van een duurzame markt. De 
deelnemers kenmerken zich 
door dat zij trots en passie 
voor hun producten hebben 
en die op een mooie manier 
presenteren. De markt is be-
reikbaar voor een breed pu-
bliek en er worden kennis en 
ervaringen gedeeld”, aldus 
Rogier Engels. Het evene-
ment vindt plaats in een on-
gedwongen sfeer op een lo-

catie die onderdeel uitmaakt 
van een dagbesteding op 
de zondag, een mooie wan-
deling, een fi jne proeverij of 
even met de kinderen naar 
de kinderboerderij of speel-
tuin gaan... alles kan en alles 
is mogelijk. 
Het Trotsconcept is al een 
aantal jaren een groot succes 
in Baarn bij kasteel Groene-
veld en in Rozendaal bij kas-
teel Rosendael. Op de markt 
zijn veel ambachtelijke pro-
ducten op divers gebied te 
vinden. Van duurzaam ge-
maakte kleding tot heerlijke 
spijzen. Exposanten komen 
uit het hele land maar ook uit 
de directe omgeving zijn veel 

Heemstede – De waterpo-
loclub van HPC heeft een 
roemrijke triatlonhistorie. In 
2014 hebben twee van hun 
triatleten mee gedaan aan 
het World Championship 
Ironman op Hawaii. “We moe-
ten voor onze kinderen eens 
een triatlon organiseren”, zo 
dachten enkele ouders vorig 
jaar en dat kreeg dit jaar een 
vervolg. 137 kinderen. In drie 
leeftijdscategorieën, 6-8 jaar 
zwemmen 50m, fi etsen 4,5km  

en hardlopen 1km.  9-11 
jaar zwemmen 100m, fi et-
sen, 5km hardlopen 2km en 
12-14 jaar zwemmen 150m, 
fi etsen 8,5km  en hardlo-
pen 3km. De start is in het 
zwembad. Vanuit het zwem-
bad hollen naar je fi ets, uit-
kijken voor gladheid met die 
natte voeten. Er werd con-
stant gewaarschuwd: “rustig 
aan”. Door het Groenendaal-
se bos fi etsen op het par-
cours waar wegafsluitingen 

neergezet waren, verkeers-
regelaars en EHBO’ers de 
boel in de gaten hielden en 
bij de fi nish lag een medail-
le klaar. Wel moesten ze ge-
lijk de band voor tijdopname 
weer inleveren bij MYLaps 
die zo de eindstand gemak-
kelijk kon opmaken. Langs 
de kant stonden ouders en 
verder familieleden, buren 
om de jeugd aan te vuren. 
Ouders soms nog zenuw-
achtiger dan de deelnemers 
zelf die soms uiterst cool aan 
de fi nish kwamen en vertel-
den hoe leuk het eigenlijk 
was. Fietsen op de vrije baan 
is veel leuker dan maandag-
ochtend naar school op de 
drukke wegen vol auto`s. Die 
stonden nu mooi langs de 
weg. Heel stil! Gelopen werd 
er op het (gesloten) parcours 
op Sportpark Groenendaal, 
dat rondom de hockeyvel-
den van MHC Alliance ligt en 
de fi nish was voor SportPlaza 
Groenendaal. Hoofdprijs voor 
elke leeftijdscategorie het 

kampioenschap van Heem-
stede en voor iedere deelne-
mer een goody bag van Uni-
vé met fl esje water, koekje en 
een pen. En de eeuwige roem 
in de familie en de straat. 
Eeuwige roem dus voor de 
eerste in de categorie 12 tot 
14 jaar: Micha Varkevisser in 
0:34:15, tweede werd Anna 
Morsink in 0:34:34. Bij de 11 
tot 9 jarigen Jasper Morsink 

in 0:22:07 met als tweede  
Rosalie Schouten in 0:22:17 
en de 6 tot 8 jarigen Bowie 
Baars in 0:20:41 en als twee-
de Finn Smith in 0:20:43. De 
nieuwe generatie triatlonners 
is onderweg. Met dank aan al 
die mensen die dit toch mo-
gelijk maken in Heemstede. 
Dat maakt Heemstede nou 
net die Leukste Gemeente.
Ton van den Brink  

ondernemers die zich willen 
presenteren. Ook voor kinde-
ren is er van alles te beleven. 
De markt begint om 11.00 

uur en duurt tot 17.00 uur.
Entree is gratis. Kom lekker 
op de fi ets! Meer info op:
www.trotsmarkt.nl.

de fi nish kwamen en vertel-
den hoe leuk het eigenlijk 
was. Fietsen op de vrije baan 
is veel leuker dan maandag-
ochtend naar school op de 
drukke wegen vol auto`s. Die 
stonden nu mooi langs de 
weg. Heel stil! Gelopen werd 
er op het (gesloten) parcours 
op Sportpark Groenendaal, 
dat rondom de hockeyvel-
den van MHC Alliance ligt en 
de fi nish was voor SportPlaza 
Groenendaal. Hoofdprijs voor 
elke leeftijdscategorie het 

Kindertriatlon: enthousiast sportevenement rond Groenendaal

kampioenschap van Heem- in 0:22:07 met als tweede  

Speelgoedbank, een waar speelgoedparadijs
Regio - Femke Jacob, op-
richtster van de Speelgoed-
bank in Haarlem, is zelf moe-
der van drie dochters. Zij 
hadden veel te veel speel-
goed. De insteek was om het 
speelgoed dat Femke ‘over’ 
had te verdelen over de kin-
deren die het minder hebben.
Er zijn in Haarlem en omge-
ving veel ouders die weinig te 
besteden hebben. Het goede 
doel was dus snel gevonden.
Femke ging op zoek naar een 
pand waar ze haar overge-

bleven speelgoed kon verko-
pen. Maar al verkoop je prak-
tisch nieuw speelgoed tegen 
een bodemprijs, dan nog is 
het voor veel ouders die on-
der de minimumgrens leven 
nog te duur.
Femke vond het daarom een 
goed idee dat deze ouders 
van de Speelgoedbank een 
pas krijgen waarop zij zelf el-
ke maand vanuit de inkom-
sten van de Speelgoedbank 
vijf euro tegoed plaatst. Op 
vertoon van de Haarlem-pas 

kunnen kinderen een speel-
goedpas krijgen en een pas 
voor de Kinderkledingbank. 
Het speelgoed wordt gra-
tis ingebracht en dan tegen 
een lage prijs verkocht.  Het 
is soms ongeloofl ijk om te 
zien hoe niet gebruikt kinder-
speelgoed wordt ingeleverd. 
Dat maakt het werk echter 
wel mooi en dankbaar ze-
ker omdat je weet hoe geluk-
kig andere kinderen hiervan 
worden. Wanneer het speel-
goed binnenkomt, wordt ge-

keken op compleetheid en 
netheid. Het is de bedoeling 
dat de kinderen die een pas 
hebben ook daadwerkelijk 
het idee krijgen dat ze nieuw 
speelgoed krijgen of kopen.
De medewerkers zijn alle-
maal vrijwilligers die afwisse-
lend werken. 
Mocht u speelgoed over heb-
ben of boeken, spelletjes, 
knuffels etc. willen kopen 
dan is een bezoekje aan de 
Speelgoedbank meer dan de 
moeite waard.

Openingstijden: maandag: 
13.15 uur tot 17.00 uur, dins-
dag t/m zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur. Locatie: Ge-
dempte Herensingel 4 (in-
gang aan Van Zeggelenplein) 
Haarlem. Tel. 023-533 3483 
info@speelgoedbankhaar-
lem.nl
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  Tuinwedstrijd met Nijssen Tuin Heemstede

Dagelijkse aandacht van 
mevrouw Beunder
“Mijn moeder, mevrouw Beunder (87), woont 
nog steeds zelfstandig in de Thorbeckelaan 98 te 
Heemstede. Zij woont al zo’n 60 jaar in hetzelf-
de huis. De tuin 
is dan ook echt 
haar plek ge-
worden. Ook dit 
voorjaar/zomer 
staat haar tuin 
er weer fl eurig 
bij en krijgen alle 
planten en bloe-
men dagelijkse 
aandacht.”
Jaap Beunder - 
zoon)

Trots op 
zelfgemaakt 
tuinhuis
“We hebben een vernieuwde 
tuin met open tuinhuis”, vertelt 
Ardi. Zij en haar man Paul heb-
ben het tuinhuis zelf gemaakt. 
Natuurlijk kun je daar trots op 
zijn, net als op de tuin zelf. En 
dat zijn ze dan ook! “ Een ver-
melding in de krant zou leuk 
zijn”, zegt het stel uit Heem-
stede dan ook. Bij deze!

De hele zomer door
bijen en vlinders

“Het is goed toeven in mijn tuintje in de Linge met zit-
jes voor ons en plekken voor de vogels om te neste-
len”, vertelt Frans H. Van den Berg. Er zijn heel veel 
bloemen die opvolgend in bloei staan. “Daardoor zijn 
er de hele zomer door bijen en vlinders te zien.”

Een tuin met kippen, 
insecten en een 

bijenkorf

“Wij hebben een tuin vol leven met kippen, 
insecten en een bijenkorf, vertellen Hjälmar 
en Rosalie de Blauw-Feitz. Zij genieten er 
volop van, alle dagen in het seizoen. De tuin 
bevindt zich aan de Bosboom Toussaintlaan.

Tuin met hortensia’s, hosta’s en vrouwenmantel
“Ik vind het plezierig om een verzorgde tuin te hebben”, aldus Clari van der 
Zwaag. Zij woont aan de Von Brucken Focklaan. De tuinklus doet ze zelf 
maar haar echtgenoot helpt daarbij. In de tuin ziet u hortensia’s, annabellen, 
hosta’s, vrouwenmantel en een roos. Er is ook een kleine vijver, afgeschermd 
met gaas voor de kleinkinderen.
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Regio - Op zaterdag 16 ju-
li organiseert Swingsteesjun.
nl een bruisend 30up strand-
feest in ‘De Haven van Zand-
voort’, strandafgang nr. 9. 
Kom heerlijk dansen aan zee, 
ontmoet anderen en geniet 
met elkaar van de ‘friendly 
30up’.
DJ Wally de Luxe draait een 

mix van zomerse discoclas-
sics uit voornamelijk de 70s, 
80s en 90s. Het feest wordt 
georganiseerd van 19.30 tot 
23.50 uur.

Tickets
Tickets á 12,50 euro kun je 
aanschaffen via:
www.swingsteesjun.nl.

Of op de voorverkoopadres-
sen: Readshop (Marktplein 
33), Haarlem: Muys Kantoor 
& Kado (Gedempte Oude 
Gracht 108) en Van der Geest 
Optiek (Generaal Cronjé-
straat 15). In Heemstede bij 
Ajewe-Sport (Raadhuisstraat 
95. De deurprijs bedraagt 16 
euro.

Heemstede – De komen-
de 20 jaar groeit het aan-
tal mensen met demen-
tie van ca. 260.000 naar ca. 
550.000. Deze landelijke cij-
fers sluiten aan bij de groei 
in de regio Zuid-Kennemer-
land. Waar aan de ene kant 
hard gewerkt wordt aan de 
medische oplossingen, ligt 
het meer voor de hand om 
de maatschappij voor te be-
reiden op deze uitdaging. 
Na de schok van de diagno-
se voor degene die het treft, 
blijkt in de praktijk dat ook 
de partner, familie, vrienden 
en omstanders geconfron-
teerd worden met een nieu-
we werkelijkheid. Zij kun-
nen in een isolement terecht 
komen doordat degene met 
dementie anders kan reage-
ren dan verwacht. 
Home Instead Thuisser-
vice heeft als belangrijk uit-

gangspunt dat zij het aan-
gezicht van ouder worden 
willen veranderen. Het vrij-
blijvend verzorgen van trai-
ningen voor medewerkers 
van ondernemingen, waar 
senioren over de vloer ko-
men, is daar onderdeel van.
Nicole Kindt, regiomanager 
in Zuid-Kennemerland on-

dersteunt dit van harte. Ze 
is blij dat Adele Teekens en 
Johan van Uden van slage-
rij Chateaubriand op de Bin-
nenweg in Heemstede, hun 
medewerkers willen laten 
trainen. Met behulp van de-
ze training zijn zij straks be-
ter in staat gedrag dat hoort 
bij (beginnende) demen-

tie te herkennen en in dat 
soort situaties adequaat te 
reageren. Na afronding ont-
vangen de deelnemende or-
ganisaties een keurmerk 
waarmee ze kenbaar kun-
nen maken dat zij een De-
mentieVriendelijkeOnderne-
ming zijn.
Ondernemers die ook hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen 
contact opnemen via info@
homeinstead.nl. 
Home Instead Thuisservice 
is een niet-medische dienst-
verlener voor senioren. 
Home Instead Thuisservice 
Nederland maakt onderdeel 
uit van Home Instead Seni-
or Care, ’s werelds groot-
ste dienstverlener op dit ge-
bied. In Heemstede is Home 
Instead Thuisservice geves-
tigd aan de Cruquiusweg 1.  
Tel. 023-82 00 392 en websi-
te: www.homeinstead.nl

Adequaat reageren in praktijksituaties
Chateaubriand ‘dementievriendelijke’ ondernemer 

Genieten tijdens het 30+ 
strandfeest van Swingsteesjun.

30up Disco & Dance Strandfeest in de haven van Zandvoort

Bloemendaal is een traditie rijker
Regio - Op de Amsterdam-
se Golfclub vond maandag 
4 juli het eerste Bloemen-
daal Open plaats, een lokaal 
zakelijk netwerk- en golfe-
vent. Ondernemers, mana-
gers en bestuurders uit Bloe-
mendaal en omgeving kon-
den hier nieuwe contacten 
leggen en bestaande relaties 
versterken. Daarnaast steun-
den zij de jubilerende Stich-
ting Bloemendaal-Dogon 
met een fundraising.

Meer dan twintig teams had-
den zich ingeschreven. De 
meeste deelnemers speel-
den voor het eerst op deze 
prachtige baan zo dicht bij 
huis. Initiatiefnemers Chris 
van den Berg en Robert
Korstenbroek kijken terug op 
een geslaagde dag.
Chris: “Het mooie weer was 
natuurlijk een cadeautje. De 
sfeer was uitstekend, ieder-
een was volop met elkaar
in gesprek en er werden
heel wat visitekaartjes uit-

gewisseld. Volgens mij ging
iedereen ontspannen en vol-
daan naar huis. Precies zo-
als we het bedoeld hadden.”
Als het aan Chris en Robert 

ligt is Bloemendaal een tradi-
tie rijker en wordt het Bloe-
mendaal Open voortaan op 
elk jaar voor de zomervakan-
tie.

V.l.n.r.: Chris van den Berg, Robert Korstenbroek, Liesbeth Spigt en winnaars Bart Reitsma en 
Daan Verschuur (foto: Elisabeth Belaerts – In Bloei Fotografi e).

Gedurende de dag waren 
ook Liesbeth Spigt en Aag-
je Nicolaas aanwezig van de 
Stichting Bloemendaal-Do-
gon. De stichting, die nu tien 

Klacht omweg 
naar ingang 

station
Heemstede - Ina Jonge-
pier zoekt mensen die sa-
men met haar een klacht 
willen indienen bij de ge-
meente betreffende de 
‘omweg’ die weggebruikers 
nu moeten nemen van de 
Leidsevaart naar de ingang 
van het station Heemste-
de-Aerdenhout. Deze om-
weg is een paar jaar gele-
den aangelegd.
“Komend vanuit Heemste-
de moet men nu eerst rich-
ting Aerdenhout rijden, 
dan na 50 meter naar links 
en na 30 meter naar rechts. 
Hierbij moet men twee 
keer extra stoppen en weer
optrekken. Niet alleen de 
route is onhandig, maar 
ook is dat slecht voor het 
milieu”, vertelt ze in haar
e-mail.

“Heemstede wil heel ac-
tief zijn op milieugebied, 
vandaar mijn oproep. We 
hebben 125 onderteke-
naars nodig. Wie oh wie?!”
Medestanders die deze
situatie graag anders zien, 
kunnen contact opnemen 
met Ina Jongepier, Burg.
van Lennepweg 141, tel. 
023 - 5292 559.

Klacht omweg 

Oproepje: 

jaar bestaat, ondersteunt 
projecten op het gebied van 
onderwijs en gezondheid in 
het Pays Dogon, een bijzon-
der gebied in het Afrikaan-
se Mali. Aagje: “Het is fi jn 
om met elkaar hard te wer-
ken aan een doel, want sa-
men ben je meer waard. De 
kracht van het Dogon-volk 
ontroert me altijd. Deze men-
sen kunnen zo veel, maar 
door gebrek aan geld is het 
voor hen moeilijk om voor-
uit te komen.” Om de jari-
ge stichting te steunen or-
ganiseerde het Bloemendaal 
Open een fundraising; onder  
leiding van veilingmeester 
Floris-Jan Bovelander wer-
den tijdens het diner enke-
le Malinese kunstvoorwer-
pen geveild. Directeur van de 
stichting, Liesbeth Spigt was 
blij met het initiatief en met 
de opbrengst van ruim 2300 
euro. “Ik word heel vrolijk 
van een dag als deze, waar-
bij dat we zoveel geld opha-
len en aandacht krijgen voor 
ons werk. Nu kunnen we nog 
meer kinderen naar school 
laten gaan.”



Auteursbezoek
Zaterdag 16 juli komen 
zangeres Marleen Bijleveld 
& schrijfster Marie-Claire 
Loudon naar boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 
Heemstede. Optreden voor 
kleine kinderen. Aanvang: 
15.00 uur. Toegang vrij.
Info: 023-5282472 en
www.boekhandelblokker.nl

Evenementen
Zaterdag 16 juli organi-
seert Swingsteesjun een 
30+ strandfeest met dj Wal-
ly de Luxe. Muziek uit de 
jaren 70 t/m 90. 19.30-
23.50 uur. Loc: ‘de Haven 
van Zandvoort’, strandaf-
gang nr 9. Tickets: 12,50. 
Meer info:
www.swingsteesjun.nl .
Deurprijs: 16,-. 

Markten
Zondag 17 juli Trots-
markt op de Vrijheidsdreef 
Heemstede. Div stands met 
ambachtelijke producten 
en spijzen. 11.00-17.00 uur. 
Entree gratis.
Info: www.trotsmarkt.nl.

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
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Derde druk Huis te Manpad gepresenteerd 
op vierhonderd jaar oude ‘buiten’
Heemstede – “Een derde 
druk over een Buitenplaats 
zegt wel iets over de geschie-
denis van die plaats.” Hier-
mee ontvingen René Des-
sing en zijn partner Wim Drö-
ge vrijdagmiddag een aan-
tal betrokken Buitenplaats-
vrienden om de derde druk 
van het boek van Barbara 
Joustra, ‘Huis te Manpad’ te 
presenteren. Hij had drie pet-
ten op. Als vriend van Barba-
ra, die hij bewondert om haar 
volharding om zoveel naar 
boven te halen van Huis te 
Manpad, al in de eerste druk. 
Als directeur van de Stich-
ting Kastelen en historische 
Buitenplaatsen die voort-
kwam uit zijn initiatief The-
majaar Historische Buiten-
plaatsen 2012 en als bewo-
ner van Huis te Manpad. Bar-
bara Joustra had voor zij aan 
de derde druk begon veel op-
merkingen en aanbevelingen 
ontvangen en ter harte ge-
nomen. Zij bedankte enke-
le, haar tot nu toe onbekende 
maar wel aanwezige e-mai-
lers, hartelijk. Dat wordt weer 
gezellig napraten over die 
onderwerpen! Hendrik S. van 
Lennep vertelde, dat Barbara 
veel voldoening mocht heb-
ben van dit fraaie boek dat 
zoveel mooie kleurfoto`s be-
vat, hetgeen met de moder-
ne technieken nu betaalbaar 
is. Wat een prachtig resultaat 
als je weet dat ze ooit begon 
aan een scriptie van hooguit 
tien pagina`s. Hij vond tevens  
dat Huis te Manpad met de 
tijd meegaat met de vondst 
van een wietplantage op het 
landgoed. Hendrik kreeg het 
eerst exemplaar uit handen 
van de schrijfster Barbara 
Joustra. 
In de nieuwe uitgave is veel 

aandacht geschonken aan 
de grote restauraties van de-
len van het park die in 2014 
succesvol zijn afgerond. Een 

nieuw beheersplan voor het 
komend decennium is in de 
maak. Babara heeft een stu-
die verricht naar het huis, be-
woners en het interieur. Huis, 
bewoners en park vormen 
immers een onlosmakelijke 
eenheid. Veel foto`s zijn ver-
vangen met hulp van de be-
woners Wim Dröge en Drs. 
René W.Chr. Dessing. Zij za-
gen, sinds zij in 2006 in het 
hoofdgebouw wonen, het als 
een persoonlijk opdracht om 
het Huis te Manpad eer aan 
te doen. Zij hebben het in-
terieur na een verbouwing, 

op stijlvolle wijze opgefrist 
en met eigen collecties aan-
gevuld. Door het organise-
ren van kleinschalige evene-

menten in privékring, zoals 
lezingen en diners weten zij 
deze mooie tradities van de 
buitenplaatscultuur in ere te 
houden. De Stichting, in 1979 
opgericht door de toenmalige 
bewoner Mr. Jan Visser, heeft 
de verantwoordelijke taak om 
de historische buitenplaats 
voor de toekomst levensvat-
baar te houden. Het boek 
‘Huis te Manpad’ van Barba-
ra Joustra is te verkrijgen bij 
boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 te Heemstede voor 
19,95 euro.
Ton van den Brink 

Lieve kiek
Heemstede – De tuinenwedstrijd is in volle gang en 
hoewel het om siertuinen gaat, is deze foto van Trudy 
Polman ook het plaatsen waard.

“Het is een foto van de drie volkstuinen die ik bewerk 
op het Manpad. Deze kiek vind ik zo lief dat ik hem wil
delen met de lezers van de Heemsteder”, aldus Trudy. 

‘Ma Mees’ kijkt de lens is en let vooral op het gaatje in 
het vogelhuisje, waar een van haar jongen zit, wachtend 
op voedsel.
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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

Geen inloopochtend 
burgemeester 

in juli en augustus

In deze uitgave:
- Raadsbesluiten 30 juni 2016
- Nieuwe regelgeving
- Omgevingsvergunningen

Burgemeester Heeremans opent 
3D-aangifteloket 
Op donderdag 7 juli heeft burgemeester 
Marianne Heeremans het 3D-aangifteloket 
van de politie in het bibliotheekgebouw aan 
het Julianaplein 1 geopend. Inwoners van 
Heemstede kunnen geen aangifte meer doen 
in het politiebureau aan de Kerklaan. In plaats 
daarvan kunnen zij gebruik maken van dit 
nieuwe 3D-aangifteloket dat 7 dagen in de 
week van 9:00 uur tot 22:00 uur op afspraak 
beschikbaar is. Het Kerklaangebouw blijft in 
gebruik totdat de lokale politie ook naar het 
Julianaplein verhuist.

Aangifte op afspraak
Aangiften worden steeds vaker telefonisch, via 
internet of bij de burger thuis opgenomen. Het 
3D-aangifteloket is een aanvulling hierop. U kunt 
bellen met 0900-8844 om een afspraak te maken. 
Samen met de politiemedewerker bepaalt de 
aangever welke locatie, datum en tijd het beste 
uitkomt. Meer informatie over het doen van aangifte 
vindt u op www.politie.nl.

Sluiting bureau Heemstede 
voor publiek
Vanaf 7 juli is het politiebureau Heemstede aan 
de Kerklaan gesloten voor publiek. Dit heeft geen 
negatieve gevolgen voor de politieaanwezigheid 
op straat. De huidige wijkagenten blijven zoals 
vanouds hun werk doen in de buurt. Ook blijft 
hetzelfde aantal politiemensen als nu- opvallend 
en onopvallend- in de wijk om de veiligheid te 
garanderen. Het politiebureau in Zandvoort blijft 
voor publiek geopend.

Toekomst bibliotheek Heemstede
De gemeente gaat een breed ontmoetingscentrum 
maken van het bibliotheekgebouw aan het 
Julianaplein. Hierin krijgen naast de bibliotheek en 
politie ook andere partijen een plek. De bibliotheek 
is een belangrijke voorziening in Heemstede voor 
jong en oud, met een lokale functie van educatie 
en ontmoeting. Het pand wordt nu gerenoveerd 
en heringedeeld. Naar verwachting betrekken alle 
partijen het pand in het 2e kwartaal van 2017.

Tentoonstellingen raadhuis
Bart Wassenaar
Tot 30 juli 2016 exposeert Bart Wassenaar 14 
fraaie pentekeningen in de Burgerzaal. Met zelf 
ter plekke gemaakte foto’s als basis, zet hij met 
een eenvoudige tekenpen en een potje Oost-
Indische inkt sfeervolle tekeningen op papier. De 
onderwerpen zijn landschappen, gebouwen in 
hun omgeving, straatlevens en stillevens. Voor deze 
tentoonstelling heeft Bart speciaal bekende en 
markante locaties in Heemstede getekend. 

Letty Hesselink
Letty Hesselink exposeert in de publiekshal met 
een selectie van haar beelden. De nadruk ligt 
vooral op keramiek. Naast figuratieve beelden heeft 
zij ook beelden van (fantasie) dieren, vazen en 
wandtableaus tentoongesteld.

Anna Kroes
Tot en met augustus 2016 zijn in de publiekshal 

foto’s te zien van Anna Kroes. Tijdens verschillende 
reizen naar het Verre Oosten is zij gefascineerd 
geraakt door fotografie. Dit uitte zich in haar 
grenzeloze bewondering voor de prachtige mensen 
die zij op haar reizen tegenkwam.  

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent 
u van harte welkom om deze tentoonstellingen te 
komen bewonderen.

Deel Johan Wagenaarlaan drie weken 
afgesloten voor wegwerkzaamheden

Tussen 18 juli en 8 augustus 2016 worden op de 
Johan Wagenaarlaan, tussen Heemsteedse Dreef 
en Wagnerkade, wegaanpassingen en frees- en 
asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Binnen 
deze periode is dit weggedeelte afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Kijk voor uitgebreide informatie 
op www.heemstede.nl > Actueel > Plannen en 
projecten > Wegaanpassingen Johan Wagenaarlaan.



Inbrekers gaan 
niet met vakantie
In deze periode slaan veel inbrekers toe 
omdat zij weten dat bewoners van huis zijn. 
Het is vaak eenvoudig de woningen eruit te 
pikken waarvan de bewoners langere tijd weg 
zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die 
continu gesloten zijn, nooit een lampje aan. 

Wat kunt u zelf doen tegen 
woninginbraken?
- Op vakantie? Licht de buren in
 Zij kunnen op uw woning letten en deze 

een bewoonde indruk geven. Download 
de burenkaart via www.politiekeurmerk.nl/

 zomercampagne en noteer daarop uw 
vakantiegegevens zodat uw buren weten 
waar ze u kunnen bereiken in geval van 
nood.

- Bel 112 bij verdachte situaties
 Snel alarm slaan, betekent een grotere kans 

om de inbrekers te pakken.
- Voor de thuisblijvers; let op insluipers
 Doe uw deuren en ramen op slot; ook 

al gaat u maar heel even naar de buren, 
boven de was ophangen of boodschappen 
doen.

Kijk voor meer preventietips op 
www.politiekeurmerk.nl bij preventietips.

- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?
- Kapot speeltoestel?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntwoonomgeving
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62

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 neemt ongeveer 
5 minuten van uw tijd in beslag. Alle gegevens 
worden vertrouwelijk verwerkt. 
De enquête staat op www.heemstede.nl.

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Op vakantie? 
Licht de buren in!

INBREKERS GAAN NIET 

     MET VAKANTIE
Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Taalcoaches
Door de toenemende vraag naar ondersteuning van 
vluchtelingen bij het oefenen van de Nederlandse 
taal en het helpen bij huiswerk, zijn wij op zoek naar 
taalcoaches. Ook op het gebied van coördinatie is er 
behoefte aan uitbreiding.

Gastvrouwen/gastheren
Bent u gastvriendelijk en behulpzaam? Als 
gastvrouw/gastheer kunt u onder andere een kopje 
koffie schenken, een praatje maken, assisteren 
in de keuken en maaltijden uitdelen. Neem 
gerust contact met ons voor meer informatie en 
mogelijkheden!

Administrateur/boekhouder
Werkt u graag met cijfers? Voor de Wereldwinkel 
zoeken wij een vrijwilliger voor het bijhouden van 

Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede

de financiële administratie, het verwerken van de 
btw-aangifte en het opstellen van de jaarrekening.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 u.
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

In de zomervakantie hebben wij aangepaste 
openingstijden: kijk op onze website!

Iemand voordragen voor een lintje
Doe dit voor 1 augustus 2016

Geen inloopochtend burgemeester 
in juli en augustus
Tijdens de vakantieperiode, waarin veel inwoners zelf ook met vakantie 
zijn, vervalt de inloopochtend van de burgemeester. De eerstvolgende 
inloopochtend is op vrijdag 2 september van 10.00 tot 12.00 uur. Vanaf 
september kunt u weer iedere eerste vrijdag van de maand tussen 10.00 tot 
12.00 uur, zonder afspraak, met de burgemeester van gedachten te wisselen. 
In HeemstedeNieuws en in de agenda op onze website staan de data 
aangekondigd, zodat u altijd even kunt checken of het doorgaat.

Kent u iemand die volgens u in aanmerking komt 
voor een lintje? De gemeente Heemstede
nodigt u van harte uit deze kandidaat voor te 
dragen. U kunt het beste voor een toelichting op 
de procedure eerst even contact opnemen met 
Karen Sonneveld van de gemeente Heemstede, 
tel. 023-548 56 70.

Voor het aanvragen van een lintje kunt u het 
‘voorstelformulier’ gebruiken. Dit vindt u op 
www.lintjes.nl, onder het kopje ‘Voordragen’. Als 
u dit formulier volledig invult en de bijbehorende 
bijlagen bijvoegt, weet u zeker dat u alle benodigde 

gegevens aanlevert. 
Stuur uw voorstel vóór 
1 augustus 2016 naar de 
burgemeester van de 
gemeente Heemstede, 
postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Als de 
aanvraag binnen is, neemt 
de gemeente telefonisch contact met u op. Dan 
krijgt u ook informatie over de verdere procedure. 

Kijk voor meer informatie in het Online loket op 
www.heemstede.nl of op www.lintjes.nl.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Strawinskylaan 24, het plaatsen van een tuinkist 

en erfafscheiding, wabonummer 45295, 
ontvangen 27 juni 2016

- Wagnerkade 45, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 45382, 
ontvangen 28 juni 2016

- Vossenlaan 2, aanpassen wegen rondom de 
boerderij op het terrein van de Hartekamp, 
wabonummer 45633, ontvangen 28 juni 2016

- Herenweg 5, aanpassen noordelijke entree van 
het Hartekampterrein en terugplaatsen van de 
zuiltjes en het hekwerk, wabonummer 45673, 
ontvangen 28 juni 2016

- Herenweg 101, plaatsen reclame, wabonummer 
45895, ontvangen 30 juni 2016

- T-splitsing Nijverheidsweg en Kwakelpad, het 
plaatsen van verwijzingsborden, wabonummer 
45929, ontvangen 1 juli 2016

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Leidsevaartweg 73, het uitvoeren van 

timmerwerkzaamheden, het vervangen van 
de beglazing, het uitvoeren van het binnen- 
en buitenschilderwerk bij het bedrijfsmuseum, 
wabonummer 39007, verzonden 8 juli 2016

- Borneostraat 35, het doorbreken van een muur, 
wabonummer 41816, verzonden 8 juli 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Burgemeester van Lennepweg 1, het herbouwen 

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’.

Raadsbesluiten 30 juni 2016
Aanwezig waren: 19 van 21 raadsleden

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
- Benoemen extern lid / secretaris 

Rekenkamercommissie Heemstede
 Het besluit is vastgesteld met 18 stemmen voor 

en 1 stem tegen.
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

inloopstal paarden Leidsevaartweg 
ongenummerd

 Het besluit is vastgesteld met 11 stemmen voor 
en 8 stemmen tegen.

 Voor stemden de fracties van CDA, VVD en D66. 
Tegen stemden de fracties van PvdA, GL en HBB.

De volgende besluiten zijn unaniem vastgesteld:
- Vaststellen Jaarrekening 2015
- Voorjaarsnota 2016
- Invoering raad van toezichtmodel Stichting 

Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
- Wijzigingsverordening Verordening openbaar 

water Heemstede 2016
- Jaarrekening 2015 Stichting Openbaar Onderwijs 

Zuid-Kennemerland

Nieuwe regelgeving
Wijzigingsverordening Verordening 
openbaar water Heemstede 2016 
Op 30 juni 2016 heeft de raad de 

- Begroting GR Schoolverzuim en Voortijdig 
Schoolverlaten 2017 en Jaarrekening 2015

- Verbouwing tbv multifunctioneel gebruik pand 
Julianaplein 1

- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 
Kennemerland 2016

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646 of 
e-mail raadsgriffier@heemstede.nl

van de garage, wabonummer 44224, ontvangen 
17 juni 2016 

- Javalaan 11, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 43301, ontvangen 9 juni 2016 

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Burgemeester van Lennepweg 1, het herbouwen 

van de garage, wabonummer 44224, ontvangen 
17 juni 2016

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

Wijzigingsverordening Verordening openbaar water 
Heemstede 2016 vastgesteld. Lees de volledige 

bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via www.officielebekendmakingen.nl
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