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Heemstede - “Wij zijn 
hier 5 jaar geleden komen 
wonen”, vertelt Wilma de 
Zwart uit de Molenlaan in 
haar mail met diverse fo-
to’s. Ze legt erin uit dat het 
huis heel lang verhuurd 
is geweest en de tuin be-
hoorlijk verwaarloosd was. 
“Wij hebben er zelf hard 
aan gewerkt om er wat van 
te maken; een uitdaging 
omdat er vrij veel schaduw 
in de tuin is door omliggen-
de hoge bomen.” Het har-
de werk heeft zijn vruch-
ten afgeworpen zo te zien. 
Een prachtige tuin! De 
kleuren roze, wit en aller-
lei schakeringen paars. De 
beplanting: verschillende 
soorten vaste planten, o.a. 
salvia’s, nepeta’s, agasta-
che, hortensia’s, malva, 
hosta’s etc...

Tuinenwedstrijd 2017 

“We hebben 
er hard aan 
gewerkt”

Ook meedoen aan de Heem-
steder-Tuinenwedstrijd? De 
jury van Tuincentrum De 
Oosteinde is benieuwd naar 
de inzendingen van dit jaar. 
Klein of groot, balkon of ter-
ras: stuur een mooie kleu-
rige en vooral actuele foto 

naar: redactie@heemsteder. 
nl en vertel er iets over. De 
mooiste drie inzendingen 
winnen een prijs, beschik-
baar gesteld door De Oos-
teinde, met filialen in Hille-
gom (grens Bennebroek) en 
Vijfhuizen (grens Haarlem).

met Tuincentrum De Oosteinde

Leerlingen maken kennis met Cool on Wheels en Slackline

Sportieve week op Haemstede-Barger
Heemstede - Sportser-
vice Heemstede-Zandvoort 
heeft afgelopen week diver-
se sportactiviteiten op de 
Haemstede-Barger school 
georganiseerd. Leerlingen 
uit klas 2 hebben dinsdag 4 
juli een les van (S)Cool on 

Wheels gehad, op donderdag 
6 juli heeft klas 1 meegedaan 
aan een fitheidstest en een 
clinic slackline gevolgd.

Door deelname aan (S)Cool 
on Wheels krijgen jongeren 
een positief beeld van men-

sen met een handicap en le-
ren zij welke topprestaties zij 
leveren in het dagelijks leven. 
John van der Meer heeft de 
leerlingen op een enthousi-
aste en intrigerende manier 
een theorie- en praktijkles 
gegeven. Iedereen was erg 
onder de indruk en deed en-
thousiast mee! 

Fitheidstest
Op basis van de Eurofit-
test zijn alle leerlingen uit 
klas 1 op hun fitheid getest 
door middel van verschillen-
de onderdelen. Zoals sprong-
kracht, balans, lenigheid, 
oog-hand coördinatie, sprin-
ten, armkracht, buikspieren 
en conditie, Daarnaast heb-
ben zij een vragenlijst inge-
vuld over hun beweegge-
drag. Maar zijn er ook vragen 
gesteld over hun dagelijkse 
groente-, fruit- en watercon-

sumptie. Aan de hand van de 
gegevens wil Sportservice 
Heemstede-Zandvoort sa-
men met de Haemstede-Bar-
ger kijken aan welke aspec-
ten komend schooljaar aan-
dacht wordt geschonken.

Slackline
Door een docent van Slackti-
vity is er op een leuke manier 
kennisgemaakt met slack-
lining, lekker buiten in het 

park. Slacklinen is een urban 
sport waarbij je op een strak 
gespannen band probeert te 
balanceren. De band is dyna-
misch en reageert op je be-
weging. Het is hierdoor mo-
gelijk om verschillende trucs 
hierop te doen. Het balance-
ren op een slackline vraagt 
om concentratie, coördinatie 
en balans. In eerste instantie 
vonden de leerlingen het een 
behoorlijke uitdaging, maar 
uiteindelijk heeft iedereen 
een ‘succesje’ gehad! Slack-
linen is ook goed in de gym-
les toe te passen. 

Voor meer informatie, foto’s 
en filmpjes ga je naar  www.
sportserviceheemstedezand-
voort.nl, Facebook en Twitter.

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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7,50
500 gram

Foto’s: Sportservice Noord-Holland
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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, 
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WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 16 juli, geen Dienst.

www.rafael-nehemia.nl
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PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 16 juli, 10u., Oude
Kerk: ds. A. Molendijk, 
Crèche (tot 4 jaar). Kinder-
kring (4 tot 12 jaar)

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 16 juli om 10.00 
uur.
Ds. Th. Hop uit Hillegom.

www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  16 juli, 10u.  
ds. Jolien Nak.

www. pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 10.00 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.  19.00 uur H.Mis
www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 16 juli: 10u. Eu-
charistieviering-pastoor J. 
Quadvlieg- Bavokoor (slot-
viering).

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Vorige week benoemden we 
al de bouwtekeningen van 
1922 voor een woon- en win-
kelhuis door aannemer/tim-
merman. J. Vooges, de hui-
dige nrs. 44, 46 en 48. Een 
bijzondere advertentie le-
zen we in het Haarlems Dag-
blad van 14 oktober 1924: 
“Afbraak te Koop, sloperij 
Raadhuisstraat 46-50 Heem-
stede”. Deze week gaat het 
over Raadhuisstraat 46 met 
(sinds 1924) de toepasselij-
ke naam op de etalage “Slij-
terij ’t Raedthuys”, Gedistil-
leerd, Likeuren, Wijnen”, ge-
rund door F.H. Kluën. In 1926 
wordt echter nog geadver-
teerd met Raadhuisstraat 44a 
als adres. In 1930 zien we in 
advertenties huisnummer 46. 
In dezelfde advertentie lezen 
we dat een fl es Cognac fl . 
3,00 kostte. Wat dacht u van 
‘Genever’ van Simon Rijnben-

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (23)

de, Schiedam. Per Literkruik 
fl . 3,75, aldus een adverten-
tie van 1932. De toenfoto is 
uit de jaren 30 met glas-in-
loodramen bo-
ven de etalage. 
In 1960 wordt 
in het Haarlems 
Dagblad ge-
zocht naar een 
‘juffrouw’ met 
een MULO-di-
ploma voor ad-
ministratief- en 
winkelwerk. In 
1953 en 1969 
is de voorgevel 
aangepast voor 
‘’t Raedthuys”. 
In 1975 (adres-
senboek Heemstede) zit 
Wijnhandel ’t Raedthuys’ nog 
steeds op nummer 46 EN 48, 
maar ook op de Binnenweg 
139. Het is niet helemaal dui-
delijk wanneer de winkel ge-

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 16 juli, 10u.. Voor-
ganger: Ds. B.C. Helmers 
(Velsen)

www.adventskerk.com

De fi rma zelf bestaat al sinds 
1927 in Hillegom. In 2011 is 
er een Splitsingsvergunning 
verleend om het pand aan 
de Raadhuisstraat 46/48 te 
splitsen in 2 appartements-
rechten, te weten een winkel-
ruimte en een woonruimte.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 9 juli 2017 toont 
ons de huidige gevel. 

Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 

stopt is. Begin jaren 90 zit 
Dikkeboom Modehuis in het 
pand. In 1992 heeft ook hij de 
voorgevel aangepast.
Vanaf 1994 heeft Schulte He-
renmode diverse winkels om 
het jaar/twee jaar geopend, 
waaronder die in Heemstede. 





Nola Kemper uit Heemstede wordt filmster
Heemstede - Nola Kemper 
(13) uit Heemstede speelt de 
(hoofd)rol in de film ‘100% 
Coco’ die afgelopen weekend 
in premiere is gegaan in bios-
coop Tuschinski. Het is haar 
debuut, ze had nog geen ac-
teerervaring maar heeft wel 
bij Mamagaai Heemste-
de aan een aantal musicals 
meegewerkt.
Ze is ontdekt door een cas-
tingbureau waar ze zich op 
eigen houtje ‘voor de grap’ 
had ingeschreven. Een paar 
dagen later kreeg ze bericht 
of ze auditie wilde doen voor 
de rol van Coco. Na een aan-
tal auditierondes kreeg No-
la de rol. Het toeval wil dat 
op haar eigen school (Hage-
veld) opnames zijn gemaakt. 
‘100% Coco’ is een verfilming 
van een van de bekende Co-
co-boeken, heuse meiden-
bestsellers. De 13-jarige mo-
degek Coco hoopt beroemd 
te worden als stijlicoon. Maar 

op school vinden ze haar 
maar raar en daarop besluit 
Coco om een grijze muis te 
worden. Toch blijft ze haar 

excentrieke outfits fotografe-
ren en posten.
De film draait in diverse bios-
copen.

Heemstede - Afgelopen 
zaterdag 8 juli was het feest 
bij KIMT. Er was een Vrijwil-
ligersdag en een surprise-
party voor Mik van der Bor, 
een van de initiatiefnemers 
van Kom in Mijn Tuin.

Om 10 uur werd de taart 
aangesneden voor Mik 
die onlangs 65 is gewor-
den. Namens alle vrijwilli-
gers werd haar een cadeau 
aangeboden in de vorm van 
een reischeque. Het wordt 
een tuinreis.

Na de koffie met taart, kre-
gen de vrijwilligers een 
rondwandeling aangeboden waarbij hen uitleg werd ge-
geven door de boswachter van wandelbos Groenendaal. 
Bij terugkomst stond er een prachtig buffet klaar, voor en 
door vrijwilligers gemaakt. 

Info over de tuinen op www.kominmijntuin.com.

Dubbel feest
bij Kom in Mijn Tuin

Kom In Mijn Tuin (KIMT)

Precies evenveel vrouwen als mannen 
solliciteren naar burgemeesterschap
Heemstede - Naar het ambt 
van burgemeester van de ge-
meente Heemstede hebben 
34 personen gesolliciteerd, 
17 vrouwen en 17 mannen. 
Dit heeft J.W. (Johan) Rem-
kes, commissaris van de Ko-
ning in Noord-Holland, mee-
gedeeld aan de gemeente-

raad van Heemstede. Van 
deze kandidaten hebben of 
hadden 27 personen een full-
time functie in het (lokaal) 
openbaar bestuur en 7 per-
sonen hebben een functie 
daarbuiten.
Onderverdeeld naar politie-
ke richting: VVD: 11, D66: 6, 

CDA: 3, PvdA: 3, GroenLinks: 
2, Lokale politieke partij: 3 en 
6 reageerders doen dat niet 
vanuit een bepaalde politie-
ke partij.

De nieuwe burgemeester zal 
naar verwachting in januari 
2018 worden benoemd.

Scandag voor mensen met rugklachten
Heemstede - Rugklachten komen veel 
voor. Speciaal voor mensen die rugpijn heb-
ben en graag willen weten wat de oorzaak 
hiervan is en hoe ze ervan af kunnen ko-
men, organiseert Chiropractie Munksgaard 
op zaterdag 15 juli een scandag. 
Op deze dag staat de deur open voor men-
sen die nog niet bekend zijn met chiroprac-
tie. Op afspraak maakt de chiropractor een 
scan en geeft een uitleg over het resultaat. 
Hij/zij legt uit wat er aan de hand is en of 
chiropractie kan helpen.

Deze praktijk, aan de Herenweg 80a in 
Heemstede, werkt sinds kort ook met een 
nieuwe behandelingsmethode voor hernia 

klachten: Decompressie Therapie. De ‘de-
compressietafel’ is een behandeltafel die 
door het ‘uitrekken’ van de wervelkolom 
weer ruimte geeft aan de tussenwervel-
schijven. Deze hebben op dat moment de 
mogelijkheid om te herstellen. Hierdoor ver-
minderen of verdwijnen pijnklachten.
Mensen met een hernia, stenose, ischias, 
uitstralende pijn of degeneratie van de tus-
senwervelschijven kunnen baat hebben bij 
Decompressie Therapie.

Voor een afspraak is geen doorverwijzing 
nodig van de huisarts. Een afspraak voor de 
Scandag kan telefonisch worden gemaakt 
op tel: 023-5290506.

Bijenworkshop leuk voor 
kinderen en volwassenen
Regio - Zaterdag 15 juli (van 
11.00 tot 16.00 uur) wordt 
er door de imkervereniging 
Haarlem en omstreken een 
interessante bijenworkshop 
gehouden in het filiaal in Hil-
legom van tuincentrum de 
Oosteinde.
Een imker van de vereniging 
legt van alles uit over het le-
ven van de bijen en waarom 
bloemen en planten zo be-
langrijk voor de bijen zijn. Hij 
heeft ook een bijenraam bij 
zich en kan door zijn jaren-
lange ervaring met bijen en 
honing maken mooie verha-

len vertellen. Tevens legt de 
imker uit welke soorten ho-
ning er van verschillende bij-
en en bloemvelden komen. 
De verse honing is ook direct 
te koop bij de imker.

Niet alleen voor volwassenen 
maar zeker ook voor kinde-
ren is het erg leuk om meer 
te weten te komen over de 
wereld van de bijen. Bij mooi 
weer zal de workshop buiten 
op de nieuwe kinderboerde-
rij met vlinder/bijentuin wor-
den gehouden in een gezelli-
ge, landelijke sfeer.

Als u op zaterdag 15 juli geen 
gelegenheid heeft kunt u ook 
eventueel op zaterdag 29 ju-
li in het filiaal van De Oost-
einde in Vijfhuizen (grens 
Haarlem) dezelfde workshop 
meemaken. Zaterdag 15 juli 
bent u van harte welkom aan 
de Zandlaan 22 in Hillegom 
(grens Bennebroek). Zie ook 
www.deoosteinde.nl.

Lees ook onze
nieuwssite:

www.heemsteder.nl

voor lokaal én
regio-nieuws

Peuterbieb in de zomer: 
luisteren, spelen en dansen
Regio - Alle peuters verza-
melen: de Peuterbieb komt 
ook in de zomer naar de Bi-
bliotheken in Zuid-Kenne-
merland. Wat is er fijner dan 
samen met je (klein)kind te 
komen luisteren naar een 
verhaal. Je bent van har-
te welkom, niet alleen om 
te luisteren, maar ook om te 
spelen en dansen. Start is om 
10 uur. De toegang is gratis, 
maar reserveer wel je kaartje 

via www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl.
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ER OP UIT IN 
DE REGIO Regio - Grenzend aan de 

Haarlemmerhout (Haar-
lem) ligt Eindenhout. Precies 
op de overgang van de dro-
ge strandwal naar de voch-
tige strandvlakte die door de 
Leidsevaart wordt doorsne-
den. Hier is het strandwallen-
landschap nog gaaf en volle-
dig zichtbaar. Wie een keer 
wil kijken - onder begelei-
ding van een IVN gids - is 
woensdag 19 juli welkom. De 
groep verzamelt om 19.00 uur 
bij de parkeerplaats van de 
Sancta Maria school (Stirum-
straat 4). Aanmelden is niet 
nodig en deelname is gra-
tis. Ten westen van de Wa-
genweg daalt de strandwal 
en gaat over de laagte van 
de strandvlakte. In de winter 
staan delen van het laag ge-
legen essen-elzenbos
langdurig onder water. Beu-

ken en eiken zie je daar niet 
meer; die vinden het
veel te nat. Ga mee met IVN 
en ontdek met Dik Vonk de 
geheimen van Eindenhout.

Voor vogels en planten is het 
Vogelbosje Eindenhout een 
toplocatie. In het voorjaar 
van 2000 stelden de broed-
vogeltellers 24 soorten in het 
rustgebied vast. De dicht-
heid van alle broedvogels sa-
men is erg hoog, bijna drie 
keer zo hoog als in de Haar-
lemmerhout. Het aantal me-
rels, zanglijsters en winter-
koninkjes steekt met kop en 
schouders boven de rest uit. 
Ook zwartkop, tjiftjaf, staart-
mees en glanskop zijn rela-
tief talrijk.

Op het gebied van plan-

Eindenhout koepeltje.

Noord-Hollandse landschapsschilderijen 
van Frans Buissink bekijken
Regio – Deze maand  kunt 
u de fraaie collectie van bij-
na 30 olieverfschilderijen van 
kunstschilder Frans Buissink 
komen bekijken in de stijl-
kamers van Huis Leyduin, op 
buitenplaats Leyduin in Vo-
gelenzang. U kunt dit com-
bineren met een heerlijke zo-
merwandeling op de buiten-
plaats. Buissinks’ werk be-
staat voornamelijk uit ken-
merkende Noord-Holland-
se landschappen, zoals het 
wad, de duinen en de pol-
ders van Noord-Holland waar 

Te voet het 
boerenland in
Regio - Prachtig wandel-
gebied ontstaat als boe-
ren hun land openstellen 
voor wandelaars. De pro-
vincie Noord-Holland stelt 
700.000 euro subsidie be-
schikbaar om bestaan-
de boerenlandpaden te 
behouden maar ook om 
nieuwe paden te realise-
ren. De komende tien jaar 
mag Recreatie Noord-Hol-
land zich weer toewijden 
als uitvoerder van de boe-
renlandpadregeling.
 
Wandelen door het land 
van de boer is een unieke 
manier om het landschap 
te ontdekken. Langs 
een kudde nieuwsgieri-
ge koeien of door de bol-
lenvelden. Voor veel wan-
delroutenetwerken is het 
boerenlandwandelen een 
mooie aanvulling. Boeren 
die hun land openstellen 
voor de wandelaar kun-
nen hiervoor een vergoe-
ding ontvangen, als dank 
voor hun gastvrijheid. In 
Noord-Holland is 110 ki-
lometer aan boerenland-
paden gerealiseerd en 
als bestaande paden blij-
ven bestaan zal dit aantal 
de komende jaren alleen 
maar toenemen.
 
De provincie heeft subsi-
die beschikbaar gesteld 
aan Recreatie Noord-Hol-
land. 
Verlenging van bestaan-
de en nieuwe paden  is 
nu mogelijk tot eind 2021, 
met een doorlooptijd van 
5 jaar. Kijk voor meer in-
formatie op: www.recre-
atienoordholland.nl/rnh/
over/informatievooronder-
nemers

ten herbergt Eindenhout de 
hoogste kwaliteit van Haar-
lem en omstreken; 120 ver-
schillende soorten waar-
van een tiental uniek voor 
Haarlem. Grote plekken met 
de zeldzame gulden boter-
bloem en ijle zegge, plaatse-
lijk ook grote keverorchis, zo-
merklokje en grote muur. In 

de zomer verandert de on-
dergroei met bijzonderheden 
als hoog zwenkgras, wijfjes-
varen, groot heksenkruid en 
groot springzaad. 

Meer informatie via Dik Vonk, 
tel. 023-5254140 of kijk op 
www.ivn.nl/zuidkennemer-
land.

Een zomerse excursie in Eindenhout

hij zelf ook woont. Zijn schil-
derstijl ligt op de grens tus-
sen werkelijkheid en abstrac-
tie, waarbij de vorm niets an-
ders is dan een aanleiding 
voor een ‘coloristisch’ avon-
tuur: een langdurig zoeken 
en experimenteren met kleur 
en de nooit uitgeputte mo-
gelijkheden van olieverf. De 
collectie is het bekijken meer 
dan waard. De verkoopexpo-
sitie is gratis te bezichtigen 

tussen 10.00 en 16.00 uur op 
de volgende data in juli (wij-
zigingen voorbehouden): 11, 
12, 14, 17, 21, 26 en 28 juli. Zie 
ook: www.gaatumee.nl.
Huis Leyduin, Woestduinweg 
4, Vogelenzang. Vrij entree. 
Meer informatie over de kun-
stenaar vindt u op:
www.fransbuissink.nl.

(foto: Huis Leyduin in 2014, 
fotograaf Henk Veen).

Nieuwe dieren op de Schoterhoeve
Regio - De stadsboerde-
rij Schoterhoeve in Haarlem 
heeft onlangs zes nieuwe 
dieren verwelkomd. Het gaat 
om vier schapen en twee 
dwerggeiten. Na een korte 
quarantaineperiode hebben 
ze inmiddels kennis gemaakt 
met de overige dieren op de 
boerderij. Nu doen ze dat 
graag met u. Komt u langs? 

De schapen zijn twee wit-
te Texelaars en twee Zwart-

blesschapen. Het zijn ooi-
en van Hollandse origine. 
Het zwartblesschaap is een 
zeldzaam huisdierras en de 
Texelaar dreigt dat te wor-
den; de blauwe variant is dat 
reeds. Waar de bakermat van 
de Texelaar ligt, verklapt zijn 
naam al. Het is een wol- en 
een vleesschaap. Zijn bouw 
is gedrongen en hij heeft een 
brede kop. Het Zwartbles-
schaap is van oorsprong een 
Fries, staat relatief hoog op 

de poten en heeft een smal-
le kop. De korte beharing is 
zwart, zijn wol bruin en hij 
heeft een witte bles op zijn 
kop. Samen met de Dwerg-, 
de Nubische en de Toggen-
burger geiten, vormen de 
nieuwe dieren een mooie ge-
varieerde groep evenhoevige. 
De stadsboerderij Schoter-
hoeve is gelegen aan de 
Sportweg 1. Voor informatie 
kijkt u op:
www.nmehaarlem.nl.

Zomermarkt 
Centrum 

Zandvoort
Regio - Op zondag 16 ju-
li wordt van 10 tot 17 uur 
de traditionele Zomermarkt 
in Zandvoort Centrum ge-
organiseerd, met ruim 300 
marktkramen, straat enter-
tainment, attracties en diver-
se optredens. De toegang is 
gratis. Info:
www.zandvoortpromotie.nl.

Zomermarkt 
Centrum 

Castricum
Regio - Op zondag 23 ju-
li is er van 11 tot 17 uur in 
Centrum Castricum een gro-
te Zomermarkt. In de Dorps-
straat en Burg. Mooystraat 
bieden veel standhouders de 
leukste zomermarkt artikelen 
aan. Toegang is gratis. Info:
www.starpromotions.nl.
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Het valt mij op dat de laatste tijd de Fietsersbond, Wan-
delnet en de Actiegroep Overweg Alverna Open in de re-
gionale pers ook onjuiste argumenten ventileren om hun
gelijk te halen in hun (prestige)strijd over het al of niet 
openhouden van een overweg. In de tijd waar fake-news 
‘hot’ is, niet verwonderlijk, maar wel kwalijk. De regiona-
le pers lijkt een spreekbuis te zijn geworden van de diverse 
actiegroepen. Op zich niets op tegen, maar dan moeten er 
wel juiste argumenten worden gebruikt. 
Naar aanleiding van het bericht in De Heemsteder van 5
juli jl. met de kop ‘Wandelnet en Fietsersbond, hoezo aan-
vaardbaar alternatief?’ wil ik het volgende opmerken:
1.  De genoemde richtlijnen over ‘maaswijdtes’ in infrastruc-

turele barrières voor wandelaars, fi etsers en ruiters zijn 
inderdaad richtlijnen. Deze kunnen/hoeven niet altijd 
worden opgevolgd.

2.  Iedereen in de omtrek weet dat Prorail de nieuwe ont-
sluitingsweg aan de westzijde van de spoorlijn aan de 
gemeente zal overdragen, zodra alle protesten om de 
overweg te (her)openen  zijn gestopt en de overweg
defi nitief afgesloten blijft. Dat hebben GS dus correct 
meegenomen in hun overwegingen. De omweg is dan 
wel degelijk slechts 1700 meter.

3.  Het hek aan de Bloemendaalse zijde gaat ook open,
zodra de overweg defi nitief dicht is. Bovendien zijn het 
geen eigen rechters die dat hek hebben geplaatst, maar 
mensen die gebruik maken van hun recht, net zoals de 
actiegroepen dat doen. Dat heeft niets te maken met 
slechte verliezers.

4.  Dat de route langs de Leidsevaartweg voor fi etsers en 
voetgangers onveilig is, is op zich juist. Maar dat geldt 
voor de gehele Leidsevaartweg en niet alleen voor het 
stukje Laan Alverna-NS Station, óók toen de overweg 
nog open was. Ook dat weet iedereen in de omtrek, dus 
ook dit argument is door GS terecht niet meegenomen. 
Daarbij is het nog eens zo dat toen de overweg werd 
afgesloten er volgens afspraak een nieuwe ontsluitings-
weg is aangelegd om het gebied van Alverna bereikbaar 
te houden en niet om een veilige route naar het station 
te creëren, zoals sommige actiegroepen (en een paar 
politieke partijen) ten onrechte als argument gebruiken.
Is het niet te gek voor woorden dat de onveiligheid van 
de Leidsevaartweg door actiegroepen als argument 
wordt gebruikt, maar argumenten over de onveiligheid 
van een onbewaakte overweg wel heel gemakkelijk door 
diezelfde actiegroepen worden weggewuifd?

Wopke Kuiper, Kohnstammlaan 21, Heemstede

Overweg Laan van Alverna
en onjuiste argumenten

Lezerspost

Overweg Laan van Alverna

Derde dubbele overwinning 
op rij voor RCH-Pinguïns
Heemstede - In de strijd om 
de derde plaats deed de Ra-
cing opnieuw goede zaken, 
maar dat deed Quick Amers-
foort ook met twee (benauw-
de) overwinningen op Euro 
Stars. Het zit er dus dik in dat 
de beslissing wie na kampi-
oen Storks en de vermoede-
lijke nummer 2 (Onze Gezel-
len) met de begeerde der-
de plaats aan de haal gaat, 
pas op de laatste speeldag 
van het eerste competitiedeel 
gaat vallen. 

De reserves van Twins waren, 
met een aantal versterkingen 
uit hun eerste team, duidelijk 
niet van plan het RCH mak-
kelijk te maken. Zaterdag in 
Heemstede posteerden zij 
Daisuke Yamashita op de 
heuvel en daar had de aanval 
van de thuisploeg het knap 
lastig mee. In zijn 7 innings 
durende optreden stond hij 
slechts 6 honkslagen toe, 
maar daarvan vielen er 2 in 
zowel de 2e als 4e slagbeurt 
en dat was beide malen goed 
voor 3 runs. De hits in de 2e 
omloop gingen vergezeld van 
2 x 4 wijd, 2 doorgeschoten 
ballen en een wilde worp. De 
honkslagen in de 4e slag-
beurt werden omlijst met op-
nieuw 2 vrije lopen en 2 mis-
grepen van het infi eld en zo 
stond het al vroeg 6-0. In de 
5e inning kwam de 6-2 eind-

stand op het scorebord toen 
Dion Steyl voor de eerste en 
enige maal in de problemen 
kwam. Na 3 honkslagen, 1 x 
geraakt werper en 1 x 4 wijd 
kwam RCH er met 2 tegen-
runs en volle honken eigen-
lijk nog goed af, maar buiten 
deze moeilijke inning kwam 
de Oosterhoutse aanval er 
niet aan te pas.

De return, zondag bij de 
Twins, werd een wel heel 
eenzijdige wedstrijd. De 
thuisploeg had totaal geen 
vat op het pitchen van Al 
Morales die, overigens net 
als zijn latere opvolgers Hyl-
ke van Viersen en Lars Werk-
man, niemand verder dan het 
2e honk liet komen. De Ra-
cing produceerde 15 honk-
slagen, waarbij Shermayn 
Balentien er uitsprong met 3 
uit 3 (waaronder een double) 
en 4 binnengeslagen punten. 
Na 5 innings stond het 7-0, 
maar de hoop op een vroeg-
tijdig einde van de om 15.00 
uur begonnen wedstrijd werd 
niet vervuld. Maar het weer 
was goed en er waren geen 
fi les.

Komend weekend volgt de 
streekderby tegen Omron Pi-
oniers, zaterdag in Heem-
stede, zondag in Hoofddorp, 
beide malen met 14.00 uur 
als aanvangstijd.

Mooie tweedehands designerkleding tegen zeer 
schappelijke prijzen bij Mystique Heemstede
Heemstede – Het pand 
ademt sfeer uit, de prachtige 
collecties kleding, sieraden, 
hoeden, schoenen en tas-
sen evenzeer. Mystique doet 
haar naam eer aan, de winkel 
in tweedehands designerkle-
ding en accessoires (aange-
vuld met hedendaagse stuk-
ken) aan de Herenweg 142 is 
een feestje om te betreden. 
“Het pand stamt uit 1654 en 
maakte onderdeel uit van de 

caréboerderij die hier toen 
was. De boerderij is later op-
gedeeld in delen. De winkel 
was destijds de stal”, vertelt 
Petra van Ooijen, al vele jaren 
het gezicht van Mystique. De 
zeer hoge toegangsdeuren 
van het pand herinneren nog 
aan de oude tijd. Wat mooi 
dat die in ere zijn gebleven… 
Binnen vind je een geweldi-
ge collec-
tie twee-

dehands kleding van beken-
de ontwerpers. LaStrada, Ca-
valli, LaDress, Paul Schul-
te, Pauw… je waaiert er door 
juweeltjes van ontwerpen. 
Blouses, jasjes, pantalons, 
jurken, rokjes… overigens 
van maat 34 tot en met 46. 
“We staan bekend om onze 
gala- en cocktailjurken, zeker 
vandaag de dag met eind-

examenfeestjes 
waar meisjes in 
gala willen ver-
schijnen”, geeft 
Petra aan. Gala- 
en cocktailjur-
ken zijn heel het 
jaar te koop bij 

Mystique maar worden maar 
elke 2 tot 3 maanden wordt 
ook deze collectie vernieuwd.
Wie niet per se in gala wil 
maar toch droomt van exclu-
sieve designermerken hoeft 
niet naar Parijs of Milaan of 
de PC Hooft. Die kan gewoon 
bij Mystique in Heemstede 
terecht. De kleding is dan wel 
gedragen maar wordt alleen 
verkocht als het ‘zo goed als 
nieuw’ is. Petra kijkt heel kri-
tisch naar kleding die wordt 
ingebracht. “Die blijft hier zes 
weken in consignatie, dus 
de collectie wordt vaak ver-
nieuwd.” Last van de onli-
ne-shopper heeft ze nauwe-
lijks. Ik heb ook een webwin-
kel maar de meeste vrouwen 
willen de exclusieve stoffen 
toch echt zelf voelen, de ont-
werpen goed bekijken”, zegt 
Petra. 
Wie eens wil snuffelen tus-
sen de geweldige vintagekle-
ding kan haar outfi t compleet 
maken met bijvoorbeeld een 
mooie tas, shawl, schoenen 
en sieraden. En pas eens een 
bijpassende hoed! Konin-
gin Máxima geeft het goede 
voorbeeld…
Herenweg 142, Heemstede. 
Tel. 023-5286271 en 06 1402 
0207. Kijk ook op:
www.mystiqueheemstede.nl 
Joke van der Zee
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Kaas van eigen koeien bij Kaashuis Tromp
Heemstede – Kaashuis 
Tromp Heemstede is trots op 
zijn nieuwste product: kaas 
van eigen koeien. De ‘eigen’ 
Montbeliarde koeien geven 
de allerbeste melk waar di-
rect kaas van wordt gemaakt. 
Bereid uit rauwe melk, biolo-
gisch, vegetarisch gestremd 

en geen toevoegingen zijn 
wapenfeiten van de nieuwe 
kaas.
En… de smaak is uniek. Vol 
en romig met een fijn pikan-
ten en licht zoete ondertoon. 
De Montbeliarde koeien ko-
men oorspronkelijk uit de Ju-
ra (Frankrijk) en worden ver-

zorgd in de Gelderse Vallei. 
Doordat de koeien veel ver-
schillende soorten gras met 
kruiden eten is de melk zo vol 
van smaak.

Kennismaken?
Kaashuis Tromp, Zandvoort-
selaan 175, Heemstede.

Kleine vos (Foto: Henk van 
Bruggen).

Een waar paradijs, ook voor libellen en juffers
Vlinderexcursie op de Overplaats bij Heemstede
Heemstede - Zaterdag 29 
juli neemt de gids van Land-
schap Noord-Holland u mee 
op vlinderexcursie op de 
Overplaats. Dit gebied was 
oorspronkelijk de ‘overtuin’ 
van buitenplaats De Harten-
kamp.
In deze tijd van het jaar vlie-
gen er veel vlinders over de 
bloemrijke graslanden van 
de buitenplaats. Een deel van 
dit gebied heet de Linnaeus-
tuin. De beheerder maait die 
pas laat in het jaar. Dat zorgt 
ervoor dat er nu enorm veel 

planten tot bloei komen. Voor 
vlinders een waar paradijs! 
Maar er vliegen ook veel li-

bellen en juffers rond.  Een 
prachtige plek om extra van 
de zomer te genieten!
 
De excursie begint om 14.00 
uur en duurt ongeveer een 
uur.
Verzamelplaats: bij de ingang 
aan de Glipperweg in Heem-
stede (tegenover de parkeer-
plaats van Linnaeushof) Kos-
ten: 7,- en 3,- voor kinderen 
tot 12 jaar. Beschermers: 4,- 
en 2,- voor hun kinderen tot 
12 jaar. Reserveren kan op 
www.gaatumee.nl.

(Fotografie: Sonja Goed)

Heemstede - Zondagmid-
dag onderwees Pim Lem-
mers kinderen en hun ouders 
hoe belangrijk het is om goed 
voor bijen te zorgen. Im-
ker Pim liet zien hoe je bijen 
kunt ‘aaien’ en legde uit hoe 
bijen reageren als er gevaar 
dreigt. De gepassioneerde 
imker vindt het heel belang-
rijk om vooral kinderen uit te 
leggen dat bijen geen enge, 
nare beesten zijn maar zeer 
nuttige, interessante dieren 
die bescherming nodig heb-

ben. Het was een inspireren-
de workshop! De kinderen 
(en hun ouders!) kregen er 
geen genoeg van!

‘Bijen zijn te aaien
en niet eng, maar nuttig’

Heemstede - Wandelbos Groenendaal kent een rijke 
historie. Veel heeft plaatsgevonden tijdens de eeuw die 
het bos in Heemstede oud is. Twee wereldoorlogen, de 
opkomst van industrie en automobielen, de koude oor-
log, bedreigingen als zure regen, stormen, ijzige koude, 
hete zomerdagen… Je zou haast vergeten dat ook de 
mens door de jaren heen het bos bezocht, met zijn bezig- 
heden, verwachtingen, angsten en liefdesperikelen. Zou 
deze boom decor voor hebben gestaan, voor een (on-)
beantwoorde liefde? Die gaat terug tot 1959. Waar-
om kerfde iemand hier iets in de bast van de stam? Wat 
moest bewaard blijven, welke gebeurtenis? Zeker weten 
doen we het niet. Zeker is wel dat de grote boom ergens 
‘diep’ in het bos staat. Vandaag de dag zouden we dit als 
‘natuurvandalisme’ betitelen maar inmiddels hoort dit 
stukje historie gewoon bij het bos.                       

Foto: Marenka Groenhuijzen

Het Zomerbos

Kievit maaltijden, sinds 1970
Regio - Kievit in Haarlem bestaat al 47 jaar! Ooit begon-
nen met het verzorgen en bezorgen van warme maaltijden 
maar tegenwoordig is Kievit veel meer. Behalve de warme 
maaltijden levert Kievit ook vriesverse maaltijden van Ape-
tito en kookt voor grotere groepen, bijvoorbeeld voor ‘open 
eettafel’ projecten.
Kievit doet ook mee met het ‘Hotel thuis’ project van Ser-
vicepaspoort. Dit houdt in dat tijdens herstelperiode of 
thuiskomt na een ziekenhuisopname u zich geen zorgen 
hoeft te maken over uw maaltijd. Kievit is een van de leve-
ranciers die dit voor u verzorgt. Meer informatie hierover is 
te vinden op www.servicepaspoort.nl.
Tevens heeft het bedrijf een boodschappenservice. De 
boodschappen worden dan bij de maaltijd bezorgt. Ook 
wanneer u geen klant van Kievit bent kunt u gebruikma-
ken van deze service. 
Bedrijven doen ook regelmatig een beroep op Kievit met 
de vraag of zij de lunch en/of het diner wil verzorgen voor 
een personeelsbijeenkomst of omdat er overgewerkt moet 
worden. En wanneer u iets te vieren heeft kunt u tevens bij 
hen terecht. Kievit maakt heerlijke salades en buffetten en 
speelt daarbij in op uw wensen.
Voor meer informatie kunt u kijken op de geheel ver-
nieuwde website www.kievitbv.nl of contact opnemen via 
023-5319143. Kievit is gevestigd aan de Waarderweg 94B 
in Haarlem.

Trefpunt-WIJ 
lezing Casa 

Romana
Heemstede - Diana de Wild 
verzorgt op dinsdag 25 juli de 
lezing ‘Casa Romana’. 
De zomertentoonstelling van 
het Rijksmuseum van Oud-
heden gaat dit jaar over het 
Romeinse huis. De tentoon-
stelling loopt van 24 mei tot 
17 september. Rijke Romei-
nen woonden in prachtige 
huizen met wandschilderin-
gen en mozaïeken. Ook de 
meubels, kandelaars en het 
servies waren zeer luxueus. 
Tijdens deze lezing neemt u 
een kijkje in het huis van de-
ze rijke Romeinen. 
De basis van het Romeinse 
huis was het atrium. Een hof 
waar de kamers omheen la-
gen. Een gat in het dak zorg-
de ervoor dat het atrium licht 
kreeg. Het regenwater, dat 
door het gat in het dak naar 
binnen kwam, werd opge-
vangen en naar binnen ge-
leid. Kantoorgebouwen ken-
den de Romeinen niet: één 
van de ruimtes aan het atri-
um diende als kantoor. Zo 
ontving de rijke Romein zijn 
cliënten thuis.
De Trefpunt-WIJ lezing is bij 
WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, om 13.30 uur. 
Entree: 5,-.
Opgeven kan via:
www.wijhemstede.nl of 
023-5483828.
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Hotel 
Heemstede

Als het werk wordt neergelegd, de auto zijn laatste con-
trole heeft gehad en de scholen hun deuren sluiten is het
vakantie. Het geeft toch altijd weer stress als de mens de 
dagelijkse vaste patronen moet loslaten. Opeens een an-
dere dagindeling. Je wilt dingen zien, op tijd op het strand 
liggen, die mooie kerk bezoeken. Even geen collega’s, ba-
zen of klanten die je dag vullen. Wie zich optimaal laat ver-
wennen verblijft op zijn vakantieadres in een hotel. Iemand 
anders komt dan iedere dag weer opnieuw je bed opma-
ken, dagelijks schone handdoeken. De douche en het toi-
let worden iedere morgen keurig schoongemaakt. Nu is het 
ene hotel het andere niet. De sterretjes die moeten aan-
geven tot welke klasse een hotel behoort verschillen per 
land enorm.
Dat is dus wel even uitkijken geblazen voordat je boekt. 
Hoe ik hier nu op kom? Al jaren opper ik dat het wel eens 
tijd wordt voor een hotel in Heemstede.
In een grijs verleden kon er in Heemstede overnacht wor-
den. Zo herinner ik mij een pension op de Herenweg. Een 
B@B kamertje huren blijkt nog net te kunnen in Heemste-
de, maar een hotel is er niet. In de regio zijn ruim voldoen-
de hotels, zou je denken. Wat blijkt: vrijwel het hele jaar 
zit alles tjokvol. Er wordt uitgeweken naar Nieuw-Vennep,
Hillegom en Hoofddorp om toch maar een beetje in de 
buurt van Amsterdam te blijven. Een hotel in Heemstede 
zou perfect passen in het streven om een veelzijdig dorp 
met allure te zijn. Op of nabij de verschillende landgoe-
deren is vast nog wel plaats. Rond Hageveld, het Man-
pad, Cruqiusweg, rond de haven… er zal toch wel érgens 
een plek te vinden zijn? Groot hoeft het niet te worden.
Benieuwd welke ondernemer het aandurft Heemstede aan 
een hotel te helpen.
Eric van Westerloo

ZomercolumnHPC’ers dik tevreden na triatlon in Utrecht
Heemstede - Afgelo-
pen zondag deed HPC Tria-
thlon mee aan de derde di-
visie wedstrijd 1/8 triatlon in 
Utrecht. 
Onder mooie omstandighe-
den werd gestreden tegen 22 
andere teams uit noord Ne-
derland. 
Heemstedenaren Gerben 
Voogd en Jos de Hart vorm-
den samen met Bennebroe-
ker Luuk Cornelis en Overve-
ner Pim Kwaaitaai het team 
van HPC.
De afstanden waren 750m 
zwemmen, 23km fi etsen en 
5km lopen. Na een matige 
zwemtijd kwamen de man-
nen op de fi ets op stoom. Het 
fi etsparcours werd geslecht 
met een gemiddelde snelheid 
van ruim boven de 40 per uur, 
de derde fi etstijd van de dag. 
Gelukkig zat er nog voldoen-
de ‘sap’ in de benen om de 5 
kilometer lopen hard door te 
trekken. Een 8ste plek in de 
eindstand.
Een mooi resultaat in een 
veld met meest veel jongere 
atleten.

Binnen HPC is een enthousi-
aste groep van ongeveer 35 
mensen actief in het beoe-
fenen van de triatlon-sport. 
De club leent zich voor be-
ginners tot en met atleten die 
gaan voor een hele triatlon. 
Dit jaar zijn enkele leden ge-
start met hun eerste 1/8 tri-
atlon. In november start een 

delegatie van HPC aan de 
hele triatlon, de zogenaamde 
‘Ironman’, in Florida (Verenig-
de Staten).

Interesse om eens mee te 
trainen tijdens het zwem-
men…?
http://www.hpcheemstede.
nl/hpc/triathlon

Vrolijke ellende voor een goed doel

Première School4kids, the Musical
Heemstede - Op zaterdag 
15 juli om 19.00 uur gaat de 
School4kids musical in pre-
mière in theater de Luifel in 
Heemstede. School4kids, the 
musical is geschreven en ge-
produceerd door musical-
school Blijmond uit Beverwijk 
ter ondersteuning van het 
werk van www.school4kids-
india.nl, een kleine, door de 
Haarlemse docente Gerda 
Kappert opgerichte stich-
ting die scholen bouwt voor 
zwerfkinderen in India. De 
muscial is voor alle leeftijden.
Charis de Ruijter schreef het 

verhaal en de choreografi e-
en en voerde de regie. De 
muziek werd gecomponeerd 
door haar man Erik de Ruijter, 
terwijl Ad Brinks de vormge-
ving op zich nam.

Het verhaal gaat over een 
groep kinderen die een reis 
naar India winnen en daar 
worden geconfronteerd met 
zwerfkinderen. Ze willen ze 
helpen. De School4kids mu-
sical wordt na de opvoering 
herschreven voor groep acht 
van de basisschool en sa-
men met een lespakket van 

school4kids gratis aangebo-
den aan de basisscholen in 
Nederland, in de hoop op een 
sponsor actie ter ondersteu-
ning van de 500 kinderen die 
op de vijf school4kids scho-
len onderwijs, eten en een 
veilige slaapplaats vinden.

De première op zaterdag 
wordt gevolgd door twee 
voorstellingen op zondag 16 
juli, om 13.00 en om 16.00 
uur, waarbij die van 13.00 uur 
wordt vertaald in gebarentaal 
voor slechthorenden
Entree is 12,50.

Kookplaatje vliegt in brand
Heemstede - In een woning in Heemstede is maan-
dag 10 juli, aan het begin van de avond brand uitge-
broken. Rond kwart over zes werd de woningbrand aan 
de Vijfherenstraat ontdekt waarop direct de brandweer 
werd gealarmeerd. Een kookplaatje is door nog ondui-
delijke reden in de brand gevlogen. De brandweer heeft 
het vuur geblust en een deel van de verbrande spul-
len in de achtertuin gelegd. Bij het uitbreken van de 
brand was er niemand in de woning aanwezig. De Vijf-
herenstraat was tijdens de bluswerkzaamheden afgeslo-
ten voor verkeer.

Foto: Michel van Bergen

Reddingsbrigade blijft waarschuwen
Regio - Afgelopen week 
kwamen de lifeguards van de 
Reddingsbrigade 335 keer in 
actie. In 13 gevallen was dat 
voor een redding uit een le-
vensbedreigende situatie. Van 
de 13 reddingen betrof het 5 
zwemmers die in de proble-
men waren gekomen. Zwem-
men in open water of de zee 
kan verraderlijk zijn, onder 
andere als gevolg van stro-
mingen. Vaak worden zwem-
mers door (mui)stromingen 
verrast of overschatten ze hun 
eigen zwemvaardigheid in zee 
en ander open water.
Tips voor het zwemmen in 
open water en de zee:
• Ga alleen zwemmen op 

plaatsen waar dat is toege-
staan en waar toezicht is van 
de Reddingsbrigade (life-
guards).
• Houd kinderen altijd in de 
gaten, zowel in het water als 
op het strand. Blijf in het wa-
ter op armlengte afstand bij 
kleine kinderen.
• Zwem niet in de buurt van 
muien (= stroming die rich-
ting zee trekt) of sterke stro-
mingen. Let op de waarschu-
wingsborden die aangeven 
waar gevaarlijke stromingen 
zijn.
• Spring niet van bruggen, 
sluizen of andere bouwwer-
ken die daar niet voor be-
doeld zijn.
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Heemstede – Er verandert 
zoveel in de maatschappij, 
daar moet je niet van schrik-
ken. Bij het onderwijs in de 
Valkenburgschool, vanaf nu 
‘De Molenwerf’ gaat men van 
traditioneel naar eigentijds 
onderwijs. Het team van de 
Molenwerf is er al drie jaar 
mee bezig en de betreffende 
ouders zijn, nu ze het snap-
pen, allemaal enthousiast 
over dit Unit Onderwijs.  
Woensdagochtend vorige 
week kwam wethouder Hel-
een Hooij de nieuwe vlag van 
‘De Molenwerf’ hijsen om 
hiermee het Kindcentrum te 
openen. Een plek waar kin-
deren van 0-13 jaar leren, 
spelen en zich ontwikkelen 
in de breedste zin van het 
woord. Waar opvang en on-
derwijs vanuit één visie, on-
der één dak en als één team 
werken aan de allerbeste 
ontwikkeling van kinderen. 
Waar gekeken wordt wat kin-
deren individueel nodig heb-
ben. Onderzoeker, uitpluizer, 
ontdekker kun je ze noemen. 
Van 7.15 uur tot 18.30 uur 
wordt een compleet dagpro-
gramma aangeboden waarin 
inspanning en ontspanning 
naadloos in elkaar overlopen. 
Professionals leren kinderen 
hun talenten ontdekken en 

bereiden ze voor op de 21e 
eeuw. Er is een babygroep, 
diverse dreumes-/ peuter-
groepen en voor de leeftijd 3 
t/m 12  jaar wordt er gewerkt 
in 2 units. Samen spelen en 
leren staat centraal. Tijdens 
Talententijd ontdekken kin-
deren wat er in de wereld te 
halen valt. Van wetenschap 
en techniek, tot sport en mu-

sical. Een breed aanbod. De 
overgang van peuters naar 
kleuters is vanzelfsprekend. 
Zo doen kinderen gezamen-
lijke activiteiten en lezen ou-
dere kinderen aan de jonge-
re kinderen voor. Medewer-
kers werken vanuit dezelfde 
visie en benaderen kinderen 

Wethouder Heleen Hooij interviewt kinderen van het Kind-
centrum.

 Valkenburgschool wordt nu De Molenwerf

Van traditioneel naar eigentijds

op dezelfde manier. Dat zorgt 
voor rust en continuïteit. De 
eigentijdse visie op leren en 
ontwikkelen en werken in 
units maakt dit kindcentrum 
uniek. Naast kennisover-
dracht staan namelijk ook de 
vaardigheden die in de ver-
anderende samenleving no-

dig zijn centraal. Afhankelijk 
van de eigen leerstijl van het 
kind kan het alleen of samen 
werken, in het domein bij de 
professional of in het  ‘Ster-
rendomein’, een mooie, grote 
multifunctionele ruimte. Moet 
je die gasten daar bezig zien, 
om jaloers op te worden! Een 
pijler van het Kindcentrum De 
Molenwerf is bewegen. Het 
is een structureel onderdeel 
van het programma en geïn-
tegreerd in meerdere vakken. 
Kindcentrum De Molenwerf 
heeft een fi jne, ruime gymzaal 
en een enorme buitenruimte. 

In een prachtig gebouw uit de 
jaren 20 van de vorige eeuw 
vind je hier de meest eigen-
tijdse kinderopvang en on-
derwijs. Karen Schildwacht 
en Marion Höcker hebben 
met het team drie jaren hard 
gewerkt aan de realisatie van 
dit project dat omarmd is 
door de ouders. 

Meer info bij Karen Schild-
wacht: 023-5472575/ karen.
schildwacht@jl.nu of Ma-
rion Höcker: 023-5483833/ 
mhocker@casca.nl.
Ton van den Brink 

Karen Schildwacht bij nieuwe vlag met nieuw logo Kindcentrum. 

Zij hielp meer dan 5000 gehandicapten
Boek over zuster Jeannette van Paassen
Regio - Op 4 juli werd in 
klooster Alverna (Bloemen-
daal) het boek ‘Vijf en Twee’ 
ten doop gehouden. Het 
boek gaat over het veelbe-
wogen leven van zuster Jean-
nette van Paassen.
De zuster wilde al op jonge 
leeftijd naar het klooster en 
uiteindelijk naar de missie. 
Het is haar allemaal gelukt. 
Opgeleid als verpleegster en 
vroedvrouw vertrok ze vanuit 
Aerdenhout naar Noord-Su-
matra en hielp 2000 kinderen 
ter wereld. Onverwacht kreeg 
ze het verzoek van Ibu Na-
sution, een sociaal bewogen 
moslimvrouw op Java, een 
revalidatiecentrum in Noord-
Sumatra op te zetten. Ze zag 
het eerst niet zitten. “Ik ben 
vroedvrouw, dat is wat ik 
kan.” Maar het antwoord was: 
“Vroedvrouwen zijn er nu wel 
genoeg, dit is belangrijker, 
ik weet dat je het kunt!” De 
vraag was zo dwingend ge-
steld dat ze wel “ja” moest 
zeggen. Haar bisschop stond 
erachter en gaf toestemming, 

maar haar moeder-overste 
verklaarde haar voor gek en 
gaf geen steun.
35 jaar later zijn er meer dan 
5000 gehandicapten gehol-
pen, op hun benen gezet, en 
zuster Jeannette heeft hen 
een vak geleerd. Ze doen mee 
in de maatschappij en verdie-
nen zelf hun brood, vaak eet 
de hele familie daar dan van 
mee. Zuster Jeannette trot-
seerde veel gevaren in de rim-
boe en op de gevaarlijke we-
gen van Noord-Sumatra. Met 
haar Honda verplaatste ze 

zich vaak dagen lang, soms 
hield de weg op, of moest ze 
door een wilde rivier. 
Map de Koning-Valk, over-
buurvrouw van zuster Jean-
nette kreeg de onverwachte 
vraag het verhaal op te schrij-
ven voordat het in de verge-
telheid zou raken, want van-
daag-de-dag treden er geen 
zusters meer in, laat staan dat 
er nog zusters worden uitge-
zonden. Ze trok twee jaar met 
deze religieuze op en ont-
dekte door de verhalen heen 
een rode draad in de vorm 
van het wonder van de ver-
menigvuldiging. De vijfdui-
zend worden er elk jaar meer. 
Tweemaal per jaar gaan Ne-
derlandse artsen naar Pema-
tang Siantar om mensen te 
opereren. Naar Harapan Jaya 
(Hoop die overwint), het re-
validatiecentrum dat zuster 
Jeannette liet bouwen.
Met het boek willen de zus-
ter en de auteur bereiken dat 
mensen worden geïnspireerd 
om te zien naar elkaar. 
Het boek ‘Vijf en twee’ (over 

vijfduizend gehandicapten 
en tweeduizend bevallingen) 
is verkrijgbaar bij klooster 
Alverna en in boekhandels 

in de regio. De opbrengst is 
voor de rehabilitatiekliniek. 
Uitgave van Narratio. ISBN 
978 90 5263 4548. 20,- euro.

Gewond geraakt 
aan enkel
Heemstede - Een fi etsster is 
vrijdagmorgen 7 juli gewond-
geraakt bij een aanrijding op 
de Koediefslaan. Op de krui-
sing met de Crayenestersin-
gel werd zij rond 8.45 uur 
aangereden door een auto. 
De vrouw kwam van de Cray-
enestersingel en de auto van-
af de Koediefslaan. Omdat de 
vrouw in eerste instantie niet 

aanspreekbaar was, is naast 
een tweetal ambulances ook 
het MMT uit Amsterdam ge-
alarmeerd. Bij aankomst van 
de hulpdiensten bleek het 
traumateam niet meer nodig. 
De vrouw is gestabiliseerd in 
een vacuümmatras en voor 
verdere zorg overgebracht 
naar het ziekenhuis. Waar-
schijnlijk heeft zij haar en-
kel gebroken. Agenten heb-
ben een verklaringen geno-
teerd en foto’s gemaakt voor 
het proces verbaal.

Foto: Laurens Bosch
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Regio - De Heemsteder gaat 
deze zomer weer kamperen 
en langs bij drie campings in 
de buurt. Gedurende de zo-
merperiode liggen wekelijks 
exemplaren van de nieuwe 
editie van de Heemsteder op 
deze campings voor de gas-
ten klaar. 
Als eerste een bezoek aan 
camping de Lakens in Bloe-
mendaal aan Zee.  De La-
kens bestaat sinds 1952 en is 
prachtig gelegen, pal aan het 
strand in de duinen. De cam-
ping is een van de Kennemer 
Duincampings waar drinkwa-
terbedrijf PWN eigenaar van 
is. Wat maakt de Lakens zo 
uniek en welke gasten bren-
gen hier hun vakantie door?  
Campingmanager Djoerd Vul-
to: “De Lakens is een strand-
gerichte accommodatie met 
veel gemak en comfort. On-
derzoek heeft uitgewezen 
dat het grootste gedeelte van 
onze gasten uit Noord-Hol-
land komt, zoals uit Haarlem 
en Heemstede. Dat zijn voor-
al de mensen die even naar 
zee willen en in de stad wo-

nen, of geen tuin hebben. 
Deze groep heeft veelal een 
drukke baan en komen voor 
de ontspanning hier. Zij wil-
len hiervoor niet uren in de 
auto zitten. Daarnaast ver-
blijven hier veel Duitse gas-
ten. Het is ook een bijzonde-
re omgeving. Ik denk zelf dat 
het grootste gedeelte van de 
mensen in de zomer liever 
naar de zee trekt dan naar 
het binnenland. De Lakens 
biedt juist uitstekende faci-
liteiten en trekt daarom veel 
bewoners uit de omgeving. 
Zo hebben we ons restaurant 
‘Gestrand’, dat nu zijn twee-
de seizoen ingaat. Het is ook 
toegankelijk voor niet-cam-
pinggasten. Duurzaamheid 
en het gebruik van duurza-
me materialen staan bij on-
ze hele organisatie hoog in 
het vaandel. Voor ons restau-
rant maken we daarom ge-
bruik van eerlijke streekpro-
ducten die van lokale leve-
ranciers komen. Het restau-
rant bestaat uit twee gedeel-
tes. Het eerste is ‘Stay and 
go’ voor kleine gerechten zo-

als pizza’s en burgers. Het 
vlees van deze burgers ko-
men van de hooglanders die 
hier grazen en het pizzadeeg 
wordt echt dagelijks vers be-
reid. Het tweede gedeelte is 
ons à-la-carte-restaurant, 
met een Chef’s Special, die 
dagelijks wisselt. We hebben 
het horecagedeelte volledig 
in eigen beheer, dat maakt je 
flexibel. De waardering voor 
het restaurant is hoog. In de 
winter kan het afgehuurd 
worden en kunnen hier brui-
loften en partijen gehouden 
worden. Naast het restau-

rant is een unieke en leer-
zame speeltuin voor de kids, 
waarvan we de speeltoe-
stellen helemaal zelf hebben 
ontworpen. We hebben op de 
camping allerhande accom-
modatiemogelijkheden van 
eenvoudig tot luxe. We heb-
ben zelfs een douchegebouw 
met daarboven een saunage-
deelte, dat uitzicht biedt op 
de duinen. Als je een pedicu-
re, manicure of naar de kap-
per wilt, kan dit in onze zo-
genaamde wellness-bus. We 
doen tevens veel activiteiten, 
zoals surfactiviteiten, korren 
(je gaat dan met een sleep-
net door het zeewater om bij-

voorbeeld garnalen en schol-
letjes te vissen) en je kunt 
mee met de boot van de red-
dingsbrigade. Tenslotte heb-
ben we in het zomerseizoen 
iedere donderdag van 16.00-
21.00 uur ‘Borrelpop’ waar 
we een podium bieden voor 
singer-songwriters. Dit initi-
atief is georganiseerd door 
het cabaretduo Speelman en 
Speelman. Soms worden we 
verrast door een professione-
le artiest die komt optreden. 
Zo waren hier onder meer 
Jaqueline Govaert van Kre-
zip en Rancoon. Kortom: er is 
hier veel te beleven!”
Bart JonkerDjoerd Vulta bij Welness-bus.

De Heemsteder gaat kamperen
Goed toeven op Camping 
de Lakens in Bloemendaal

Heemstede - Afgelopen 
vrijdag werd Gzond Heem-
stede geopend op de Val-
kenburgerlaan in Heemste-
de. Gzond Heemstede is een 
praktijk voor complementai-
re geneeswijzen waar ge-
werkt wordt vanuit een ho-
listische visie en de gedach-
te dat je door samenwerken 
elkaar kunt versterken. Het 
iniatief voor het openen van 
deze praktijk kwam van Ga-
by Sol en Arjen Germans. Zij 
runnen samen al vijf jaar  Os-
teopathie-Heemstede op de-
zelfde locatie op de Valken-
burgerlaan. Een fijne locatie 
omdat er genoeg gratis par-
keerplaatsen zijn en het ge-
makkelijk bereikbaar is. 

Bij Gzond Heemstede zijn 
verschillende behandelwij-
zen aanwezig. Zo kunt u er 
terecht voor natuurgenees-
kunde. Nanda Sharon viert 
dit jaar haar 25-jarig jubile-
um als natuurgeneeskundig 
therapeut in Heemstede en 
is oprichtster van het behan-
delcentrum dat voor Gzond 
Heemstede in het pand ge-
vestigd was. Zij wordt ver-
sterkt door Mireille Smit, ook 
natuurgeneeskundig thera- 
peut. Ook is er mesolo-
gie aanwezig. Mesoloog Re-
ne Hocker werkte ook al lan-
ger op deze locatie. Nieuw 
bij Gzond Heemstede zijn de 
heerlijke massages van Pe-
tra Boelhouwer en de per-

sonal en business coaching 
van Selma Oppedijk. Bij Sel-
ma kunt u ook komen voor 
mindfulness, reading, een 
ontspannende healing  en 
de wekelijkse groepsmedia-
ties voor innerlijke rust. Van-
af september zal het team 
verder versterkt worden met 
acupunctuur en zal psycho-
loog Vivian Schenk terug op 
het honk keren. Met elkaar is 
dit een team van therapeuten 
die elkaar versterken en met 
elkaar samenwerken vanuit 
de visie dat Gezond zijn ont-
zettend belangrijk is voor je 
geluk. Zowel lichamelijk als 
geestelijk. Deze therapeuten 
zijn ervan overtuigd  dat je het 
doel Gezond zijn op verschil-

lende wijzen kunt bereiken en 
dat iedereen dat op zijn eigen 
wijze doet. Samen staan zij 
daarom voor GZOND!

Voor meer informatie over 
Gzond Heemstede en de the-
rapeuten kunt u terecht op 
www.gzondheemstede.nl.

Opening Gzond Heemstede was een feestje!



Waar: 
Raadhuisstraat 62 in Heemstede. Het kind-
vriendelijke restaurant met speelhoek en 
een beschutte, veilige binnentuin. Het ter-
ras aan de voorzijde vormt samen met buur-
man en ijspaleis Van Dam en tapasrestau-
rant Tante Bep een gezellige plek om op een 
mooie zomerdag neer te strijken.

Wanneer:
Zondagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur. 

Wie zijn er: 
Geen winkelpubliek op de vrije zondag, 
maar op het pleintje bij de pomp is het goed 
toeven voor mensen van alle leeftijden. Het 
testteam bestaat vandaag uit 4 dames van 
3 generaties waaronder een baby van 2 
maanden.  

Bestelling:
We bestellen 1 cappuccino, 1 gember- 
sinaasappelthee en een glas rosé uit de 
Provence, 1 stuk appeltaart zonder slag-
room en een portie pangsit. De baby had 
haar eigen flesje meegebracht..

Wij krijgen:
Cappuccino en thee - allebei niet al te heet, 
een glaasje droge rosé zoals gevraagd die 
achteraf niet van Franse makelij bleek, maar 
van Chileense. Dat mocht de pret echter 
niet drukken. De 8 pangsithapjes waren een 

goed alternatief voor een portie bitterballen. 
De huisgemaakte appeltaart smaakte ver-
rukkelijk volgens ons panellid.
 
De bediening:
Een vriendelijk jong meisje.

Hygiëne:
Schoon en vrolijk gekleurd tafeltje, glazen, 
servies en bestek niets op aan te merken. 
Het toilet prima in orde en kindvriendelijk.

De rekening:
1 cappuccino 2,60 euro, 1 thee 2,30 euro, 
1 glas rosé 3,75 euro, 1 portie pangsit 5,95 
euro en 1 stuk appeltaart 4,00 euro. Totaal 
18,60 euro. 

Algemene indruk:
Bij Grut & Groot kun je uitstekend terecht 
met de hele familie. De prijs-kwaliteitver-
houding is in balans en de menukaart biedt 
werkelijk voor ieder wat wils. Kinderen zijn 
zeer welkom en dat verwacht je niet van 
alle horecagelegenheden. Voor onze test-
baby lag een aankleedkussen, luiers en 
luierdoekjes klaar op het toilet. Kom daar 
maar een s om  b ij d e c oncurrentie.                                                            
Mirjam Goossens

Terrassentest
Zomer 2017

Heemstede – Vorige zomer is het team van 
De Heemsteder gestart met een terrassen-
test. Want er zijn er nogal wat van in Heem-
stede. We bezochten 6 populaire terras-
jes: Tante Bep, Batifol, de Groene Druif, Van 
Maanen, Family en Bij Bomans. Wat mag je 
verwachten van zo’n aangename tussenstop 
in de buitenlucht? Is het tafeltje schoon, de 
bediening vriendelijk, de bestelling naar ver-
wachting en de rekening in orde? Kun je er 
wel makkelijk terecht met een rollator en is 
het etablissement  kidsproof? Omdat ook de 
minder in het oog springende terrassen een 
bezoek waard zijn, gaan we deze zomer door 
met testen. 

Deze week: Grut & Groot

Winnaar herenenkel, Ryan 
Geerdink, in actie.

Open Draijer Bouw tennistoernooi 
Merlenhove een groot succes
Heemstede - Op Tennis-
park Groenendaal werd zon-
dag 9 juli het sterke en gezel-
lige Open Draijer Bouw toer-
nooi van Tennisvereniging 
Merlenhove afgesloten met 
het spelen van de finales. In 
speelsterkte 2 ging de enkel-
speltitel naar Ryan Geerdink.

Evenals vorig jaar stonden 
Ryan Geerdink (TC Hillegom) 
en Koen Heupers (LTC Ein-
denhout) tegenover elkaar 
in de finale van herenen-
kel speelsterkte 2. In de eer-
ste set bleef het ieder game 
spannend. De eerste set ging 
met 6-1 naar Geerdink, een 
uitslag die groter was dan het 
verschil tussen beide spe-
lers. Geerdink speelde heel 
geconcentreerd en maak-
te daardoor net iets minder 
fouten dan Heupers. Het tal-
rijke publiek genoot van het 
aantrekkelijke spel van beide 
spelers. Geerdink wisselde 

lange baseline duels af met 
service-volley spel en ver-
raste daar Heupers mee. In 
de tweede set ging de strijd 
tot 3-3 gelijk op. Daarna brak 
Geerdinks de service-game 
van Heupers en kon hij de 
partij eenvoudig uitserveren. 

De herendubbel was een 
spectaculaire partij met veel 
‘servicegeweld’ en prachtig 
volley-spel aan het net. Ro-
ger Davids (LTC Eindenhout) 
en Raoul Snijders (TC Zand-
voort) waren daarin met 6-3, 
7-6 te sterk voor Collin de 
Heer (TC Zandvoort) en Koen 
Heupers. Dit koppel schakel-
de in de halve finale in een 
twee uur durende partij het 
Hillegomse duo Ryan Geer-
dink Marco Bot uit. 

‘Good old’ TV Merlenhove 
coryfee Tom Bulters won met 
zijn partner Willem Visser het 
herendubbel in de catego-
rie 3. 
Een opmerkelijke partij was 
de finale in het damesenkel 
7. Daar stonden tegenover el-
kaar moeder en dochter Hof-
kamp, beiden lid van TV Mer-
lenhove. Hilda won de eerste 
set maar daarna trok dochter 
Femke in drie sets de partij 
naar zich toe. 
Eveneens vermeldenswaar-
dig was het optreden van Va-
nessa Raspoort. Zij speelde 
zondagmorgen om half ne-
gen al haar partij in het ge-
mengd dubbel. Moest he-
laas opgeven na een gelijke 
stand in sets omdat zij voor 
haar werk als stewardess 
naar Kopenhagen moest vlie-
gen. ’s Avonds stond zij om 
18.30 uur weer op de baan 
om samen met Claartje Des-
sing haar finale damesdub-
bel 8 in drie sets winnend af 
te sluiten. 

Wedstrijdleidster Danique 
Mense en haar team kijken 
met veel plezier terug op een 
geslaagd toernooi. In de 41 
categorieën werden 314 par-
tijen afgewerkt. “Het tennis 
was van hoog niveau en in al-
le categorieën was wel wat te 
beleven. Maar vooral de sfeer 
tijdens het druk bezochte 
toernooi was goed.”  Het publiek werd getrakteerd op mooie wedstrijden.

Ontmoetingsplek: De Sociëteit
Heemstede - Woensdag 19 
juli komt De Sociëteit weer 
bijeen. WIJ Heemstede, aan 
de  Lieven de Keylaan, houdt 
deze bijeenkomst waar u we-
kelijks een kopje koffie kunt 
drinken, een praatje maken, 
een spelletje doen, de krant 
lezen of een andere activi-
teit kunt bezigen. Ook met 
uw vragen over zorg en wel-
zijn kunt u bij De Sociëteit te-
recht en kunnen ze u mis-
schien op weg helpen. De 
tijd: 10.00-12.00 uur. Koffie 
en thee staan klaar. Voor de 
ochtend wordt een kleine bij-
drage van 2,- euro gevraagd. 
U kunt ook blijven lunchen, 

dan graag voor 11.00 uur 
aanmelden. De lunch wordt 
met elkaar verzorgd en kost 
3,- euro.  Voor meer informa-
tie belt u 5288510, Katinka 
Verdonk tel. 06-36242137, of 
mailt naar: katinkaverdonk@
wijheemstede.nl.
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Film
Donderdag 13 juli Film 
& lunch bij WIJ Heemste-
de. 10.30u. De Luifel, He-
renweg 96 Heemstede. Re-
serveren tot uiterlijk dins-
dag 11 juli: bij de receptie 
van de Luifel of 5483828 of 
www.wijheemstede.nl.

Jeugd
Zaterdag 15 juli Bijen-
workshop voor kinderen en 
volwassenen bij Tuincen-
trum de Oosteinde, Zand-
laan 22 Hillegom (grens 
Bennebroek). 11-16u. Op 
29/7 in filiaal Vijfhuizen 
(grens Haarlem).
Info: www.deoosteinde.nl.

Woensdag 26 juli Zomer-
bieb in Bibliotheek Ben-
nebroek, Kerklaan 6. Luis-
teren, dansen, spelen. Om 
10u. Toegang is gratis; re-
serveer wel je kaartje www.
bibliotheekzuidkennemer-
land.nl. Volgende datum: 2 
augustus.  

Lezingen

Dinsdag 25 juli ‘Casa Ro-
mana’ naar de actuele ten-
toonstelling over het Ro-
meinse huis in het Rijks-
museum v. Oudheden.
WIJ Heemstede, Herenweg 
96 Heemstede. 13.30u. 5,- 
euro toegang.

Natuurexcursie
Woensdag 19 juli Strand-
wallenlandschap Einden-
hout Haarlem bekijken met 
Dik Vonk van IVN. 19u ver-
zamelen bij Sancta Ma-
ria school, Stirumstraat 4 
Haarlem. Aanmelden niet 
nodig, deelname gratis.
Info: 023-5254140 of www.
ivn.nl/zuidkennemerland. 

Zaterdag 29 juli Vlinders, 
juffers en libellen bekijken 
met gids Landschap N-H 
op de Overplaats. 14u ver-
trek bij ingang Glipper-
weg, t.o. Parkeerplaats Lin-
naeushof.

Deelname: 7 euro. Reser-
veren:
www.gaatumee.nl.

Puzzelruilbeurs
Woensdag 12 juli Bij 
Sint Jacob in de Hout leg-
puzzels ruilen. 14-15.30u. 
Grand Café Sint Jacob in 
de Hout, Zuiderhoutlaan 1, 
Haarlem. Toegang: vrijwilli-
ge bijdrage.
Info: 023-8927900.

Sociëteit

Woensdag 19 juli Bijeen-
komst voor ouderen, Lieven 
de Keylaan (WIJ Heemste-
de). Koffie, praatje, spelle-
tje. 2,- euro. Mee-lunchen: 
3,- euro. 10-12u.

Tentoonstellingen/
exposities
Juli Schilderwerken van 
vader Don en dochter 
Maureen Meijer in het 
raadhuis van Heemste-
de. Tijdens kantoortijden te 
zien. Info:
www.maureenmeijer.com.

11 t/m 28 juli Het land-
schap van Noord-Holland 
verbeeld in schilderijen van 
Frans Buissink, Huis Ley-
duin Vogelenzang. Div da-
gen in juli, die daarvoor: 
www.gaatumee.nl Info over 
de schilder op:
www.fransbuissink.nl.

Donderdag 13 juli t/m 
zondag 13 augustus 
Overzichtstentoonstelling 
70 jaar kunstenaarschap 
Henk Ames met werken 
van kleindochter Millie 
Honnebier. KZOD, Spaar-
ne 30 Haarlem. kzod.nl en 
facebook.

T/m 1 september Project 
tussen fotoclub en vluchte-
lingen uit de Koepel Haar-
lem, div deelnemers, on-
derwerp naar keuze. Raad-
huis Heemstede.
Info: http:// fotoclubdelui-
fel.wordpress.com en
www.wijheemstede.nl.

AgendA
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Koorbiënnale oogst succes met 
Woodbirdsconcerten op de Overplaats
Heemstede - Het afgelopen 
weekend vonden de Wood-
birdsconcerten van de Koor-
biënnale plaats op ‘de Over-
plaats’ in Heemstede. Beide 
avonden waren uitverkocht 
en een groot succes. Op za-
terdagochtend vond er een 
familieconcert met Wishful 
Singing plaats voor families 
met kinderen in de leeftijd 
van 5 tot 10 jaar. De Koorbi-
ennale kijkt terug op een zeer 
succesvolle editie en is zeer 
blij dat de groep een paar da-
gen in Heemstede is neerge-
streken. Op de foto beeld van 
de Woodbirdsavond van vrij-
dag 7 juli met Wishful Siging, 
Olga Vocal Ensemble en En-
semble Dialogos.

Student roept petitie in het leven voor behoud 
treinverbinding Heemstede/Haarlem met Zeeland 
Heemstede - Tim Sekac is 
een 18 jarige student uit Am-
sterdam met een grote pas-
sie voor het spoor en trein-
verkeer. Onlangs presen-
teerde Tim de online-petitie 
‘Meer nieuw en oud spoor in 
Zeeland’ op de website Pe-
tities.nl. Deze petitie breekt 
een lans voor meer spoor-
lijnen in Zeeland. Wat heeft 
dat met Heemstede te ma-
ken, zult u denken. De petitie 
gaat onder andere over een 
86 km lange spoorlijn van 
Delft naar Middelburg langs 
de N57 met stations bij de 
dorpen langs die weg, die na 

Middelburg/Vlissingen dan 
onder een spoortunnel onder 
de Westerschelde naar Bres-
kens doorrijdt, en na Bres-
kens weer bovengronds naar 
Brugge CS in België. De hui-
dige Intercity van Vlissingen 
naar Amsterdam centraal zal 
in de toekomst (rond 2040) 
niet meer in Delft, Den Haag, 
Leiden en Haarlem stoppen, 
want hij zal dan na Roosen-
daal alleen over HSL-sporen 
rijden via Rotterdam CS en 
Schiphol. Tim stuurt een mail 
naar de redactie waarin hij 
zegt: “Met deze IC, van Haar-
lem naar Brugge over de-

ze nieuwe spoorlijn zou het 
handig lijken voor Delft, maar 
ook voor Den Haag, Lei-
den én Heemstede-Aerden-
hout-Haarlem dat de trein 
niet meer helemaal om hoeft 
te reizen via Rotterdam, Dor-
drecht en Roosendaal. Als in-
woners van Heemstede het 
hier mee eens zijn kunnen ze 
de petitie ondertekenen. Die 
heeft nu 210 ondertekenin-
gen bereikt.

Tim: “Het zou fijn zijn als ook 
Haarlem en Heemstede-Aer-
denhout hun rechtstreekse 
treinverbinding met Zeeland 
kunnen behouden.

Tim Sekac.

Zwaan-kleef-aan

Heemstede – Ooit afgevraagd waar de uitdrukking ‘Zwaan-kleef-aan’ vandaan 
komt? Hier ziet u het bewijs… De leuke foto komt van Robbert van der Hulst.
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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 via 
Twitter en Facebook

In deze uitgave:
- Besluiten gemeenteraad 
 29 juni 2017
- Vacature Top 3

Vrijdagmiddag 21 juli weer open!
Volledige wegafsluiting Herenweg
Van woensdagochtend 19 juli 06.00 uur tot 
vrijdag 21 juli 17.00 uur is de Herenweg tussen 
Manpadslaan en grens Bennebroek afgesloten. De 
rijbanen worden dan geasfalteerd en krijgen nieuwe 
wegbelijning.

Auto- en vrachtverkeer op de Herenweg uit 
noordelijke richting wordt omgeleid via Van 
Merlenlaan en Glipper Dreef richting Bennebroek. 
De Rivierenwijk en de Herenweg van Rijnlaan tot 
Manpadslaan blijven voor bestemmingsverkeer 
gewoon bereikbaar. Verkeer vanuit Bennebroek 
richting Heemstede volgt de bestaande 
omleidingsroute. 
Na deze werkzaamheden gaat de Herenweg weer 

open voor alle verkeer. Vanaf zondag 23 juli rijdt 
buslijn 50 weer volgens de normale dienstregeling.

Tentoonstellingen raadhuis Heemstede
Foto-expositie ‘Dialogue’
In de maanden juli en augustus is in de Burgerzaal 
de foto-expositie “Dialogue” te zien. Deze expositie 
is een unieke samenwerking tussen Fotoclub De 
Luifel en de (ex-)bewoners - mensen met en zonder 
een verblijfstatus - van De Koepel uit Haarlem. 
Uitgangspunt voor dit inspirerende project was 
dat leden van de fotoclub en de vluchtelingen met 
elkaar in contact kwamen en samen een onderwerp 
naar keuze fotografeerden.

Maureen Meijer en Don Meijer
In de publiekshal is werk te zien van Maureen 
Meijer en haar vader Don Meijer. Terwijl Maureen 
expressionistisch en vrij schildert, zijn de schilderijen 
van haar vader meer traditioneel. Dit is de eerste 
keer dat vader en dochter samen exposeren.
 

De werken zijn te zien tijdens de openingstijden van 
het raadhuis.

Omgevingsvergunning voor hekwerk ProRail 
op nieuwe ontsluitingsweg bij Alverna
Op 5 juli 2017 heeft het college een 
omgevingsvergunning verleend voor het 
hekwerk dat ProRail heeft geplaatst op de 
nieuwe ontsluitingsweg bij Alverna. Mogelijk 
roept dit vragen op, omdat het hek er al langere 
tijd staat en de provincie recent heeft besloten 
de spoorwegovergang aan de openbaarheid te 
onttrekken. Daarom volgt hieronder een toelichting.

Enige tijd nadat de spoorwegovergang weer 
geopend was, heeft ProRail het hekwerk 
geplaatst. Voor plaatsing van een hek is een 
omgevingsvergunning nodig. Tot nu toe heeft het 
college het hek zonder vergunning ‘gedoogd’ omdat 
te voorzien was dat in geval van een aanvraag de 
vergunning ook verleend zou moeten worden. 
ProRail heeft de vereiste omgevingsvergunning 

voor het hek op 30 maart 2017 aangevraagd. De 
termijn waarbinnen het college op de aanvraag 
moest beslissen liep op 6 juli af. Als wij niet uiterlijk 
6 juli een besluit hadden verzonden, dan was de 
vergunning van rechtswege verleend.
Dit besluit is een zogenaamde gebonden 
beschikking. Als het hek voldoet aan het 
bestemmingsplan, bouwbesluit en welstandseisen, 
dan moet de vergunning verleend worden. Daarin 
bestaat voor het college geen keuze. Nu dat 
allemaal het geval is, is de vergunning ook verleend. 

De verleende omgevingsvergunning betekent niet 
dat het hek er blijft staan. Zodra de ontsluitingsweg 
overgedragen wordt aan de gemeente, zoals 
contractueel overeengekomen, kan het hek 
verwijderd worden.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Van Merlenlaan 3, het plaatsen van isolerende 

beglazing, wabonummer 166478, 
 ontvangen 26 juni 2017
- J. Dixlaan 14, het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak, wabonummer 166626, 
ontvangen 27 juni 2017

- Pieter de Hooghstraat 15, het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak en 
verplaatsen van de zoldertrap, wabonummer 
167088, ontvangen 28 juni 2017

- Billitonstraat 22, het plaatsen van een 
dakopbouw, uitbreiden begane grond en 

 1e verdieping, wabonummer 166648, 
 ontvangen 28 juni 2017
- Franz Lehárlaan 103, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 167987, ontvangen 29 juni 2017

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Borneostraat 12, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 136335, 
 verzonden 4 juli 2017
- Van Merlenlaan 3, het plaatsen van isolerende 

beglazing, wabonummer 166478, 
 verzonden 7 juli 2017
- Zandvoortselaan 137-139, het uitbreiden van het 

restaurant, wabonummer 148635, 
 verzonden 7 juli 2017
- Sweelinckplein 10, constructieve wijziging, 

wabonummer 163924, verzonden 7 juli 2017
- Raadhuisplein 1, upgraden toiletten in het oude 

gemeentehuis, wabonummer 159043, 
 verzonden 7 juli 2017
- Jozef Israëlsplein 10, het uitbreiden van 

de kapconstructie, wabonummer 158920, 
verzonden 10 juli 2017

- Laan van Alverna, het plaatsen van een hek met 
schuifpoort, wabonummer 135412, 

 verzonden 5 juli 2017.

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik
- Overijssellaan 307-309, brandveilig gebruik voor 

kinderopvang Bambino B.V., wabonummer 
153728, ontvangen 24 mei 2017

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

Wandel- en fietsmaatjes gezocht
De bewoners van diverse organisaties zijn graag 
buiten en zien er naar uit om op pad te gaan! Deze 
activiteit kan één op één worden gedaan of samen 
met een aantal vrijwilligers.

Jobcoach Vluchtelingenwerk
De taken bestaan onder andere uit het begeleiden 
en plaatsen van vluchtelingen naar vrijwilligerswerk, 
stages, opleiding, werkervaringsplaatsen of betaald 
werk.

Fietsenmaker en handige 
medewerkers Kringloopwinkel
Zet je talent in om fietsen te repareren of elektrische 
apparaten te testen, zodat deze allemaal weer 
verkocht kunnen worden. 

Openingstijden zomervakantie - 
22 juli t/m 4 september 2017
In de zomervakantie zijn we één dag in de week 
geopend, dinsdag- of woensdagochtend. Bekijk de 
website voor het zomerschema.

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

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3

Raadsbesluiten 29 juni 2017
Aanwezig waren 20 van 21 raadsleden. De raad 
heeft vastgesteld:
- Manpadslaangebied; het groene casco en 

dekkingsmodellen
 De raad heeft unaniem besloten kennis te 

nemen van het rapport.
 De raad heeft unaniem de geheimhouding op 

de financiële analyse bekrachtigd.
 De raad heeft besloten te kiezen voor model 2 als 

uitgangspunt voor verdere uitwerking. Dit besluit 
is vastgesteld met 14 stemmen voor (D66, VVD, 
CDA, GL en PvdA ) en 5 stemmen tegen (HBB)

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld:
- Beëdigen raadslid HBB en benoeming in 

raadscommissie
- De heer D.R. ten Have is beëdigd als raadslid 

voor HBB en benoemd als lid van de commissie 
Middelen.

- Voorjaarsnota 2017
- Kadernota 2018-2021
- Plan van Aanpak implementatie Omgevingswet 

en bijbehorende bestemmingsreserve

- Vervoersaanbod Heemstede: inventarisatie en 
doorontwikkeling

- Zienswijze Ontwerpbegroting 2018 van GR 
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten 
West-Kennemerland

- Ontwerpbegroting 2018 Werkvoorzieningsschap 
Zuid-Kennemerland (Paswerk)

- Jaarrekening 2016 gemeente Heemstede
- Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 

Heemstede en Bloemendaal (2017-2021)
- Onderzoek fietsschakel Fuikvaartweg Haarlem 

ten last van Mobiliteitsfonds
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Herziening 

Landgoederen en Groene Gebieden’
- Benoeming nieuwe voorzitter van de 

Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
Heemstede

- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 29 juni 2017

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

Hoorzitting 
commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 20 juli 2017 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur bezwaren tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  verhogen van de nok en het plaatsen van 
  een dakkapel op het voordakvlak van 
  Huizingalaan 65 - openbaar - 

De definitieve agenda vindt u, op dinsdag 
voorafgaand aan de datum van de hoorzitting, 
via www.heemstede.nl> Politiek en organisatie> 
Vergaderstukken & besluiten> Kalender. Neem 
voor meer informatie contact op met de afdeling 
Algemene & Juridische Zaken, telefoonnummer 
023-5485607.

Verwijdering vaartuig Esdoornkade
In onze publicatie van 7 juni 2017 hebben wij de 
verwijdering aangekondigd van een naamloze, 
open blauwwitte boot, aan de Zandvaartkade op 
ligplaats ZVK020 (passantenligplaats).

Bovengenoemd vaartuig is op 6 juli 2017 verwijderd 
in opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders en opgeslagen voor een periode van 

maximaal 13 weken na verwijdering.
Binnen deze periode kan de eigenaar zich melden 
bij bureau Handhaving om het vaartuig op te halen 
tegen betaling van de gemaakte kosten.

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



‘Koffie met Kunst’ voor ouderen
Heemstede – Er zijn 4 bij-
eenkomsten die WIJ Heem-
stede organiseert in de locatie 
Lieven de Keylaan Heemste-
de, met als thema ‘Koffie met 
Kunst’. Op dinsdag 25 juli is de 
eerste. Een korte serie bijeen-
komsten waarin de tijd wordt 
genomen om met een kleine 
groep ouderen kunstafbeel-
dingen te bekijken. Aan de 
hand van vragen volgens de 
VTS methode (Visual Thinking 
Strategies) wordt u uitgeno-
digd om open en zonder oor-
deel te kijken en in gesprek te 
gaan, naar elkaar te luisteren 
en voort te bouwen op elkaar 
over wat u ziet. Het is een ver-
rassing wat ieder opvalt, wat u 
erbij denkt en waar u dat aan 
ziet. Zo kijkt u met meer ogen 
en ziet zoveel meer. Deze me-
thode prikkelt de nieuwsgie-
righeid en levert plezier op. 

Kennis van en ervaring met 
kijken naar kunst is niet nodig. 
Kunst vereist immers in we-
zen geen achtergrondkennis; 
het is toegankelijk en tijdloos. 
Aanmelden: 023-5288510. Bij 
VTS (Visual Thinking Stra-
tegies) is de gespreksleider 
geen bron van kennis; zij fa-
ciliteert het gesprek volgens 
een vast patroon. Deze me-
thode is ontwikkeld in het 
MOMA museum in New York 
en wordt inmiddels in het on-
derwijs, de museumwereld en 
de zorg gebruikt om onbe-
vooroordeeld te leren kijken 
naar kunst. Katinka Verdonk 
van WIJ Heemstede heeft hier 
een speciale training voor ge-
volgd. De bijeenkomst vindt 
plaats op de locatie Lieven 
de Keylaan Heemstede. Men 
is welkom van 14.30 tot 16.00 
uur.

Heemstedenaar 
ster in bowls
Regio - Afgelopen week-
end was op het bowls-ter-
rein ‘Ons Kinnehim’ aan de 
Zomerkade in Haarlem het 
NK mixpairs Bowls. Het he-
le weekend streden 44 kop-
pels om de beste van Neder-
land te worden. Het is jam-
mer dat het niet de aandacht 
krijgt die het verdient want 
in Engeland is deze populair, 
zeker onder jongeren, terwijl 
in Nederland het voorname-
lijk ouderen zijn. Wat zo fijn 
aan bowls is dat je buiten be-
zig bent en toch een behen-
digheid nodig hebt om de bal 
goed te plaatsen.
Deze zomer zijn er nog di-
verse toernooien en ieder 
wordt van harte uitgenodigd. 
Kom bijvoorbeeld kijken NK 
pairs in het weekend van 5 
en 6 augustus. Op het terrein 
hangt een rustige gezellige 

sfeer en als je komt kijken, 
heb je binnen een paar minu-
ten een gezellig gesprek en 
worden de regels vanzelf aan 
je uitgelegd. Op de foto staat 
het Mixpair Jan Kulk en Bet-
ty Schilman. Jan is op en top 

Heemstedenaar en in de win-
ter voornamelijk bezig met de 
koersbal van WIJ Heemste-
de. Al meer dan 25 jaar is hij 
daar vrijwilliger, daarnaast is 
hij al 20 jaar betrokken bij het 
bowls. 

Begeleiden zit Henk in het bloed
Henk Ames viert 70-jarig kunstenaarschap
Regio - De komende we-
ken exposeert beeldend kun-
stenaar Henk Ames (1930) 
uit Bloemendaal in De Waag 
aan het Spaarne in Haar-
lem. Henk Ames, wonen-
de in Overveen, jarenlang lid 
en thans erelid van de kun-
stenaarsverenigingen KZOD 
in Haarlem en Sint Lucas uit 
Amsterdam, kan met recht 
een van de meest kleurrijke 
schilders in de regio Kenne-
merland worden genoemd. 
Henk Ames was gedurende 
de afgelopen decennia niet 
alleen bekend als beeldend 
kunstenaar en als tekenle-
raar aan diverse lycea doch 
in de vijftiger en zestiger ja-
ren vooral bekend als direc-
teur van het opleidingsinsti-
tuut Hendriks voor tekenle-
raren. Vele tekenleraren van 
scholen in en buiten de regio 
zijn door Henk Ames opge-
leid. Het begeleiden zat Henk 
immer in het bloed, weke-
lijks verzamelde hij jaren-
lang collega’s om zich heen 
in zijn woning aan de Bloe-
mendaalseweg om gezamen-
lijk te schilderen of te teke-
nen. De stijl van Ames is niet 
onder een noemer te vangen, 
zijn grote talent beslaat een 
breed gebied van fijnschil-
deren, kleurrijk werk en zelfs 
keramische objecten. Deze 
veelzijdigheid in stijlen kan 
verklaard worden door zijn 
grote belangstelling voor al 
het nieuwe in de mens en in 
de kunst. Roemen velen zijn 
portretten en kleurrijke stil-
levens, andere kunstminnen-
den zijn vooral onder de in-
druk van zijn prachtige ex-
pressionistisch werk of zijn 
abstracte schilderijen. Ab-
stractie of figuratie: voor 
Henk Ames zijn het schijn-
bare tegenstellingen, al zijn 
werken vertonen een subtiel 

lijnenspel en daarnaast een 
sterk kleur en vormgebruik. 
Henk Ames heeft   vele so-
lo-exposities gehad en aan 
diverse groepstentoonstel-
lingen deelgenomen: onder 
meer in de Haarlemse Hal-
len, het Frans Hals Museum, 
het Stedelijk Museum in Am-
sterdam, ’t Spant in Bussum, 
het Ambachts-en Baljuwhuis 
in Voorschoten en in het Ge-
meentehuis in Bloemendaal. 

Henk kan, vanwege zijn hoge 
leeftijd, zijn grote passie de 
laatste jaren helaas niet meer 
uitoefenen. Wel heeft hij de 
wens uitgesproken zijn 70-ja-
rig kunstenaarschap met een 
brede overzichtstentoonstel-
ling te vieren en wel tezamen 
met de werken van zijn jon-
ge kleindochter Millie Hon-
nebier (leerlinge van de Riet-
veld Akademie). In de Waag 
aan het Spaarne 30 vanaf 
donderdag 13 juli t/m zondag 
13 augustus. Openingstijden: 
donderdag t/m zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. De ope-
ning van deze tentoonstelling 
vindt plaats op zondag 16 

juli. Zie ook www.kzod.nl en 
www.facebook.com

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 
023-5485797.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan 
tot en met 4 weken na publicatie. Als 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. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt dit 
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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’.
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