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Heemstede – Deze week wel een echt Heemsteeds plaat-
je: het vizier op het Zuider Buiten Spaarne vanaf de Tooropka-
de met in het midden de Schouwbroekerbrug die Heemstede 
met Schalkwijk (Haarlem) verbindt. De grens van Heemstede en 
Haarlem ligt overigens precies in het midden van de rivier. Uiter-
aard wordt die druk bevaren met pleziervaart in deze dagen. De 
Schouwbroekerbrug heeft een doorvaarthoogte van 4,30 meter 
in het vaste gedeelte, 4,45 meter in het beweegbare gedeelte en 
is 12,20 meter breed. Openingstijden zijn 8.40 tot 16.00 uur en 
van 17.40 tot 22.00 uur. Oorspronkelijk vormde het Spaarne een 
verbinding tussen het Haarlemmermeer en het IJ. 
Na het droogmaken van de Haarlemmermeer (1852) is het Spaar-
ne een zijarm geworden van de Ringvaart van de Haarlemmer-
meer. Het droogleggenvan het Haarlemmermeer had als gevolg 
dat de doorstroming van het Spaarne sterk verminderde. Het 
water van de Haarlemmermeer liep nu ook via de Ringvaart en 
Zijkanaal F naar het Noordzeekanaal en het IJ: De rivier werd 
daarna steeds ondieper.                                               (Bron: Wikipedia)

Joke van der Zee

Mooi Heemstede (6)

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

‘Ongeoefend legertje tegen oppermachtige Spanjaarden’
Slag bij Manpad (1573) herdacht
Heemstede - Op zondag 8 juli is 
de Slag bij het Manpad herdacht 
bij de gedenknaald aan het Man-
pad te Heemstede. Hier sneuvel-
de destijds de eerste ritmeester 
van de Nederlandse Cavalerie, 
Gaspard van der Noot Heer van 
Carloo, met een groot aantal rui-
ters van zijn vaan in de nacht van 
9 op 10 juli 1573.
 
Gedenknaald 
De gedenknaald is in opdracht 
van D.J. van Lennep, hoogleraar 
aan het Atheneum te Amster-
dam, in 1817 opgericht naar het 
ontwerp van D. Douglas.
Het monument herinnert aan de 
Slag bij het Manpad in 1303, een 
veldslag die overigens mogelijk 
daar niet heeft plaatsgevonden, 
en aan de slag bij deze locatie 
in 1573 waarbij troepen van de 
Prins van Oranje een poging de-
den om Haarlem te ontzetten bij 
het beleg van deze stad door de 
Spanjaarden.
 
Op 22 mei 1573 ontving Gaspard 
van der Noot, heer van Carloo 
commissie van de Prins van Oran-
je tot het oprichten van een vaan 

ruiterij. Op 8 juli 1573 vertrok een 
troepenmacht bestaande uit in-
fanterie en cavalerie onder lei-
ding van de heer Van Bronckhorst 
naar Haarlem. Een ongeoefend 
legertje tegen een oppermach-
tige en goed getrainde Spaanse 
troepenmacht die Haarlem bele-
gerde. Het plan voor het ontzet 
van Haarlem lekte uit en de Span-
jaarden legden een hinderlaag. 
De vaan Van der Noot was de eer-
ste eenheid die in deze hinder-
laag liep. Daarbij sneuvelden rit-
meester Van der Noot en een deel 
van zijn ruiters: De eerste gesneu-
velden van de Nederlandse cava-
lerie.
 
22 mei 1573 kan worden gezien 
als de oprichtingsdatum van de 
Nederlandse cavalerie. In het Ko-
ninklijk Besluit van 2 juni 2016 
nr. 258 (Traditiebesluit Koninklij-
ke Landmacht) is in artikel 5 vast-
gelegd dat de huidige wapens en 
dienstvakken de voortzetting zijn 
van overeenkomstige wapens en 
dienstvakken uit vroeger tijden. 
Het besluit wordt aangepast en 
er is voorgesteld om dit artikel 
te vervolgen met een overzicht 

Op zondag 8 juli is, exact 445 jaar na de Slag aan het Manpad 
(8/9 juli 1573), bij het mislukte ontzet van Haarlem een bloem-
stuk gelegd bij de gedenknaald aan de Herenweg, hoek Man-
padslaan. Dat gebeurde door kolonel Hans van Dalen, com-
mandant van de cavalerie, en luitenant-kolonel jonkheer Jaap 
Boreel uit Overveen. Totaal kwamen ongeveer 700 manschappen om, 
onder wie ook commandant Willem van Batenburg in het gebied bij de 
Haarlemmerhout, destijds juridisch ressorterend onder de heerlijkheid 
Heemstede.

Maandagmorgenongeluk
Regio - Een vrouw is maandag-
ochtend 9 juli gewond geraakt bij 
een botsing op de Glipperdreef 
in Heemstede. Het ongeluk ge-
beurde rond 8.45 uur ter hoog-
te van de Sportparklaan. De au-
to van de vrouw werd aan de ach-
terkant aangereden door een au-
tomobilist die vanaf de Sport-

parklaan kwam. Vervolgens rolde 
de auto over de kop en kwam op 
vier wielen terecht in de midden-
berm. De vrouw is voor controle 
naar het ziekenhuis gebracht, bij 
de tegenpartij was er geen letsel. 
Wel is het rijbewijs van de man 
ingevorderd omdat wordt getwij-
feld aan zijn rijvaardigheid.

waarin de oprichtingsdata van de 
wapens en dienstvakken worden 
vermeld. Daarbij wordt dan 22 
mei 1573 als oprichtingsdatum 
van de Nederlandse cavalerie of-
ficieel vastgelegd.
 
De geschiedenis en achtergron-

den van de Slag bij het Manpad 
in 1573 en van ritmeester van der 
Noot worden vastgelegd in een 
boek dat naar verwachting dit 
jaar uitkomt.

(Mmv W.L. Plink - Luitenant- 
kolonel der cavalerie titulair)

Beeld: Laurens Bosch
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Heemstede - “Wij genieten volop van on-
ze tuin die met het jaar kleurrijker wordt, 
van eens een wit/groene tuin wordt het 
steeds meer een tuin vol kleur en veel va-
riatie in bloemen en planten, een paradijs 
niet alleen voor ons maar ook voor vlinders, 
kikkers, vogels en insecten. Onze trouwe 
vriend de bonte specht is helaas in deze pe-
riode niet te zien maar van de winter komt 
hij vast en zeker weer terug om te genieten 
van de hapjes in zijn favoriete boom. Op een 
zonnige dag in het weekend beginnen wij 
‘s morgens met ontbijt aan de zijkant, ver-
volgens verplaatsen wij ons naar de luie 
stoelen, als het te warm wordt is het ach-

terin de tuin op het bankje bij de minivij-
ver heerlijk toeven en eten doen wij onder 
de boom aan de tafel. Tussendoor is er na-
tuurlijk altijd wat te doen: onkruid wieden, 
planten verplaatsen, bijplanten etc. En als 
de kleinkinderen komen is er gelukkig ruim-
te genoeg voor het opblaasbad!”
Een leuk verhaal van Louis & Jacqueline 
Klinkenberg uit de Willem Pijperlaan. Gunt u 
ons ook een blik in de (voor-) of achtertuin? 
Stuur foto’s naar redactie@heemsteder.nl 
Vertel gerust iets over de soort planten waar 
u voor heeft gekozen. Een tuin met struc-
tuur of juist een wilde bloementuin? De tui-
nenwedstrijd van de Heemsteder duurt tot 

eind augustus. U kunt meerdere malen in-
sturen – de tuin verandert immers ook.
Nijssen Tuin uit Heemstede heeft toegezegd 
te willen jureren – best spannend! En ook 
kan de winnaar een mooie prijs tegemoet 
zien. In de eerstvolgende Heemsteder leest 
u er meer over. Kom op, Heemstede, we we-
ten dat er fantastische tuinen zijn, doe mee!

Tuinenwedstrijd Heemsteder & Nijssen Tuin 

ZOMERKRANT



02 11 juli 2018

Kerkdiensten

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede 

Zondag 15 juli 
Oude Kerk, 10u.: ds. A. Molendijk, 

crèche en kinderkring.

www.pknheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 12 juli, 9u. Eucharistie-
viering. Past. R. Verhaegh.

Zondag 15 juli, 10.30u. Woord- en 
Communieviering - Samenzang. 

Past. A. Dekker.

www.parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

Zo. 9.15 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof 
Di.   9.00 uur H.Mis  
Wo. 10.00 uur H.Mis 
Vr.  19.00 uur H.Mis

* The first Holy Mass takes place at 
saturday 21/7.

www. parochiesklaverblad.n

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede 

Zondag 15 juli 10u.
Spreker: n.t.b.

Afsluiting seizoen.

www.rafael-nehemia.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 15 juli om 10 uur
 

Ds. Dirk Jorissen.

www.hervormdpknbennebroek.nl

COLOFON
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Zandvoortselaan 10 is vooral verbon-
den aan de familie G. Rekoert. Marjon 
Rekoert beschreef in november 2014 de 
hele familiegeschiedenis, dat we nu als 
bron hebben gebruikt. De toenfoto komt uit het familiearchief 
Rekoert/HVHB en is van 1955.

In 1921/1922 werd het huidige winkelblok aan de Zandvoortsel-
aan gebouwd. Geer Rekoert sr kocht, terwijl het gebouwd werd, 
het winkelpand/bovenhuis 10 en 12. De jaren dertig brachten cri-
sis. Men repareerde meer dan dat er nieuwbouw kwam. Een vak-
man verdiende toen 25 tot 30 gulden in de week, een losse arbei-
der 18 tot 20 gulden. 

Na WO II moest de firma Rekoert opnieuw beginnen, alles was op. 
Na de oorlog werden Jan en Geer junior in de zaak opgenomen. 
In 1956 werd het 40-jarig jubileum gevierd. Eind jaren vijftig werd 
het eerste Groningse gas ontdekt. Dit leidde in 1963 tot het be-
sluit om heel Nederland aan te sluiten op aardgas. Deze ombouw 
van stadsgas naar aardgas bracht heel wat werk mee. 

Begin jaren zeventig stond Geer junior, die tot dan toe voorna-
melijk in de winkel had gewerkt, er alleen voor met winkel en in-
stallatiebedrijf. Vader Geer was al gestopt (in 1978 overleden) en 
broer Jan werd ziek. Hij overleed in 1982.
In de loop der jaren veel invloeden op de werkzaamheden: de 
crisis- en oorlogsjaren, de wederopbouw, de gasombouw, de 
aanleg van aardlekschakelaars (jaren tachtig), de komst van de 
zakloze stofzuiger (jaren negentig) en in 2009 de regelgeving 
over de gloeilampen.

In 1991, samenvallend met het 75-jarig bestaan, viel het besluit 
het installatiebedrijf af te stoten. Op 24 december 2014, na 98 
jaar, stopte de winkel. Leeftijd speelde mee, gezondheid, maar 
ook geen opvolger nadat het al die jaren een familiebedrijf was.
Op 3 november 2015 kwam ‘Organic Cafe De Verlichting’; vanaf 
februari 2017 zit Côte Café & Interior in het pand.

De nufoto van Harry Opheikens is van 9 juli 2018. Mocht u infor-
matie over de Zandvoortselaan hebben dan kunt u terecht via 
webmaster@hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook zijn we op zoek naar 
beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (5)

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout 

Zondag 15 juli, aanvang 10u. 

Voorganger ds. R. van de
Wetering (Veenendaal).

 
www.adventskerk.com

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek 
 

Zondag 15 juli, 10u.:
ds. Jolien Nak.

www.pkntrefpunt.nl

Bomen over bomen
Ginkgo (biloba), 
Japanse 
notenboom
Heemstede - Doordat de Japan-
se notenboom eeuwenlang in 
China in de paleis- en tempeltui-
nen werd gekweekt, is deze unie-
ke boom bewaard gebleven. De 
bevruchting gebeurt op dezelfde 
wijze als bij varens.
Bomen hebben het op het ogen-
blik erg moeilijk met de droog-
te, maar deze Ginkgo schijnt het 
wel naar  de zin te hebben. Ze zijn 
warmte wel gewend.
Door het ingrijpen van de mens 
leeft de soort nog sierlijk met 
haar of zijn waaiervormige bla-
deren en heeft twee lobben. In 
de herfst worden de bladeren 
geeloranje.
Deze bijzondere boom staat op 
de begraafplaats aan de Herfst-
laan.
                           (Bron: Reader’s Digest)

Bijdrage: Marenka Groenhuijzen

College zet bijzondere stap
Plan Vomar wordt bevroren
Heemstede - Plots ligt er een be-
sluit dat de bouw van de voorge-
nomen Vomarsupermarkt maxi-
maal met een jaar wordt ver-
traagd. Door het nemen van een 
z.g. voorbereidingsbesluit wordt 
het plan ‘bevroren’.

Een besluit dat normaal gespro-
ken wordt genomen als er een 
voornemen is om een nieuw be-
stemmingsplan te maken. Dit om 
speculatie tegen te gaan of on-
gewenste ontwikkelingen in een 
gebied te voorkomen. Om een 
nog niet zo lang geleden vastge-
steld bestemmingsplan na een 
paar maanden al te bevriezen is 
hoogst ongebruikelijk.

Het vorige college van VVD, D66 

en CDA drukte kort voor de ver-
kiezingen het bestemmingsplan 
er doorheen, wetende dat bij ver-
lies aan zetels het plan kon sneu-
velen. Dat was gezien de toenma-
lige politieke verhoudingen een 
correct besluit.
Het nu door het nieuwe college 
HBB, GL en PvdA genomen be-
sluit wordt nu dus door een nieu-
we meerderheid in de raad ge-
steund. Het vorige college, dat 
nu in haar geheel de oppositie 
vormt, ziet het plan nu gedwars-
boomd. Tegen het besluit is geen 
enkel beroep mogelijk. Voor de 
Vomar is het afwachten of er op 
termijn toch een supermarkt ge-
bouwd mag worden. Bij de Raad 
van State loopt nog een procedu-
re, aangespannen door de buurt-

bewoners en de Dekamarkt. Uit 
een tussentijdse rapportage blijkt 
dat de Raad van State de bouw 
vrijwel zeker niet zal blokkeren. 
Het college dient een verzoek in 
bij de Raad van State om hangen-
de nieuw overleg met de ontwik-
kelaar en overige betrokken par-
tijen even geen beslissingen te 
nemen. De wens van het college 
is om tot een andere invulling te 
komen van het plangebied. Volop 
ruimte dus voor wijzigingen van 
de plannen. Hoorne, de ontwik-
kelaar van de Vomar, heeft al la-
ten weten alle schade op Heem-
stede te verhalen. Een bedrag van 
7 miljoen is daarbij genoemd.

De bouw is omstreden. Diverse 
mensen (omwonenden) zien een 

grotere Vomar in het centrum 
niet zitten. Ook bij winkeliers is 
tegenstand. De winst van Groen-
Links en HBB en het verlies van 
D66 en het CDA bij de laatste ver-
kiezingen ligt voor een deel aan 
hun opstelling in dit dossier, laat 
het zich aanzien. Het huidige col-
lege heeft voor de verkiezingen 
laten weten dat het zich zo lang 
mogelijk zal verzetten tegen de 
huidige plannen.

Die belofte komen ze nu na.
Het nu genomen besluit kan uit-
lopen op rechtszaken. In sep-
tember wordt duidelijk hoe het 
overleg tussen Hoorne en de ge-
meente is verlopen.

Eric van Westerloo

Huwelijken
29-06-2018

Patrick Ahrens & Wendy D. Goedemans

05-07-2018
Tim de Rooij & Babette.J.C. Paping

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Juffen stellen lesmateriaal 
samen, zelfs leuk in de vakantie!
Heemstede -  ‘Local hero’ Tine-
ke Ingwersen (uit Aerdenhout) 
maakt praktisch lesmateriaal voor 
basisschoolkinderen. Zelfs in de 
vakantie is het leuk om te mee te 
werken. Zaterdag 14 juli wordt de 
Basisschoolbundel van juf Tine-
ke en juf Sofie gepresenteerd bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede. Het tweetal is 
aanwezig van 14.00 uur tot 15.30 
uur. Kom je ook, met je ouders?
Voor alle leerlingen van groep 
7 en 8 die extra oefening kun-
nen gebruiken hebben beide juf-
fen Tineke en Sofie hun jarenlan-
ge ervaring in het basisonder-
wijs gebundeld in een leerwerk-
boek voor ouders én leerlingen. 

Een boek waarin uitleg én oefe-
ningen gecombineerd zijn, per-
fect aansluitend bij de eindfase 
van het basisonderwijs waardoor 
ouders makkelijk kunnen helpen. 
Daarnaast is het boek mooi vorm-
gegeven zodat het leren aantrek-
kelijk wordt.



Rob de Groot
Regulierspoort 42
2152 RB Nieuw-Vennep
Tel. 06-22 549 780

W: www.amerstudio.nl
M: info@amerstudio.nl

•  Lood- koper- en zinkwerk  •  Pannendaken
•  Bitumineuze dakbedekking •  Complete badkamers 
•  C.V. installaties, ketels, •  Onderhoud en storing
 geisers en boilers  van alle merken

LOODGIETERS- EN INSTALLATIEBEDRIJF

J.W. Lahnemann

Limburglaan 6a, 2101 SB Heemstede
T 023-5281370 , F 023-5280812

www.lahnemann.nl

DEALER

 

 

 

De Pauwehof 
Ontmoetings- en activiteitencentrum voor ouderen 

 
Achterweg 19 / 2103 SW  Heemstede  

 Telefoon: 023-528 60 22 / 023 -  528 85 10 

pauwehof@wijheemstede.nl / www.wijheemstede.nl 

De Pauwehof is een samenwerking van: 
  

EXPOSITIE  
en 

OPEN HUIS  
 Expositie van werk cursisten 

 Koffie met cake 

 Informatie over de cursussen  

 11.00 uur Ondertekening van samenwer-

kingsovereenkomst tussen de Diaconie van 

de Protestantse Gemeente Heemstede en 

WIJ Heemstede. 

Woensdag  30 augustus 10.00 - 12.00  Doe inspiratie op voor de
zomerpoëziewedstrijd van

Kom naar de poëziecursus ‘Vier de zomer met gedichten’.
Start: woensdag 18 juli (10.00-12.00 uur) 

Duur: 6 weken.

Meer info zie bericht elders in deze krant of
023-5286022 / 023-5288510 of per e-mail: pauwehof@wijheemstede.nl
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Square Mode

Binnenweg 148 •Heemstede •023-5287038

ZOMER-
JURKJES
mooie dessins en uni, diverse modellen

VAN €59,95
NU €39,95!

Ontzorgen?
Wij helpen u graag bij het ontruimen van uw huis of bedrijfspand!

The Vintage Store 023-7600440

UW UITVAART IN VERTROUWDE HANDEN

06 - 576 275 40

           Jacco van der Laarse       Jaap van der Maarl
www.uitvaartzorgdemeer.nl | info@uitvaartzorgdemeer.nl

Op zoek naar een goede
loodgieter/installatiebedrijf?

Bel of mail naar:

023-5286802 
info@vosse.nl

Erkend gas-, water-, cv installatiebedrijf. Ook voor zonneboilers, warmte-
pompen (subsidies in 2016). Tevens sanitair en kompleet geïnstalleerde 
badkamers. Pas 85 jaar jong en springlevend. Kijk op onze site: www.vosse.nl

Voor een optimaal kunstgebit ga je naar een tandprotheticus 

Implantaten • Klikgebit • Reparaties • Weekendreparatie

Molenwerfslaan 50 Heemstede  023-5293295
Rustenburgerlaan 4 Haarlem 023-5422400
  Weekendreparatie 06-17776777

www.tpvanhooff.nl

Uw nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed
vanuit de basisverzekering

Tandprothetische praktijk Wim van Hooff

‘I Meditate Heemstede’
Zomeravond meditaties op
maandag. Vanaf maandagavond 
16 juli in Heemstede.

Meer info en aanmelden: lisette.artofliving@gmail.com of 06-16519533

KOFFERBAK
MARKT IJMUIDEN

ZONDAG 22 JULI
Velserduinplein 

(achter de Hema) IJmuiden
Van 8.00 tot 15.00 uur

Wilt u ook staan bel dan 
voor verdere inlichtingen 

06-57539029

GARAGE
VERKOOP
ZONDAG 15 JULI
11.00 – 16.00 uur

Heemsteedse Dreef 
265 • Heemstede

* Te koop:
Oma fiets, zwart, 28 inch, i.pr.st. €95,-, 
ronde tuintafel, wit, 130 doorsnee, 
merk Hartman €30,-.
Tel. 06-22024954
Te koop:
Afvalwatertank voor caravan, 
fiamma rol-tank 23, i. z.g.a.a 15,-. 
Kampeertafel poten uitschuifbaar en 
inklapbaar,stevig model,bladmt. grijs 
57x80 hoog 70 cm, i.g.st. €25,-. 
Tel. 023-5847204
Gevraagd:
 Tuinbankje maximaal 1m30 breed
 Tel. 023 5848048

Gevonden:
3 juli in de Raadhuisstraat, leesbril 
(+2). Tel. 023-5470222
Aangeboden:
Lage instap seniorenfiets dames, 
merk Ranger grijsblauw, rieten fiets-
mand, voor. handrem. €80,-.
Tel. 023-5289476
Te koop:
Heggenschaar elektrisch,in hoogte 
en div. standen verstelbaar €40,-.
Tel. 023-5340358
Te koop:
Eetkamer set, ronde tafel 115 cm, 
uitschuifbaar, blad esdoorn blank 
met 4 bijbeh. stoelen. € 95,-.
Tel. 06-21228986
Te koop:
Rollator €45,- . Ski-baggagebox merk 
bmw €100,-.Tel. 023-5292861
Gevraagd:
Autovignet Zwiterland 2018 .
Tel. 023-5292861
Te koop:
Rih spectra hfiets, fr.hoogte 58 cm, 
verende voorvork en zadelpen, 7x 
shimano versn. , gesl. kettingkast. 
€125,-. Tel. 023-5290866

Te koop:
6 oude klokken. Zaanse, koekoek, 
pendule e.a.. €20,- p.st. Tel. 
023-5291899
Gevonden:
Maandagmorgen gevonden bos 
sleutels met Gammapas. 
(afgegeven bij het Raadhuis).
Tel. 023-5282240
Te koop:
Droogmolen voor op de Dissel van de 
caravan. Ideaal om de was te drogen, 
nw.prijs €39,95 nu voor €15,-.
Tel. 023-5361717
Te koop:
Massief eiken salontafel met lade 
over de gehele breedte, 75x75 cm, h. 
55 cm van Castle Furniture, €75,-.
Tel. 023-5365300
Gevonden:
Fiets Olfie geparkeerd maar niet 
opgehaald. Deze staat op de 
Heemsteedse Dreef bij huisnr 279 . 
Tel. 023-8923389
Te koop:
Elektrische grillplaat merk Princess 
(nieuw) + recepten boekje van Cas 
Spijkers. Binnen/buiten/zo/winter 
€15,-. Marmer tafeltje met 3 vlakken. 
2 zijkanten en 1 bovenkant, decora-
tief voor binnen/buiten. 38 br - 33 hg
€15,-. Div. marmeren borden (div 
maten) b.v. schotels voor planten. 
binnen zowel buiten te gebruiken. 
Vanaf €5,-. 5x uitschuifbare roedes 
van 60 tot 1.20 m, ophang haken en 
sier eindstukken. Gekocht bij Xenos. 
€ 15,- . Tel. 023-5767302
Te koop:
Leuk polyester roei/zeilbootje voor 
kinderen om te leren zeilen, 3 m lang, 
makkelijk te vervoeren, €225,-.
Tel. 06-50435409
Te koop:
 4 merbau hardhouten paaltjes 2x75 
cm x6 cm en 2x 85 cmx6 cm €7.50 per 
stuk, degelijke workmate €25,-.
Tel. 023-5290548
Gevraagd:
Artis zegels / kaarten van de 
dekamarkt voor mensen met 
een rugzakje. Geen handel. Tel. 
06-37010414
Te koop:
Paardrijbroek, mt. 140, merk harry’s 
horse, kleur zwart €7,50.
Tel. 06-50586483
Te koop:
Hondenbench gloednieuw lengte 60 
cm br 43 cm voor €15.-.
Tel. 023-5284293

Gezocht:
Gaat u verhuizen of de zolder 
opruimen lp,s singeltjes jaren 50-60 
gevonden neem ze tegen betaling 
van u over. 
Tel. 06-12946730
Gevraagd:
Tapedeck / bandrecorder akai 
pioneer technics teac revox mag stuk 
zijn voor verzamelaar.  
Tel. 06-48344508



Heemstede - De Tour de France 
is weer van start gegaan, waar-
bij weer hard gefi etst wordt 
en van trui gewisseld wordt in 
l’Hexagone, oftewel de ‘Zeshoek’, 
zoals Frankrijk in de volksmond 
genoemd wordt. Wij hebben 
geen Zeshoek, afgezien van een 
Vijfhoek die zich in Haarlem be-
vindt. In het voetspoor, of liever 
gezegd bandenspoor van de Tour 
de France, kwam het redactiepe-
loton op het idee om deze zomer 
wat etappes in en om Heemste-
de te gaan rijden. Hierbij etap-
pe 1 van Tour d’Heemsteder: een 
vleugje Amsterdam via Haarlem-
merliede en Spaarnwoude.

Het is een prachtige zonnige dag 
en de strakblauwe hemel heeft 
het goed voor met fi etsers van-
daag.  Deze fi etstocht start van-
af de Blauwe Brug, op de grens 
van Haarlem. Via de Dreef en de
Haarlemmerhout rijden we op 
een oude Batavus racefi ets uit 
de jaren zeventig (geen e-bike 
dus) langs het prachtige pavil-
joen Welgelegen richting het 
Houtplein. Daar slaan we rechts-
af de Kampersingel op richting 
het Spaarne. Bij het Spaarne slaan 
we linksaf en fi etsen we richting
de Koudenhorn. We zien langs 
het Spaarne de contouren van 
Molen de Adriaan en de voorma-
lige Koepelgevangenis opdoe-
men. 

Het Spaarne met Haarlem blijft 
een pittoresk plaatje wat dat be-
treft. We gaan richting de Waar-
derpolder de Oudeweg op.  Het 
is niet het mooiste gedeelte om 
door dit industriegebied te fi et-
sen, maar dat wordt verderop 
ruimschoots goedgemaakt. Vlak-
bij de KPN-toren slaan we links-
af en volgen we het fi etspad rich-
ting Penningsveer. Ongeloofl ijk: 
na eerst door het industriegebied 
te hebben gefi etst sta je ineens 
midden in de natuur. Een water-
rijk gebied, vol bootjestoerisme, 

Een vleugje Amsterdam via 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude

in de nabijheid van de Mooie Nel. 
We bevinden ons in Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude bij Molen 
de Veer, die we passeren. We zien 
bordjes richting Halfweg en Am-
sterdam en kiezen voor de fi ets-
route door de natuur en niet voor 
het pad langs de Haarlemmer-
weg. 

Er is wel wat tegenwind, maar dat 
mag de pret niet drukken op deze 
zonovergoten dag. We rijden een 
stukje langs het spoor op de Ou-
de Notweg en volgen de bordjes 
Halfweg. We passeren het natuur-
gebied De Batterij en Spaarnwou-
derveen en lezen op het bord van 
Landschap Noord-Holland wat 
dit natuurgebied te bieden heeft. 
Het is een veengebied met libel-
len en vogels, waaronder de kie-
kendief en de blauwborst. Het 
is waarachtig mooi hier. We fi et-
sen door richting Halfweg, waar 
we langs de knusse huisjes in de 

Dubbele Buurt rijden, die met 
hun tuintjes en bloemen een lust 
voor het oog zijn. Na Halfweg 
moeten we het spoor oversteken 
en verder op het fi etspad van de 
Haarlemmerweg. We nemen het 
meest rechtse fi etspad en rijden 
binnen de gemeentegrenzen van 
Amsterdam richting Geuzenveld, 
waar we rustig langs het Fluis-
terbos en Bos en Lommer rijden 
naar de Westergasfabriek. Het 
grasveld daar is een uitgelezen 
plek om te gaan picknicken.

Hierna fi etsen we in de avond 
dezelfde route huiswaarts, deze 
keer met wind mee. We passeren 
een weiland met hooglanders, 
met een romantische avondzon 
op de achtergrond. Ook weer 
een bijzonder magnifi ek decor, 
dat deze fi etstocht een magische 
glans en fi nale geeft.

Bart Jonker

Foto’s: Bart Jonker Productions

TOUR D’HEEMSTEDE   (deel 1)

04 11 juli 2018

Genieten van een welverdiende 
lunch met GezondOUD
Heemstede - Bij GezondOUD in 
Heemstede gaan ze net een stap-
je verder in het verbinden van be-
wegen en plezier dan het regu-
liere sportaanbod. Zo organise-
ren zij één keer per maand, na af-
loop van de training, een gezelli-
ge lunch. 
Dit keer was de lunch in Gasterij 
Leyduin waar genoten is van een 
overheerlijke biologische sala-
de. Na een lekkere groepstraining 
in dit prachtige natuurgebied 
smaakt zo’n salade toch extra lek-
ker. Er werd ook met deelnemers 
gesproken over hun 
ervaring met dit nog 
vrij nieuwe initia-
tief. Hieronder wat 
mooie reacties:
“Ik woon sinds kort 
in Heemstede en 
heb dankzij het we-
kelijks trainen met 
GezondOUD al een 
paar hele leuke 
nieuwe mensen le-
ren kennen. Ik voel-
de me er onmiddel-
lijk thuis.”
“Wekelijks ging ik naar de sport-
school met harde muziek. Voor 
mij is dit echt een verademing. 
Buiten bewegen met het getjilp 

van de vogeltjes en de heerlijke 
frisse boslucht.”
“De combinatie van bewegen 
en plezier is wat mij enorm aan-
spreekt. Inspannend maar ook 

ontspannend en de beloning is 
groot. In augustus gaan we bij-
voorbeeld lekker naar het strand 
en drinken we na afl oop een bor-
rel met elkaar. Dat is toch gewel-
dig!”
De dames van GezondOUD heb-
ben een duidelijk doel. Zij willen 
bewegen voor de 60-plusser echt 
aantrekkelijk maken omdat ge-
zond ouder worden goud waard 
is.

Een keertje kijken? Info via:
info@gezondoud.com en
www.gezondoud.nl.

Bijdehand en bijziend?
Heemstede - Digitaal is het nieu-
we normaal. Nog voor je uit bed 
bent op je telefoon kijken wat 
je gemist hebt terwijl je sliep. Of 
even op Instagram tot de trein er 
is… Sociale media nemen steeds 
meer tijd in beslag. Volgens een 
recent onderzoek van het CBS 
zijn bijna een derde van de jong-
volwassenen drie tot vijf uur per 
dag bezig met Facebook, Insta-
gram en andere netwerken. In 
2015 was dat nog 17 procent. 
Vooral onze ogen maken over-
uren. Door het continu en inten-
sief schakelen tussen veraf en 
dichtbij zijn er dan ook steeds 
meer mensen die last hebben 
van digitale oogstress. Om risico’s 
te beperken is het verstandig om 
het gebruik van computer, mo-
biele telefoons en spelcomputers 
zo veel mogelijk te beperken. Dit 
voorkomt dat de ogen teveel in-
gesteld raken op nabij zien. Dat 
klinkt logisch, maar is in een tijd 
van digitale verslaving niet altijd 
even gemakkelijk. Het meest ef-
fectief is voldoende buiten te zijn 
of in elk geval de ogen te gebrui-

ken voor ‘de grote afstand’. Door 
te sporten bijvoorbeeld. En zoals 
we weten is dat niet alleen goed 
voor je ogen. 

Als u het idee hebt dat uw zoon 
of dochter steeds minder goed
in de verte ziet, dan wordt het
tijd voor een oogmeting en goed 
advies. Zeker ook in verband met 
schoolprestaties, waarbij zien 
op afstand (bord of presentatie-

scherm) van groot belang is.  Bij 
Stefans Brillen & Lenzen nemen 
ze graag de tijd voor een zorgvul-
dige oogmeting. Ook nu tijdens 
de opruiming. U krijgt 10% kor-
ting op een complete bril uit de 
nieuwe collectie. In de opruiming 
vindt u monturen met 50 tot 75% 
korting. Zij zijn open van dins-
dag tot en met zaterdag en op af-
spraak, donderdagavond. Belt u 
voor een afspraak, 023-528 4921.

Stefans Brillen & Lenzen vind je 
op de Binnenweg 114 in Heem-
stede.

Zwemles veranderde in de loop der jaren

Jan Hopman veertig jaar 
zweminstructeur
Heemstede - Heel veel kinde-
ren en ook grote mensen hebben 
zwemles gehad van Jan Hopman 
in het Sportplaza Groenendaal. Te 
beginnen met een plankje en een 
zwembandje. 

Nu viert Jan Hopman zijn veertig-
jarig jubileum zwemleraar. Hij be-
gon ooit als jochie van zestien op 
Texel waar een zwemleerkracht 
uitviel, hij liep er toch rond. Zo 
kende men Jantje bij het zwem-
bad, hij was altijd in en om het 
zwembad te vinden en wist al 
precies hoe alles werkte. Noodge-
dwongen moest hij dus lesgeven 
en het lukte. Hij ging in Alkmaar 
de opleiding volgen. ‘s Winters 
gaf hij zwemles in hotel Op Duin 
op Texel. Iedereen kende elkaar 
daar. In 1981 ging hij in Heem-
stede naar het instructiebad en in 
1990 naar de Veluwehal in Barne-
veld. Heemstede bleef toch trek-
ken. In 2000 kwam Jan terug naar 
het zwembad Groenendaal. Naar 
een wel hele ruwe schatting heb-
ben 10.000 kinderen les gehad 
van Jan Hopman, het kunnen er 
ook 7.500 zijn. Belangrijker is dat 
die kinderen zich veilig voelen 
in het water en ze de lessen leuk 

vonden. Die worden nu steeds 
leuker, individueler. Er wordt ge-
bruik gemaakt van de natuurlijke 
wetten van water en spelen in het 
water. Zeggen kinderen thuis dat 
ze in het water gespeeld hebben, 
dan is dat een goed teken. Er zijn 
steeds nieuwe ontwikkelingen 
in zwemles geven. Schoolzwem-
men is meer een natte gymles ge-
worden. ‘Swim2play’ vinden kin-
deren geweldig. Het vraagt een 
andere aanpak van het school-
zwemmen. Het is vooral begelei-

den. Dat begeleiden van kinde-
ren is niet eenvoudig, het is bijna 
bewegingsonderwijs. Met water-
polo of ganzenborden waar men 
spelenderwijs opdrachten moet 
uitvoeren. Zoals de afbeelding 
van een koe van de bodem opra-
pen. Het vraagt een andere ma-
nier van sturen, toezicht houden, 
protocollen en verantwoordelijk-
heden. Heel anders dan het vroe-
gere toezicht houden. Jan Hop-
man noemt nog trots de vele mo-
gelijkheden in Sportplaza Groe-
nendaal. Bijvoorbeeld de verjaar-
dagsfeestjes, discofeestjes, snor-
kelpartijtjes, maar ook zeemeer-
minzwemmen. Jan kan nog lek-
ker doorgaan, zwemles geven is 
een onwijs mooi vak. 

Ton van den Brink 

Blitz Skincare breidt uit 
met Blitz Cosmetics
Heemstede - Inmiddels negen 
jaar geleden opende Blitz Well-
ness haar deuren in het centrum 
van Heemstede.
Een uniek instituut met interna-
tionale allure waar je in een ont-
spannen sfeer kunt onthaasten, 
uitrusten en bijtanken.
Blitz Wellness heeft alle denkba-
re faciliteiten in huis om je weer 
helemaal in balans te brengen: 
Een zonnestudio, Collarium, luxe 
gezichtsbehandelingen, diverse 
massages en luxe fl oatcabines.
Wegens groot succes en een 
steeds groter wordende vast 
klantenkring is Blitz in korte tijd 
explosief gegroeid.
De vraag naar specialistische 
gezichtsbehandelingen werd 
steeds groter en daarom is Blitz 
een aantal jaar later uitgebreid. 
Naast Blitz Wellness kwam de di-
visie Blitz Skincare erbij. Hier wer-
ken gespecialiseerde huidverbe-
teringsspecialisten aan tal van 
huidproblemen zoals
acne, rosacea/couperose, ver-
slapping, veroudering en pig-
mentatie van de huid.
Met een compleet scala aan huid 
verbeterende behandelingen, 
waarbij gebruik gemaakt wordt 
van de nieuwste apparatuur en 
de meest exclusieve produc-
ten, speelt Blitz Skincare in op de 
wensen en verwachtingen van de 
moderne, veeleisende cliënt.

Ook Blitz Skincare maakte een 
spectaculaire groei door. Afge-
lopen week is Blitz opnieuw uit-
gebreid met Blitz Cosmetics, de 
derde divisie binnen Blitz. Blitz 
Cosmetics is de online webshop 

(www.blitzcosmetics.nl) waar de 
klant al haar producten 24 uur 
per dag online kan bestellen. Alle 
producten worden prachtig ver-
pakt en vanzelfsprekend krijgen 

de cliënten leuke cadeautjes en 
korting op hun online bestelling. 
De webshop werd deze week op 
‘Blitze’ wijze gelanceerd.
Een feestelijke presentatie aan al-
le vaste cliënten met een hapje 
en een drankje en natuurlijk een 
mooi cadeau.
Blitz vind je aan de Raadhuis-
straat 19-21. Website:
www.blitzwellness.nl

Directeur Sportplaza Marcel de Roo(links) en zwemleraar Jan Hopman.



Voor ons bedrijf in 
Hillegom zijn wij op 

zoek naar een

 chauffeur op 
oproepbasis
rijbewijs C/code 95

 Info 06-26128099

MUZIEKWINKEL

• muziekinstrumenten
  • accessoires
  • flightcase-materiaal
  • verhuur van
    geluidsapparatuur

OPEN:
maandag: 13.00-18.00 
dinsdag-vrijdag:  10.00-18.00
vrijdag koopavond: 19.00-20.30
zaterdag: 10.00-17.00

Schoolstraat 7 | Aalsmeer
0297-328044

www.stagemusic.nl

STAGE
MUSIC SHOP

Wij kopen
graag uw

tourcaravan.
Alle merken

en bouwjaren.
Tel: 06-53202040

• een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek;
• een vast tarief voor beide partners;
• “toevoeging” mogelijk (pro deo mediation al vanaf €93,- p.p.)
• goed overleg en heldere afspraken die voor beiden acceptabel zijn!

Hans van Son heeft kantoor in Haarlem, Beverwijk en Uitgeest.
Ook kan ik bij u thuis komen.

Meer informatie?
Bel of mail voor de gratis scheidingsscan:
Hans van Son, MfN registermediator
023-6200989 of 06-21236301
son@scheidingsmakelaar.nl
www.scheidingsmakelaar.nl  

In 2018 al 15 jaar een betrouwbare partner 
bij het beëindigen van de relatie!

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Autobedrijf Turenhout, uw auto in vertrouwde handen!

Raadhuisplein 7
023 52 91 125
info@turenhoutautos.nl
www.turenhoutautos.nl

Uw vertrouwde 
adres voor 
onderhoud, 
reparatie  
en occasions.

Glipperdreef 121 • Heemstede • 023-5294363
www.slagerijvdwerff.nl

Ma. tot vr. 8.00-18.30 uur • Zat 8.00-17.30 uur

Iedere woensdag
Rundergehakt
kilo

H.O.H. gehakt
kilo 7.98

Iedere donderdag
Hollandse biefstukjes
3 stuks

7.98
6.49

Kogelbiefstukjes
3 stuks

Zaterdag
Carpacciofi let
100 gram

1.49

HEERLIJKE VLEESWAREN 
VERS VOOR U GESNEDEN

 1.49
1.19

Gebraden
fricandeau
100 gram

Stukje Saks
100 gram

5.00
5.49Riblappen  

500 gram

Cervelaat
100 gram

UW ADRES VOOR VERANTWOORD LEKKER VLEES!

0.89

5.00

Braadworst  
5 voor

Geldig van donderdag 12-07 t/m woensdag 18-07

7.98

Vrijdag
Kip shaslick schotel met rijst
Vanaf 17.00 uur warm in

de hal, per kilo 12.98

Scharrelkipsate
schnitzels
4 voor

* Weggevlogen:
Gele Valkparkiet met kuif en rode stip. 
Tel. 06-22024954
*Te koop:
Gazelle Transport fiets, versn., hand-
remmen, rek + bak voorop, zwart, 
sterke fiets, 28 inch, dikke wielen/
banden €160,-.  Tel. 06-22024954
Te koop:
Golfset dames incl. golftas igst €75,- 
golf trolly nieuw model licht lopend 
opklapbaar €75,-. Tel. 06-20652555
Te koop:
Led TV Akai voor camping, boot 
of caravan €25,- gras en onkruids-
treamer als nieuw €15,-.
Tel. 023-5768640
Te koop:
Heemskerk tafeltennistafel uitste-
kende staat verrijdbaar inklapbaar 
€125,-. Bodyboard €10,-, garnalen 
visnet €10,-. Tel. 023-5476881
Gezocht:
Speldjes en speldjesalbums door 
verzamelaar. Tel. 0251-210955
Gezocht:
Oud omega herenhorloge. 
Tel. 06-53346064
Gezocht:
Antieke stoommachine.
Tel. 06-22885528
Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoonplaten 
vraagt tegen betaling singles/lp‚ alles 
uit de jaren 50/60. Tel. 023-5381320

Gevraagd:
Alles uit de tweede wereldoorlog, 
zoals helmen, medailles, bajonetten, 
documenten etc. (tegen vergoe-
ding). Tel. 06-25384205

Draag bij aan de oplossing voor Parkinson.

Steun het wetenschappelijk onderzoek. 

Dr.  Wim Mandemakers, Erasmus MC
www.parkinsonfonds.nl • NL10 ABNA 0504 201 530

Te koop:
Rollator €45,- . Ski-baggagebox merk 
bmw €100,-.Tel. 023-5292861
Te koop: Winnen hogedrukspuit 
met toebehoren.En elektricheheg-
geschaar €20,-. Tel. 023-5284293

Te koop:
Golftas met veel clubs. €50,-.  
Tel. 023-5281605
Gevonden:
3 juli in de Raadhuisstraat, leesbril 
(+2). Tel. 023-5470222
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13 juli
  Straatspeelavond van WIJ 
Heemstede, op het pleintje 
van de Evenaar, Geleerden-
wijk. Laatste v/h seizoen. Spe-
len van 18.30-20.30 uur, gratis 
meedoen.

14 juli
  Orgelfestival in Haarlem met 
de Haarlemse Orgeldag, speur-
tocht, workshops en div con-
certen. In en om de Grote of 
St Bavo Haarlem Centrum. All
 info op www.orgelfestival.nl.

  Juff en Tineke Ingwersen en So-
fi e van de Waart presenteren 
de Basisschoolbundel, opstap 
naar vervolgonderwijs. Boek-
handel Blokker, 14-15.30u. Bin-
nenweg 138, Heemstede. Info: 
023-5282472.

  Summer Academy RCH, Sport-
parklaan, Heemstede, voor 
jeugd v 4 t/m 9 jr: va 10u. en 
voor jeugd van 10 t/m 14 jr va 
11.15u.

21 juli
  Summer Academy RCH, Sport-
parklaan, Heemstede, voor 
jeugd v 4 t/m 9 jr: va 10u. en 
voor jeugd van 10 t/m 14 jr va 
11.15u.

▲

15 juli
  Tennismiddag voor het goe-
de doel: strijd tegen ziekte van 
Parkinson, bij TV Merlenhove, 
Tennispark Groenendaal. Uit-
wijkmogelijkheid bij regen: T-
Line tennishal, Cruquius. Met 
loterij, wijnproeverij, voetzool-
refl exmassage, muziek en BBQ. 
Va. 13u.

  Duoconcert harmonie De 
Spaarnebazuin (va 15u) en 
Haarlems Symfonisch Blaas-
orkest (16u). In het Koepeltje, 
Haarlemmer Hout. Toegang: 
vrijwillige bijdrage.

  Open Imkerijdag met div acti-
viteiten, 13-16u. Kinderboer-
derij ‘t Molentje, Heemstede. 
Toegang gratis.

  Preek van de Leek (PKN Heem-
stede) met Willem van den 
Berg, Oude Kerk Wilhelmi-
naplein, Heemstede. 15.30u. 
Gratis entree.

22 juli
  HPC MyLaps Kindertriathlon 
in en rondom Sportpark Groe-
nendaal Heemstede. Leeftij-
den: 6 t/m 14 jaar.

29 juli
  10.000 stappenwandeling in 
Heemstede vanaf SportPlaza 
in de Sportparklaan Heemste-
de. Start: 10u. Aanmelden niet 
nodig, geen kosten. Info: Ellen 
Zwarter, 06-45344593. Team 
Sportservice Noord-Holland is 
initiator van dit evenement.

16 juli 
  Avondmeditatie door Liset-
te Sevens (stichting Art of Li-
ving), locatie: Off enbachlaan 
81, Heemstede. 20-21u. Bijdra-
ge:  €5,-. Info en aanmelden:
lisette.artofliving@gmail.com 
of 06-16519533.

24 juli
  (inschrijven voor 2 juli) bus-
excursie WIJ Heemstede naar 
Leeuwarden. Div museumbe-
zoek en eten. €86,75 met MJK, 
zonder: €111,75. Aanmelden 
bij de receptie van de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede.

TENTOONSTELLINGEN

T/m 26 augustus
  ‘Kleur bekennen’, expositie van 
Trudie Noordermeer in hui-
ze Bosbeek, Glipperdreef 209, 
Heemstede. Melden bij de re-
ceptie. 9.30-16u. Info: www.
trudienoordermeer.exto.nl.

T/m 31 augustus
  14-tal kunstenaars (KZOD) ex-
poseren onder thema ‘Visioe-
nen’. Kloostergangen vh stad-
huis Haarlem, Grote Markt 2. 
Info: www.kzod.nl.

‘Aanmodderen’ 
bij Casca 
Kinderopvang
Heemstede - Donderdag 28 ju-
ni was was het weer een heerlij-
ke Modderdag bij Casca Kinder-
opvang.
Spelen met modder leuk en ont-
spannend. Waar en wanneer is er 
nog ruimte om te spelen in de na-
tuur? Te ervaren hoe je een mooi 
kasteel bouwt en hoe zand voelt 
tussen je tenen? Dat is nog eens 
iets anders dan voor de televisie 
of bezig zijn met games, tablets 
en smartphones. Wetenschappe-
lijk is aangetoond dat buiten spe-
len in de natuur de ontwikkeling 
van kinderen enorm stimuleert. 
Met ModderDag zet Casca Kin-
deropvang spelen in de natuur 
op de agenda. 
Ook de peuters van peuterop-
vang de Pluizebol in de Geleer-
denwijk deden vol enthousias-
me mee, lekker kliederen met 
water en zand. Voor de een heel 
spannend en voor de ander kon 
het niet gek genoeg. De kinde-
ren konden zandtaartjes bakken, 
stampen in zandplassen en mod-
der gooien tegen een wand.
Een geslaagde ochtend met te-
vreden kinderen, daar doen ze 
het bij Casca Kinderopvang voor!
meer weten? Kijk op:
www.modderdag.nl en/of 
www.casca-kinderopvang.nl.

Heemstede – De Heemsteder op bezoek 
bij… ditmaal Bij Bomans Eten & Drinken, 
het leuke restaurant met de ingang aan 
de Raadhuisstraat en het terras aan de 
Zandvaart (Kerklaan). Je kunt er een kop 
koffi  e ‘met’ bestellen, lunchen, van een 
high-wine genieten en lekker dineren. Bij mooi weer is het terras 
zeer in trek, je kunt er zelfs een sloepje huren en met een goed-
gevulde mand richting Haarlem of Haarlemmermeer varen.

Dat deed De Heemsteder niet. Wel is het restaurant een van de 
favoriete plekken om interviews voor de krant af te nemen. En… 
om tussen de afspraken door te lunchen. En dan is de keuze 
steevast de huisgemaakte tonijnsalade op bruin brood. Eigenaar 
Moen Ab is altijd even hartelijk en gevat als ik zeg: “Ik ben al een 
tijdje niet geweest”, antwoordt hij: “Ja, dat klopt. Waarom is dat?!” 
Toch leuk, om gemist te worden. Dat wordt vaker interviews
afnemen op deze favoriete locatie.  

Joke van der Zee

Bij Bomans

Eigenaar Moen Ab met Joke van der Zee (Heemsteder).

EVEN LUNCHEN BIJ...

Poëziecursus en meer
De Pauwehof is ook in de zomer open
Heemstede - De Pauwehof, ont-
moetings- en activiteitencentrum 
voor ouderen aan de Achterweg, 
is de hele zomer geopend op de 
woensdagochtend van 9.30 tot 
12.30 uur. U bent van harte wel-
kom op de creatieve inloopoch-
tend, voor een kopje koffi  e of 
thee of om het nieuwe program-
maboekje te halen. 
Bij enkele zomercursussen is nog 
plaats. De zomercursus aquarel-
leren van 6 lessen start op 18 ju-
li (9.30 tot 12.00 uur) en hiervoor 

zijn nog enkele plaatsen beschik-
baar. Ook kunt u bij de Pauwe-
hof ook inspiratie opdoen voor 
de zomerpoëziewedstrijd die de  
Heemsteder organiseert. 
Kom naar de cursus ’Vier de zo-
mer met gedichten!’ Het plezier 
van samen lezen is meer lezen 
dan er staat!
Als uitgangspunt wordt ‘Domweg 
gelukkig in de Dapperstraat’ ge-
nomen. Een bekende versregel 
van J.C. Bloem, maar ook de titel 
van een veelomvattende bloem-

lezing van allerlei gedichten uit 
de Nederlandse literatuur. 
In de bundel gaat u op zoek naar 
dichtvormen (sonnet), thema’s 
(onderwerp naar keuze), gelief-
de en bewonderde dichters. Ple-
zier verzekerd. De start is woens-
dag 18 juli (10.00 - 12.00 uur), 6 
weken lang.
De Pauwehof, Achterweg 19, 
Heemstede. Opgeven kan te-
lefonisch 023-5286022 / 023-
5288510 of per e-mail:
pauwehof@wijheemstede.nl.

Zomeravond 
meditaties op 

maandag
Heemstede - Vanaf maan-
dagavond 16 juli kun je heer-
lijk komen mediteren aan de 
Off enbachlaan 81 (apparte-
mentencomplex Spaarne-
borgh) in Heemstede.

Iedereen van jong tot oud is 
dan welkom. De tijden zijn 
van 20.00 tot 21.00 uur en 
deze activiteit is op 16, 23 
en 30 juli en op 6, 13, 20 en 
27 augustus. Bijdrage: 5 eu-
ro (Stichting Art of Living). 
Mediteren geeft helderheid, 
focus en rust in de geest.
Je (sport)prestaties worden 
moeiteloos beter. “En medi-
teren doe je niet alleen voor 
jezelf, je draagt ook bij aan 
vredige impulsen in het gro-
te bewustzijnsveld, waar-
mee we allemaal verbon-
den zijn”, aldus Lisette Se-
vens, die de meditatieavond 
verzorgt. Meer info en aan-
melden: lisette.artofl iving@
gmail.com of 06-16519533.

Laatste straat-
speelavond
Heemstede - Op het pleintje bij 
basisschool de Evenaar in de Ge-
leerdenwijk kun je vrijdag 13 juli 
lekker op straat spelen. Dit is de 
laatste straatspeelavond van het 
seizoen.
Er zijn al veel straatspeelavon-
den waar de kinderen in hun ei-
gen wijken heerlijk hebben ge-
speeld. De jaarlijkse avonden van 
WIJ Heemstede zijn altijd popu-
lair en worden druk bezocht door 
kleine en grote buurtbewoners. 
In totaal zijn er tien wijken aan 
de beurt (geweest). De hele buurt 
kan meedoen. Voor spelmateri-
aal wordt gezorgd en meedoen is 
gratis. Doe je mee? Tussen 18.30 
en 20.30 uur.

Edelsmeden, tekenen of schilderen…
Creatieve cursussen bij ‘WIJ’
Heemstede - De afgelopen week 
viel de nieuwe cursusbrochure 
van WIJ Heemstede in alle Heem-
steedse brievenbussen. Hier-
in het nieuwe cursusaanbod van 
WIJ Heemstede. De cursussen 
starten in september. 
Het aanbod is zeer groot, waaron-
der verschillende cursussen beel-
dende vorming en creatief be-
zig zijn. Op de website www.wij-
heemstede.nl vindt u alle infor-

matie over alle cursussen. U kunt 
al inschrijven!
Houdt u van met uw handen be-
zig zijn, dan is de cursus edelsme-
den misschien iets voor u. U gaat 
sieraden ontwerpen of kleine ob-
jecten van alpaca, koper, messing 
of zilver, ook zijn combinaties mo-
gelijk met been, hout, schelp of 
kunststof. Deze cursus van 15 les-
sen start op maandag 3 septem-
ber van 20.00-22.30 uur bij WIJ 

Schrijf je
mooiste gedicht…
Heemsteder - De Heemste-
der organiseert samen met 
boekhandel Blokker een 
gedichtenwedstrijd. Loka-
le poëzie, we zijn benieuwd 
naar de inzendingen. Doe 
mee en deel je pennevruch-
ten met heel Heemstede en 
met de jury natuurlijk. Die 
wordt gevormd door re-
dactie Heemstede en Arno 
Koek van boekhandel Blok-
ker. De fraaiste inzendingen 
worden gepubliceerd in de 
Heemsteder en op de websi-
te van de krant.  Schrijf niet 
meer dan 15 regels en stuur 
in via redactie@heemsteder.
nl Je kunt een boekenbon 
van 50 euro winnen! De poë-
ziewedstrijd begint op 15 ju-
li en duurt t/m 31 augustus.

Acht jaar geleden werd ik als kersvers raads-
lid voor D66 geïnformeerd over de wens van 
Vomar om achter de Eikenlaan een nieuwe
supermarkt te vestigen. Vastgoedbedrijf Hoor-
ne BV had in de periode daarvoor cruciale 
grondpositie verworven, min of meer tussen 
de Eikenlaan, Binnenweg en Julianalaan. Later 
werd daar een aantal panden aan de Binnen-
weg en Eikenlaan aan toegevoegd.
Onze fractie discussieerde uitvoerig over wat 
wij hiermee aan moesten. Wij zagen zo’n ont-
wikkeling niet zo zitten maar we realiseerden 
ons ook dat Hoorne BV eigenaar was gewor-
den van een terrein met vele bedrijfsmoge-
lijkheden, uitgaande van het bestemmings-
plan. Onze fractie besloot het eigendomsrecht 
te respecteren en na te gaan welke randvoor-
waarden voor Heemstede tot de beste uit-
komst zouden leiden. Een lang proces volg-
de. Gesprekken met omwonenden, winke-
liers en ook de winkeliersvereniging werden 
gevoerd. Na vier jaar kwamen er verkiezin-
gen (maart 2014). D66 werd niet bij de colle-
gevorming betrokken. HBB, VVD en CDA be-
sloten samen door te gaan. Ook nu werd uit-
voerig over de plannen van Vomar gepraat,
werden voorwaarden gesteld en nieuwe voor-
stellen neergelegd. 

In 2016 zegde HBB het vertrouwen op in de 
VVD waarna D66 weer bij het Heemsteedse 
bestuur werd betrokken. Er werd een overeen-
komst gesloten met Hoorne. Omwonenden 
besloten om naar de Raad van State te gaan. 
In maart 2018 vonden weer gemeenteraads-
verkiezingen plaats met een buitengewoon 
mooie uitkomst voor HBB. Samen met Groen-
Links en de PvdA werd een (op krappe meer-
derheid) college gevormd. Inmiddels niet 
meer politiek actief in de raad bleef ik al het 
nieuws over het onderwerp volgen. Het blijkt 

dat een adviesorgaan van de Raad van Sta-
te een uitspraak ten gunste van Gemeente 
Heemstede had gedaan en daarmee beves-
tigde dat alle processen goed waren gevoerd. 
In reactie hierop verklaarde het college een 
‘voorbereidingsbesluit’ van toepassing op het 
gebied waar Hoorne BV de nieuwe supermarkt 
gepland had.
Een voorbereidingsbesluit betekent dat een 
bestemmingsplan voor het betreff ende ge-
bied wordt voorbereid. Met dit besluit wordt 
een voorbereidingsbescherming beoogd, 
waarmee een aanhoudingsplicht geldt voor 
bouw- en aanlegactiviteiten. (bron Google) 
Beoogd wordt met een dergelijk besluit onge-
wenste grondspeculatie tegen te gaan. Maar 
dit is hier in het geheel niet aan de orde om-
dat Hoorne BV al eigenaar is van de gronden 
en het vastgoed. Tijdens de raadsvergadering 
liet de wethouder van HBB onomwonden we-
ten dat het besluit bedoeld is om de plannen 
van de Vomar/Hoorne BV te dwarsbomen. Dit 
soort opmerkingen kan ik respecteren wan-
neer je langs de zijlijn staat maar als je zulke 
opmerkingen plaatst als bestuurder van de 
gemeente, speel je met vuur.

Wanneer je je realiseert dat een dergelijk be-
sluit tot een hoge schadeclaim vanuit Hoor-
ne BV richting Heemstede kan leiden (€7 mil-
joen hoorde ik noemen) dan kunt u zich voor-
stellen dat ik als ex-raadslid behoorlijk gefrus-
treerd raak. In de crisisperiode hebben wij 
mee moeten werken aan aanzienlijke bezui-
nigingen maar waarmee het huishoudboekje 
van Heemstede wel op orde bleef.
Het genomen besluit valt niet onder behoor-
lijk bestuur dat wij in Heemstede altijd hoog in 
het vaandel hebben gehad.

Bert van der Linden, vm raadslid D66

LEZERSPOST
Voorbereidingsbesluit voor Vomarplannen:

geen behoorlijk bestuur

Heemstede in de Molenwerf.
Verschillende teken- en schilder-
technieken komen aan bod in 
de cursus tekenen en schilderen 
van docente Eva de Kiviet. Con-
crete opdrachten dagen u uit om 
te kijken naar kleur, vorm, ruim-
te en compositie. Er is veel aan-
dacht gericht op uw persoonlij-
ke creatieve ontwikkeling. Deze 
cursus van 14 lessen start op don-
derdag 13 september van 13.00-
15.30 uur bij WIJ Heemstede in de 
Luifel. Inschrijven voor een cursus 
kan via www.wijheemstede.nl, 
via e-mail: info@wijheemstede.nl 
of 023-5483828.

Mijn hobby is: 
tekenen
Heemstede - Senne Olivier Borg-
hardt is 9 jaar. Hij zit in groep 
5 van de Nicolaas Beetsschool.
Senne houdt veel van de natuur. 
Hij zit op paardrijden en heeft 
een eigen moestuin. Komt vaak 
thuis met heerlijk verse sla of
grote radijzen.
Verder is hij dol
op knutselen. Dat doet hij dan 
ook veel. Hij zit op houtbewer-
king en hij tekent regelmatig. Hij 
wordt er steeds beter in. Deze 
week heeft hij deze Donald Duck 
uit zijn hoofd getekend.

(Aangeleverd door Masjenka 
Borghardt)
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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 op 
Facebook en Twitter

De gemeenten Heemstede en 
Bloemendaal hebben 2 vacatures voor:

Functioneel beheerder
Ben jij een vernieuwer in ICT en wil je het 

functioneel beheer professionaliseren?

Reageer dan snel en 
bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

In deze uitgave:
- Verwijdering 
 �etswrakken
- Omgevings-
 vergunningen

Zondag 15 juli
Open Imkerijdag bij kinderboerderij 
’t Molentje
Tijdens de Open Imkerijdag op zondag 
15 juli organiseert Stichting Bijenvrienden 
een informatiemiddag bij kinderboerderij ’t 
Molentje in Heemstede. Van 13.00 tot 16.00 uur 
geven imkers Mak van Lit, Jan Kroezen en Pim 
Lemmers tekst en uitleg over de wonderlijke 
wereld van bijen. Er wordt honing geslingerd, 
kinderen kunnen zich verkleden als imker en 

zelfs bijen ‘aaien’. Wethouder Nicole Mulder is 
namens het college van B&W aanwezig.
Het houden van bijen is erg populair. Er staan 
zelfs bijenvolken bij de Koninklijke familie, het 
Catshuis en in de binnentuin van de Tweede 
Kamer in Den Haag. Maar ook op het dak van 
de gemeentehuizen in Heemstede en Haarlem 
staan bijenkasten.       

KIES-training voor kinderen van 
gescheiden ouders
Op vrijdag 28 september organiseert 
het centrum voor Jeugd en Gezin weer 
een speciale training voor kinderen in 
echtscheidingssituaties (KIES). De training 
is bedoeld voor kinderen van 5 t/m 7 
jaar en 8 t/m 12 jaar. De trainingssessies 
worden gegeven in de Nicolaas Beetsschool 
(Sportparklaan 3) in Heemstede.

KIES is een laagdrempelige spel- en praatgroep 
voor kinderen, gericht op het verwerken 
van de scheiding. Tijdens 8 bijeenkomsten 
van 1 uur komen aan de hand van creatieve 
opdrachten, praten en spel, thema’s aan bod 

die op dat moment spelen. Voor ouders is 
er vooraf een informatie- en achteraf een 
evaluatiebijeenkomst. Deelname aan de 
training is gratis.
Heeft u nog vragen of wilt u uw kind 
aanmelden? Neem dan contact op met Sanne 
Zaadnoordijk, CJG- en KIES-coach. U kunt haar 
telefonisch bereiken via (023) 548 57 22 of per 
e-mail s.zaadnoordijk@heemstede.nl. 
Kijk voor meer informatie op 
www.cjgheemstede.nl.

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3
Begeleiders Kindervakantieweek 
(21 t/m 24 augustus)
Van 21 tot en met 24 augustus kunnen 
kinderen tussen 6-12 jaar weer allerlei 
activiteiten doen op sportief, creatief en 
educatief gebied. Je begeleidt hen in een leuk 
team met andere (jonge) vrijwilligers! Wil jij 
de kinderen een onvergetelijke vakantieweek 
bezorgen? Kom dan meehelpen!

Vrijwilligers Boswerkgroep
De historische buitenplaats Berkenrode wil 
graag een boswerkgroep opzetten. Hiervoor 
zoeken ze sterke mannen en vrouwen, die 1x 
per 14 dagen op vrijdagmiddag in en rond 
het bos, onder leiding van de beheerder, de 
handen uit de mouwen willen steken. 

Gastgezinnen met warm 
hart gezocht
Heb jij af en toe in je gezin plaats voor een 
kind met een beperking? Wij zoeken gezinnen 
die hun deuren willen openstellen voor een 
dag(deel) en/of een nachtje (1 x per maand, in 
het weekend). Een verandering van omgeving 
kan een goede stimulans zijn voor een kind, 
maar ook voor hun ouder(s). Vervul jij hun 
wens?

Let op: van 21 juli t/m 3 september 
2018 is het Vrijwilligerspunt alleen 
op dinsdagochtend geopend.

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

Rioollucht op straat?  
Een emmer water 
doet wonderen!
In deze lange periode van droogte 
ontvangen wij meer meldingen over 
rioollucht op straat. De oplossing is simpel: 
Gooi 1 of 2 emmers (sloot)water in de 
afvoerput. Het stankslot in de put werkt dan 
weer en de geur verdwijnt!

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg



Open Draijer Bouw toernooi
De Heer trekt aan het langste eind

Heemstede - Op Tennispark 
Groenendaal werd afgelopen 
zondag 8 juli het sterke en gezel-
lige Open Draijer Bouw toernooi 
van Tennisvereniging Merlenho-
ve afgesloten met het spelen van 
de �nales. In de hoogste catego-
rie (A) ging de titel voor heren- 
enkelspel naar Colin de Heer.

Herenenkel categorie A
Vorig jaar was Koen Heupers van 
Eindenhout verliezend �nalist. Dit 
jaar trof hij zijn dubbelpartner Co-
lin de Heer van Arnolduspark als 

tegenstander. Deze had vrij mak-
kelijk de eindstrijd bereikt. De eer-
ste set wist De Heer te winnen, de 
tweede set ging relatief gemakke-
lijk naar Heupers. Met vooral sla-
gen-duels uit het achterveld ging 
het in de derde set lange tijd ge-
lijk op. Aan het eind van de derde 
set trok De Heer aan het langste 
eind en won met 6-3; 3-6; 6-3.

Herendubbel in de A categorie
De dubbels werden in een pou-
le van vier gespeeld. Hierin speel-
den de beide enkel �naliste Heu-

pers en De Heer samen en won-
nen op overtuigende wijze de 
poule. Tweede werden Michiel 
van de Bogaert en Ton Tak beiden 
van TC Kontakt, die in totaal net 
één set meer gewonnen hadden 
dan Ton Bulters en Willem Vissen 
van TC Hillegom.

Dames en gemengd dubbel
De titel in het damesenkel ging 
naar Famke van Trigt van TC Hille-
gom die met 6-3; 6-2 te sterk was 
voor Anne Weber. Eerste dame 
van TV Merlenhove Marloes Jutte 
vormde dit jaar met KNLTB Bonds-
voorzitter Roger Davids van LTC 
Eindenhout een gemengddub-
bel. Op overtuigende wijze wisten 
zij de overwinning te behalen in 

het gemengddubbel door vader 
en dochter Van Trigt te verslaan 
met 6-4; 6-2.

Geslaagd toernooi
Wedstrijdleidster Danique Mense 
en haar team kijken met veel ple-
zier terug op een geslaagd toer-
nooi. Met een record aantal van 
412 deelnemers in 42 categorieën 
werden 318 partijen afgewerkt, 4 
meer dan vorig jaar.
“Het weer is ons enorm goedge-
zind geweest. Het tennis was van 
hoog niveau en in alle categorie-
en was wat te beleven. Ook naast 
het tennis was er veel te doen. 
Zo was er vrijdagavond een mu-
ziekquiz. De sfeer tijdens het druk 
bezochte toernooi was goed, 

iets wat wij bij Merlenhove het 
belangrijkste vinden,” aldus Dani-
que.

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 via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 

U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van 
het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 4 weken na 
publicatie. Als dit kan, wordt dit apart vermeld.

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 
deze 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’.

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Bronsteeweg 40, plaatsen overdekte 

fietsenstalling, 302113, ontvangen 
 23 juni 2018
- Crayenestersingel 59, het kappen van een 

beuk, wabonummer 302945, ontvangen 26 
juni 2018

- Hagenduin 1, het splitsen van 
 1 appartement in 2 appartementen, 

wabonummer 302151, 
 ontvangen 24 juni 2018
- Rijnlaan 55, vergroten dakkapel, 302261, 

ontvangen 26 juni 2018
- Valkenburgerlaan 45, het splitsen van het 

pand in 2 appartementen, wabonummer 
303188, ontvangen 27 juni 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Achterweg 5, het kappen van een iep, 

wabonummer 297700 , verzonden 
 5 juli 2018
- Camplaan 20, het kappen van 2 bomen, 

wabonummer 301122 , verzonden 
 9 juli 2018
- Dr. J.R. Thorbeckelaan 101, het doorbreken 

van een muur, wabonummer 299554, 
verzonden 5 juli 2018

- Jan Miense Molenaerplein 11, het 
plaatsen van een haagondersteunende 
erfafscheiding, wabonummer 301179, 
verzonden 3 juli 2018

- Overboslaan 23, het uitbreiden van de 
eerste verdieping, wabonummer 294141, 
verzonden 3 juli 2018

- Blekersvaartweg 17 en 18, verbouwen en 
uitbreiden van het bestaande casco en 
splitsen in 2 woningen waarvan 1 woning 
samengevoegd met nummer 17, 286199, 
verzonden 3 juli 2018

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

 Verwijdering �etswrakken
Verwijderde �etswrakken
In opdracht van burgemeester en wethouders 
zijn op 28 juni 2018 onderstaande fietswrakken 
(met platte banden) verwijderd.
- Raadhuisplein, ter hoogte van 1: een zwarte 

damesfiets, merk Burgers
- Zeelandlaan, ter hoogte van flat Blauwmees: 

een zwarte damesfiets, merk Highlander, 
een zwarte damesfiets, merk Pelikaan

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Geelgors: 
een zwarte damesfiets, merkloos, een rode 
damesfiets, merk Batavus

- Overijssellaan, ter hoogte van flat Blauwvink: 
een rode damesfiets, merk Westerheide, een 
grijze damesfiets, merk Gazelle, een bronzen 
hereenfiets, merk Harvard, een zwarte 
kinderfiets, merk Isis

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 12: een 
grijze herenfiets, merk Union, een blauwe 
herenfiets, merk Gazelle

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 19: een 
zwarte herenfiets, merk Raleigh, een blauwe 
damesfiets, merk Gazelle, een zwarte 
damesfiets, merk Cumberland, een grijze 
herenfiets, merk Batavus

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 61: 
een witte herenfiets, merkloos, een groene 
herenfiets, merk Union

- Heemsteedse Dreef, ter hoogte van 37: 
een blauwe damesfiets, merk Batavus, een 
groene damesfiets, merk GoolGiel

- Van den Eijndekade, ter hoogte van 1: een 
grijze herenfiets, merk Gazelle 

Bovengenoemd(e) fietsen zijn opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Te verwijderen �etswrakken
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Roemer Visscherplein, ter hoogte van 19: 

een zwarte damesfiets, merkloos
- Zandvoortselaan, ter hoogte van 179: een 

groene damesfiets, merk Batavus
- Zandvoortselaan, ter hoogte van kruising 

Herenweg: een groene damesfiets, merk 
Sparta

- Leidsevaartweg, ter hoogte van 73: een 
zwarte damesfiets, merkloos

- Glipperweg, ter hoogte van Glipperbrug: 
een witte damesfiets, merk Ranger

- Sparrenlaan, ter hoogte van kruising 
Bosbeeklaan: een oranje damesfiets, merk 
Ideal

- Herenweg, ter hoogte van bushalte Rijnlaan: 
een grijze damesfiets, merk Union

- Zandvoorter Allee, ter hoogte van 1: een 
groene herenfiets, merk Excellent

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

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 25 juli 2018 de gelegenheid hun fiets 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen 
dat de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets in opdracht van het college 

van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg 47 te Heemstede

Verwijdering �etswrakken 
Stationsomgeving
Op 17 juli 2018 gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede fietswrakken verwijderen die zich 
bevinden in de directe omgeving van het NS-
station Heemstede-Aerdenhout.
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
is verboden een voertuig op de weg te 
parkeren, dat rij-technisch in onvoldoende 
staat van onderhoud en ook in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert.
Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen 
aan fietsklemmen of andere gemeentelijk 
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 
belastende wijze worden doorgeslepen. Ook 
worden alle fietskettingen en andere zaken 
verwijderd die aan fietsklemmen of andere 
gemeentelijke eigendommen zijn bevestigd.
De fietsen en kettingen worden in opdracht 
van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen 
die periode kan de eigenaar zijn fiets ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten bij de 
milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 47 
Heemstede.

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

Voornemen tot uitschrijving
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende 
personen per 21 juni 2018 ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:

- I.C. de Jong - Pedro, geboren 07-08-1973, 
Kanaalweg 15

- I.A. de Jong, geboren 17-07-1953, 
Kanaalweg 15

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, 
kan deze binnen 6 weken na plaatsing van 

deze publicatie hierop reageren door contact 
op te nemen met de afdeling Publiekszaken 
van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-
5485868).

Uitgevoerde uitschrijvingen
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- Per 30 april 2018: G.L. Driessen, geboren 
 28-10-1980, Kraanvogellaan 24

- Per 2 mei 2018:  S.M.J. Varekamp, geboren 
13-07-1992, Heemsteedse Dreef 107

Tegen dit besluiten kunnen belanghebbenden 
binnen 6 weken na de dag van de 
bekendmaking hiervan bezwaar maken door 
het indienen van een bezwaarschrift bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). 
Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde 
spoed een voorlopige voorziening aanvragen 
bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem).

Uitschrijvingen Basisregistratie Personen (BRP)




