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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Heemstede - “In onze 
tuin is het heerlijk vertoe-
ven”, vertellen J&L Klinken-
berg uit de W. Pijperlaan te 
Heemstede. Er zijn verschil-
lende plekjes om te zitten, 
in de zon of schaduw. Veel 
diversiteit in deze tuin met 
telkens een ander ‘plaatje’ 
om te bekijken. Daarnaast 
zijn er veel vogels, bijen, 
vlinders en andere insec-
ten die deze tuinbezitters 
op bezoek krijgen. “Bloe-
men en groen, kortom ge-
nieten!” Dat begrijpt de re-
dactie die deze tuin dan 
ook uit de inzenders heeft 
gekozen. Heeft u ook zo’n 
leuke, gezellige of bijzon-
dere tuin? Kan klein zijn, 
mag groot zijn… de jury 
is benieuwd naar uw tuin! 
Niet bescheiden zijn, maar 
trots op uw tuin. Dat mag! 

Tuinenwedstrijd 2017 

Mooie diversiteit in 
de tuin van familie 
Klinkenberg

U kunt inzenden tot en met 
eind augustus naar: redac-
tie@heemsteder.nl Stuur ge-
rust meerdere foto’s en ver-
tel iets over uw tuin. Alle ge-
kozen tuinen worden even-
eens op de website www.
heemsteder.nl en onze Fa-
cebookpagina geplaatst. Let 
ook op de sites van sponsor 
Tuincentrum De Oosteinde: 
www.deoosteinde.nl / Face-
book en bezoek de filialen 
aan de Zandlaan Hillegom, 
grens Bennebroek en Vijf-

huizen, grens Vijfhuizen.
De drie uiteindelijke win-
naars worden begin septem-
ber gekozen en blij gemaakt 
met een mooie prijs: 25, 75 
of 100 euro.

met Tuincentrum De Oosteinde

Jeffrey van de Wakker actief tijdens World Games bowlen in Polen
Heemstede - In het hoogste 
gebouw van Wroclaw (Po-
len), de Sky Tower, schuilt 
een bowlingcentrum met 24 
banen. Hier worden op 22 
en 24 juli de bowlingwed-
strijden van de World Games 
2017 georganiseerd, het gro-
te multisportevenement voor 
niet-olympische sporten. Ne-
derland wordt in Polen verte-
genwoordigd door twee bow-
lers: De 28-jarige Jeffrey van 
de Wakker uit Heemstede en 
de 29-jarige Johnny Spil uit 
Rotterdam.

Strijd met de wereldtop
Het Nederlands bowlingteam 
plaatste zich tijdens het suc-
cesvol verlopen EK 2016 voor 
de World Games, waar de 
beste 15 landen van de we-
reld aan deelnemen, inclusief 
gastland Polen. Als winnaars 
van het NK Doubles zijn Van 
de Wakker en Spil uit dit team 
geselecteerd om de strijd aan 
te gaan met de absolute we-

reldtop. Onder de 32 deelne-
mers zijn veel voormalig we-
reldkampioenen, Aziatische 
en Amerikaanse sterren uit 
de proftour en de Scandina-
visch concurrenten die op 
het EK nog tegenover het 
Nederlands team stonden.

Tijdens de World Games be-

staat het programma voor 
Van de Wakker en Spil uit 
twee events: Singles (22 juli) 
en Doubles (24 juli). In bei-
de events worden zes games 
kwalificatie gespeeld, waarna 
de knock-out finales begin-
nen. “Het doel is deze knock-
out finales te halen en vanaf 
dat moment moeten we per 

Op de foto Jeffrey van de Wakker als tweede van rechts 
(©Actiefotografie.nl).

wedstrijd kijken wat er mo-
gelijk is. Het gevoel is in ieder 
geval goed, we gaan met veel 
vertrouwen richting Polen”, 
aldus Van de Wakker. Het 
tweetal wordt in Polen be-
geleid door bondscoach Ron 
van den Bogaard, in 2001 
zelf deelnemer aan de World 
Games in Japan.

Nederlandse ploeg
Naast Van de Wakker en Spil 
komen nog 77 Nederlan-
ders in actie tijdens de World 
Games, in 13 verschillen-
de sporten. De veertien be-
trokken sportbonden hebben 
in de voorbereiding de han-
den inéén geslagen om zich 
in Wroclaw als één team te 
presenteren. Alle communi-
catie verloopt via één plat-
form, www.theworldgamesnl.
nl. De World Games worden 
donderdag 20 juli geopend, 
waarna de sportieve strijd 
losbarst en duurt tot zondag 
30 juli.

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen  i.c.m. een Sam-Sing menu)

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Lees ook
www.heemsteder.nl

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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pakket
vlees, broodjes en saus

 6,95
500 gram



ties nummer 50 als adres. In 
het adressenboek van Heem-
stede van 1 april 1969 wordt 
‘Woningtextiel J. Th. Kort NV’ 
op Raadhuisstraat 52 vermeld.
In 1972 een bouwtekening 
voor ombouw naar een res-
taurant van het pand en dat 
is de start van het Chinese 
Restaurant ‘China’ Op 2 mei 
1990 opende het huidige res-
taurant ‘Kota Radja’ de deu-
ren met als adres Raadhuis-
straat 50-52. Nummer 52 is 
het woonhuis.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 15 juli 2017, nu 
met wat bomen.
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-

rij A.C. van Nes’ van de Raad-
huisstraat 50 naar Binnenweg 
79b. 
Begin jaren 30 wordt kapper 
P.L.Th. Grandjean genoemd 
op nr. 50. Echter in 1929 
wordt Maison Grandjean op 
nr. 52 genoemd, evenals in 
een advertentie van decem-
ber 1932. Hij komt van Raad-
huisstraat 34 en eerder (1926) 
van Raadhuisstraat 6. Op 27 
maart 1933 een advertentie in 
het Haarlems Dagblad waarin 
een winkel met woonhuis (nr. 
50) te huur wordt aangebo-
den. Grandjean heeft er 6 jaar 
heeft gezeten. Voor informa-
tie kon je terecht bij J. Voo-
ges van nummer 44. Grand-
jean ging op 6 april 1933 naar 
de Binnenweg 5.
In een advertentie in het Bloe-
mendaals Weekblad van 2 ju-
ni 1933 adverteert kleding-
winkel J. Th. Kort op Raad-
huisstraat 52 met o.a. badar-
tikelen. Tot in de jaren 50 ge-
bruikt ‘Kort’ in zijn adverten-

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE
HAARLEM-ZUID

Kantooradres:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402

Aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

Advertentieverkoop:
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671

Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
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 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 23 juli 10.00 uur 
ontmoetingsdienst
o.l.v. E. Stevelmans.

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

Zondag 23 juli
Oude Kerk, 10u.: ds. P.I.C. 
Terpstra, dienst van Schrift 
en Tafel.
Crèche (tot 4 jaar) en Kin-
derkring (4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 23 juli om 10u.
Ds. D. Jorissen uit ‘s Gra-
venzande.

Woensdag 26 juli om 19.30 
uur
Zomerzangavond met be-
kende en minder bekende 
liederen.
www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 23 juli, 10u.: ds. Jo-
lien 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 23 juli: 10u. Eucha-
ristieviering, kapelaan J-J. 
van Peperstraten, Samen-
zang.
www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

Raadhuisstraat 48 was mees-
tentijds woonpand, maar ook 
verbonden aan de winkel op 
46. In 2011 is er een split-
singsvergunning verleend om 
het pand 46/48 te splitsen in 
een winkel- en een woon-
ruimte. Op nr. 48 woonden 
dan wel weer mensen die een 
bedrijf hadden: ‘Electro-tech-
nisch Bureau en Dakbedek-
king A.C. de Bruyn (jaren 40); 
Roest en Zonen vanaf eind ja-
ren 40-begin 50.
Ook de nummers 50/52 zijn 
een woon/winkelpand en 
met nummer 54 gebouwd in 
1926. In de jaren 20/30 wordt 
Raadhuisstraat 50 in adver-
tenties genoemd (o.a. Van 
Nes), maar later wordt ook 
52 of 50-52 gebruikt. Een he-
laas slechte toenfoto uit 1963 
uit het NHA met de nummers 
46 (Raedthuys) tm 52 (Kort). 
In februari 1930 verhuist ‘Da-
mes- en Heeren Kleermake-

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (24)

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 23 juli, 10u.
Voorganger Ds. B. C. Hel-
mers (Velsen).

www.adventskerk.com

straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 



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

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

Als hecht team staan wij garant voor een uitvaart die bij u past.

Herenweg 92 Heemstede
Eksterlaan 104 Haarlem
Tel. 023 - 531 02 38
Dag en nacht bereikbaar.
www.brokkingenbokslag.nl

samen met u, luisterend, betrokken, stijlvol,
voor iedereen, al dan niet verzekerd

B
ROKKIN G & BOKSL
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Ineke Smit Uitvaartverzorging 
Liefdevol en betrokken voor een betaalbare uitvaart

info@inekesmit.nl | www.inekesmit.nl

Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op 
nummer 06 54661799

Afscheidsruimtes: Oosterkerk in Haarlem
de Ontmoetingskerk in Schalkwijk

Ineke & Els

Praktijkruimte
te huur

Eigen parkeergelegenheid, circa 10 mtr, 
centrum Heemstede.

Bel: 06-46078588

Allermooiste tweedehands 
merkkledingwinkel van 
Heemstede heeft nu

SALE!
Herenweg 142
(Hoek Koediefslaan)
2101 MT Heemstede
Telefoon 023-5286271

www.mystiqueheemstede.nl

Brasserie Sanz
Jan van Goyenstraat 31, 2102 CA Heemstede

www.sanz.nl, 023-5291892
ALLE DAGEN GEOPEND

 op het terras
bij Sanz

Woensdag t/m zondag 
vanaf 12.00 uur.

Heerlijke zomerse     

            lunches

Ontzorgen?
Wij helpen u graag bij het ontruimen 

van uw huis of bedrijfspand!
The Vintage Store 023-7600440

125 m2, met pantry 
en wc-ruimte:
750 euro incl.

Info: 023-57 68 640

TE HUUR OF TE KOOP
Verwarmde

bedrijfs/opslag-
ruimte

TE KOOP AANGEBODEN
Wegens verhuizing originele 

Java teakhouten tuinmeubelset  
Eettafel 1.60x0.95, 3-zitsbank 
1.60x0.90, 4 armstoelen,lage 

theetafel 1.00x0.60x0.47 en hocker 
0.48x0.42x0.45. Perfecte staat,

weer-bestendig, evt met uni kussens.
Richtprijs: 1500,- voor de totale koop.

Tel. 023-5471677

Op zoek naar een goede
loodgieter/installatiebedrijf?

Bel of mail naar:

023-5286802 • info@vosse.nl
Erkend gas-, water-, cv installatiebedrijf. Ook voor zonne-
boilers, warmtepompen (subsidies in 2016). Tevens sanitair 
en kompleet geïnstalleerde badkamers. Pas 85 jaar jong en 
springlevend. Kijk op onze site: www.vosse.nl

Piratenrun in wsb  -  experience center in gsb en elke dag 
€uro cent duiken - badmeester in 1 dag - snorkelen in 

1 dag - zeemeerminzwemmen in 1 dag
Openingstijden en info: www.sportplazagroenendaal.nl

17 JULI T/M 3 SEPTEMBER
                                            RECREATIEFZWEMMEN: MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG,

DONDERDAG, VRIJDAG 12.00 TOT 17.00 UUR     

ZOMERVAKANTIE

Openingstijden en info: www.sportplazagroenendaal.nl

                                            RECREATIEFZWEMMEN: MAANDAG, DINSDAG, WOENSDAG,
DONDERDAG, VRIJDAG 12.00 TOT 17.00 UUR 

* Te koop:
Elektrische Siemens groepen-
kast, elf groepen schakelaars 
+ hoofdstoppenkast 3 stoppen 
samen €350,-.
Tel. 06-16759112
* Te koop:
Mountainbike merk Raleigh , 
kleur zwart, prima staat €85,-. 
Sony flatscreen TV €150,- .
Tel. 06-16759112
Te koop:
1 paar damesschoenen Helio 
Form. 1 st. v. nw. mt. 39 €6,50. 1 
damespantalon peter hahn nw. 
mt. 40 €8,50. 1 damesblazer nw. 
mt. 38 €6,50.Tel. 023-5713509
Te koop:
Degelijke herenfiets Batavus 
Flying Dutchman €100,-. 
Tel. 06-13601530/023-5291219
Gevonden:
Glipperdreef fietspad nabij 
grote parkeerplaatsen: een 
grote moltondeken. 
Tel. 023-5285538
Te koop:
Stelten €7,50. Basketbal €5,-. 
Tennisbuis voor oppikken van 
de ballen €10,-.
Tel: 023-5281192

Te koop:
Wolfrace velgen 14” voor 
Chevrolet oldsmobile buick usa 
klassiekers €250,-. Mini anker, 
20 cm, geel koper €50,-.  
Tel. 06-37581515 
Te koop:
Diverse knopstoelen. 
Tel. 06-17182778
Te koop:
Bosch wasmachine + bosch 
warmtepompdroger. In 
goede staat. Werkend te zien. 
Tesamen: €325,-. 
Tel. 023-5292861
Te koop:
Rollator. Helemaal verstelbaar 
en inklapbaar lichtgewicht in 
mooie en g.st. €35,-. 
Tel. 023-5336019

Gezocht:
Antiek marklin speelgoed. 
Defect geen bezwaar. 
Tel. 06-22885528

Te koop:
2x dubbele fietstassen €15 per 
tas. Zilvergrijs met zwart, ca 40 
liter. Tel. 023-5635728

Te koop:
Parasol apricis, doorsnee 3m, 
hoogte 2.58m. Splinternieuw, 
nog in verpakking. €35,-. Tel. 
06-51491544
Te koop:
Maxi-cosi priori. €10,-. 
Tel. 023-5287901
Te koop:
Twinnyload auto-fietsdrager 
voor twee gewone (niet electri-
sche) fietsen. Vraagprijs €15,-. 
Tel. 023-5281764
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Miriam Krabhuis 40 jaar 
op de Valkenburgschool
Heemstede – Miriam Krab-
huis kreeg woensdagoch-
tend om zes uur van haar 
man te horen: “blijf nog maar 
even liggen”. Manlief kwam 
even later met een zondags 
ontbijt en voor ze het wist 
stond er een grote en vooral 
heel lange limousine voor de 
deur met schooldirecteur Ka-
ren en conciërge Toon in dis-
co outfit als ontvangstcomi-
té. In de limo met een mooie 
omweg via Aerdenhout, naar 
de Valkenburgschol aan de 
Molenwerfslaan. Daar ston-
den alle kinderen in disco-
kleding haar op te wach-
ten en moest ze via de ro-
de loper gauw naar binnen, 
want het regende heel hard 
en dat waren niet alleen dis-
co klanken. Typisch voor Mi-
riam die graag danst en thuis 
zelfs een jukebox heeft staan. 

In de gymzaal werd een ech-
te dans uitgevoerd die inge-
studeerd was door een heu-
se danslerares, dat kon je zo 
zien en een lied gezongen 
dat speciaal gemaakt was 
voor juf Miriam die 40 jaar op 
school zat. Alle klassen had-
den hun bijdrage voor de juf, 
er was koffie met de ouders. 
Miriam begon ooit als stagi-
aire op de kleuterschool aan 
de Molenwerfslaan, waar 
nu het de appartementen-
gebouw staat. Na die peri-
ode kon ze zonder sollicite-
ren aan de slag, want een juf 
ging met zwangerschapsver-
lof en die bleef later thuis om 
voor haar baby te zorgen. In 
1986 kreeg ze zelf een kind, 
in twee jaar tijd nog een 
tweede dochter. Zonder sol-
liciteren kreeg ze groep vier 
op de Valkenburgschool tot 

heden toe. Dat maakt veertig 
jaar op één school. Vanaf vol-
gend schooljaar doet ze het 
wat kalmer aan. Ze wil af van 
de eindverantwoording, maar 
wel blijven werken met kin-
deren. Er is niet mooier, ze-
ker die van de groepen drie 
en vier, die zijn nog zo puur 
en kunnen je elke dag weer 
verbazen met hun vragen of 
uitspraken. Met haar verhaal 
dat ze op de juffenschool ook 
ogen krijgt op je achterhoofd 
kon ze gerust op het krijtbord 
tekenen en schrijven. Dat is 
nu een groot digibord, daar 
werken die achterhoofdogen 
ook op. Eenmaal juf, altijd juf 
al wordt je een dagje ouder. 
De feestdag werd verder ge-
vierd met een high tea in Fort 
Vijfhuizen met het team, met 
haar moeder van 85 jaar, twee 
dochters en zelfs een klein-
dochter van 2 jaar. Vanaf nu 
wat minder werken, zo kan ze 
de volgend acht jaar gemak-
kelijk haar pensioen halen.
Ton van den Brink

Dierentehuis Kennemer-
land in Zandvoort kan niet 
zonder de dagelijkse hulp 
van vrijwilligers. Zij helpen 
ons om heel goed voor de 
asiel- en pensiondieren te 
zorgen. Daarnaast bemen-
sen ze bijvoorbeeld de balie 
of helpen met het wegwer-
ken van de grote berg vuile 
was. Ook komt er wekelijks 
een onmisbare klusjesman 
om te repareren wat stuk is 
en om kleine onderhouds-
werkzaamheden te doen. Ei-
genlijk zijn we altijd op zoek 
naar vrijwilligers die ons wil-
len helpen, zeker in de druk-
ke zomermaanden.
Op dit moment zoeken we 
met name mensen die ons 
kunnen helpen met de ver-

zorging van de dieren op de 
kattenafdelingen. Dit is voor 
een deel schoonmaakwerk 
maar ook het aandacht ge-
ven aan de dieren. Soms 
zijn er katten en kittens bij 
die (opnieuw) vertrouwen 
moeten krijgen in men-
sen maar het gaat ook wel 
eens om een kat die lange-
re tijd hokrust nodig heeft. 
Het is dan fijn dat er iemand 
is die zo’n kat eens lekker 
kan knuffelen of borstelen. 
Vooral mensen die zelf kat-
ten hebben (gehad) en die 
dus een beetje bekend zijn 
met kattengedrag zijn wel-
kom. Door de interactie met 
de dieren wordt er voor ons 
ook meer duidelijk over het 
karakter van de betreffen-

de kat. Dit kan 
zijn herplaat-
singskansen 
aanzienlijk vergroten.
Lijkt het u leuk en heeft u 
een aantal uren per week 
tijd om met onze katten aan 
de slag te gaan? Neem dan 
contact op met Joyce of Ja-
nine.

Dierentehuis Kennemer-
land
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot 
en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch 
bereikbaar.

Vele handen maken licht werk

Op grond van het vliegrecht hebben vliegtuigpassa-
giers, die een vertraging hebben opgelopen van meer 
dan drie uur, recht op een schadevergoeding. Passa-
giers kunnen voor een vluchtvertraging tot vijf jaar te-
rug een schadeclaim indienen.
Op 19 november 2009 heeft Het Europese Hof de wet-
geving met betrekking tot vergoedingen bij vluchtver-
tragingen aangescherpt. Op het moment dat er spra-
ke is van een vluchtvertraging van meer dan drie uur, 
heeft een passagier volgens Het Europese Hof recht 
op een vergoeding tussen de € 250,- en € 600,-. De 
hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de af-
stand van de vlucht, het verschil tussen een bestem-
ming binnen of buiten de EU en de duur van de ver-
traging. De regels zijn vastgelegd in een zogenoemde 
verordening. 

Rechtbank Haarlem
Op 12 december 2012 heeft de Rechtbank Haarlem de 
uitspraak van Het Europese Hof bevestigd. De Recht-
bank heeft vonnis gewezen in een zaak tussen twee 
vliegtuigpassagiers en Martinair. In 2007 liepen de pas-
sagiers een vertraging op van meer dan 24 uur. Mar-
tinair weigerde om een schadevergoeding te betalen, 
omdat er geen sprake zou zijn van een annulering maar 
slechts een vertraging. De vertraging zou zijn veroor-
zaakt door technische problemen. De Rechtbank heeft 
Martinair veroordeeld tot het betalen van een schade-
vergoeding aan de gedupeerde passagiers. 
Uit de praktijk blijkt helaas wel dat luchtvaartmaat-
schappijen er alles aan doen om een eventuele scha-
declaim tegen te werken. Luchtvaartmaatschappijen 
bieden de vergoedingen zelf niet aan en maken het 
voor de passagiers lastig om een aanvraag voor een 

vergoeding in te dienen. 

Indien u de afgelopen vijf jaar een ver-
traging heeft opgelopen van meer dan 
drie uur, kunt u een schadevergoeding 
claimen bij de betreffende luchtvaart-
maatschappij. Mocht de claim wor-
den afgewezen, kunt u altijd gerech-
telijke stappen ondernemen. 

Mw. mr. S. Bayraktar

Column

Vergoedingen voor 
vluchtvertragingen

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

tel. 023-5767851
E info@hiddesadvocatuur.nl
www.hiddesadvocatuur.nl

T/m 8 juli 2017

 Huwelijken:
 30-06-2017 Iris P Hartevelt en Julian van der Kruijssen  
 07-07-2017 Berend J. Bouwman en Sandra I.D. Bakker
 07-07-2017 Tobias Mutsaers en Joyce J. Graman
 07-07-2017 Nicole van de Meent en Martijn D. van Jole
 08-07-2017 Tristan W. van den Bos en Tammy L. Dyment

 Geboorte:
 02-07-2017 Berend Benjamin Vrisekoop

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand
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EEN VERTROUWD ADRES
voor:
• Onderhoud en reparaties
• APK
• Moderne diagnose apparatuur
• Alléén 1e monteurs
• GRATIS advies

‘t is goed wat de Looze doet!

Nijverheidsweg 21a, 2102 LK Heemstede
tel.: 023-528 95 78

TE HUUR OF TE KOOP
Verwarmde

bedrijfs/opslag-
ruimte

100 m2, met bovenetage 
100m2 met toilet en

water. 850 euro p/m incl.
Info: 06-20 65 25 55

* Te koop:
Gazelle omafiets, 28 inch, 
zwarte AXA slot, als nieuw 
€150,-, kinderwagen Quinny 
Ferrarirood €275,-.
Tel. 06-16759112
Gevraagd:
Goede lopende pendule met 
bimbam.Tel. 023-5338074
Te koop:
Bedsprei voor lits-jumeaux, 
kleur grijs €35,-. DE koffiekan 
met filter, 2 kopjes, nieuw €15,-. 
Tel. 023-5338074
Te koop:
Philips telefoon/fax en kopieer-
apparaat ineen. Geschikt voor 
gewoon papier. Nieuw in doos, 
ongebruikt €75,-. 
Tel. 023-5365300
Te koop:
Massief eiken salontafel met 
lade over de gehele breedte 
afm. 75x75 cm hoog, 55  cm 
hoog (Castle Furniture) €75,-. 
Tel. 023-5365300
Te koop:
Philips Senseo koffieapp. 
voor pads, z.g.a.n., kleur beige 
€17,50. 100% eiken tv meubel 
voor tv-maat b.69xd.34,5xh.44 
€35,-. Tel. 023-5361717
Te koop:
Tefal Actifry Family (ah900030) 
z.g.a.n. €50,-. Tel. 06-37132516
Gevraagd:
Alles uit de tweede wereld-
oorlog, zoals helmen, medailles, 
bajonetten, documenten etc. 
(Tegen vergoeding).  
Tel. 06-25384205

Te koop:
Nieuwe polijstmachine voor o.a. 
auto, meubels etc. Krachtige 
100 watt trillingsarme stille 
motor (in doos) €25,-.
Tel. 023-5361717

Te koop:
Hbc voetbalkleding: shirt mt. 
l en 140; thermoshirt mt. 152; 
broekje mt. xl en xxl. Prijs: €5,-  
p.st. Tel. 023-5614208
Te koop:
Hbc trainingspak mt. 152. Prijs 
€10,-. Tel. 023-5614208
Te koop:
Oude zijde pers, 2.45x3.45 prijs 
n.o.t.k. 2 creme lampentafeltje, 
70 cm, met draaipootjes laadje, 
lifestyle. Tel. 06-22225483
Te koop:
Elektrische zaag machine, tafel-
model i.g.st €35,-. 
Tel. 023-5848025
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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

7.98

H.O.H. gehakt
kilo 7.98

Iedere donderdag
Hollandse biefstukjes
3 stuks

6.49

7.98Kogelbiefstukjes
3 stuks

11.98

Zaterdag
Vitello tonato salade 
100 gram 1.79

HEERLIJKE VLEESWAREN VERS VOOR U GESNEDEN

1.89
1.09

Pepercervelaat
100 gram 

Kiprollade
100 gram 

5.00
5.00

Cordon bleu vink
4 voor

Rib karbonades 
500 gram

Leverkaas 
100 gram  

UW ADRES VOOR VERANTWOORD LEKKER VLEES!

1.49 Geldig van donderdag 20-7 t/m woensdag 26-7

Vrijdag
Kalfsstoofpot met pasta
Vanaf 17.00 uur warm in de hal,

per kilo

5.49

Barbecuesteaks 
4 voor



Niet terug 
naar 

huiswerk-
begeleiding
Heemstede - Tjeerd 
den Boer is onlangs 
geslaagd voor zijn exa-
men. Hedwig Jurrius van 
HJF Huiswerkbegelei-
ding is blij: “Gefeliciteerd! 
Tjeerd komt na de va-
kantie niet terug bij onze 
huiswerkbegeleiding…”

Goed werk dus van HJF 
Huiswerkbegeleiding.
Wie gaat deze plek bezet-
ten?
Bel snel met Hedwig Jurri-
us, 06-46577776.

Herdenking van de Slag bij het Manpad in 1573
Heemstede - Precies 444 
jaar nadat de zogeheten 
Slag bij het Manpad plaats-
had, heeft op maandag 10 ju-
li voor de eerste keer een be-
scheiden herdenking plaats-
gehad met het leggen van 
een bloemstuk bij de ge-
denknaald aan de Herenweg, 
hoek Manpadslaan in Heem-
stede. Dat gebeurde door 
de kolonel der cavalerie J.H. 
van Dalen, sinds 2015 com-
mandant van het Joint ISTAR 
Commando en het Regiment 
Huzaren van Boreel. Initi-
atiefnemer is de heer W.L. 
Plink, luitenant-kolonel der 
cavalerie titulair. 
Op verzoek van de Prins van 
Oranje is op 22 mei 1573 een 
vaan (= compagnie) ruiters 
in het leven geroepen door 
Gaspard van der Noot, heer 
van Crailoo, nabij Brussel. 
Als ritmeester vocht Van der 
Noot in de Haarlemmerhout 
mee met circa 200 ruiters on-
der algehele leiding van ba-
ron Bronckhorst van Baten-
burg. Vanaf 8 juli met ruim 
4000 man is het leger van de 
Prins, die overigens zelf niet 
aanwezig was, via Sassen-
heim richting Haarlem ge-
trokken. De Spaanse troe-
pen lagen in de Haarlemmer-
hout, nabij het huidige Ein-
denhout en Uitenbos. Het 
Hollandse leger bestond voor 
een groot deel uit burgervrij-
willigers uit Zuid-Hollandse 
steden, variërend van chirur-
gijns tot bakkers. Zij waren 
weliswaar gemotiveerd voor 
de strijd maar feitelijk geen 
partij voor de getrainde en 
gedisciplineerde Spaanse le-
germacht. In totaal sneuvel-
den minstens 700 man, in-
clusief Batenburg en Van der 
Noot als bevelhebber van de 
ruiterij. De slag aan het Man-

pad die plaatsvond op Heem-
steeds grondgebied was be-
slissend. In de volgende da-
gen moest Haarlem het beleg 
dat al op 3 december 1572 
was begonnen, opgeven. De 
Spaanse troepen onder lei-
ding van Don Frederik (zoon 
van de gevreesde landvoogd 
Alva) trokken vanuit Huis te 
Kleef de stadswallen binnen 
en zij executeerden de ver-
dedigers, waaronder Ripper-
da, en burgemeesters van 
Haarlem. Door zwaard, ko-
gels, galgetouw en verdrin-
king stierven tussen de 2.000 
en 2.500 mensen. Een deel 
van de Spaanse troepen werd 
naar Alkmaar gedirigeerd, 
maar op 8 oktober 1573 ver-
trokken zij plotseling, mede 
omdat men eerder bij Haar-
lem al veel verliezen had ge-
leden. Vandaar de uitdruk-
king ‘Van Alkmaar de Victo-
rie’. Het ontzet van Leiden zou 
nog tot 3 oktober 1574 duren. 
Deze historische gebeurtenis 
wordt nog jaarlijks in okto-
ber met haring en wittebrood 
herdacht. 15 december verliet 
de Spaanse generaal en gou-

verneur Alva de Nederlanden, 
na een mislukte campagne 
die aan meer dan 15.000 Ne-
derlanders het leven kostte. 
Zoals bekend is de definitieve 
vrede met aartsvijand Span-

je pas in 1648 te Munster ge-
tekend, waarbij de toenmali-
ge Heer van Heemstede Adri-
aan Pauw een essentiële rol 
speelde. 
In Haarlem herinnert de 
Spanjaardslaan, oorspron-
kelijk Lindenlaan genoemd, 
aan de Spaanse belegering, 
waarbij gesneuvelde sol-
daten zijn begraven op het 
vroegere ‘Spanjaardsveld’. 
Het ligt in de bedoeling dat 
een herdenking bij de ge-
denknaald in Heemstede 
jaarlijks op 10 juli wordt her-
haald. Niet slechts om de 
eerste gesneuvelde ritmees-
ter en zijn ruiters maar tevens 
alle omgekomen mannen te 
gedenken. Verder wordt door 
de heren Plink en Rosendahl 
Huber verzamelde documen-
tatie omgewerkt naar een 
boekuitgave. 
Hans Krol

De regimentscommandant bij de cavalerie J.H.van Dalen die 
een bloemstuk bij het monument legt.

De aanwezigen, bestaande uit v.l.n.r. luitenant-kolonel der 
Huzaren Willem Plink, leden van de Historische Vereniging 
Daan Kerkvliet, Ellen Kerkvliet-van Holk, Hans Krol, comman-
dant Hans van Dalen en oud-ritmeester bij de Huzaren van 
Boreel Axel Rosendahl Huber.

Topweek voor jeugd Tennisvereniging HBC
Heemstede - Al vele jaren 
worden, voordat de school-
vakantie begint, Jeugd Club 
Kampioenschappen georga-
niseerd door de enthousiaste 
Jeugdcommissie van Tennis-
vereniging HBC. Met onge-
veer 100 deelnemers en deel-
neemsters in de verschillen-
de leeftijdsgroepen was de 
inschrijving dan ook een suc-
ces. De start was op vrijdag 
7 juli met wedstrijden voor 
de jeugd van 10 t/m 17 jaar, 
die vervolgens iedere middag 
en in het weekend hun wed-
strijden in hun poule konden 
spelen.
Vooral op de zaterdagmid-
dag wanneer de jongste 
jeugd speelde waren de ba-
nen vol met enthousiaste 

kids, die onder begeleiding 
van de trainers leuke wed-

strijdjes konden spelen. Ui-
teraard met een spannende 

pot ‘Around the Table’ als af-
sluiter. De jongste jeugd ging 
allemaal met een mooie be-
ker naar huis!
De oudere jeugd heeft af-

gelopen zondag onder gro-
te belangstelling van ouders, 
opa’s en oma’s en vrienden 
12 finalepartijen gespeeld. 
Voor sommige ouders wa-
ren de partijen te spannend 
om naar te kijken,  dus  zij 
genoten van een hapje en 
een drankje op het gezelli-
ge terras. Alle finalisten gin-
gen met een echte beker 
naar huis. De clubkampioen 
bij de meisjes is Annelot van 
der Linde geworden en bij de 
jongens Pieter Feije. 
Na het maken van een  foto 
van alle kampioenen, ter her-
innering aan deze geslaag-
de clubkampioenschap-
pen werd een mooi kampi-
oenschap afgesloten. Via de 
website van de vereniging, 
www.tvhbc.nl kun je genie-
ten van de leuke foto’s die er 
gemaakt zijn.

Lees ook onze
nieuwssite:

www.heemsteder.nl

voor lokaal én
regio-nieuws
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Kinderfysiotherapie
Poelmann - Van Dijk

Wij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen 
van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar. 

De kindvriendelijke omgeving en het spel-leermateriaal 
zijn gericht op alle aspecten 

van de motorische ontwikkeling van kinderen.

Uitverkozen tot 3e meest gewaardeerde 
fysiotherapiepraktijk van Nederland.

Dank voor uw vertrouwen en waardering!

Duin en Vaart 2a, 2105 MJ Heemstede • www.kinderfysio-heemstede.nl
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  LANDGOED GROENENDAAL - Groenendaal 3 - 2104 WP  
Heemstede - 023 528 15 55 - info@landgoedgroenendaal.nl  

landgoedgroenendaal.nl -         /LandgoedGroenendaal 
 Navigatie: Bosbeeklaan, Heemstede

landgoedgroenendaal.nl -         /LandgoedGroenendaal
Navigatie: Bosbeeklaan, Heemstede

Jubileummenu juli | € 50,-

Culinaire klasse 
Gulle gastvrijheid 

Puik plezier

Ons juli jubileummenu serveert u  
10 exquise creaties in 5 gangen met:

tijgergamba & pulpo 
mosseltjes & coquilles St. Jacques 

zeetong & dorade 
kalfsentrecote &  poulet noir 
‘‘magnum’’ & watermeloen

TE HUUR BOERDERIJBUNGALOWS 
OP DE VELUWE - EPE (GELDERLAND)

ZOMER
KORTING!

VRAAG NAAR ONZE

BESCHRIJVING
Regio : Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. : 4 personen 
Type : bungalow 
Omschrijving : Modern en smaakvol
    ingerichte bungalow
    met terras en royale
   bostuin. 
Aantal slaapk. : 2 slaapkamers

LIGGING 
Te huur op het fraaie, rustig 
gelegen bungalowpark
Rabbit-Hill-Epe in het bos- en 
heiderijke Epe / Nunspeet,  met 
zijn vele wandel- en fi etspaden.

Voor informatie zie onze site: www.rabbithillepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren, of via w.logtenberg@outlook.com

* Te koop:
Herenfi ets Sparta, 3 versn., 
handremmen, 100% goed, AXA 
slot, licht €95,-, kinderwagen 
€35,-. Tel. 06-16759112
Te koop: Glazen fruit/bowl 
schaal met ruitmotief 24 br - 
18 hg. 2 bonbons schaaltjes en 
glazen citruspers €15,-.
Tel. 023-5767302
Gevraagd:
Ik ben opzoek naar bladen 
van: “kant kwartaal” en/of het 
engelse blad “lace”. Haal ze 
graag bij u op. Tel. 023-5380681
Te koop:
Aanhanger enkelasser. Laadb. 
220 x 117 x 32. Banden en 
verlicht. Goed. Bodempl. En 
zijkant opknappen €300,-.
Tel. 023-8221399
Te koop:
Oorstoel stof en riet, ruitpatroon 
okergeel, d. Groen, bruin-rood, 
lichtcreme. H. 108, br. 91. i.g.st. 
€50,-. Tel. 023-8221399

Te koop:
Mooi zwart gasfornuis. Met 
oven €50,-. Tel. 023-5336612
Te koop:
3 marmeren vazen 23 hg - 8 br. 
Plus 5 marmeren 20 hg - 7.5 br. 
Plus 5 marmeren 15 hg - 6 br. 
Totaal 13 €75,-.
Tel. 023-5767302
Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoon-
platen vraagt tegen betaling 
singles uit de jaren 50/60. 
Tel. 023-5381320
Te koop:
Tuner onkyo t 4211 quartz 
synthesized. Br. 44, d. 29, h. 
8. Gebr. Aanw. €100,-. (Ook 
versterk. + Subwoofer).
Tel. 06-31220606
Gevraagd:
Duinrell zegels van de vomar 
voor ons groepje, er gaat nog 
iemand extra mee, helaas alleen 
verzenden. Tel. 06-37010414

Te koop:
Kinderfi ets 24 inch €25,- 
Tel. 06-49904572
Te koop: Op kamers? 3 stevige 
lichthouten barkrukken 
met sporten, samen €10,-.
Samsonite diplomatenkoffer 
z.g.a.n. €15,-. 
Tel. 023-5470507
Te koop:
Damesfi ets i.g.st., versnelling 
€250,-. Heren ‘opa’fi ets klassiek 
model, 28”, rek voorop €200,-. 
Stationsfi ets €40,-. 
Tel. 06-23524668
Aangeboden:
Oscilloscoop tektronix t922 
2-kanaals 15 mhz met 2 probes 
(10 maal) en documentatie, 
€100,-. Tel. 023-5367678
Te koop:
Cd/dvd kast zwart 20x200 cm 
met verstelbare plankjes €10,-. 
Tel. 023-5325963



St. Michael onthaald op de 
Hartekamp als oude vriend
Heemstede – Er is geen dankbaarder publiek dan de be-
woners van de Hartekamp. Ze verwelkomen de muzikan-
ten van Harmonie St. Michael als oude vrienden en klap-
pen al zonder dat er ook maar een toeter geblazen heeft. 
Het is woensdagavondjl. doodstil in de zaal als dirigent 
John Brouwer een teken geeft dat het concert begint. Een 
hoogtepunt voor de cliënten van de Hartekamp. Klappen 
voor de Highlights from Hook, meemompelen met Hallelu-
jah, het bekende Buglars Holiday vieren ze mee alsof ze in 
de Efteling zitten. John Brouwer pakt zelf zijn trompet en 
speelt een solo. Handen gaan omhoog en wat kan dat pu-
bliek hard klappen. Highlights from Frozen en Can`t stop 
the Feeling, wat is een harmonie toch mooi. Bij Tulpen uit 
Amsterdam gaat iedereen uit de tulpenbol. Helemaal te 
gek is dat orkest. 
De bedoeling was een tuinconcert, maar de tuin zag er nog 
verregend uit en als je beschikt over een grote zaal, dan 
blijf je mooi binnen. Volgend jaar weer asjeblieft. 
Ton van den Brink 

Paul Herber stapt van podium bij de Ark
Heemstede – Hij vond zijn 
podium in de klas. Op de ba-
sisschool de Ark, waar hij 
41 jaren les gaf. Paul Her-
ber, zanger en leraar stapt 
na dit schooljaar op en gaat 
met pensioen. Van kinds-
af aan zong hij op allerlei 
podia en op de middelbare 
school werd het al bijna se-
rieus. Hij ontdekte dat je op 
een podium alle kleuren hel-
derder zijn, je veel alerter 
bent en scherper ziet. Con-
servatorium of kweekschool? 
Een klas is ook een podium, 
waar je alle creativiteit kwijt 
kunt. De nieuwsgierigheid 
van kinderen, de leergierig-
heid. Er was ook een stukje 
onzekerheid of je het als zan-
ger wel kon redden. Hij zocht 
ook een basis om verder te 
kunnen  en de school bood 
een pracht podium. Heerlij-
ke jaren met die talloze kin-
deren die hij in die jaren op 

de Ark in zijn klassen kreeg. 
Dat moet je plotseling losla-
ten. Alhoewel, hij vermoedt 
dat dit nog mee gaat vallen, 
want er zitten wat gaten in de 
bezetting van de leraren. Hij 
gaat in ieder geval als vrijwil-
liger twee dagen aan de slag. 
Zonder eindverantwoording, 
maar op het podium van zijn 
passie. Daar kan hij zijn cre-
atieve ei kwijt. Zeker in de-
ze tijd waarin kinderen nog 
meer uitgedaagd willen wor-
den, ze moeilijker iets aanne-
men, willen onderhandelen 
en alles sneller willen. Helaas 
ook minder diepgaand met 
minder achtergrond en meer 
headlines. Bridgen is leuk 
voor een avondje, maar wat 
je met leerlingen mee kan 
maken, dat is leven. Hij kan 
(nog) niet zonder. Misschien 
wat meer zingen? Lijkt hem 
wel leuk en hij staat overal 
voor open. 

Afscheid op het podium 
Vrijdagmiddag stroomt de 
grote zaal van Hageveld vol 
kinderen van basisschool de 
Ark met hun ouders en vele 
genodigden. Kinderen gaan 
het project Nederland Wa-
terland afsluiten met een 
komisch stuk, waarin een 
verteller in een studio beel-
den uit het verleden kan fil-
men en nu uitzenden.

Zoals Noah 3000 jaren gele-
den zijn Ark vulde met dieren. 
Kinderen beelden al dansend 
hoe apen de ark binnengaan. 
Ze dansen hoe het stormt 
rondom de ark, hoe het weer 
opknapt met een regenboog-
dans.

Zo heeft iedere groep haar 
eigen dans. Met de vaart er-
in, harder dan een Ark ooit 
gevaren heeft.
Ton van den Brink 

Voorwegschool haalt geld 
op met Warchild musical

Heemstede - Op maan-
dagavond 17 juli werd de 
musical ‘De Koning te Rijk’ 
van Warchild opgevoerd 
door de groepen 5/6 en 6 
van de Voorwegschool. Een 
prachtig verhaal, met tijd-
reizigers, geschiedenisles-
sen, kindsoldaten en een 
belangrijke boodschap: 
oorlog is onzin en naar kin-
deren moet je luisteren. 

De opvoering van de mu-
sical was de afsluiting van 
een actieperiode, die be-
gon met het thema ‘Oor-
log en Vrede’, dat binnen de 
methode TopOndernemers 
behandeld werd op school. 
Een gastles van voorlichter 
Jooske Hommes van War-
child bracht de kinderen op 
het idee om geld in te gaan 
zamelen om oorlogskinde-
ren te helpen. Een bezoek 
aan de website van War-
child bracht de leerkrach-
ten vervolgens op het idee 
om de musical (eigenlijk 
voor groep 8) te gaan uit-
voeren. Er werd druk op 
school gerepeteerd en te-

gelijkertijd werden er veel 
acties op touw gezet door 
de kinderen. Zoals het bak-
ken en verkopen van koek-
jes en cupcakes, het inza-
melen van lege flessen, au-
to’s wassen en nog veel 
meer. En ook rondom de 
musical werd veel geld op-
gehaald, bijvoorbeeld door 
de verkoop van de toe-
gangskaartjes. Zelfs rap-
portgeld werd geschonken 
aan het goede doel! Vol-
gens leerkrachten Deni-
se Damsteek, Thomas Gol-
stein en Marjo Dijkstra ont-
stond er een enorme ver-
binding tussen de leerlin-
gen onderling, vanwege 
het gezamenlijke doel dat 
ze hadden. In groep 6 werd 
ook het werkstuk nog aan 
Warchild gekoppeld. 

Alles bij elkaar is er nu een 
fantastische opbrengst 
van in totaal 612,83 euro! 
Een reden om trots te zijn 
op deze groepen en deze 
school. Wat een prestatie 
en wat een goed gevoel om 
de zomer mee in te gaan. 
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Fotoproject door vluchtelingen uit de Koepel
Heemstede - Fotoclub De 
Luifel Heemstede heeft een 
uniek project gerealiseerd 
samen met Sawita uit Thai-
land, Faezeh, Muhammed, 
Tarek, Zarmina uit Syrië en 
Hadja uit West-Afrika. Alle-
maal (ex-)bewoners van De 
Koepel in Haarlem, mensen 
met en zonder verblijfstatus. 
Woensdag 12 juli werd naar 
aanleiding van dit project een 
foto-expositie geopend in het 
Heemsteedse raadhuis.

“Uitgangspunt voor dit inspi-
rerende project was dat le-
den van de fotoclub en vluch-
telingen met elkaar in con-
tact kwamen en samen een 
onderwerp naar keuze foto-
grafeerden”, legt fotoclubop-
richter en professioneel fo-
tograaf Geek Zwetsloot uit. 
“De fotoclub zorgde voor ca-
mera’s en andere benodigd-
heden. Voorafgaand aan de 
fotosessies hebben we een 

paar leuke kennismakings-
avonden georganiseerd. Ver-
volgens gingen groepjes van 
2 of 3 vluchtelingen en foto-
clubleden een paar keer op 
stap naar plekken die ze sa-
men hadden uitgezocht. De 
stad en de markt waren po-
pulair, maar ook bijvoorbeeld 
de bollenvelden in het voor-
jaar. Interessant om plekken 
die voor ons heel vertrouwd 
zijn, te zien door de ogen van 
mensen die er voor het eerst 
komen!” Uit deze samenwer-
king is een serie foto’s voort-
gekomen over mensen, dro-
men, religie, markt en de om-
geving. “Die foto’s willen we 
graag laten zien. De foto’s 
worden afgewisseld met uit-
spraken van de deelnemers 
over hoe ze dit initiatief heb-
ben ervaren. Een andere kijk 
op onze streek. Zo ontstaat 
een levendige expositie met  
op de muur geprikte foto’s en 
uitspraken.” In een film van 

Sawita wordt de sfeer in de 
Koepel goed weergeven.

Opening zonder gast
Khaled, een journalist uit 
Syrië die eerder columns 
schreef in de Heemsteder, 
was gevraagd de tentoon-
stelling te openen, maar hij 
bleek onbereikbaar. Geek 
heeft vele malen geprobeerd 
hem te bellen maar er kwam 
geen reactie. De leden van 
de fotoclub hebben hun fo-
tomaatjes benaderd om naar 
de opening te komen, maar 
de opkomst was laag.Het pu-
bliek was verrast over de ma-
nier van foto’s presenteren, 
een idee van Geek Zwetsloot. 
Ook de begeleidende teksten 
bij het beeld werken verhel-
derend.
De fototentoonstelling is te 
zien tot 1 september tijdens 
de openingstijden van het 
raadhuis.
Ton van den Brink

Op de foto Geek Zwetsloot van Fotoclub De Luifel.

‘De laatste tocht’ per salonboot
Heemstede – De opzichter 
van de Algemene begraaf-
plaats van Heemstede, Jos 
Willemse, zag in een adver-
tentie een tuinhuisje te koop. 
Hij kwam terecht bij de eige-
naar van de salonboot `Heer-
lijckheid` die inderdaad een 
leuk tuinhuisje over had. Aan 
de keukentafel werden de 
heren het al gauw eens en 
van het een kwam het ander. 
Over de salonboot waar Nico 
Tienpont ooit als hobby mee 
begonnen was, maar waar 
hij inmiddels zoveel suc-
ces heeft dat hij rondvaar-
ten organiseert vanuit Rede-
rij Haerlem. Met aan boord 
lunches, high tea, diners, 
wijnproeverijen, personeels-
uitjes en vergaderingen. Jos 
liep al maanden rond met het 
idee om met de boot overle-
denen naar de begraafplaats 
te brengen. Samen met fa-
milie, vrienden, met de over-
ledene in de boot, naar de 
laatste rustplaats brengen. 

De salonboot leent zich hier 
uitstekend voor, Nico Tien-
pont kon uit ervaring spre-
ken, want hij had al een be-
kende Heemstedenaar op 
deze manier naar de Herfst-
laan gebracht. Met de sa-
menwerking met Nico Tien-
pont was het voor Jos moge-
lijk de realisatie van een stei-
ger te versnellen. Een stagi-

aire bouwkunde tekende de 
aanlegsteiger, die gebouwd 
werd door Haasnoot Brug-
gen. Kees Rodenburg maak-
te de trap naar de paden op 
de begraafplaats. De helling 
wordt nog beplant met ro-
dodendrons en twee beuken 
gaan de trap sieren. Als aan-
legplaatsen in Heemstede 
kan gekozen worden tussen 

de zwaaihaven aan de Heem-
steedse Dreef aan de Haven-
straat, de Ringvaart bij het 
Oude Slot en aan de Spaar-
neborgh haven. In Haarlem 
zijn er diverse aanlegmoge-
lijkheden. Tijdens het varen 
zijn er geen wachttijden bij 
bruggen, de salonboot past 
er onderdoor als de brug ge-
sloten is voor vaarverkeer. 
Een salonboot is een gepast 
vervoersmiddel om de laat-
ste tocht te maken langs be-
kende en geliefde plaatsen, 
waaraan de overledene en 
de nabestaanden bijzondere 
herinneringen hebben. Daar-
naast is het varen naar de be-

graafplaats van de Ringvaart 
door het stuk Groenendaal 
een mooie en rustgevende 
ervaring. Uiteraard kan ook 
een eigen boot worden ge-
bruikt voor de laatste vaart 
van een overledene naar de 
begraafplaats. Uitvaartver-
zorgers zijn op de hoogte van 
de mogelijkheden.
Voor inlichtingen kunt u te-
recht bij het Loket begraaf-
plaats Herfstlaan, Herfstlaan 
3 , 2103 AV Heemstede van 
maandag t/m vrijdag 09.00-
12.00 uur, telefoon 023-
5280376 of e-mail:
begraafplaats@heemstede.nl. 
Ton van den Brink 

Week van de waarheid 
wacht RCH-Pinguïns
Heemstede - ‘Regels zijn re-
gels’ is een gevleugelde uit-
drukking bij bestuurders en 
medewerkers van de KNBSB. 
Nog daargelaten dat het van 
weinig empathie getuigt dat 
hoe dan ook geen rekening 
hoeft te worden gehouden 
met verzachtende omstan-
digheden, is het veel veront-
rustender dat de bond met 
vele maten meet en bijzonder 
selectief te werk gaat waar 
het de toepassing van allerlei 
regels betreft. Het geschil van 
RCH Pinguïns met de bond is 
op 21 juni 2017 voorgelegd 
aan de Geschillencommissie 
van de KNBSB, maar een da-
tum waarop de Heemsteed-
se club gehoord kan worden 
is niet bekend. Straffen wor-
den doodleuk ten uitvoer ge-
bracht ook al is daar beroep 
tegen aangetekend. Intussen 
gaat de competitie zijn laat-
ste week in voor de splitsing, 
waarna de ranglijst moet be-
palen welke club als nr. 3 aan 
de promotie/degradatiepoule 
mag deelnemen. 

Intussen wordt er ook nog 
gehonkbald, het afgelopen 
weekend tegen Omron Pio-
niers. De thuiswedstrijd werd 
een eenvoudige overwinning 
in 8 innings. Toch kon RCH 
pas echt doordrukken na de 
5e slagbeurt die met een 4-0 
voorsprong werd afgesloten, 
waarna Pioniers ‘s startend 
werper Nick Loos de heu-
vel overdeed aan achtereen-
volgens Morris Wieseman en 
Tom van Limburg. Maar ook 
zij konden het tij niet keren. 
Uiteindelijk kwam de Heem-
steedse teller na 17 honksla-
gen, 7 x 4 wijd en 3 veldfou-
ten uit op 12 runs, waarbij 
vooral de productie van Jeld-
win Orman met 4 uit 6, Rick 
Nansink (3 uit 4) en Donny 
Hamelink (3 uit 5) opviel. Di-
on Steyl leidde de verdedi-

ging van de Racing de volle 8 
innings, in de eerste 6 waar-
van hij slechts 1 honkslag 
toestond. Maar 2 honkslagen 
tegen in zowel de 7e als 8e 
slagbeurt bezorgden de Pi-
oniers beide malen een run, 
waarmee de einstand (12-2) 
verklaard is.
Zondag in Hoofddorp was 
het heel wat spannender. 
Luuk ter Beek verdedigde de 
heuvel van de thuisploeg met 
verve, hoewel hij in de eerste 
inning het geluk aan zijn zij-
de had toen openingsslag-
man Jeldwin Orman bij 0 nul-
len vanaf het 3e honk ver-
geefs probeerde te scoren 
op een minder dan 2 meter 
doorgeschoten bal. In de 4e 
inning sneuvelde aan de an-
dere kant Glenn Bakker op 
de thuisplaat na een niet ge-
dwongen loop. In de 5e om-
loop doorbrak RCH de im-
passe, toen Jeldwin Orman 
ploeggenoot Shermayn Ba-
lentien binnen sloeg. Pas in 
de 8e slagbeurt kon de Ra-
cing ruimer afstand nemen, 
toen Rick Nansink en Victor 
Draijer openden met honk-
slagen en Ter Beek vervan-
gen werd door Tom van Lim-
burg, die nog 45 pitches van 
een dag eerder in de arm 
had. Hij slaagde er niet in 
Rick en Victor van scoren af 
te houden en dat lukte hem 
evenmin in de slotinning met 
Jeldwin Orman na diens dou-
ble, gevolgd door een veld-
fout op een klap van Rick 
Nansink. Al Morales stond 
zijn tegenstanders in 8 in-
nings slechts 3 honkslagen 
toe en Lars Broersen gunde 
in de slotbeurt geen enkele 
Hoofddorper toegang tot de 
honken.
A.s zaterdag ontvangt RCH-
Pinguïns streekgenoot 
Sparks, op zondag gevolgd 
door de return in Haarlem.  
Chris de Vries
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Landgoed Groenendaal viert 100-jarig 
jubileum met persoonlijke portretten
Heemstede -  Maandag 10 
juli werd het personeel van 
Landgoed Groenendaal let-
terlijk in het zonnetje gezet, 
vanwege haar 100-jarig ju-
bileum. Hein Uitendaal, ei-
genaar van Landgoed Groe-
nendaal, gaf er samen met de 
kunstenaar Serge Verheugen 
een ‘persoonlijke touch’ aan.  
De gasten van Landgoed 
Groenendaal hebben al  het 
een en ander kunnen ‘proe-
ven’ van de verscheidene ac-
tiviteiten en veranderingen 
rondom Landgoed Groenen-
daal. Dit vanwege de vie-
ring van het 100-jarig be-
staan.  Hein Uitendaal vond 

het daarom hoog tijd om ook 
zijn personeel in het zonne-
tje te zetten. Serge Verheu-
gen, een eigentijdse kunste-
naar, heeft maandenlang ge-
werkt aan persoonlijke por-
tretten voor het personeel 
van Landgoed Groenendaal. 
Naar aanleiding van de me-
nukaarten van de afgelopen 
maanden heeft Serge de por-
tretten in dezelfde stijl ont-
worpen.

‘’Collages geknipt uit gro-
te gezeefdrukte kleurvellen. 
Kleurecht en lekker knallen. 
Superklus met leuke mensen 
en een zeer goede samen-

werking met opdrachtgever’’, 
aldus Serge.  
Naast de persoonlijke por-
tretten is er een begeleidend 
boek geproduceerd met per-
soonlijke verhalen.
Deze verhalen zijn afkomstig 
van het personeel en ver-
teld tijdens een interview met 
Serge. Met trots presenteert 
Landgoed Groenendaal het 
boekje in de centrale hal. 
Hein Uitendaal: ‘’Wat be-
gon met een portret in de 
hal van Landgoed Groenen-
daal, een half jaar terug, lijkt 
tot een heel ‘familiewerk’ uit-
gegroeid. Supergaaf! Op naar 
de volgende 100 jaar!’’

Druk weekend voor HPC Triatlon
Heemstede – Het afgelopen 
weekend was voor HPC’ers 
een druk weekend. Er wer-
den – ondanks een wijziging 
van het programma in Rotter-
dam – mooie prestaties neer-
gezet door de triatleten uit 
Heemstede. 

7 atleten van HPC Triathlon, 
Allard de Boer, Luuk Korne-
lius, Jeroen Thiele, Evert-Jan 
Spoelder, Mark Hagoort, Pim 
Kwartaal en Jos de Hart gin-
gen zondag van start in de 
halve triathlon van Klaziena-
veen. Voor de meeste hun 
eerste halve triathlon en te-
vens jaardoel, voor Jos een 
training naar de hele triathlon 
in Florida.

Een halve triathlon is een 
kwestie van trainen, uren 
maken en tijdens de wed-
strijd doseren. De eerste 1,9 
km werd gezwommen in het 
lokale kanaal, aansluitend 
werd er 93 km gefietst en als 
dessert een halve marathon 
21.1 kilometer. 
Martijn de Jong, eveneens 
in voorbereiding op Florida 
deed de Olympische afstand, 
iets geblesseerd maar toch 
volbracht hij manmoedig de 
1.5 km zwemmen, 40 km fiet-
sen en 10 km lopen.

Leonie verbaast tijdens
Frysman
Leonie Verstegen en Patrick 
de Vries vertrokken onlangs 

naar Friesland om mee te 
doen aan de ‘Frysman’. Een 
hele triatlon als voorberei-
ding op hele triatlon in Flori-
da, later dit jaar. Beiden had-
den vooraf voorgenomen, 
met Florida in het achter-
hoofd, om na 10 km hardlo-
pen uit te stappen.
Patrick terugkomend een 
blessure hield zich aan zijn 
woord, na 3.8 km zwemmen 
en 180 km fietsen stapte hij 
na 10 km lopen uit. Leonie 
rook succes en dacht: ik ga 
nog even een stukkie... Ze 
liep de 42.2 km gewoon uit 
en kwam als tweede dame 
over de streep. Patrick en Le-
onie hebben in 2011 de triat-
lon binnen HPC weer nieuw 
leven ingeblazen. Kijk voor 
meer info op: 
www.hpcheemstede.nl/hpc/
triathlon.

Gerben Voogd en Rutger 
Stottelaar tot slot verdedig-
den de eer van HPC tijdens 
de 3e divisiewedstrijd 1/8, 
een run-bike-run, in Rotter-
dam. Vanwege blauwalg kon 
er niet gezwommen worden, 
een specialiteit van beide he-
ren. Er werd nu 5 km gelo-
pen, 20 gefietst en aanslui-
tend weer 2,5 km gelopen. 
Dat ze ook hard kunnen fiet-
sen en rennen bleek op de fi-
nish. Een knappe 5e plek in 

het veld van 23 teams. Een 
fantastische prestatie. HPC 
klom hierdoor naar de 7e 
plaats. 

Wim Hekstra wist in de in-

dividuele sprint run-bike-
run, eveneens een run bike 
run, zondag in Rotterdam het 
podium te halen, een pui-
ke prestatie in een tijd van 
1.06.31

Kerstliedje in zomerstijl
Afsluiting van een gezellig 
seizoen bij scouting WABO
Heemstede - Afgelopen zaterdag is het jaar bij scou-
ting WABO Heemstede met leuke spelletjes afgesloten. 
De sherpa’s hebben tijdens hun laatste opkomst een lib-
dub met een kerstliedje in zomerstijl opgenomen. De 
scouts hadden hun ouders uitgenodigd voor een pick-
nick, waarbij de leukste herinneringen van het afgelopen 
jaar werden opgehaald, zoals het zeilen op de Molenplas 
met scouting Hildebrand, over de sloot gaan met een zelf-
gemaakte kabelbaan en kamperen onder een dun plas-
tic zeiltje. 
Ook alle vrijwilligers kijken terug op een mooi seizoen. Dit 
jaar zijn de eerste Girl Power Event en Adventure Event 
gehouden. Er zijn tientallen nieuwe meiden op afgeko-
men.
En nu wordt reikhalzend uitgekeken naar de zomerkam-
pen. Het belooft weer een week vol plezier te worden. 
De welpen (6-10 jaar) gaan dit jaar naar Zwanenburg, de 
scouts (10-14 jaar) naar Austerlitz, en de sherpa’s (14-18 
jaar) naar Nederweert en Wiltz.  
Het nieuwe seizoen begint met het Girl Power Event op 
zaterdag 9 september. Alle meiden vanaf 6,5 jaar zijn wel-
kom om van 13.00 tot 16.00 gratis mee te komen doen. 
Kijk voor meer informatie op:
facebook.com/scoutingwabo of op www.waboscouting.nl.
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Verspreidnet is altijd op 
zoek naar gemotiveerde

WIE HELPT? Goede verdienste!
Bel Martin van Ooyen: 0251-674433

of mail: info@verspreidnet.nl

Ook 50+ van harte welkom

BEZORGERS!
Wij zijn ook op zoek naar

vakantiebezorgers!

* Te koop:
Herensportfiets Gazelle, 28 
inch, prima staat  €85,-, TV flats-
creen 12 Volt €95,-.
Tel. 06-16759112
Gezocht:
Getuigen van ongeval met 
fietser op rotonde bronsteeweg 
op dinsdag 6 juni 2017 (dag na 
pinksteren). Tel. 06-10631100
Te koop:
Riant konijnen hok 2 etages met 
nacht verblijf en kunststof lade 
voor afval, plus extra buiten ren,  
€45,-. Tel. 023-5848025
Gevraagd:
Collectant voor het KWF, in 
september. Voor deels Blekers-
vaartweg en oude gedeelte 
burg. V. Lennepweg. 
Tel. 023-5470222
Gezocht:
Mama van Joep die geboorte 
aankondiging van Beatrix 
kocht: voor de glasplaat graag 
nog €5,- afgeven.  
Tel. 06-10078332
Te koop:
Hp 339 zwart 21ml hp 343 kieur 
7ml per stuk €7,50. 
Tel. 06-49904572
Te koop: Houten opklapba-
re kinderstoel, stevig en ro-
buust inclusief zitje en tuig-
je €35,-.Tel. 06-40988208
Te koop: Wegens verhuiz. 
z.g.a.n. 2 barstoeltjes metaal 
grijs met voetsteun en zwarte 
zitting 78 h. Rug 107 h €100,-. 
Tel. 06-31220606

Te koop:
Lp jazz in Haarlem Hans Keune 
1986 vinyl, blanco binnenhoes. 
€7.50. Tel. 023-5325963

Gevraagd:
Ik ben op zoek naar een auto-
baan vignet voor zwitserland 
van 2017. Tel. 06-17887604

GEZOCHT 

ZAKELIJK LEIDER
(30 UUR PER WEEK, HBO) 

Welzijn, Zorg, Kinderopvang, 
(Maatschappelijke) Dienstverlening, Horeca, 
Bibliotheek en Politie, alles onder één dak!

Voor dit nieuw te openen multifunctioneel 
gebouw in Heemstede zoekt WIJ Heemstede 

een enthousiaste en doortastende 
Zakelijk Leider, die zorgt dat alle partijen en 

bezoekers goed in dit gebouw kunnen 
vertoeven en oog voor elkaar hebben.

Nadere informatie over deze vacature 
vind je op onze website 

www.wijheemstede.nl 
Solliciteren voor 29 juli a.s.

GRATIS KABAALTJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
De Heemsteder Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
- Niet boven de € 500,-
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén personeels- of commerciële advertenties.
- Géén contactadvertenties.
- Maximaal 2 kabalen per persoon per week.
- Niet telefonisch, alléén via de bon uit de krant of via www.heemsteder.nl

Als uw kabaaltje niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor een BETAALKABAALTJE. 
Kosten daarvoor zijn 12,50 euro, over te maken op: NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te 
bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met 12,50 euro 
in een envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, 
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. Kabaaltjes kunnen op grond van 
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Heemstede - Zaterdag 15 
juli werd er in SportPlaza 
Groenendaal afgezwom-
men.

Diploma A
Nils Beindoorf, Sofia Benali, 
Link Bernath, RohanBipat, 
Jayden van den Bos, Lina 
Bouchmari, Wolf 
van Campen, Sare Claes-
sens, Sarah Cox, Tudor 
Danci, Gijs van Dijk, Jay-
son van Eck, Chenvan Em-
den, Bastiaan Fabius, Roos 
Fennema, Fleur Fennema, 
Amaya Fernandez, Bethle-
him Ghebrehiwet Shishay, 
Tim Goossens, Claire van 
Gorkum, Per Heeremans, 
Bo-Louise van Heijningen, 
Chelsey van der Hek, Fen-
na Hoogervorst, Melody 
Huurman, Valerie IJzer, Eva 
Kaldenbach, Sven Kanon, 
Kick Kerkhof, Saar Kie-
wiet, Finot Kiflom, Gebre-
mariam Merina, Kiflom Ge-
bremariam, Pim Kist, Filippa 
de Klark, Halina Koeman, 
Siem van Loohuizen, Sam 
Loos, Daan Los, Louise van 
der Masch Spakler, Noortje 
Mathot, Loïs Meekel, Fiene 
de Meel, Raveena van der 
Meulen, Ole Minten, Fre-
derick Mosch, Thijm Mual, 
Nadine Naaije, Lara van der 
Neut, Liam Orlowski, Xavier 
Osikowski, Dena Ovadi-
ah, Mees Paulus, Jinte Pee-
ters, Skyler Pieters, Daph-
ne Postmus, Eli van Praag, 
Nick de la Rambelje, Os-
car de la Rambelje, Rayva-
no Randjanansingh, Floor-
tje Rijntjes, GeuyonRon-
gen, Thiemas Ruiter, Dico 
Ruiter, Elisa Schipper, Suki 
Schipper, Niqui Schneider, 
Bjarne Schop, Lea Selame-
toglu, Jay Shewraj, Feline 
Siegelaar, Lars Takens, Thij-
men Takken, Juno Tuseni-
us, RensVera, Jack van der 
Vlugt, Sterre van der Voorn, 
Timothy Wempe-Breman, 
Deon Westerkamp, Krijn 
Wiggers, Jolie Zwaanswijk.

Diploma B
Max Beversluis, Philippine 
Blom, Haidee But, Senna 

Castelein, Evagelina Dani-
els, Fenne Dijkstra, Stefan 
Eradus, Elianne Faas, Krijn 
Faber, Pepijn Feller, Coo-
per van Galen Last, Roe-
mer Gilding, Belle Gilding, 
Jannick Goedhard, Berend 
Griffioen, Fenne Heeke-
laar, Romy Hendriks, Mar-
nix van Herwerden, Filip-
pa Hoefnagels, Lars Hom-
burg, Julie Hulshof, Livia 
Khong, Florine Knijnen-
burg, Sem Koelemij, Jens 
Koelman, Govert Kok, Max 
Koster, Ties van Krimpen, 
Flinn Kromokarijo, Mika 
Lommerse, Stella Lonnee, 
Younes el Makhloufi, Li-
sa-Mare Mastenbroek, Le-
vi Möhlmann, Tim Onder-
stal, Nina Poppelsdorf, Sas-
kia Poppelsdorf, Abdullah 
Rahmani, Mila de la Ram-
belje, Zanna Rasch, Tobias 
Reijsoo, Bram van Rennes, 
Casper van Rooijen, Stel-
la Schavemaker, Benjamin 
Schwartz, Mik Smith, Yfke 
Spandaw, Juliet Swart, Ya-
sin Tepe, Mijntje Thissen, 
Aleksandr Tijdeman, Hilke 
Vogelzang, Cas Vriesekoop, 
Isa Waardenburg, Charlie 
Westerhuis, Laura van Wijk, 
Dirk de Wijs, Stijn Wilhelm, 
Kai van Willigen, Willemijn 
Zuidgeest.

Diploma C
Jaythan Ashruf, Lucas 
Baan, Foppe van den Beld, 
Sahaeda Ben Salah, Jip 
Berretty, Maud Blom, Lu-
cas Bottelier, Bobbi Brit-
stra, Sjimm Britstra, Julie 
Delahay, Georg Dobrzinski 
Vallejo, Ties Fluitman, Mi-
la van Heusden, Chrisje de 
Keijzer, Luna Kemeling, Isa 
Kolff, Feline de Koning, An-
nan van der Kooij, Quinten 
Meijer, Silke Mensink, Fie-
ke Pekaar, Berend Pronk, 
Julia van Roosmalen, Gio-
vanni van Setten, Anne-
May Smits, Hannah Stoel-
man, Elise Tollenaar, Tyson 
Vaasen, Janna Verheijen, 
Dylan Versteeg, Lieve Vos, 
Alexander Wassink, Max 
van der Weiden, Frédérique 
de Wijs, Levi de Wilde, Stijn 
Wilhelm, Valentijn van Zan-
ten, Sanne Zoetmulder, Zef 
Zwart.
Alle kinderen van harte ge-
feliciteerd! 

Afzwemmen
15 juli 2017

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. Deze keer een be-
zoek aan camping Vogelen-
zang.
Camping Vogelenzang is de 
ultieme plek voor wie rust 
en harmonie met de natuur 
zoekt. En dat mag best ge-
zegd worden, de camping 
ligt in een prachtige bosrij-
ke omgeving. Bij de receptie 
worden de exemplaren van 
de Heemsteder aangetroffen. 
Dus wordt er gekeken of er 
zich op deze camping gasten 
bevinden, die een band met 
Heemstede hebben. Even 
een rondje over de camping 
doen, gewapend met de foto-
camera. Het wandelen op de-
ze camping is een waar ge-
noegen: het prachtige groen 
komt je tegemoet en het is 
er heerlijk rustig. Op een van 
de campingplekken staat 
een prachtig chalet. De be-
woners van dit chalet, Sjon 
en Anne Marie Belterman, 
zijn rond dit chalet een beet-
je aan het klussen. “Kom ge-
rust even kijken”, nodigt Sjon 
uit. “Wij komen uit Haar-
lem-Schalkwijk en hebben 
dit chalet zelf gebouwd in 
2013”, vervolgt Sjon. “Ik ben 
een aardige doe-het-zelver. 
We hebben hier zo’n 50m2. 
Hier zie je ons eigen kruiden-
tuintje, we hebben zelfs au-
bergines. In Schalkwijk wo-
nen wij op een flat en heb-
ben we natuurlijk niet zo’n 
prachtig natuurgebied aan 
onze voeten zoals hier.” An-
ne Marie vult aan: “We wo-
nen hier daarom de hele zo-
mer, samen met onze zoons 

van 8 en 10. Het is hier echt 
heerlijk en prachtig. Als we  ’s 
ochtends wakker worden en 
we doen de gordijnen open, 
kijk je zo op het groen. We 
zijn altijd vroeg wakker en 
dan zie je een heleboel en 
hoor je de vogels fluiten, je 
ziet vlinders. Dat is zo rust-
gevend. Kijk, daar loopt een 
haas”, roept Anne Marie plot-
seling. En inderdaad, lutte-
le meters verderop zit onge-
stoord een haas in het veld. 
Sjon: “In dat bosje daar heb-
ben we een paar keer reeën 
gezien. Maar we hebben ook 
een keer in ons tuintje op de 
vlonder herten gehad.” An-
ne Marie: “Je woont gewoon 

hier in een fantastische om-
geving. Het krantje de Heem-
steder kennen we heel goed, 
we lezen dit af en toe en blij-
ven graag op de hoogte. We 
hebben namelijk beiden in 
Heemstede gewoond. Ik heb 
25 jaar aan de Franz Léhar-
laan gewoond. We komen 
nog graag in Heemstede.” 
“En ik ben geboren en opge-
groeid in de Indische buurt, 
in de Sumatrastraat”, ver-
volgt Sjon. Samen hebben we 
ook nog aan de Spaarnzicht-
laan gewoond. We gaan nog 
steeds af en toe graag naar 
Heemstede.” 

Bart Jonker

De Heemsteder gaat kamperen
Nabij de natuur op camping Vogelenzang

Kinderfysiotherapiepraktijk Poelmann-Van Dijk 
derde bij Klant Awards 2017

Heemstede - Donderdag 29 juni werd de 
uitslag van het klantenonderzoek onder the-
rapiepraktijken door Qualiview bekend ge-
maakt. Het onderzoek richt zich op de waar-
dering door klanten. Praktijk voor kinderfy-
siotherapie Poelmann-Van Dijk heeft zich als 
derde gekwalificeerd in de categorie ‘meest 
gewaarde fysiotherapiepraktijk’, uit een be-
oordeling van 3600 fysiotherapiepraktijken . 
Klanten worden daarbij gevraagd een vra-
genlijst in te vullen. Daarnaast worden er re-
views gehouden. Uit de review analyse van 
de winnaars blijkt dat naast het daadwer-
kelijk verhelpen van de klachten, met na-
me oprechte belangstelling en een luiste-
rend oor zorgen voor de zeer hoge waarde-

ringen. Ook het krijgen van advies over ‘hoe 
thuis om te gaan met de klachten of oefe-
ningen te doen’ wordt bijzonder gewaar-
deerd zeker wanneer dit gebeurd met op-
bouwende woorden. De praktijk Poelmann-
Van Dijk werd gewaardeerd met een 9,5. De 
praktijk Poelmann-Van Dijk bestaat dit jaar 
vijf jaar en is ontstaan door samenvoeging 
van twee afzonderlijke praktijken. Naast 
twee fysiotherapeuten zijn er twee logope-
disten en een kindercoach aan de praktijk 
verbonden. De praktijk biedt hulp aan kin-
deren van 0-18 jaar. Baby’s worden aan huis 
behandeld; voor kinderen vanaf de peuter-
leeftijd staat de praktijkruimte aan de Duin- 
en Vaart in Heemstede ter beschikking.

Midzomerbuffet, traditionele 
afsluiting seizoen bij Eethuis de Luifel
Heemstede - Donderdag 27 
juli is er een Midzomerbuf-
fet bij WIJ Heemstede. Tradi-
tioneel wordt het seizoen bij 
Eethuis de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, hiermee af-
gesloten. Die dag staat vanaf 

17.15 uur een heerlijk buffet 
klaar, afgesloten door diver-
se toetjes. Kosten zijn 9,95. U 
kunt aan tafel tussen 17.15-
18.00 uur. Reserveren kan 
tot 10.00 uur op de dag zelf: 
5483828. 
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 Supreme Selective 
konijn 3 kg

Complete en evenwichtige voeding die 
de spijsvertering verbetert. In elk brokje 
zitten alle benodigde voedingsstoffen.

Cavalor Tradition 
paardenmuesli bonusbag
Havervrije mix met alle noodzakelijke 
voedingsstoffen voor een evenwichtig 

paardenrantsoen. Prijs 9.95

Whiskas 
maaltijdzakjes 12 stuks

Heerlijke maaltijd voor de kat in gelei of saus.
In de smaken vlees of vis.

Krabmeubel Houston
Compacte krabpaal met meerdere zachte 

ligplaatsen, stevige palen van sisaltouw en 
slaaphok. Diverse kleuren. Hoogte 109 cm.

Premium Care lam & rijst
bonusbag 15+2 kg

Kwaliteitsvoeding voor volwassen honden 
met een gevoelige spijsvertering. Prijs 45.95

Drinkfontein hond of kat
Stimuleert drinken van hond of kat dankzij 

continu stromend water. Geluidsarm. 
Inhoud 1,5 ltr.

Hondenzwembad Doggy Dip
     Heerlijke verkoeling voor je hond tijdens 

de warme zomerdagen. Gemaakt van robuust 
en sterk materiaal. Diverse maten.

Quick Cooler 
halsband of bandana

Verkoelende bandana of halsband voor 
uw hond tijdens warme dagen. Kleur blauw. 

Diverse maten. Normaal vanaf 9.95

Fresh Breeze hondenmat
Verkoelende ligmat voor de hond 

dankzij constante luchtverplaatsing. 
Diverse maten.

Chill Out drinkfontein
Met deze fontein heeft uw hond onbeperkt 

toegang tot koel water door met zijn poot op het 
pedaal te drukken. Aan te sluiten op tuinslang.

Verkoelingsspeeltjes voor de hond
Ijskoude speeltjes voor urenlang speelplezier, 
ook tijdens de heetste zomerdagen. Diverse soorten.

15+2 kg
EXTRA

14.95

9.95
3.99

2.99

vanaf
4.99

3.99

vanaf
39.95

34.9520%
KORTING

22.95

17.95

24.95

19.95vanaf
34.95

29.95

49.95

29.95
20+2 kg
EXTRA

paardenrantsoen. Prijs 9.95In de smaken vlees of vis.

Dierenkliniek 
in onze winkel

PUPPY OF KITTEN IN HUIS?

Meer info over onze puppy- en kittenbegeleiding op willemsedierenvoeders.nl

Het eerste levensjaar is een belangrijke periode voor de ontwikkeling 
van uw huisdier. Wij geven u graag advies en bieden u en uw pup of 
kitten extra begeleiding tijdens deze opgroeifase.

Vijfhuizerdijk 72, Vijfhuizen  I  Markenburg 83, Hoofddorp  I  Dogwash  I  willemsedierenvoeders.nl 

Aanbiedingen geldig t/m woensdag 2 augustus 2017 en zolang de voorraad strekt.
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Excursies
Dinsdag 1 augustus, met 
de bus naar Brielle. WIJ 
Heemstede is organisator. 
Alle info via: 5483828. 

Jeugd
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.  

Koffie en kunst
Dinsdag 25 juli Bijeen-
komst voor ouderen. In ge-
sprek over kunst met el-
kaar. Olv Katinka Verdonk. 
14.30-16u. WIJ Heemste-
de, Lieven de Keylaan 24 
Heemstede. Kosten: 20.- 
Aanmelden: 5288510, 
Katinka Verdonk: 06-
36242137, of: katinkaver-
donk@wijheemstede.nl.

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.

Markten en beurzen
Zaterdag 26 augustus 
streek- en brocantemarkt 

in Centrum Heemstede, 
8-17u. Info: www.wch.nl.

Natuurexcursie
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.

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.

T/m 28 juli Het landschap 
van Noord-Holland ver-
beeld 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.

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

Heemstede – Luieren, zonnen, drin-
ken, eten en vervolgens weer in de zomer- 
modus: beetje baden, hapje eten, luieren en 
slapen. Het leven van een hooglander moet 
over rozen gaan, als je de mooie dieren 
een tijdje gadeslaat. En dat deed natuur- 
fotografe Marenka Groenhuijzen. Ze maak-
te diverse leuke opnamen van de grote 
bruine hooglanders die hun ‘habitat’ in 

wandelbos Groenendaal hebben. Schot-
se Hooglanders eten vooral gras en kleine-
re kruiden en af en toe jonge twijgen van 
struiken. Dit runderras is geschikt om jaar-
rond als grote grazer te worden inge-
zet. Ze hebben weinig zorg nodig en zijn 
zelden agressief. Leuke aanwinst dus, voor 
het Heemsteedse bos!                     

Fotografie: Marenka Groenhuijzen

Grazers in het Zomerbos

IN MEMORIAM
pastoor Derk de Vries
Heemstede – Zondag 9 juli overleed pas-
toor Derk de Vries.
Al vroeg mocht Derk op 24 juni, St.Jansdag, 
met zijn vader mee naar de St. Janproces-
sie in Laren. Hij hoopte altijd op regen want 
dan gingen ze met de tram van Hilversum 
naar Laren, anders was het lopen. Prach-
tig vond Derk al die pracht en praal, de ver-
sierde bogen, de vele bruidjes, priesters en 
de misdienaars in het feestelijke rood. La-
ter liep hij met de processie mee als ka-
pelaan en vond het eigenlijk maar niks dat 
je als kapelaan na de processie niet in de 
tuin uitgenodigd werd. Derk de Vries werd 
op 25 september 1928 geboren te Hilver-
sum en op 25 juli 1954 tot priester van het 
Aartsbisdom Utrecht gewijd. Hij was werk-
zaam in Naarden toen op 2 februari 1956 
de splitsing van de bisdommen plaatsvond 
en hij in het bisdom Haarlem terecht kwam. 
Na 5 jaar eerst als kapelaan en daarna als 
pastoor in Naarden, H. Vitus, werkzaam ge-
weest te zijn, werd Derk benoemd in de 
Verrijzeniskerk in Amsterdam waar hij bij-
na 15 jaar werkzaam bleef eerst als kape-
laan en daarna als pastoor. Daarna kwam 
hij naar Heemstede waar hij pastoor werd 
van de H. Bavo en waar hij tot aan zijn eme-
ritaat in 1994 zou blijven. Derk is op zondag 
28 januari 1979 geïnstalleerd in de Bavo 
door Deken B. Peters. Hij viel met z’n neus 
in de boter want in oktober van datzelfde 
jaar kon het hij 100-jarig bestaan van de 
Bavokerk vieren.

Betrokken bij de Bavo
Derk was een vriendelijke en betrokken 
priester die dienstbaar was aan mensen. 
De mensen daar ging het tenslotte om. Hij 
paste wonderwel in de organisatiestructuur 

van de H. Bavo parochie waar veel vrijwilli-
gers werkzaam waren, wat hij ook zeer sti-
muleerde. Hij richtte bijvoorbeeld in 1975 
een Vormselgroep op die ieder jaar sa-
menkwam en waar hij ook na zijn emeri-
taat acte de présence gaf. Het feit dat de 
contouren van deze structuur na 23 jaar in 
de Bavo parochie nog zichtbaar zijn, wil wel 
wat zeggen. Vooral zijn boodschap aan zijn 
opvolger, pastor Paul Visser wordt nog door 
iedere vrijwilliger van de H.Bavo heel se-
rieus genomen en nog veel gebruikt, ook 
in de diensten. “Houdt de lamp brandend.” 
Ook na zijn emeritaat bleef hij betrokken bij 
de parochie en leefde mee met het wel en 
wee.
Zijn huisgenote, Annie van der Poel, over-
leed op 18 juli 2008. Dat was een grote klap 
voor hem, en daarna werd het leven voor 
hem stiller en eenzamer, ondanks het be-
zoek dat hij kreeg. Pas nadat hij liefdevol 
werd opgenomen in Casa Carmeli te Voge-
lenzang in juni 2014, had hij weer de he-
le dag aanspraak en reuring om zich heen, 
waar hij van genoot. Morgens lekker kof-
fiedrinken in de keuken bij de zuster die de 
aardappelen schilde. Zo heeft hij de laatste 
drie jaar van zijn leven mogen doorbrengen 
met veel vriendschap om zich heen. 

Maandag 17 juli is hij begraven op het 
kerkhof Berkenrode naast ‘zijn’ Bavokerk.
Ton van den Brink 

Heemstede - Op zondag-
middag 16 juli heeft een aan-
rijding plaatsgevonden op de 
Bronsteeweg. Een automo-
bilist heeft een moeder met 
haar kind op de fiets over het 
hoofd gezien. Op het kruis-
punt kwamen de twee met 
elkaar in botsing. De vrouw 
en het kind zijn ten val ge-
komen. De politie en de am-
bulancedienst zijn ter plaat-

se gegaan. De vrouw en haar 
zoontje zijn behandeld door 
de medewerkers van de am-
bulancedienst. Behandeling 
in het ziekenhuis bleek niet 
nodig te zijn. Het jongetje 
heeft van de politie een trau-
mabeertje gekregen. Zowel 
de auto als de fiets zijn licht 
beschadigd geraakt. De be-
stuurder van de auto is met 
de schrik vrij gekomen.

Moeder en kind betrokken bij 
botsing Bronsteeweg
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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

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 19 juli 2017

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:
- Fietswrakken verwijderd
- Omgevingsvergunningen

Operatie Schone Schoenen van start
Heemstede wil hondenpoepvrij 
Hondenpoep op straat is al jaren één van grootste ergernissen onder de inwoners van 
Heemstede. Er zijn wel handhavingsacties op zogenaamde ‘hotspots’, maar toch blijft het 
probleem bestaan. Zaterdagmiddag 15 juli startte de publiekscampagne Operatie Schone 
Schoenen’ met een speciale schoenenpoetsact op de Binnenweg.

Uitvaart per boot nu ook mogelijk
Begraafplaats Herfstlaan heeft unieke 
aanlegsteiger
De Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan 
beschikt nu over een aanlegsteiger, waardoor een 
uitvaartplechtigheid per boot mogelijk is. Voor zover 
bekend is deze voorziening, direct grenzend aan de 
westkant van de begraafplaats, uniek in Nederland.
Met een eigen of gehuurd vaartuig kunnen 
nabestaanden met hun overleden dierbare over de 
Van Merlenvaart varen, om via deze aanlegsteiger 
de overleden persoon naar de laatste rustplaats 
brengen.

Toekomstbestendige begraafplaats
De komst van de aanlegsteiger is onderdeel van 
een maatregelenpakket om aan de verschillende 
wensen en vormen van uitvaarten tegemoet te 
komen. Zo zijn er meer mogelijkheden gekomen 
om na een crematie de as van een overledene 

Positieve campagne
Medewerkers van de gemeente hebben met een 
groep betrokken inwoners van gedachten gewisseld 
over de aanpak van het hondenpoepprobleem. 
Hieruit kwam naar voren dat een positieve 
communicatiecampagne gewenst is. ‘Met het 
vingertje wijzen werkt niet,’ aldus wethouder Heleen 
Hooij, ‘Daarom hebben we gekozen voor een 
positieve boodschap waarin we laten zien dat een 
schoon, hondenpoepvrij Heemstede, de norm is.’ 

Vlogger
De multimediale campagne bestaat onder andere 
uit posters langs de weg, een speciale avond voor 
hondenbezitters en video’s van de Heemsteedse 
vlogger Igor van Lamsweerde die zijn eigen 
Youtube-kanaal SupItsIgor heeft. 

Hondenpoepzakjes
De service voor hondenbezitters wordt verhoogd. 
Daarom zijn hondenpoepzakjes - naast het 
gemeentehuis – nu ook verkrijgbaar bij de 
twee Albert Heijn-vestigingen, Plus, Coop, Spar, 
DekaMarkt, Vomar en twee dierenspeciaalzaken 
(Bos en Heems). 

een plek te geven, is de aula is gerenoveerd en het 
aanbod in catering is verruimd. Meer weten? 
Kijk op www.begraafplaatsheemstede.nl 

Tot vrijdag 21 juli 17.00 uur is de Herenweg tussen Manpadslaan 
en grens Bennebroek afgesloten voor autoverkeer. 
Kijk op www.heemstede.nl voor meer informatie.



Busexcursie naar Brielle
Heemstede – Op excur-
sie, dinsdag 1 augustus, naar 
Brielle. WIJ Heemstede or-
ganiseert dit busreisje. De 
watergeuzen vervingen in 
de oude vestingstad Brielle 
de middeleeuwse stadsmu-
ren door een moderne ves-
ting die in 1713 klaar was. 
Sindsdien is er weinig veran-
derd en kunt u de sfeer van 
toen nog overal terugvinden. 
De excursie bestaat onder 

meer uit een stadswandeling 
met een stadsgids, bezich-
tiging van de Sint Catharij-
nekerk, met een indrukwek-
kende geschiedenis. Kosten: 
55,60 met MK, 58,50 zonder 
MK.  Voor de excursies van 
WIJ Heemstede moet u wel 
goed ter been zijn.   Inschrij-
ven kan d.m.v. betalen bij de 
receptie van de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Informa-
tie: 5483828.

De Sociëteit voor ouderen presenteert ‘Koffie met Kunst’
Heemstede - Op dinsdag 
25 juli begint bij WIJ Heem-
stede aan de Lieven de Key-
laan een korte serie bijeen-
komsten waarin de tijd wordt 
genomen om met een klei-
ne groep ouderen kunstaf-
beeldingen te bekijken. Ka-
tinka Verdonk gaat met u in 
gesprek om open en zonder 
oordeel te kijken naar kunst. 
Kennis van en ervaring met 
kijken naar kunst is niet no-

dig. Dus doe mee en laat u 
verrassen!  Koffie met Kunst 
is bij WIJ Lieven de Key, Lie-
ven de Keylaan 24, Heem-
stede, er zijn 4 bijeenkom-
sten van 14.30–16.00 uur 
vanaf dinsdag 25 april. Kos-
ten: 20,- euro, inclusief kof-
fie/thee. Meer info bij WIJ 
LIeven de Key, receptie tel. 
5288510, Katinka Verdonk 
tel. 06-36242137, of: katinka-
verdonk@wijheemstede.nl.

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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Johan Wagenaarlaan 58, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 168608, ontvangen 28 juni 2017

- Beethovenlaan 5, het uitbreiden van de 
badkamer, wabonummer 169128, 

 ontvangen 1 juli 2017
- Camplaan 3, het wijzigen van de voorgevel 

(revisie), wabonummer 170048, 
 ontvangen 4 juli 2017
- Alberdingk Thijmlaan 55, het uitbreiden van de 

garage en het woonhuis, wabonummer 170009, 
ontvangen 4 juli 2017

- Cruquiusweg, N 201, t.h.v. Esso Express Station, 
het vervangen van een CNG installatie in 
een nieuwe CNG installatie in een betonnen 
behuizing, wabonummer 170785, 

 ontvangen 5 juli 2017
- Linge 32, het plaatsen van een fietsenberging, 

wabonummer 170736, ontvangen 5 juli 2017
- Borneostraat 66, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 171351, 
 ontvangen 4 juli 2017
- Schouwbroekerstraat 18, het plaatsen van 

een dakopbouw en plaatsen dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 171688, 
ontvangen 7 juli 2017

- Floradreef 16, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 171568, 
ontvangen 7 juli 2017

- Scholtenlaan 6 + 8, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 169868, 

 ontvangen 3 juli 2017
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Van Merlenlaan 21,  het kappen van een 

kastanjeboom, wabonummer 153939, 
 verzonden 14 juli 2017
- J. Dixlaan 14, het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak, wabonummer 166626, 
verzonden 14 juli 2017

- Meerweg 27, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 127562, verzonden 14 juli 2017

- Duin en Vaart 25, het plaatsen van een 
fietsenschuur, wabonummer 157874, 

 verzonden 14 juli 2017
- Spaarnzichtlaan 19, het plaatsen van een schuur, 

wabonummer 163198, verzonden 14 juli 2017
- Herfstlaan 3, restauratie grafmonument van 

Vollenhoven, wabonummer 164194, 
 verzonden 14 juli 2017
- Camplaan 3, wijzigen voorgevel (revisie), 

wabonummer 170048, verzonden 14 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’.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Lanckhorstlaan en Reinier van Holylaan (project 

Volmaackt), nieuwbouw van 9 woningen, 
wabonummer 163246, ontvangen 16 juni 2017.

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

Fietswrakken verwijderd
Op 12 juli 2017 zijn in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders onderstaande 
fietswrakken (met platte banden) verwijderd:

Glipper Dreef, ter hoogte van 125:
- een zwarte damesfiets, merk Nostalgie
- een zwarte damesfiets, merk Amsterdam

Zandvoortselaan, ter hoogte van 167:
- een zwarte damesfiets, merk Limit

Zandvoortselaan, ter hoogte van 179:
- een grijze damesfiets, merk Romein

Stormvogelweg, ter hoogte van 1:
- een groene herenfiets, merk Gazelle

De fietsen zijn afgevoerd en worden voor een 
periode van maximaal 13 weken opgeslagen bij de 
milieustraat van Meerlanden aan de Cruquiusweg 47 
te Heemstede. Binnen deze periode kan de eigenaar 
zijn fiets ophalen 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.




