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Heemstede – Een ommetje om Hageveld vanaf het lyceum met 
een boog het Jan Stuytpad volgend, kom je uiteindelijk op park 
Meermond. Dit nog jonge park is ook leuk voor kinderen om te 
spelen. De fiets- of wandeltocht voert ookeen stuk langs een af-
takking van het Spaarne. Je komt langs weilanden met aardige 
vergezichten op Heemstede. Echt een plaatje, een ansicht vanaf 
het Stuytpad bezien.
Stuyt was een architect die onder meer hoofdopzichter was bij 
de bouw van de Bavobasiliek aan de Leidsevaart. Later ontwierp 
hij zelf (kerk-)gebouwen, onder meer met invloeden vanuit de 
Italiaanse bouwkunst. Hij werd geboren in 1868 en overleed in 
1934. (Bron: Wikipedia). Het pad voert uiteindelijk naar het Oude 
Slot, aan de andere kant van de Cruquiusweg, die je via een tun-
neltje onderdoor gaat. Echt een mooie vrijdagmiddagwandeling.

Joke van der Zee

Mooi Heemstede (7)

Heemstede
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ook 50+ van harte welkomBezorg de Heemsteder.

BEZORGERS/STERS
Vakantiebaantje?

gevraagd voor de best gelezen en best
bezorgde huis-aan-huiskrant!

Heemstede - “10 Jaar lang was de voortuin 
het domein van de trampoline, waar on-
ze dochter eindeloos op heeft gesprongen! 
Toen zij uit huis ging, konden we de voor-
tuin gaan veranderen. We hadden een paar 
wensen: een hoekje om te kunnen ontbij-
ten, iets met water en vooral planten waar 
vlinders en bijen op af komen”, aldus Ria van 
Breukelen en Kees Kroezen.
Hun tuin is te vinden aan de IJssellaan. Naast 
het groene gedeelte, is er aandacht voor 
decoratieve elementen. “We zijn heel blij 
met de tuin zoals hij nu is. Ook inspireert de 
tuin om zelf beelden van keramiek te ma-

ken; geen echte vissen in de vijver, maar 
keramische exemplaren die boven het wa-
ter ‘zwevend zwemmen’. De aalscholver 
staat doodstil op de rand te drogen, de ha-
nen scharrelen in het rond, en de specht 
hakt in de paal.” In het weekeinde kan er 
heerlijk worden ontbeten aan het beschutte 
tafeltje. “Het leuke is dat in de tuin elk jaar-
getijde weer iets bloeit en kleur heeft; zo 
heeft het sier-appelboompje prachtig rode 
appeltjes in de herfst. We krijgen vaak leuke 
reacties van mensen die langslopen.
Elke dag is het genieten, om even in rond te 
lopen, wat onkruid weg te plukken, en alles 

wat rond zoemt te bewonderen!” Dat staat 
vast: Kees en Ria genieten volop van hun 
tuin.

Wilt u ook meedoen aan de tuinenwed-
strijd? Stuur foto’s naar redactie@heemste-
der.nl en vertel iets over de tuin(hobby). 
Er is een mooie prijs te verdienen, beschik-
baar gesteld door het kwaliteitstuincentrum 
Nijssen Tuin uit Heemstede.

Tuinenwedstrijd Heemsteder & Nijssen Tuin 

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)

Heemstede - Harmonie St. Mi-
chael begon woensdagavond ge-
lijk met een echt fanfarenummer, 
Fanfare fort the planet’, waarmee 
het eerste applaus ook werd bin-
nengehaald. 

Een concert voor de bewoners 
van de Hartekamp is het sluitstuk 
van een aantal buitenconcerten 
dat harmonie St. Michael jaarlijks 
verzorgt. De harmonie begon 
hier tien jaar geleden mee, bij 
hun honderdjarig bestaan. Con-
certen in de wijken, op speelplek-
ken, pleintjes.
Het levert soms nog een enke-
le nieuwe muzikant op die mee 
gaat doen aan het startersorkest, 
waar beginnende muzikanten of 
herintreders die een ander instru-

ment willen bespelen, begeleid 
worden naar een muzikale car-
rière. De website www.stmichael-
heemstede.nl bezoeken is de eer-
ste stap. 

Hyde Park
Stel je voor dat je meedoet aan 
een concert op de Hartekamp 
en in die Hyde Park setting op 
zo’n woensdagavond, ‘The best 
of Bruno’, een mars van Bruno die 
hij in Hyde Park zingt. Hoe mooi 
klinkt dat in ons eigen Hyde Park 
aan de Herenweg. Guus Meeuw-
is komt binnen met ‘Brabant’ en 
alle armen gaan de lucht in. Wat 
een enthousiast publiek dat nu 
ook Hazes wil. Die moet nog even 
wachten. Er is nog een ster in aan-
tocht, op de met bloemen versier-

Groen met decoratieve elementen

Muziekavond bij de Hartekamp
St. Michael op ‘Hyde Park...’

de fiets komt Renate een solo op 
de fietsbel spelen bij het nummer 
‘The happy Cyclist’, ze kan bij het 
publiek niet meer stuk! 

Via Amy Winehouse komt Hazes 
toch nog in de toegift. “Ik slaap 

vannacht niet”, roept een bewon-
deraar van de Amsterdammer. 
Het toetje voor de muzikanten is 
een slagroomsoesje en een uit-
nodiging voor volgend jaar.

Ton van den Brink 

Kerk Valkenburgerplein doelwit lood-dieven
Heemstede - Het kerkgebouw 
van de Onze Lieve Vrouw Hemel-
vaart (OLVH) aan het Valkenbur-
gerplein in Heemstede is doel-
wit geworden van lood-diefstal. 
Het kerkgenootschap is gedu-
peerd. Bij de foto, die laat zien dat 
het lood van het dak is gesloopt, 
schrijft het bestuur:

“Het is in deze tijd een hele klus 
om reparaties aan een kerk te ver-
richten en ook financieel is het 
(met minder parochianen) tel-
kens weer een afweging. Ook is 
het niet gemakkelijk om de vak-
mensen te vinden, die weten met 

de oude materialen een en ander 
te waarborgen.
De firma die afgelopen weken 
een klus heeft verricht aan de 
voorkant en dak van de kerk had 
daar steigers voor nodig.
Die hebben helaas uiteindelijk 
ook geleid tot diefstal van gro-
tendeels al het daklood. Dit is ge-
beurd in de nacht van donder-
dag (6 juli) op vrijdag (de 7e) van-
af de zijkapel bij de kerk en het is 
een domper op dit gebeuren. Het 
is jammer dat er mensen zijn die 
het niet zo nauw nemen wat be-
treft ‘mijn en dijn’, (lees: het mijne 
en het jouwe)! De kerkgemeen-

schap zit nu met de gebakken 
peren. Die is er niet voor verze-
kerd en het herstel van de scha-
de is vele malen hoger dan het 
bedrag dat het gestolen lood op-
brengt, zo’n €200.
Wie heeft dit gedaan en waar is 
het lood gebleven?
Heeft u iets verdachts gezien, wilt 
u het dan bij het secretariaat van 
de kerk laten weten?”

De OLVH kerk raadt ieder tevens 
aan wanneer er steigers bij een 
woning staan, te zorgen dat het 
beklimmen daarvan zo lastig mo-
gelijk is. Voor eventuele dieven...

ZOMERKRANT

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

 

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

Gegrilde 
kippen-
poten
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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 22 juli, 10u.
Oude Kerk: ds. P.I.C. Terpstra. 

Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 19 juli, 9u. Eucharis-
tieviering. Past. R. Verhaegh.

Zondag 22 juli, 10.30u. Eucharis-
tieviering Bavokoor - Slotviering.

Past. J.-J. van Peperstraten.

www.parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 22 juli geen dienst.

www.rafael-nehemia.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 fi rst Holy Mass takes place at 
saturday 21/7.

www. parochiesklaverblad.n

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek
 

Zondag 22 juli, 10u:
ds. Jan Hulzebosch 
(Alphen a.d. Rijn).

www.pkntrefpunt.nl

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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 12 (Rekoert) en 14 
zijn bovenwoningen, het winkelpand 
is 16-18. Het pand is niet altijd één win-
kel geweest. Zoals vorige week ver-
teld is het woonblok gebouwd in 1921/1922. Vanuit nummer 14 
werkte in de jaren 20 schilder C.J. Corver. Volgens het Haarlems
Dagblad van 12 augustus 1929 staat nummer 14 te huur. Op
21 oktober 1942 zien we de rouwadvertentie van J.M. Visser van de
Delicatessenhandel, die op nr. 16 zat. De winkel wordt al ge-
noemd in het stratenboek van Heemstede van 1 januari 1929.
In 1940 wordt de winkel nog steeds genoemd, maar ook op 
Zandvoortselaan 179. Hoewel Visser was overleden werd de zaak 
nog voortgezet tot halverwege de jaren 50. Hierna kwam K. Sas. 
Hij had ook de zaak op nr. 179. Hoewel in eerste instantie nr. 16 
werd vermeld in zowel de krant als stratenboeken, werden dat in 
de jaren 60 de nrs. 16-18.(“4=6 supermarkt”). De toenfoto is van 
1965 uit het archief van Rekoert/HVHB.

Tot die tijd bevonden zich op nummer 18 verschillende onder-
nemers. Begin jaren 20 was dat een Haarlems bedrijf van J. van 
Wijk met als besteladres nr. 18 voor o.a. grind en zand. Op 28 sep-
tember 1929 lezen we in het HD over de ondertrouw van Jac. de 
Groot en Maria Wilhelmina Tuijn op nr. 18. Jac. De Groot begon 
een kapperszaak en in 1929 kwam er zelfs een Postagentschap 
bij. Tot eind jaren 30 zat de kapperszaak op dat adres. (Een per-
manentje kostte toen fl  10,-!). In april 1940 opende op nummer 
18 sigarenmagazijn ‘Insulinde’. Nadien werd nr. 18 toegevoegd 
aan nr. 16.

Het adresboek Heemstede van 1 januari 1993 vermeldt ‘Dieet- 
en reformhuis H. Ligterink’ op nummer 16-18, in 1986 zaten ze 
er al aldus een bouwtekening uit die tijd. Later werd dat ‘Arteka’.
Inmiddels (juli 2018) zijn er nieuwe ondernemers en heet de zaak 
‘Ekoplaza’ (biologische supemarkt). 
De nufoto van Harry Opheikens is van 16 juli 2018, een iets ander 
punt ivm grote auto’s voor de deur.

Mocht u informatie 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 (6)

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 22 juli, 10u.
Ds. H. van Popering

 
Woensdag 25 juli, 19.30u.

 Zomeravondzang
Met bekende en minder bekende 

liederen.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 22 juli, 10u.
Ds. N. Scholten

www.adventskerk.com

Regio - Er zijn 
op dit moment 
een aantal kittens beschik-
baar bij Dierentehuis Kenne-
merland! Poesjes en katertjes, 
in alle kleurtjes. Alle diertjes 
zijn heel speels en een beet-
je ondeugend. Ze zien het 
huis als een grote speelplaats. 
Hun mama’s vinden het dus 
wel tijd worden dat de katjes 
op zoek gaan naar een eigen 
baasje. 
De kittens die wij plaatsen zijn 
een week of tien oud en heb-
ben hun eerste enting ont-
vangen. Ook zijn ze gechipt, 
ontwormd/ontvlooid en ge-
checkt door onze dierenarts. 
De diertjes mogen, als ze oud 
genoeg zijn, op onze kosten 
worden gesteriliseerd of ge-
castreerd bij ons vaste die-
renarts (DierenDokters Zand-
voort).
De meeste kittens zijn opge-

groeid bij een gastopvang. 
Soms bij een gezin met kinde-
ren en soms bij andere katten 
of honden. Over deze katjes 
kunnen kan de gastopvang al 
best veel informatie geven. In-
middels hebben we ook weer 
een paar zwerfkittens opge-
nomen waar we dus wat min-
der van weten. 
Om in aanmerking te komen 
voor een kitten vragen wij 
je om een mail naar dieren-
tehuis.kennemerland@die-
renbescherming.nl  te sturen 
met je woon- en gezinssitu-
atie. Hierbij willen we graag 
weten of het kitten in een ge-
zin terecht komt, met of zon-

der andere huisdieren, en bij-
voorbeeld of de kat mettertijd 
naar buiten kan. Het is voor 
ons ook handig om te weten 
hoe vaak er iemand thuis is. 
En we willen graag even voor-
af kennis met je maken. Hier-
door kunnen wij de beste 
match maken tussen jou en je 
nieuwe huisgenootje.
Let op: bijgevoegde foto is 
NIET van de beschikbare kit-
tens!

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot 
en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch be-
reikbaar.

Kittens

en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch be-
reikbaar.

Bomen over bomen
Hemelboom 
- Ailanthus - 
alttissima
Heemstede - De Nederlandse 
naam Hemelboom heeft de naam 
te danken aan de Ailanthus mo-
luccana, die groeit op de Moluk-
ken in Indonesië.
Volgens Indonesiërs zouden de 
takken van de hemelboom tot 
het paradijs reiken.
De boom kan uitgroeien tot 25 
meter hoogte. Het blad is donker-
groen en kan wel 60 cm lang wor-
den, het grote blad bestaat weer 
uit zo’n 15 tot 24 kleine bladeren 
(dubbel geveerd).
De boom draagt groen witte 
bloemen in juni tot aan augus-
tus, daarna ontstaan de rozerode 
vruchten.
De hemelboom staat vaak langs 
brede lanen en straten.

Doordat er dat er zowel een tot 
tweehuizige exemplaren voorko-
men zal niet elke boom over gaan 
tot vruchtzetting. De boom heeft 
een goede aantrekkingskracht 
voor vlinders, een zeer decoratie-
ve boom, in de herfst verkleurt hij 
geel.

Deze toch ook bijzondere boom 
staat op de Kees van Lentsingel.

(Bron: De Tuinen van Appeltern 
website)

Bijdrage: Marenka Groenhuijzen

Informatie over 
ondersteuning 
mantelzorgers
Regio - Iedereen krijgt vroeg of 
laat met mantelzorg te maken. 
Tandem, Centrum voor Mantel-
zorgondersteuning, verzorgt in 
samenwerking met de Biblio-
theek Haarlem Schalkwijk een in-
formatiebijeenkomst over man-
telzorg. De bijeenkomst vindt 
plaats op dinsdag 31 juli van 
15.00 tot 16.00 uur, in de Bibli-
otheek Haarlem Schalkwijk (Fie
Carelsenplein 2). De toegang is 
gratis. Kijk voor meer informatie 
op www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

GEEN KRANT?
0251-674433
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Zomerpoëziewedstrijd
Heemstede - De oproep mee te doen aan de Zomerpoëziewed-
strijd slaat aan! Diverse gedichten zijn binnengekomen. Ook de 
stijl van de inzenders is divers. Dat is nu juist het leuke ervan. Zo-
veel mensen zoveel smaken zegt men maar vraag een aantal per-
sonen hun gevoel te verwoorden in een gedicht dan zijn de re-
sultaten ook uiteenlopend. Een gedicht vertelt een beetje hoe je 
bent… Schrijft de een op rijm in bloemrijke taal, de ander ver-
taalt gevoelens misschien liever in een kort maar krachtig ge-
dicht. Soberheid, melodie, woorden die niet vaak meer worden 
gebruikt… allemaal passend in de poëzie. Een grappige lime-
rick, gevoelig sonet, haiku of ode aan een verborgen liefde. Het 
kan allemaal! Er zijn twee voorwaarden voor inzenders: houd je 
aan de 16 regels en aan het thema ‘zomer’. Stuur je gedicht naar
redactie@heemsteder.nl.
De mooiste gedichten worden geplaatst. Deze week:

Mijn zomer
Lekker loom luieren
aan zee op het witte zandstrand
Op m’n dooie akker kuieren
langs een met riet begroeide waterkant
 
Of een fl ink eind gaan fi etsen
over Neerlands mooiste paden
In het zonnetje liggen nietsen
en daarna lekker pootje baden
 
De zon zorgt voor een zinderende lucht
De krekels tjirpen schel in koor
Mij ontglipt een lange tevreden zucht
Ik kom de zomer wel door!
 
Janet Bakker, Cruquius

‘Waaghalzerij op de Kwakelsebrug’
Heemstede - De stunts vanaf de 
brug over het Heemsteeds kanaal 
lijken steeds risicovoller te wor-
den. Dat laat de foto goed zien; 
op zomerse dagen springen veel 
zwemmers van de reling van de 
brug. Maar deze jongen presteert 
het om van een nog veel grotere 
hoogte het water te kiezen.

Afgelopen zondag maakte een 
lezer deze foto. Over de waaghal-
zerij schrijft hij: “Ik voer met mijn 
sloep op het Heemsteeds kanaal. 
Tot mijn verbazing zag ik jongens, 
schatting, van 10/11 jaar oud 
springen van de Kwakelsebrug. Ik 
stond ervan versteld hoe zij om-
hoog geklommen zijn. Naar mijn 
mening moet er een einde ko-
men aan deze waaghalzerij voor-
dat er ongelukken gebeuren.”
In het gemeentelijk nieuws, op 
4 juli in deze krant, waarschuw-
de de gemeente al dat dit soort 
fratsen voor eigen risico is en dat 
er gevaren kleven aan het in het 
water springen vanaf de brug. Er 
kan immers altijd iets in het water 
drijven dat je niet kunt zien aan 
de oppervlakte.

Ook opvarenden van boten zul-
len niet gecharmeerd zijn van 
een ‘hausse’ aan opspattend wa-
ter op henzelf of wellicht op ap-
paratuur die in hun boot ligt.

Zwemdiploma’s
Heemstede – Op zaterdag 14 
juli werd in SportPlaza Groe-
nendaal weer voor diploma’s 
gezwommen. Tal van kinde-
ren haalden hun felbegeerde 
A-, B- of C-diploma. Allen van 
harte gefeliciteerd!

A-diploma 
Merle Adema,  Valerie van 
Amersfoorth,  Mukhtar Ab-
du Hassan, Levi Baas,  Fre-
derique Bakker, Mau-
rits Bakker, Maila Bolk, Bibi
Boterbloem, Mats Bouwman, 
Mick van Damme, Christiano 
Daniëls, Pepijn Dijkstra, Tho-
mas van Doorn, Ruby Endho-
ven, Casper den Exter, Ben-
jamin Florie,  Jelle van der 
Goot,  Louise Gort, Marley 
de Graaf, Duuk de Haan, Em-
ma Haringsma, Lauren Heijs-
tee, Bente Hoefnagels, Odi-
lia Homan,  Lucas Hooger-
werf-Steenbergen, Norah
Hoogerwerf-Steenbergen, 
Olief Hulshof, Thijs Jonge-
jan,  Bram Kievit, Kensi Kooi-
ker, Quinzano Korzelius, 
James Langedijk, Ole van 
der Linden, Joost van Loen-
hout,  Benine van der Masch 
Spakler, Thijs van Nimwegen, 
Jens van Noord, Oscar Otte,
Rijk Otto, Elize Paternot-
te, Aryan Rahbarian, Lisan-
ne Rappange, Julian-Dean 
van der Rest, Oliver Rushton,  
Bram Schonhage, Thiemo 
Schoofs, Huibert Schotsman,  
Amélie van der Star,Hugo 
Truijers, Joep Turnhout, Thijs 
Verboven, Jack Verburg, Roe-
mer Visscher,  Mette van 
der Wal,  Khun Westendorp, 
Parker van Wichen, Indy
Woltering en Lotte Zonne-
veld.

B-diploma 
Ahmad Al Hamoud, Dean 
van Bakel, Jelle Bakker, Roos 
van Bemmel, James van den 
Bergh, Kiana Berkhout, Ru-
ben Bezemer, Esmee Blom, 
Philine de Boer, Mees van den 
Broek, Sara Noa van den Bran-
den, Lennart den Breejen, Li-
ly Bull, Charlotte Cateland, Jú-
lio van Dalen,  Suus Dieleman, 
Nathaniël Elden, Stijn Geurts, 
Marley Hagedoorn, Coen 
van’t Hof, Jasper van der Kaaij, 
Laurien van der Kaaij, Nahla 
Kazius, Liv Kerkhof,  Bowi
van Kerkwijk, Merel Kniep, 
Sofi a Kok, Benjamin Kooij-
man,  Dani de Lange, Gian-
ni Marangia, Vigo van der 
Meijde, Kyan Miller, Yuna
van Montfort, Remy Moo-
nen, Jeanette Lee, Alicia Mai 
Nguyen, Jonah Netelenbos, 
Eva Onderstal, Jill Over de 
Linden, Amanuel Overbeek, 
Feike Ploegsma, Tara van der 
Poppe, Joey Poppen, Fio-
na Posthuma, David Prinsen,
Yasmine Quee, Esmee Reg-
oor, Fien Reumann, Liz Rot-
teveel, Uma de Ruig, Domi-
nique Santifort, Max Schu-
bart, Nine Slot, Aron Spee, Iris 
Staats,  Ben  Steeghs, Alexa 
Sterneberg, Hille Suverein, 
Arie Vlaar,  Tije Vervoort, Jay-
Kelli van der Weijden, Krijn 
Wiggers, Olivier Wijma en Pe-
pijn Zuidgeest.

C-diploma 
Annemijn de Boer, Bram 
Eenhoorn, Yent Germs, Isa-
belle van Haaren, Sara Hee-
re, Tess Janse, Niek Jel-
tes, Danique Koene, Me-
lanie Kors, Tijs Leensma,
Sara Mahmoud, Moncef 
Makkaoui, Merijn Mol, Mor-
rison van de Reep,  Luca 
Schuit, Max Teeuwen,  Jo-
sephine Verschuijl, Vigo Vis,
Marie Vorst, Tibor Vos, Oskar 
Wilson en Guus Zwart.

Heemsteedse (13) door 
naar NK outdoor-dressuur
Heemstede - De Heemsteedse 
Isis Lammers, 13 jaar, heeft zon-
dag 8 juli in Hoofddorp met haar 
pony Hoppenhof’s Lennon het 
Regiokampioenschap outdoor-
dressuur van Noord-Holland ge-
wonnen in de klasse Z2 (hoogste 
ponyklasse). 
De regiokampioenschappen von-

den plaats in het Haarlemmer-
meerse Bos. Ze mag op 25 augus-
tus deelnemen aan het NK in Er-
melo.
Isis is lid van Ruitervereniging Van 
Merlen, een Heemsteedse ver-
eniging, die ‘rijdt’ bij Stal Cruqui-
us aan de Cruquiusdijk 68-B te 
Cruquius.

Wandelnet en Fietsersbond: “Onderbouwing 
provincie opheffi ng overweg Alverna rammelt”
Heemstede - Vorig jaar vernietig-
de het college van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Noord-
Holland (GS) het besluit van de 
gemeenteraad van Heemstede 
om de overweg Alverna open te 
houden voor voetgangers en fi et-
sers. 
GS onttrok de overweg alsnog 
aan de openbaarheid, waardoor 
ProRail de overweg de volgen-
de dag al kon afsluiten. Wandel-
net en Fietsersbond gingen in be-
roep. Die zaak diende op 10 juli.
 
Argumentatie
Wandelnet en de Fietsersbond 
vinden dat de argumentatie van 
provincie om de overweg te slui-
ten rammelde. Er zouden 51 in-
cidenten zijn geweest in 123 da-
gen dat de overweg open was in 
2016. “Het is bijzonder onwaar-
schijnlijk dat er vijf keer zoveel in-
cidenten zijn geweest in die 123 
dagen als in de 38 jaar ervoor.” De 
provincie had hier geen repliek 

op. ProRail gaf aan dat die ana-
lyse niet zo hard moest worden 
genomen. Toch werd beweerd 
dat de overweg twee keer zo ge-
vaarlijk is als andere overwegen. 
Onderbouwd werd deze stelling 
niet. Arjen van der Luit (Fietsers-
bond): “Bureau Movares heeft in 
2009 gesteld dat de overweg niet 
ongevals-gevaarlijk is. De provin-
cie verwijst naar een intern rap-
port van ProRail uit 2012. Maar 
dat stuk is nooit tevoorschijn ge-
komen.”
 
Beveiligen in plaats 
van opheff en?
Tijdens de rechtszaak gaf ProRail 
aan dat het beleid is om niet-be-
veiligde overwegen op te heff en: 
“Bij particuliere overwegen lig-
gen rechten. Als er discussie is 
over de openbaarheid – dat ge-
beurt vaker – dan ligt het niet bij 
ProRail maar bij de gemeente of 
provincie om daar over te oor-
delen. Als het openbaar is heb-

ben wij er mee te leven.” De Raad 
van State oordeelde in 2015 dat 
de overweg openbaar geworden 
was door verjaring. ProRail wil-
de zich echter niet neerleggen bij 
het oordeel van de hoogste rech-
ter en besloot de openbaarheid 
toch weer aan te vechten, met 
als gevolg dat de overweg alweer 
ruim een jaar is afgesloten”, zeg-
gen Fietsersbond en Wandelnet.

 De rechtbank doet geen uit-
spraak over de openbaarheid van 
het laantje. Wandelnet en Fiet-
sersbond hebben een handha-
vingsverzoek ingediend bij Bloe-
mendaal opdat het hek op het 
laantje wordt verwijderd.
Er moet dan wel een uitspraak 
komen over de openbaarheid 
van het laantje. Uitspraak over 6
weken.

Mocht  de rechter de redenen van de Provincie om de spoor-
wegovergang bij Alverna te laten sluiten ongegrond verkla-
ren – de argumenten rammelden namelijk aan alle kanten - 
dan lijkt het bijna onmogelijk om tot een bevredigende op-
lossing te komen, omdat herstel van de oude situatie tot ge-
zichtsverlies leidt bij ProRail en bewoners van het Laantje.
Toch is het van enorm belang voor de het gebied ten oos-
ten van de overgangen, onder andere de Geleerdenwijk en 
de Rivierenbuurt, dat dit bereikbaar blijft voor wandelaars/
joggers en fi etsers.
Het moet niet zo worden dat deze mooie natuurgebieden 
achter de Leidsevaart vanaf station Heemstede tot aan de 
bewaakte overgang bij Leyduin defi nitief onbereikbaar wor-
den door het sluiten van de twee onbewaakte overwegen 
die ertussen liggen.
Het is de verantwoordelijkheid van ProRail om een construc-
tieve  goede beveiliging te verzorgen voor dit soort overwe-
gen, waarvan er landelijk nog vele zijn. Ze bestaan al heus 
wel, denk aan bomen plus knipperlichten (als het geluid van 
rinkelende bellen voor aanwonenden onoverkomelijk is). Of 
desnoods een voetgangerstunneltje, kostbaar maar wel een 
defi nitieve onderhoudsvriendelijke oplossing. En er was in 
2015 al sprake van geld voor innovatieve oplossingen.
Deze overwegen sluiten gaat in tegen besluiten van de over-
heid om het verkeersnet fi jnmazig te houden, ook voor re-
creatieve doeleinden.
ProRail houdt de gemeente Heemstede in gijzeling door de 
ontsluitingsweg bij Alverna met hekken af te sluiten en niet 
aan de gemeente Heemstede over te dragen zolang het nog 
niet defi nitief zeker is dat de Overweg Alverna gesloten blijft. 
Hoe langer deze zaak duurt, des te moeilijker is de status quo 
van 2016 te herstellen is.
Maaike Vrugt 
namens Actiegroep Overweg Alverna Open

LEZERSPOST
Oplossing overweg Alverna onmogelijk?Oplossing overweg Alverna onmogelijk?

Laatste thema-
maaltijd seizoen
Heemstede - Op donderdag 26 
juli kunt u genieten van de Mid-
zomermaaltijd bij WIJ Heemste-
de. Dit is de traditionele afsluiting 
van het seizoen van Eethuis de 
Luifel. Op veler verzoek deze keer 
met een heerlijk Chinees/Indisch 
buff et: Vooraf Chinese tomaten-
soep en mini loempia’s, daarna 
bami, nasi, babi ketjap, foe yong 
hai, saté, kip terriyaki, gehaktbal-
letjes in saus, kroepoek, atjar en 
sambal en toe diverse soorten 
bavarois met slagroom en fruit-
salade. De prijs van themadiner is 
€10,25. U kunt al reserveren, via:
www.wijheemstede.nl of 023-
5483828. Reserveren kan tot ui-
terlijk 10.00 uur op de dag zelf. 
Eethuis de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. U kunt aan tafel tus-
sen 17.15 en 18.00 uur. De tafel 
staat gedekt voor het aantal per-
sonen waarvoor u reserveert.

MS-loket gelanceerd
Regio - Sinds juni dit jaar is het 
MS-loket bereikbaar. Via dit nieu-
we telefoonnummer, 0800-1066 
kunnen mensen met de ziek-
te multiple sclerose (MS) en hun 
naasten terecht met vragen over 
deze ziekte. MS is een ziekte die 
jonge mensen treft in de bloei 
van hun leven. Een chronische 
ziekte waarbij ontstekingen het 
centrale zenuwstelsel aantasten 
en diverse vormen van uitval ont-
staan. Signalen kunnen namelijk 
niet goed verwerkt worden en li-
chaamsfuncties kunnen hierdoor 
minder worden. Voor MS is helaas 
nog geen genezing mogelijk. Pa-
tiënten hebben vaak met elkaar 
samenhangende klachten. Pro-
blemen met zien, gevoelsstoor-
nissen, pijn, spasticiteit en extre-
me vermoeidheid. Bovendien zijn 
er nogal eens problemen op het 
gebied van denkvermogen en 
stemming. Kortom, MS is een in-
grijpende ziekte, niet alleen voor 
de persoon zelf maar ook voor de 
omgeving. Het beïnvloedt het le-
ven in alle aspecten, lichamelijk, 
psychisch en sociaal. En: Leven 
met MS roeptvele vragen op. 
Welke instanties het loket heb-
ben gerealiseerd leest u op:
www.msloket.nl.
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Heemstede - Het mooie weer 
houdt voorlopig aan, dus we fi et-
sen er lustig op los. Deze keer blij-
ven we wat dichter bij huis. Van-
af het Raadhuis etappe 2 van Tour 
d’Heemsteder: de pracht van en-
kele van onze buitenplaatsen met 
in het kort hun geschiedenis. 
We fi etsen de Van Merlenlaan 
op en slaan linksaf de Vrijheids-
dreef op. De bermen zijn bekleed 
met prachtige wilde zomerbloe-
men, weergaloos mooi. We slaan 
rechtsaf richting de Kinderboer-
derij en arriveren bij onze eerste 
blikvanger. 

Landgoed Groenendaal 
Dit herenhuis wordt gebouwd 
door professor Jacques Philippe 
d’Orville  compleet met een tuin-
manswoning, stallen, broeikas-
sen, koets- en wagenhuizen. Uit-
eindelijk verwerft de gemeente 
Landgoed Groenendaal in 1913. 
In 1917 exploiteren Joop Uiten-
daal en de gebroeders Verdon-
schot het etablissement als café-
restaurant. Thans staat de vierde 
generatie van de familie Uiten-
daal aan het roer in Landgoed 
Groenendaal. 

Huis te Manpad
We rijden door naar de Heren-
weg.  Bij de Konijnenberg slaan 
we linksaf. We fi etsen door tot de 
Manpadslaan. Vorige week be-
steedde de Heemsteder uitge-
breid aandacht aan de herden-

De pracht van onze buitenplaatsen
king van de Slag bij Manpad, in 
1563. De buitenplaats Huis te 
Manpad wordt ook wel de mooi-
ste parel van Zuid-Kennemerland 
genoemd. En terecht, het land-
huis is zeer fraai en omgeven door 
een prachtig park. De geschiede-
nis van Huis te Manpad gaat te-
rug tot 1634-1640, waar Corne-
lis Heuts een buitenhuis bouwde. 
Het voorste gedeelte van Huis te 
Manpad stamt nog uit deze peri-
ode. Het huis heeft verschillende 
eigenaren gehad en is het langst 
in bezit geweest van de familie 
Van Lennep, tussen 1767 en 1953. 
In 1953 kocht Jan Visser dit land-
goed en begon met een grote re-
novatie. In 1979, nog voor zijn 
overlijden, heeft hij een stichting 
opgericht die nog steeds als eige-
naar en beheerder fungeert voor 
Huis te Manpad. Het landhuis zelf 
is niet toegankelijk voor publiek, 
alleen het park is in excursiever-
band te bezoeken. Informatie: 
www.huistemanpad.nl. 

De Hartekamp
We zetten de fi etstocht voort op 
de Herenweg en zien aan onze 
rechterhand het stijlvolle Land-
goed de Hartekamp, een rijks-
monument. Het eigenlijke huis is 
gebouwd door Johan Hinlopen 
in 1692. In de achttiende eeuw 
woonde hier de bankiersfamilie 
Cliff ord en botanicus Carolus Lin-
naeus. In de tuin is het borstbeeld 
van Linnaeus te vinden. Na wat 

wisselingen van eigenaar, woon-
de vanaf 1921 mevrouw Catalina 
von Pannwitz-Roth hier, die regel-
matig bezoek kreeg van de voor-
malig Duitse keizer Wilhelm II. In 
1952 werd de Hartekamp een in-
richting voor jongens met een 
verstandelijke beperking. Op dit 
moment is de Hartekamp Groep 
nog immer een instelling voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking. Het groen wordt be-
heerd door Landschap Noord-
Holland. De tuin is toegankelijk 
voor het publiek. 

Landgoed Berkenrode
We steken de Herenweg over en 
fi etsen terug richting de krui-
sing van de Zandvoortselaan. 
Even hiervoor bevindt zich aan 
de linkerkant Landgoed Berken-
rode. We steken hier over. Van-
af 1284 zijn de eerste vermeldin-
gen van het Landgoed Berkenro-
de. Het landhuis komt pas voor in 
een bron uit 1451. Tot 1797 heeft 
het huis Berkenrode hier in ver-
schillende verschijningsvormen 
gestaan. Het huis is in bezit ge-
weest van verschillende families. 
Van 1933 tot 1945 werd Berken-
rode gehuurd door de familie Bo-
mans. Sinds 1945 is het landhuis 
een kantoorgebouw en niet toe-
gankelijk voor publiek. We fi etsen 
dezelfde route terug via Groenen-
daal naar het Raadhuis.

Bart Jonker

Ondernemersechtpaar met 30 jaar ervaring
Nieuw in Heemstede: Ekoplaza
Heemstede - Sinds eind janua-
ri heeft Arteka Natuurvoeding in 
Heemstede nieuwe eigenaren: 
Ida van Schaik en Jan Derk de 
Boer. Dit ondernemersechtpaar 
heeft reeds 30 jaar ervaring in de 
biologische branche, waarvan de 
laatste jaren als franchisenemer 
van biologische supermarktketen 
Ekoplaza in Alkmaar.  

Als natuurdrogist is Ida zeer erva-
ren in adviseren. Met tal van afge-
ronde opleidingen in de afgelo-
pen 20 jaar kunt u bij haar terecht 
met al uw vragen over natuurge-
neesmiddelen en homeopathie.
Jan Derk heeft een biologische 
landbouwachtergrond en is dus 
bekend met de volledige biologi-
sche keten. 

Toe aan een nieuwe stap kwam 
Arteka in beeld. Deze winkel past 
perfect bij het echtpaar, vanwe-
ge de combinatie natuurvoeding, 
drogisterij en dieetvoeding.
Gezien de prettige eerdere er-
varing met de Ekoplaza formule, 
werd besloten om hier wederom 
voor te kiezen.

Ekoplaza heeft landelijke bekend-
heid, een complete webshop,
het grootste assortiment met 
ruim 9.000 artikelen en actief met 
actuele thema’s zoals plasticvrij 
en de urgentie van gifvrij produ-
ceren.
Thema’s waarmee iedereen zich 
kan identifi ceren. 

De afgelopen twee weken is hard 
gewerkt om de winkel om te bou-
wen naar de Ekoplaza formule. 
Vanaf 18 juli bent u welkom in de 
vernieuwde winkel, met onder 
andere openingsaanbiedingen 
en diverse proeverijen. 
Kom kijken op de Zandvoortse-
laan 16-18, Heemstede.

Waar: Raadhuisstraat 62 in Heemstede. Na het 
vertrek van het kindvriendelijke Grut & Groot is 
opnieuw een horecagelegenheid neergestreken 
in het pand pal voor de dorpspomp. De Heerlijk-
heid beschikt over een ruime binnentuin, maar 
we nemen plaats op het terras aan de voorzijde.    
Wanneer: Vrijdagmiddag tussen 16.30 en 18.00 
uur. 
Wie zijn er: Wij zijn de enige gasten en dat is mis-
schien niet zo vreemd voor een koffi  ebar/lunch-
room die normaliter om 17.30 uur sluit. Op vrij-
dag is De Heerlijkheid echter geopend tot 21.00 
uur. 
Bestelling: Ons team bestelt witte wijn, rosé, spe-
ciaal bier en alcoholvrij bier. Voor de borrelhap 
nemen we een plankje met lekkernijen en een 
portie bitterballen. De menukaart ontbreekt, dus 
vragen we om suggesties bij de bediening.                                                                                                                                
Wij krijgen: Een glas Grüner Veltliner, een Oos-
tenrijkse wijn die fris en fruitig smaakt, een glas 
rosé La Rosaline uit de Franse Var, licht zalmroze 
gekleurd en precies de juiste (droge) smaak zon-
der wrang te worden in de afdronk. Een glas Les 
Bories, witte wijn van de Chardonnay druif, een 
glas Heineken 0% en een glas Springtij, een heer-
lijk en krachtig witbiertje van Texel. Verder een 
borrelplank met drie soorten kaas, tapenades, 
huisgemaakte aïoli en vers boerenbrood. Een 
portie bitterballen geserveerd in een mini frituur-
mandje en mosterd.
De bediening: Onze serveerster blijkt de eige-
naar van het restaurant, Barbara van Os, een zeer 
vriendelijke dame met verstand van zaken. Na 
een carrière in het bankwezen koos ze voor haar 
eerste liefde, want ze heeft het diploma van de 
hotelschool op zak. Wat een verademing als je 
precies krijgt waar je trek in hebt en geadviseerd 

wordt bij de keuze van hap en snap, zoals je van 
een goed terras eigenlijk mag verwachten.
Hygiëne: Alle glazen waren smetteloos en de
toiletten brandschoon.
De rekening: 1 glas Grüner 4,00 euro, 1 glas Char-
donnay 4,00 euro, 3 glazen rosé 15,00 euro, 2 Hei-
neken bier 0% 5,50 euro, 2 glazen Texels witbier 
7,00 euro. Een borrelplank 12,50 euro en een por-
tie van 6 bitterballen 7,50 euro. Totaal 55,50 euro.
Algemene indruk: Wij waren onder de indruk 
van de kwaliteit van de wijn, het bier, de hap-
jes, de glazen en de bediening. De prijs/kwali-
teitverhouding klopt ook, volgens het team. Wel 
een beetje jammer dat het terras aan de straat-
kant weinig uitstraalt; een afscheiding in de vorm 
van bloembakken of houten banken zou de sfeer 
en intimiteit van het terras kunnen verhogen. 
Ook het meubilair is wat eenvoudig. Dat kan niet
gezegd worden van de inrichting binnen en in 
de besloten tuin, want die is heel smaakvol en
eigentijds. De Heerlijkheid is wat ons betreft
een elegante aanwinst voor (de heerlijkheid) 
Heemstede.                                                                                                        
Mirjam Goossens

Terrassentest Zomer 2018
Deze week: De Heerlijkheid

Foto’s: Bart Jonker Productions

Landgoed Groenendaal. Huis te Manpad.

Landgoed Berkenrode. De Hartekamp.

Knuffelen met adoptielammetje Willem
Heemstede - Afgelopen vrij-
dag bezochten enkele ouderen 
van ontmoetingscentrum Luifel-
hart met begeleider Marijke Bak-
ker hun geadopteerde lamme-

tje Willem, op kinderboerderij ‘t 
Molentje in Groenendaal. Luifel-
hart is een van de ontmoetings-
centra van Stichting Kennemer-
hart. Kennemerhart biedt dien-

sten aan mensen die ouder wor-
den of ouder zijn op het gebied 
van wonen, (thuis)zorg en wel-
zijn. Zo worden tevens diverse ac-
tiviteiten en excursies onderno-
men, waaronder dit bezoek aan 
kinderboerderij ‘t Molentje. 

 “Willem is een Fries melkschaap”, 
legt Ingrid Schenk uit, beheer-
der van de kinderboerderij. “Het 
is een van de oudste schapenras-
sen in Nederland. Deze schapen 
hebben een lief karakter, maar 
moeten gemolken worden, van-
daar de naam melkschaap. De 
kinderboerderij heeft vier lam-
metjes met de fl es grootgebracht. 
De lammetjes zijn op 15 april ge-
boren.
Naast het melkschaap heeft de 
kinderboerderij enkele zwar-
te blesschapen. Alle dieren op 
de kinderboerderij zijn geadop-
teerd door organisaties of bedrij-
ven. Op deze manier wordt in hun
levensonderhoud voorzien.”

Bart Jonker Beeld: Harry Opheikens

Update 
Havendreef

Heemstede - Aan de Zand-
vaart ‘groeien’ de huizen mo-
menteel als kolen. De laat-
ste etage wordt er inmid-
dels op gezet, zodat men 
aan de muren kan beginnen. 
In de bouwput voor de on-
dergrondse garage worden 
voorbereidingen getroff en 
voor de stort van de vloer.
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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.

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 SportP-
laza in de Sportparklaan 
Heemstede. Start: 10u.
Aanmelden niet nodig, geen 
kosten. Info: Ellen Zwarter, 06-
45344593. Team Sportservice 
Noord-Holland is initiator van 
dit evenement.

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.

▲

26 juli
  Themamaaltijd Eethuis de Lui-
fel ‘Midzomermaaltijd’. Aan 
tafel tussen 17.15-18u. Kos-
ten: €10,25. Reserveren, via 
www.wijheemstede.nl of 023-
5483828, tot uiterlijk 10.00 uur 
op de dag zelf. Eethuis de Lui-
fel, 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.

T/m 1 oktober
  Expositie Cubaans artiest Car-
los Casas bij Tummers Pa-
tisserie (tearoom) ‘Vervui-
ling en bewustwording oce-
anen’. Aandacht voor goed 
doel ‘The Ocean Cleanup’. Info:
www.theoceancleanup.com. 

T/m eind december
  Inktwerken van Cubaans schil-
der Carlos Casas bij Oléron - 
specialist in vis & visgerechten, 
Zandvoortselaan 167 Heem-
stede. Thema: ‘Vis & Vis’. 

Bijen ‘lieve beestjes’
Honingslingeren en bijen-info tijdens Imkerij-dag
Heemstede - “Het zijn lieve bijen, 
die kun je gerust aaien,” De klei-
ne Evy is niet bang en haalt met 
imker Pim Lemmers een honing-
raat uit een kist en kijkt waar er 
een nieuwe bij zomaar geboren 
wordt.

Lemmers was zondag aanwezig 
tijdens de Imkerij-dag bij kinder-
boerderij ‘t Molentje.

De bijenwereld is een interes-
sante. Zondag was het druk op 
de raat. Bijen lopen handig over 
de zeskantige cellen met deksel-
tjes die bijna allemaal dicht zijn. 
Voor Evy gaat er een hele onbe-
kende wereld open. Bang voor 
een steek is ze niet, de imker staat 
er ook zonder pak bij en legt uit 
waarvoor hij die gekke pijp heeft 
liggen waar hij soms uit rookt. Als 
hij rookt denken de bijen dat er 
brand is, wat doe je bij brand? Je 
pakt je spullen en rent weg. Dat is 
precies zijn bedoeling.
Toch gestoken?
Evy is toch gestoken, denkt ze! Ze 
laat de imker een wit bultje zien 
dat kennelijk door zo’n vriende-
lijke zoemer gebeten is. “Beet-
je spuug erop en je voelt niks 
meer”, zegt Lemmers. De vader 
van Evy denkt dat de brandnetel 

de boosdoener is, want hij heeft 
op zijn blote benen ook wat bul-
tjes. Hij zoekt naar wat weegbree, 
als je daarvan de bladeren kneust 
en op de bult wrijft, dan gaat de 
jeuk weg. Weegbree staat meest-
al naast de brandnetel, je zult het 
altijd  zien, nu net niet. Evy is de 
jeuk allang vergeten maar papa 
heeft nog fl inke last. Pim Lem-
mers vertelt aan Evy dat de bij-
en van de Kinderboerderij op 
vakantie zijn geweest. Naar een 
perenboomgaard in Zwaagdijk 
West waar ze alle bomen besto-
ven hebben. Hij vertelt hoe be-
langrijk dat is voor de hele tuin-
bouw. “Geen bijen, dan ook geen 
appels, peren, frambozen, eigen-
lijk geen groenteboer meer.”

Nicole Mulder, de nieuwe wet-
houder van onder andere milieu 
en duurzaamheid en van Groen-
Links was er zondag ook. Ze kent 
de boodschap en helpt mee 
met het honingslingeren waar-
mee Mak van Lit bezig was in de 
schuur, waar een modern centri-
fuge alle honing uit de raten slin-
gert en je de honing zo in het pot-
je ziet lopen. Lekker om er even je 
vinger in te steken.

Ton van den Brink

Er gelden allerlei regels voor een VvE
Wonen in een appartement vraagt meer kennis
Regio - Juist in deze tijd verko-
pen nogal wat ouderen hun huis 
om vervolgens een appartement 
te kopen.
Juist als je nog nooit daarmee in 
aanraking bent geweest, is het 
zaak goede informatie in te win-
nen.
Je koopt nl niet het huis maar het 
gebruiksrecht. De woning of het 
appartement is van de Vereniging 
van Eigenaren (de VvE). Het is ver-
volgens de vereniging die beslist 
over allerhande zaken, zoals on-
derhoud.
U mag dus niet zomaar iets veran-
deren aan uw appartement, daar-
voor dient u toestemming te vra-
gen aan de vergadering (ALV).
Zeker als u – als handig persoon 

- gewend was in uw oude, eigen 
huis alles zelf te repareren is het 
goed te beseff en dat u niet zo-
maar even een paneel van de lift 
mag vastzetten of een lampenar-
matuur in de gang mag vervan-
gen. Met name het verven van 
het gebouw en ook de voordeu-
ren dient door een extern bedrijf 
uitgevoerd te worden.
Kortom, er gelden dus allerlei re-
gels voor een VvE.
Een ander fenomeen is het voe-
ren van een goede administra-
tie voor de VvE. Soms gebeurt 
dat door een bewoner/eigenaar. 
Het verdient echter de voorkeur 
om daarvoor een extern bedrijf in 
te schakelen. Dat kost geld maar 
dan heeft de VvE wel expertise en 

een gewaarborgde objectiviteit 
en kennis in huis en is de continu-
iteit gewaarborgd.

VvE Beheer Haarlem is een nieuw 
bedrijf maar met jarenlange er-
varing op het gebied van VvE Be-
heer. Directeur mr. Alex van Eijk 
heeft een lange ervaring in het 
vak.
De aangesloten VvE’s zijn zeer te-
vreden omdat hij net even wat 
harder loopt dan de grotere be-
drijven waar een accountmana-
ger in loondienst de vragen moet 
oplossen.
Zijn juridische kennis is daarbij 
zeer handig.

Het kantoor werkt met Twinq, 

dit is een online software pakket 
waarmee alle leden 24x7 inza-
ge hebben in hun eigen VvE ge-
gevens. Het is de digitale biblio-
theek van de VvE.

Nu heeft VvE Beheer Haarlem een 
bijzondere actie: u kunt uw be-
staande VvE administratie gratis 
laten doorlichten. Er wordt dan 
gekeken of uw VvE alles goed ge-
regeld heeft, administratief, con-
tractueel en fi nancieel. 

Indien u naar de website gaat: 
www.vbhaarlem.nl en u klikt daar 
op de banner ‘gratis VvE analy-
se’, zet u dit in beweging; wellicht 
naar een betere toekomst voor 
uw VvE.

Heemstede – Een waar paradijsje zijn de tuinen bij KIMT (stich-
ting Kom in Mijn Tuin) op dit moment. Toegegeven: de grond 
is droog maar de sierbloemen (typische moestuinbloemen)
zoals zinnia en goudsbloemen staan prachtig. Het gaat natuur-
lijk (meer) om de eetbare gewassen, teveel om op te noemen, 
die hier tot wasdom komen. Kom in Mijn Tuin is niet alleen een 
doorslaand succes voor kinderen en ouderen die hier groenten
kweken en er veel van opsteken. Daarnaast biedt dit terrein 
ruimte voor cursussen en workshops, alles op gebied van tuinie-
ren, en is de locatie gewoonweg schitterend gelegen, zo langs 
de Herenweg tegen wandelbos Groenendaal aan.

Het is Mik van der Bor die KIMT enkele jaren geleden heeft op-
gezet. Voorheen was hier de gemeentekwekerij gevestigd, la-
ter is de grond verhuurd aan een hovenier. Na enkele jaren 
werd de huur opgezegd en kwam de stichting in beeld. Zij 
mag het terrein nu gebruiken voor de kinder- en generatietui-
nen. Met behulp van een legertje vrijwilligers (waaronder Mik) 
zien de tuinen er netjes uit en wordt de groei van alle gewas-
sen nauwlettend in de gaten gehouden. De groenten zijn ook 
te koop. Dat ze lekker zijn behoeft geen uitleg. Zo natuurlijk en
biologisch als het maar kan.  
‘Kom in mijn tuin’ is een bijzonder groen natuur- en educatief 
project in Heemstede. Het doel is om kinderen, (groot-)ouders
en mindervaliden te onderrichten over natuur en gezonde voe-
ding. Het bevorderen van de kennis van én het plezier in het 

Kom in Mijn Tuin

‘Wat een mega-ui!’ Op de foto Mik van der Bor (links)
en Joke van der Zee van de Heemsteder.

EVEN LANGS BIJ...

(moes)tuineren blijft heel belangrijk voor de vrijwilligers van 
KIMT. Kijk voor meer informatie op: www.kominmijntuin.com.

Joke van der Zee

Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding in Heemstede

“Hoe heeft u van ons ge-
hoord?” vragen wij de doch-
ter na afloop van het gesprek 
waarin we samen het af-
scheid van haar moeder heb-
ben voorbereid. De dochter 
antwoordt dat we eveneens 
de uitvaart van een goede 
vriend hebben begeleid. “Jul-
lie prettige en ervaren manier 
van werken sprak me aan. Hij 
was een creatieve en muzi-
kale persoonlijkheid en jullie 
voelden goed aan welk af-
scheid bij hem paste.” 
Daar waar vroeger het tele-
foonnummer van de firma 
op de gevel of in de Gouden 
Gids stond, is nu voornamelijk 
Internet de informatiebron. 
Online platformen als Face-
book, Twitter en Instagram, 
ofwel Social Media, zijn voor 
veel mensen een onderdeel 
van hun leven geworden. Fa-
cebook en WhatsApp kennen 
miljoenen dagelijkse gebrui-
kers.
Als Brokking & Bokslag Uit-
vaartbegeleiding stellen wij 
onszelf regelmatig de vraag 
hoe wij gepast om willen 
gaan met Internet en Social 
Media, aangezien ons werk 
om professionaliteit en inte-
griteit vraagt.
Geruime tijd waren wij terug-
houdend om een “Facebook-
bedrijfspagina” te starten. Na 
wat lichte aarzeling werden 
ook wij als betrokken en stijl-
volle uitvaartonderneming 
met een bescheiden houding 
toch “lid.” Al geloven wij zelf 
vooral in persoonlijk contact, 
juist voor een (naderend) af-
scheid. Een gesprek, een ont-
moeting met ons, roept een 
gevoel bij u op, wat een ge-

schreven tekst minder doet. 
Als u met ons in gesprek bent 
nemen we de tijd om het ge-
hele afscheid vorm te geven. 
Hierbij stellen wij u gerichte 
vragen waar u wellicht nog 
niet over na heeft gedacht en 
ontvangt u een compleet kos-
tenoverzicht, zodat u zeker 
weet met welk bedrag u re-
kening kunt houden. Hierom 
kiezen wij ervoor om geen 
“kostencalculator” op onze 
website te plaatsen. 
Via Facebook publiceren wij 
onze activiteiten en delen 
wij interessante artikelen en 
evenementen binnen ons 
vakgebied. Daarnaast plaat-
sen wij onze zelf geschreven 
columns, waarin wij u infor-
matie vertellen over verschil-
lende onderwerpen. Wij mer-
ken dat naast Social Media de 
krant, zoals de Heemsteder, 
gelukkig ook nog veel gele-
zen wordt, aangezien men-
sen na een uitnodiging in de 
krant op onze lezingen afko-
men. Daar blijven wij ons van 
bewust. 
Als u op de hoogte gebracht 
wilt worden van interessante 
activiteiten, artikelen of eve-
nementen binnen ons vakge-
bied, volgt u dan onze Face-
bookpagina. 

Iedere eerste maandag van 
de maand van 16.00 tot 18.00 
uur staat de deur voor u 
open aan de Herenweg 92 in 
Heemstede. Een afspraak ma-
ken is niet nodig.
U kunt vrijblijvend binnen 
lopen om kennis met ons te 
maken, de sfeer te proeven, 
ons Afscheidshuis te bekijken 
en al uw vragen te stellen.

Ons vaste team van uitvaartbegeleiders Ons vaste, flexibele team van uitvaartbegeleiders

Social Media

gevoel bij u op, wat een ge en al uw vragen te stellen.

Ons vaste team van uitvaartbegeleiders Ons vaste, flexibele team van uitvaartbegeleiders

Waagexpositie
Het hart van de schilder
Regio - De komende vier weken 
exposeert Frouwine de Graaff  uit 
Overveen in De Waag aan het 
Spaarne in Haarlem.

Desideratum luidt het thema van 
haar tentoonstelling, een intrige-
rend thema dat haar op het lijf 
geschreven is, want naar de let-
terlijke betekenis ‘Het gewenste’ 

of nog beter ‘Het verlangde’ zegt 
deze titel alles over haar schilder-
proces.

Te zien: donderdag 19 juli tot en 
met zaterdag 11 augustus in Ga-
lerie De Waag, Spaarne 30 te 
Haarlem.
Info: www.kzod.nl en
www.elfde-muze.nl.



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 18 juli 2018

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

Toegankelijke website voor iedereen
De website van de gemeente Heemstede moet 
toegankelijk zijn voor iedereen. Alle mensen, 
met wat voor beperking dan ook, moeten 
hiervan ‘gewoon’ gebruik kunnen maken. We 
hebben Dominieke Bos bereid gevonden om 
onze website te testen op gebruiksgemak. 
Dominieke heeft een visuele beperking; ze 
ziet nog maar 3%. Zij heeft verschillende 
voorleestools geprobeerd en de website 
beoordeeld op toegankelijkheid. Met haar 
bevindingen gaan wij aan de slag, maar we 
hebben meer ervaringen nodig.
Heeft u ook tips of wilt u deelnemen in ons 
testpanel? Stuur een e-mail naar 
onlineteam@heemstede.nl of een Whatsapp 
naar 06 10 98 76 87.

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

Wat kunt u zelf doen tegen 
woninginbraken?
Wacht niet tot het te laat is en volg deze tips op: 
- Op vakantie? Licht de buren in
 Zij kunnen op uw woning letten en deze 

een bewoonde indruk geven. Download 
de burenkaart via www.politiekeurmerk.
nl/zomercampagne en noteer daarop uw 
vakantiegegevens zodat uw buren weten 
waar ze u kunnen bereiken in geval van 
nood.

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

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

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

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

Op vakantie? 
Licht de buren in!

INBREKERS GAAN NIET 

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

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

Bibliotheek Heemstede 
gesloten in augustus
Eind juli krijgt Bibliotheek Heemstede de 
sleutel van het verbouwde pand aan het 
Julianapein 1. In augustus is de bibliotheek 
gesloten voor het gereed maken van de 
nieuwe inrichting. Vanaf maandag 3 september 
bent u weer van harte welkom !

Wilt u materialen lenen, reserveren 
of terugbrengen? 
Dan kunt u in augustus terecht bij de 
andere vestigingen van de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland.. Kijk voor meer informatie over 

het laatste nieuws 
en de openingstijden op 
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

Bibliotheek in Plein1
Plein1, de nieuwe naam van het 
multifunctionele gebouw, herbergt na de 
verbouwing naast de bibliotheek en politie 
ook andere maatschappelijke organisaties 
en horeca. Hiermee gaat het gebouw een 
brede ontmoetingsplek voor heel Heemstede 
worden.

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.

Werk
aan de
weg 

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

Werk
aan de
weg 

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

Bennebroek: tussen 23 en 27 juli voert 
netwerkbeheerder Stedin werkzaamheden 
uit op de Bennebroekerlaan vlakbij het 
kruispunt Schoollaan-Binnenweg-Meerweg. 
Ter hoogte van het werk wordt autoverkeer via 
één rijstrook geleid. Op en rond het werk zijn 
overdag verkeersregelaars aanwezig.

Werk
aan de
weg 

Verwijdering 
gemeentelijke bomen 
- Molenlaan 4: 1 ceder (dood, herplant van 1 

nader te bepalen boom)
- Zernikelaan, ter hoogte van Van ’t Hofflaan 

1: 6 iepen (ernstige beschadiging riolering 
door boomwortels, geen herplant)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 
1 augustus 2018 reageren via gemeente@
heemstede.nl of telefonisch via (023) 548 57 
78. Deze publicatie is een aankondiging van 
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Van Merlenlaan 11, het renoveren en 

het uitbreiden van een woonhuis en de 
bouw van een kelder, het wijzigen van de 
voorgevel en plaatsen dakkapellen op de 
zijgeveldakvlakken, wabonummer 306376, 
ontvangen 5 juli 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Rijnlaan 55, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
302261, verzonden 16 juli 2018

- Spaarnzichtlaan 6, het uitbreiden van een 
woonhuis en de bouw van een kelder 
onder de uitbouw, wabonummer 298858, 
verzonden 10 juli 2018

- Van Merlenlaan 4, het samenvoegen van 2 
gesplitste wooneenheden, wabonummer 
285861, verzonden 10 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’.

Iets gevonden 
of verloren?

Ga naar heemstede.nl/meldpunt



Jeugd van HBC had weer een topweekend
Heemstede - Al vele jaren wor-
den er, voordat de schoolvakan-
tie begint, jeugdclubkampioen-
schappen georganiseerd door 
de enthousiaste jeugdcommissie 
van tennisvereniging HBC. 

Nog nooit hebben ze met zulke 
geweldige weersomstandighe-
den gespeeld. Met ongeveer 100 
deelnemers en deelneemsters in 
de verschillende leeftijdsgroe-
pen, was de inschrijving dan ook 
een succes. De start was op vrij-
dag 6 juli met wedstrijden voor 
de jeugd van 10 t/m 17 jaar, die 
vervolgens iedere middag en in 

het weekend hun wedstrijden in 
hun poule konden spelen. Er zijn 
in totaal bijna 100 wedstrijden op 
het park van HBC gespeeld!
Vooral op de woensdagmiddag 
wanneer de jongste jeugd speel-
de. Banen vol met enthousiaste 
kids, die onder begeleiding van 
de trainers leuke wedstrijdjes lie-
ten zien. Uiteraard met een span-
nende pot ‘Around the Table’ als 
afsluiter. De jongste jeugd ging 
allemaal met een mooie beker 
naar huis!

De oudere jeugd heeft afgelopen 
zondag onder grote belangstel-

ling van ouders, opa’s en oma’s 
en vrienden de �nale partijen 
gespeeld. Voor sommige ouders 
waren de partijen te spannend 
om naar te kijken, dus zij genoten 
van een hapje en een drankje op 
het gezellige terras. Alle �nalisten 
gingen met een echte beker naar 
huis. Na het maken van een  foto 
van alle kampioenen, ter herin-
nering aan deze geslaagde club-
kampioenschappen, werd een 
mooi kampioenschap afgeslo-
ten. Via de website van de vereni-
ging, www.tvhbc.nl, kun je genie-
ten van de leuke foto’s die er ge-
maakt zijn.

Winnaars Jeugd Club kampioenschappen 2018
Oranje  2 Bas van de Guchte
   1 Florian Benjamins
Jongensdubbel/meisjesdubbel Groen 2 Roos Arkenbout & Katerina Langedijk
   1 Daniel Rensman & Frederik Roerink
Jongensdubbel/Gemengddubbel Groen 2 Mick Gerritsma & Djairo Broerse
   1 Jack Uitendaal & Axel Vos
Jongensenkel/Meisjesenkel Groen 1 2 Tijn van Ree
   1 Roos Arkenbout (enige meisje!)
Jongensenkel Groen2  2 Tobias Aalbers
   1 Djairo Broerse
Meisjesdubbel t/m 17  2 Evgeniya Langedijk & Demi Dirkje de Bruin
   1 Kiki Versteijnen & Demi Burgman  
Jongensdubbel t/m 17  2 Jip Roerink & Kasper Roerink
   1 Youri Hemelaar & Victor Westdijk
Gemengddubbel t/m 17  2 Suus Luiken & Jimmie Sanders
   1 Fleur Versteijnen & Guido Jairth
Meisjesenkel t/m 17  2 Suus Luiken
   1 Annelot van der Linde(2e jaar op rij)
Jongensenkel t/m 17  2 Youri Hemelaar
   1 Jip Roerink

Nieuw bij WIJ Heemstede
Eet jezelf weer lekker in je vel
Heemstede - Je voelt je vaak moe 
en futloos. Je zou je wel meer 
energie willen hebben en je weer 
�t willen voelen. Gezond eten kan 
je daar bij helpen. Maar hoe doe 
je dat? Wat kan je wel eten en wat 
niet? Waar haal je lekkere recep-
ten vandaan? Wij Heemstede or-
ganiseert een cursus met zinvol-
le tips waarmee je direct aan de 
slag kunt. Docent Karlijn Bluijs is 
zelf dol op koken én op eten. Het 
tweede deel van de workshop ga 
je dan ook samen aan de slag in 
de keuken. De cursisten maken 
snelle, simpele, maar o, zo lekke-
re gerechten. Ook krijgen zij leu-
ke opdrachten om je oude eet-
gewoontes los te laten en te ver-

vangen voor nieuwe gezonde ge-
woontes. Naast kookgek is Kar-
lijn ook orthomoleculair thera-
peut (voedingsgeneeskundige). 
Zij helpt vrouwen om meer ener-
gie te krijgen en letterlijk en �-
guurlijk weer lekker in hun vel te 
komen zitten. Meer info op www.
voeding is kracht.
‘Eet jezelf weer lekker in je vel’ 
start op donderdag 1 november 
en een cursusmiddag duurt van 
15.00 tot 17.00 uur. Er zijn 5 bij-
eenkomsten bij WIJ Heemstede 
in de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Opgeven kan via
 www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.nl of
023-5483828.

Tennis tegen Parkinson
Djokovic, Kroatië, Froome...
verloren allemaal van (team) Gijs
Heemstede - De 9e etappe van 
de Tour de France, de �nale van 
Wimbledon én de �nale van het 
WK... allemaal op één zondag-
middag. Een Walhalla voor ware 
sportliefhebbers, dus thuis-ach-
ter-de-buis zou je zeggen. Maar 
ook op tennispark Groenendaal 
bij tennisvereniging Merlenhove 
in Heemstede was het zondag 15 
juli een en al sportiviteit wat de 
klok sloeg. Djokovic of Anderson, 
Frankrijk of Kroatië, Froome of 
Dumoulin... ze verloren allemaal 
van (team) Gijs!

Vanaf lunchtijd stroomden de 
honderd deelnemers aan de 
tennisclinics toe en ondanks de 

krachtige zomerzon waagden 
de meesten zich urenlang op de 
baan voor de adviezen van ge-
weldige coaches en een spor-
tief of fanatiek partijtje tennis. Ui-
teraard ging het die middag niet 
over winnen of verliezen. Hoewel 
er één hardnekkige tegenstan-
der is waar hard tegen gevoch-
ten wordt: de ziekte van Parkin-
son. De jaarlijkse tennisclinic is 
een van de vele sportieve en cre-
atieve manieren van Team Gijs 
om geld in te zamelen voor cru-
ciaal onderzoek. Naast deelna-
me en het luisteren naar live gi-
taarmuziek was er een loterij, een 
wijnproeverij en een barbecue. 
Alles voor het goede doel. De op-

brengst van de dag: ruim €3.000! 
Dit grandioze bedrag gaat op 1 
september mee naar Valkenburg. 
Dan zitten Parkinsonpatiënten 
met vrienden en zorgverleners 
op de �ets om onderzoeksgeld 
bij elkaar te trappen en aandacht 
te vragen voor Parkinson. Wieler-
liefhebbers kunnen zich nog op-
geven voor deze BikevoorParkin-
son of Team Gijs supporten via 
een van de vele actiepagina’s o:
www.voorparkinson.nl.

Na de �nish op de Cauberg zal de 
cheque met het eindbedrag wor-
den overhandigd aan Professor 
Bas Bloem van het Radboudumc 
en ParkinsonNet.

Beeld: Hans van der Weijden

Voetbal in de regio
44 teams strijden om de MidWest Cup
Regio - Naast de competitie en 
KNVB-beker is de MidWest Cup 
de derde prijs die een club uit de 
regio IJmond-Haarlem-Haarlem-
mermeer-Bollenstreek-Heem-
stede-Zwanenburg-Zandvoort 
kan winnen in een seizoen. Vori-
ge week vond de loting voor de-
ze cup plaats.

De 21e editie van het toernooi, 
waarvan de oude naam HD Cup 
is, heeft dezelfde opzet als voor-
gaande edities. 44 deelnemen-
de teams zorgen voor 149 wed-
strijden t/m de �nale medio mei 
2019 op het complex van de hui-
dig cuphouder: SV Spaarnwoude 
in Spaarndam. Regionale 1e voet-
balteams uit het ‘midwesten’ van 

Nederland strijden voor de Mid-
West Cup.
De 44 teams werden in een druk-
bezochte en sfeervolle loting-
avond bij HFC EDO door voorma-
lig topscheidsrechter Ruud Bos-
sen en Telstar directeur Pieter de 
Waard aan elkaar gekoppeld. Or-
ganisator SportConnection zet 
als hoofdsponsor het toernooi 
voort en werkt samen met het be-
kende platform Voetbal in Haar-
lem. Samen zetten zij de schou-
ders onder de 21e editie van de 
Cup. De deelnemende teams van 
seizoen 2018-2019 uit de eerste 
t/m vijfde klasse van het ama-
teurvoetbal spelen eerst drie (oe-
fen)wedstrijden in de poulefase. 
Daarna spelen de 16 beste teams 

de knockoutfase die eindigt met 
een �nale medio mei op het com-
plex van titelverdediger/Cuphou-
der SV Spaarnwoude.

Het speelgebied beslaat het mid-
westen van Nederland; van Be-
verwijk tot de Bollenstreek en van 
Zandvoort tot Rijsenhout. Opval-
lend bij de loting was de koppe-
ling van HYS en Alliance, die bei-
den hun zaterdag- én zondag-
teams bij elkaar in een poule te-
recht zagen komen. Het cupsei-
zoen start op 13 augustus  en de 
poulefase wordt gespeeld t/m 26 
september.

Meer informatie op:
www.voetbalinhaarlem.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 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’.
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