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Uw tuin in de STOMERIJ EN
WASSERIJ
krant en op
depot
SIGAREN
Facebook?
SPECIAALZAAK

Tuinenwedstrijd De Oosteinde

Aanpak tuin had letterlijk
veel voeten in de aarde
Heemstede – Karina Zonneveld stuurde deze
foto in. Voordat haar tuin aan de Beethovenlaan
43 zo mooi was, moest wel wat werk worden verzet. Ze vertelt: “Negen jaar geleden zijn wij in de
Beethovenlaan komen wonen. De tuin was een
weelderige mix van veel bomen en een beetje gras. In de zomer van 2006 zijn we begonnen
met de tuin aan te pakken. Dat had letterlijk veel
voeten in de aarde! Na de aanleg van een flinke
grasmat en een terras, bleek dat de tuin het regenwater niet goed kon afvoeren. Ineens was de
tuin een vijver van 5 bij 9 meter geworden.

Doet u mee? Stuur dan uw foto in op redactie@heemsteder.
nl en beschrijf in het kort waarom uw tuin of terras zoveel voor
u betekent.
De tuinenwedstrijd duurt tot en
met eind augustus.

**

PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

TroTs van de keurslager

De tuinenwedstrijd is inmiddels
een doorslaand succes. Veel
mensen weten de ‘weg’ naar
de redactie te vinden en sturen
mooie foto’s in van hun trots, de
voor- of achtertuin of leuk aangekleed terras.
Foto’s worden sowieso op de Facebookpagina van de Heemsteder geplaatst, ze kunnen daar
worden ‘geliked’ en dat zal zeker meewegen voor de jury van
Tuincentrum de Oosteinde. De
allermooiste tuineigenaar mag
een waardebon van 125,- euro in ontvangst nemen, beschikbaar gesteld door het tuincentrum aan de Zandlaan in Bennebroek én het filiaal in Vijfhuizen.

Gegrilde

kipdrumsticks
4 voor

3.25

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

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.

**

Het gras en het terras moesten er weer uit en
er moest een afwateringssysteem worden aangelegd. Daarna zijn we langzaam de borders
gaan vullen (ieder jaar wat erbij). Vorig jaar hebben we de achterzijde van de tuin gedaan. Eerst
stonden er vijf doorgeschoten en kromgegroeide coniferen, overwoekerd met hedera. Door de
vele sneeuw van twee winters, vielen de coniferen om en hebben we alles weggehaald. Steeds
iets planten of verplanten en dan kijken of het
mooi staat én goed aanslaat, is altijd weer leuk
en geeft veel voldoening.”

Ook Heemstede geschokt door
vliegramp Malaysia Airlines
Heemstede – Zoals door de hele wereld, ging ook door de inwoners van Heemstede een
schokgolf van ontzetting heen
toen het tragische nieuws bekend werd dat een Boeing 777
met vluchtnummer MH17 van
Malaysia Airlines neergestort is
in Oekraïne, afgelopen donderdag 17 juli.
Maar ook woede, omdat het toestel op circa 10 kilometer hoogte met een raket uit de lucht ge-

schoten is. Geen van de 298 inzittenden overleefde de rampvlucht, waaronder 193 slachtoffers met de Nederlandse nationaliteit. Onlangs gaf Malaysia
Airlines de passagierslijst met
de namen van deze vlucht vrij.
Het onderzoek door experts naar
de daadwerkelijke toedracht is
in volle gang op een strijdtoneel van politieke spanningen.
De eerste prioriteit van de Nederlandse regering is echter de

overledenen zo spoedig mogelijk
naar Nederland terug te brengen, zodat de nabestaanden op
gepaste wijze afscheid kunnen
nemen. De inwoners van Heemstede leven mee met de nabestaanden en voelen de pijn, verslagenheid, het verdriet en het
onbegrip. Als rouwbetuiging
voor de omgekomen slachtoffers, hing afgelopen vrijdag 18
juli de Nederlandse vlag halfstok
bij het Raadhuis van Heemstede.

Geen van de inzittenden kwam
uit Heemstede. Ondanks dat is
het goed denkbaar dat zich onder de slachtoffers familieleden
of vrienden van Heemstedenaren bevinden. Voor hen heeft het
Ministerie van Buitenlandse Zaken een speciaal telefoonnummer opengesteld: 070-3487770.
Tevens heeft het Ministerie van
Buitenlandse Zaken een condoleanceregister geopend, waarop u uw medeleven kunt be-

tuigen: http://www.condoleance.nl/14875/slachtoffers-vluchtkl4103-mh017-naar-kuala-lumpur.html.
Ook de redactie van de Heemsteder vernam het nieuws met
verslagenheid en ontzetting. Namens het gehele redactieteam
wenst de Heemsteder de nabestaanden alle kracht en sterkte
toe om dit afschuwelijke verlies
te verwerken.
De redactie
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De ramp

COLOFON

Aarzelend klinkt het kloppen aan de buitendeur. De moeder des huizes doet open. Na een
korte mededeling laat zij zich vallen, de twee vertegenwoordigers van het leger zwijgen met
pijn in hun ogen. Het is een grote, onberispelijke vrouw, deze moeder. Evenwichtig. “Drie
zonen van u zijn gedood”, zeiden ze haar. En de moeder restte niets anders dan zich te laten
vallen. Los van de grond, van de aarde, van de wereld waar een oorlog woedde die drie van
haar vier zonen had afgenomen.

van 1930

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Het is een scène uit de Amerikaanse oorlogsfilm ‘Saving Private Ryan’ die mijn gedachten
vulde, toen ik van de vliegtuigramp hoorde in Oekraïne.
Als verslagenheid woorden overbodig maakt, als er voor onbegrip geen regels zijn, als
verdriet meteen verdooft en als woede aanvoelt als sterven.
Zo moet het ongeveer voelen, denk ik, als je hoort dat een persoon van wie je houdt nooit
meer terugkomt.

Adventskerk
Aerdenhout

Deze ramp raakt elke Nederlander. Het is als een olievlek van verdriet; de kringen in het
water breiden zich uit van naaste familieleden naar vrienden, bekenden, scholen, bedrijven
en u en ik.
Een olievlek van woede; nietsvermoedende vakantiegangers grofweg doodgeschoten.
Toevallige reizigers die in vrede leefden maar in oorlog verzeild raakten, hoog boven in de
lucht, onwetend over hun lot. De kringen in het water van woede breiden zich uit van de
barbaarse, laffe uitvoerders naar hogere kringen. Kringen waarin wordt geleid maar nooit
geleden. Leiders die standhouden, doch nooit schijnen te vallen. Zoals een moeder die haar
drie zonen liet aan de oorlog.
Joke van der Zee.

Zondag 27 juli, aanvang 10:00
uur. Voorganger Ds. H. van Es
(Heerlen).

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 3 augustus, aanvang
10:00 uur. Voorganger Ds. H.
Binnenmarsch (Alphen a/d
Rijn).
Zondag 10 augustus, aanvang
10:00 uur. Voorganger K. Blei
(Haarlem)

Onbekend Heemstede

Kerken toen en nu deel 10:
‘De Oude Kerk’
In de serie over de Heemsteedse kerken gaan we verder met
De Oude Kerk op het Wilhelminaplein.
Je kunt het de Kerk der Heem-

Oude Kerk toen, 1900.

steedse kerken noemen, zeker
als we het over de geschiedenis
hebben. We kunnen het hier lezen: http://ilibrariana.wordpress.
com/2012/03/30/de-oude-kerk-

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
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

in-heemstede/. In 1347 start de
bouw van de Rooms-Katholieke
kapel, gesticht door graaf Willem
IV (en ridder Gerrit van Heemstede). Tijdens het beleg van
Haarlem in 1572 is er een gedeeltelijke verwoesting. In 1623
de eerste steenlegging door Nicolaas Pauw en in 1624 start
de bouw van de Gereformeerde (Hervormde) kerk op de fundamenten van de middeleeuwse
kapel. Diverse verbouwingen en
restauraties heeft de kerk ondergaan, waarvan in 1994-1997 de
grootste.
De prachtige toenfoto uit 1900 is
uit het NHA. Hoe anders is het
beeld van Harry Opheikens van
juli 2014. Laten we hopen dat dit
spoedig aangepast gaat worden.
Heeft u nog meer foto’s of informatie dan kunt u ook mailen
naar de Historische Vereniging
Heemstede-Bennebroek (webmaster@hv-hb.nl) of foto’s inleveren bij het kantoor van De
Heemsteder, Camplaan 35. Wij
zorgen er dan voor dat de foto
gescand wordt, u krijgt het origineel terug. Vertel uw verhaal erbij en misschien hebben andere
lezers wel aanvullingen.

Oude Kerk nu, 2014.

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

Voor meer informatie over de
HVHB kunt u terecht op onze
website “www.hv-hb.nl”. Hier
kunt u ook – als u die heeft – uw
vragen stellen.

Het Trefpunt
Regio - Trefpunt Bennebroek
houdt zondag 27 juli een viering met dr. G. Heitink.
Het betreft een gezamenlijke
dienst met de PKN Heemstede en deze vindt plaats in het
Trefpunt aan het Akonietenplein te Bennebroek.
Aanvang: 10.00 uur.
Tevens crèche.

PKN Heemstede
Zondag 27 juli dienst in Trefpunt, Akonietenplein, Bennebroek met dr. G. Heitink, gezamenlijke dienst, aanv. 10.00
uur.
Tevens crèche voor kinderen
tot 4 jaar.

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
OplagE: 15.375
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 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, telefoonnummer 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 het recht
om brieven in te korten of niet
te plaatsen.
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 toestemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl
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Hersenstichting zoekt collectanten!
Heemstede - Op dit moment
leeft een half miljoen mensen
met ernstige, beperkende en
blijvende gevolgen van een hersenaandoening, hersenziekte of
hersenletsel. Daarbij kunt u denken aan ADHD, beroerte, coma,
dementie, depressie of migraine. 1 op de 4 mensen krijgt ooit
te maken met een hersenaandoening. De Hersenstichting zet
zich in voor al deze mensen en
stel zich tot doel hersenaandoeningen te voorkomen en genezen en ervoor te zorgen dat patiënten een zo volwaardig mogelijk leven kunnen leiden. Hiertoe
zamelt de stichting geld in dat
besteed wordt aan wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en
projecten voor patiënten.
Voor de jaarlijkse collecte die
plaatsvindt van 2-7 februari 2015
worden collectanten gevraagd.
U kunt zelf aangeven in welke

straat en hoeveel uur u wilt lopen. Wat u ook doet, u helpt uw
medemens ermee. Twee uurtjes
collecteren voor al deze mensen,
dat is een kleine moeite voor een

INGEZONDEN

groot effect. Meld u aan als vrijwilliger. Via tel: 070 – 360 48 16
of stuur een mailtje aan info@
hersenstichting.nl Voor meer info: www.hersenstichting.nl.

Nog op zoek naar sponsors en vrijwilligers

Zomerfestijn in speeltuin Haarlem Oost
Regio – Vrijdag 25 juli zal speeltuin Haarlem Oost een groot zomerfestijn organiseren voor jong
en oud in samenwerking met
ONAIR-Events. Vanaf 13.00 uur
tot 17.00 uur zijn er voor de kinderen diverse spellen uitgezet.
Ook zal er een suikerspinkraam
staan en kunnen de kinderen
lekker springen op een springkussen.
Tevens is er een mogelijkheid
om geschminkt te worden. Deel-

name voor leden is 3,50 euro en voor niet-leden 5,00 euro.
Tot 17.00 uur kunnen de kinderen ook hun spulletjes verkopen
op een minirommelmarkt. Hiervoor kunnen ze zich aanmelden
bij de speeltuin. Om 16.00 uur
kunnen de kinderen ook meedoen aan karaoke en zal er een
optreden verzorgen worden voor
hun ouders door middel van een
live entertainment met Fred C en
RafionA.

Om 17.00 uur kunnen de kinderen lekker drinken en eten tijdens de Kinder Karaokeshow en
ander entertainment. Het wordt
een feest voor jong en oud dus
voor het hele gezin!
De organisatie is nog op zoek
naar sponsors en vrijwilligers.
Deze kunnen zich aanmelden bij Roy van Buuringen via
www.onair-events.nl roy@onairevents.nl.

De wereld van Noord-Hollandse
sagen, legenden en volksverhalen
Regio - Noord-Holland barst van bijzondere verhalen over mirakels en spoken, Noormannen en meerminnen, bijzondere mensen en vreemde gewoonten. Vertellingen die vroeger
veelvuldig van mond tot mond gingen, maar nu door de meesten vergeten.
‘Licht op Legenden’ blaast deze
vertellingen nieuw leven in door
middel van foto’s, films, tekst en
oude afbeeldingen. Op de website
www.lichtoplegenden.nl
komt alles samen. Met de kennis van deze verhalen wordt ieders omgeving een stuk leuker en interessanter. Ze vertellen veel over de feitelijke historie, de manier waarop mensen
vroeger leefden en hoe alles om
ons heen er vroeger uitzag. Hierdoor wordt het zelfs in de meest
grauwe straten de moeite waard
de ogen goed te openen en rond
te kijken.
Film
Op de homepage prijkt een verfilming van twee prachtige legenden uit Beverwijk. Een plaatselijke historicus doet het verhaal en acteurs van diverse toneelverenigingen uit de regio illustreren de legenden. Aange-

vuld met oude afbeeldingen uit
Museum Kennemerland zijn de
verfilmingen een mooi lokaal
product geworden. Het doel is
om uiteindelijk in zoveel mogelijk regio’s in Noord-Holland zulke films te maken.
Noord-Hollands Archief
In het verleden zijn veel volksvertellingen uit de provincie opgetekend door verzamelaars. Maar
er zijn natuurlijk nog veel meer
mooie verhalen die nooit opgeschreven zijn. In de maanden dat
Licht op Legenden’ nu aan zijn
project werkt is op personen gestuit die veel uit overlevering en
hun eigen herinnering konden
vertellen. De groot-leverancier
onder hen is Piet Diemeer, volkshistoricus en tuinder uit Heemskerk. Zeker zes schriften schreef
hij al vol (met de hand) vol verhalen over wonderen, heksen,
bijzondere gebruiken en merk-

Mooi plaatsje voor
NJV de Haven!
Het gaat goed met jongerenzeilvereniging de Haven! De zeilvereniging heeft bij steeds meer mensen het afgelopen seizoen
een mooi plaatsje gekregen. Als nieuw lid, nieuwe staf, samenwerkingspartner, collega, vriend, in je hart, in je werk, en aan de muur.
Een hele mooie zomer, tot volgend zeilseizoen en hartelijk dank
voor jullie bijdrage in mens en materie!
Namens NJV de Haven, Leuny van der Werff
http://haventje.nl

waardige voorvallen uit het verleden. De eerste schriften van
Piet Diemeer zijn inmiddels opgenomen in de collectie van het
Noord-Hollands Archief in Haarlem. ‘Licht op Legenden’ richt
zich op de hele provincie NoordHolland. Gehoopt wordt dan ook
dat veel anderen het voorbeeld
van Piet volgen en de kennis van
verhalen delen.

Bloeddrukmeting bij Vegro Thuiszorgwinkel
Regio - De bloeddruk is een duidelijke graadmeter om te checken hoe gezond het lichaam
is. De Vegro Thuiszorgwinkel organiseert daarom iedere eerste woensdag van de maand gratis
bloeddrukmetingen. Woensdag 6 augustus zijn
belangstellenden tussen 10.00 en 15.00 uur welkom in de Vegro Thuiszorgwinkel in Haarlem, gevestigd aan de Amsterdamstraat 70-72. Een afspraak maken is niet nodig.
Bij iedere hartslag wordt bloed vanuit het hart
door het lichaam gepompt. De bloeddruk is de
druk die het bloed hierbij op de bloedvaten uitoefent. Deze bloeddruk is bij iedereen en op elk

moment van de dag anders. De bloeddruk kan
een hoop vertellen over de conditie waarin men
verkeert. Het is daarom van belang de bloeddruk
regelmatig te controleren.
Bij de Vegro Thuiszorgwinkels zijn diverse hulpmiddelen verkrijgbaar, zoals een bloeddruk- of
vetmeter, om ook regelmatig zélf de gezondheid te checken. De Vegro medewerkers kunnen
geen medisch advies aan de meting verbinden.
Bij afwijkende waarden kan contact opgenomen
worden met een huisarts. Kijk voor meer informatie op www.vegro.info of bel gratis naar 0800
– 2 88 77 66.
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Leer alle breakdance moves!
Heemstede - Breakdance is
een mix van acrobatiek en discodans, die eind jaren ‘70 is ontstaan in new York. Jongeren
daagden elkaar uit op de dansvloer. Er werd gedanst in plaats
van gevochten! De dans heeft
veel verschillende soorten bewegingen, grofweg ingedeeld in
top rock (staand dansen), footwork (vanuit gehurkte positie),
powermoves en freezes (poses).
Breakdancers ontwikkelen vaak
een eigen stijl, het draait om originaliteit en expressie.

Van links naar rechts: (bovenaan) John Jonkers, Jan Evers, Loek Jansen, Klaas Deutekom, John de
Bonte, Co Minqyu, Ben Jansen en Hubert Jansen. Onderaan: John Jansen, Jan Vester, Rinus Compier,
Jos Jansen en Theo van Winsem.

Voetbalelftal van weleer
Heemstede - Oud–voetballer
en trainer Rinus Compier heeft
deze leuke foto in bezit. “De foto is van 1964”, vertelt Rinus, die
er zelf ook op staat of liever gezegd, zit, derde van links onderste rij. Op de foto is een stel
jonge voetballers te zien dat bij
het Jeugdhonk in de Indische
buurt graag een balletje trapte. Zij speelden op het terrein

van Meer en Bos tegen patiënten. Ook wel tegen Hartekampbewoners. Naast voetballen deden de jongens ook aan toneel.
Leiders van het team waren
Arie Diependaal en ook meneer
Westerhoven. Rottigheid werd
in die dagen niet uitgehaald
door de jeugd, want die hield
zich lekker bezig met voetballen.
Rinus wijst John Jonkers aan,

bovenste rij de allereerste. “John
is een bekende honkbalspeler
geweest.” Zelf heeft Rinus ook
een goede sportieve staat van
dienst. Hij schopte het tot trainer
van diverse clubs in Heemstede,
maar ook daarbuiten.
Reageren op deze foto?
Dat kan bij Rinus Compier:
06-30388838.

Spaarndamse kunstmarkt met
schoonheid, chansons en muziek
Regio – Op zaterdag 26 juli vindt de Spaarndamse kunstmarkt plaats. Deze zijn al tientallen jaren een succes, met veel
kwaliteit van de kunstenaars en
de muziek. Pit Hermans en Ed
Beerepoot trakteren u tussen
de kramen op gezellige, hartverwarmende zomermuziek. Met invloeden uit de gipsy jazz, de Balkan, Zuid-Amerika, oriental music en eigen liedjes. Pit speelt
daarbij op een cymbalon, een
bijzonder Oost-Europees instrument. Edouard is een singer-songwriter die geïnspireerd
wordt door zangers als Jacques
Brel en Leonard Cohen. Hij werd
geboren in Frankrijk in Bour-

gogne en brengt onder meer
liedjes ten gehore van Jacques
Brel, Leo Ferre en Edith Piaf. Het
concert begint om 14:00 uur
en duurt drie kwartier. De toegang is 5 euro. Iedere bezoeker
kan op de markt op een kaart-

je zijn/haar naam en adres achterlaten. Rond 16 uur op de laatste marktdag wordt door Marga
Kranendonk, een vertegenwoordiger van de dorpsraad, de winnaar geloot, die met een fraai
kunstwerk naar huis gaat. Deelname is kosteloos voor iedereen
en niet alleen voor de degenen
die een aankoop doen.
De markt is het beste bereikbaar
te voet, met de fiets of met buslijn 14. Het dorp is immers niet
gebouwd op veel autoverkeer. Er
zijn dit jaar vijf markten. De laatste is op zaterdag 9 juli. De markt
begint om 10:00 en eindigt om
17:00. Meer informatie op www.
marselje.nl/kunstmarkten.

Gratis workshops computeranimaties in
Bibliotheek Haarlem Oost en Schalkwijk
Regio - De Bibliotheek organiseert twee gratis workshops
computeranimaties:
maandag
11 augustus in de Bibliotheek
Haarlem Schalkwijk (Fie Carelsenplein 2) en woensdag 13 augustus in de Bibliotheek Haarlem Oost (Leonard Springerlaan
5). De workshops worden gehouden van 13:00 tot 15:00 uur,

zijn geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar en gratis voor iedereen,
ook als je geen lid bent van de
Bibliotheek.
Bedenk tijdens deze workshop
een gek verhaaltje voor Stykz,
een computerfiguurtje dat vooral uit stokjes bestaat. Stykz heeft
ook allerlei vriendjes. Met behulp
van frames plaats je de figuurtjes

achter elkaar en blaas je ze leven in. Met muziek en geluiden
of zelf ingesproken tekst maak je
de animatie compleet. Zo heb je
een te gekke animatie gemaakt
die je direct op YouTube kan zetten.
Kijk voor meer informatie en
workshops op: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Kinderen en tieners leren in deze cursus allerlei walks, spinnings en andere moves van docent Ruud Duivis. De cursus voor
8 tot 11 jaar is van 16.00 tot 17.00
uur en die voor 12+ is van 17.0018.00 uur.
Beide cursussen (12 lessen)
worden gegeven vanaf donderdag 18 september bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Opgeven kan via www.
casca.nl, of telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12 uur: tel.
023-548 38 28 kies 1.

Linnaeushof draagt bij aan
elektrische bolderkarren
Regio - Uit 46 inzendingen heeft de gemeente Haarlemmermeer de 5 beste ideeën uitgekozen om mee te doen met ‘het
Groenste Idee van de Haarlemmermeer’. Eén van de ideeën werd
aangedragen door basisschool en buitenschoolse opvang de
Zwanenbloem uit Zwaanshoek.
In Zwaanshoek reed tot nu toe alleen een vrijwillige buurtbus
waar (met chauffeur) slechts 9 personen in kunnen. Vervoer
voor de BSO naar onder andere leuke en leerzame uitjes was
daarom moeilijk te regelen.
Om dit probleem op een efficiënte én milieuvriendelijke manier
op te lossen is het idee aangedragen om 3 elektrische bolderkarren aan te schaffen. Deze zogeheten Stints kunnen per stuk
10 kinderen op een leuke en groene manier vervoeren.
De gemeente heeft het grootste deel gesubsidieerd, maar aanvulling vanuit andere hoeken was ook nodig. Europa ’s grootste speeltuin Linnaeushof (Bennebroek) heeft met een financiele bijdrage de aanschaf van de Stints mede mogelijk gemaakt.
Daarnaast is de BSO van de Zwanenbloem uitgenodigd om een
keer gezellig te komen spelen bij Linnaeushof. Dan kan er gelijk
gebruik gemaakt worden van de mooie nieuwe Stints!

Aquarelleren, een boeiende
en ontspannende bezigheid
Heemstede - Schilderen is
vooral veel kijken naar het onderwerp en heel veel oefenen.
Kenmerkend aan een aquarel zijn de heldere, doorzichtig
gekleurde vlakken. Geconcentreerd bezig zijn met aquarelverf
kan een ontspannende, boeiende bezigheid zijn.
Als beginner leert u eerst wat
u met aquarelverf kunt doen en
hoe u het kan toepassen. U leert

verf mengen en speciale technieken: het werken met spons,
droog-penseel, spatten en meer
foefjes en trucjes. Enige tekenvaardigheid is gewenst maar
niet noodzakelijk. U leert uw eigen stijl en vaardigheid ontwikkelen door individuele begeleiding. Er wordt gewerkt naar opdracht, thema’s en stillevens.
Plezier in schilderen en gezelligheid staan voorop.
Vanaf september starten de volgende cursussen, die geschikt
zijn voor beginners én gevorderden:
• Aquarelleren, tekenen en schilderen van docente Caroline
Aarens op maandagmorgen
vanaf 1 september en vrijdagmorgen vanaf 5 september;
• Aquarelleren van docente Francis van der Meer op dinsdagmorgen vanaf 2 september.
Aanmelden kan via www.casca.
nl. Hier vindt u ook meer informatie. Of belt u op werkdagen
tussen 9 en 12 uur: tel. (023) 548
38 28 kies 1.
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Vakantie voor kinderen die
opgroeien in zorgelijke situaties

Regio - Europa Kinderhulp heeft ook dit jaar
vakantieouders gevonden die een vakantiekind
willen opnemen in hun gezin. Een vakantie om
nooit te vergeten. Drie weken logeren, buiten
spelen, samen eten, fietsen, voorlezen, spelletjes
doen, een boswandeling, maar bovenal gewoon
meedraaien in het gezin. Het gaat om kinderen
die opgroeien in zorgelijke situaties en die nauwelijks weten hoe het er in een gewoon gezin
aan toe gaat. De kinderen mogen ervaren dat er
ruimte is om te spelen en even kind te zijn. Dat er

aandacht en tijd voor hen is. Het lijkt zo gewoon,
maar voor deze kinderen is dit heel bijzonder.
Zo is de vakantie-invulling voor ongeveer 2000
kinderen die een vakantie mogen meemaken bij
een vakantiegezin in Nederland. Daarvan komen
ongeveer 200 kinderen in Noord-Hollandse gezinnen. Er komen kinderen uit Hannover, Berlijn, Wenen, Parijs en Noord-Frankrijk en uit ons
eigen land. Voor informatie of aanmelden als
vakantiegezin/vakantieouder kijkt u op:
www.europakinderhulp.nl.

Reddingsbrigade komt 2.056 keer
in actie tijdens tropische dagen
Regio - De Reddingsbrigade kwam in de afgelopen week
2056 keer in actie. 65 keer was
dat voor een redding uit een levensbedreigende situatie, waarvan het 33 keer een zwemmer
in problemen betrof. Tijdens
de eerste tropische dagen kwamen er bij de Reddingsbrigade
ook veel meldingen binnen over
mensen die onwel waren geworden door de warmte.
Aan het begin van het seizoen
ziet de Reddingsbrigade vaak
dat zwemmers zichzelf overschatten en dat de risico’s van
zwemmen in open water worden
onderschat.
Afgelopen week
kwamen op verschillende plaatsen in het land mensen in open
water in problemen en zijn er 2
dodelijke slachtoffers te betreuren op plaatsen waar geen toezicht is en die niet als zwemlocatie zijn aangewezen. Zwemmers
worden regelmatig verrast door
sterke stromingen. Ook bleek de
combinatie van alcoholgebruik
en waterrecreatie een buitengewoon slechte.
Voor de komende week is wederom mooi weer voorspeld. De
Reddingsbrigade wil Nederland
graag van het water laten genieten en adviseert daarom vooral te recreëren op plaatsen waar
gekwalificeerd toezicht is. Kijk
verder goed op de strandborden
die bij de strandopgang staan.
Let op de vlaggen bij de red-

dingsbrigadepost en neem de
waarschuwingsborden voor gevaarlijke stromingen en muien in
acht. Drink daarnaast voldoende water bij warm weer om onwel wordingen te voorkomen en
smeer voldoende in tegen verbranding van de huid. Let tot slot
goed op uw kind, want dat kan in
de drukte in een fractie van een
seconde uit het zicht verdwenen
zijn.
De 2.056 hulpverleningen van de
Reddingsbrigade in de afgelopen week nader gespecificeerd:
• 49 keer voor zwemmers in de
problemen;
• 24 keer werden opvarenden
geholpen; waarvan 9 kitesurfers

• 193 kinderen werden herenigd
met ouders/verzorgers;
• 1760 keer werd er Eerste Hulp
verleend;
• 24 keer stonden de vrijwilligers
van de Reddingsbrigade klaar
voor ondersteuning aan de collega’s van overige hulpdiensten;
• 6 keer kwam de Reddingsbrigade in actie voor een dier in de
problemen.
In totaal was er bij 65 acties
sprake van een redding uit een
levensbedreigende situatie.
Voor tips van de Reddingsbrigade om met het mooie weer veilig
van een dagje aan het water te
genieten kijk op www.reddingsbrigade.nl/tips-en-vrije-tijd/.
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Hittetips

Regio - Veel drinken, rustig
aan, voorzichtig met alcohol
en houd uw urine in de gaten!
Tropische temperaturen, het
klinkt heerlijk, maar lekker is
het niet voor iedereen. Vooral kwetsbare ouderen hebben
veel last van de hitte. Kans
op uitdroging en oververhitting liggen op de loer. Het Nationaal Ouderenfonds komt
daarom met hittetips en roept
op ouderen te helpen. Daarnaast kan voor meer informatie en advies gebeld worden
met: 0900-6080100 (lok. tarief).

“Ouderen transpireren minder en hebben minder dorstgevoel”, aldus Jan Romme, directeur van het Nationaal Ouderenfonds. “Daarnaast kunnen medicijnen uitdroging of sufheid versterken en is het raadzaam om
dan even contact op te nemen
met de apotheker. Veel verzorgingshuizen hebben ook geen
koeling en een plat dak.” Simpele maatregelen maken een groot
verschil. Via tips kunnen verzorgenden uitdroging herkennen
en ouderen zelf de hitte wat dragelijker maken. De hittetips zijn
ook te vinden via: www.ouderenfonds.nl. Daarnaast kan iedereen tijdens kantooruren voor
meer informatie of advies terecht
bij: 0900-6080100 (lokaal tarief).
Hittetips:
• Drink minstens twee liter water, vruchtensap of kruidenthee
verspreid over de dag (meer
als u veel transpireert), ook als
u geen dorst heeft. Neem water mee als u naar buiten gaat.
Wees matig met alcohol, cafeïne houdende dranken en
dranken met suiker, deze onttrekken juist vocht aan uw lichaam. Als u minder dan normaal plast of als uw urine donkerder wordt, dan moet u meer
drinken.
• Denk aan uw huid wanneer u
naar buiten gaat! Smeer de onbedekte huid goed in met een
zonnebrandmiddel met hoge
beschermingsfactor.
• Ga indien mogelijk alleen ‘s
morgens naar buiten. Probeer,
als het erg warm is, zoveel mogelijk binnen te blijven tussen
11.00 en 17.00 uur.
• Draag lichte, luchtige kleding,
het liefst van katoen, linnen of
andere natuurlijke vezels. Bedek uw hoofd met een zonnehoed of zonneklep wanneer u
naar buiten gaat. Vervang een
dekbed of deken door een laken.
• Verzorg wondjes extra goed ter
voorkoming van ontsteking.
• Blijf goed eten, eiwitrijk en met
voldoende vitaminen, en zorg
voor voldoende zoutopname.
Groenten en fruit zijn goed omdat deze een hoog percentage
water bevatten en een natuurlijke bron zijn van vitamines en
minerale zouten. Soep, bouillon, melk, ijs of tomatensap vul-

len het verloren zout aan. Zorg
voor goede koeling van etenswaren en zorg voor goede hygiëne in de keuken; bij hoge
temperaturen bederft voedsel
eerder, waardoor u sneller diarree kunt krijgen en veel vocht
kunt verliezen.
• Houd de warmte zoveel mogelijk buiten. Door rechtstreekse
zoninval te vermijden, zonnewering te gebruiken en deuren
en ramen overdag dicht te houden en ’s avonds en ’s nachts
maximaal te luchten. Als dit
niet mogelijk is i.v.m. inbraakpreventie, laat dan (schone)
ventilatieroosters permanent
open. Doe ook lampen en computer zoveel mogelijk uit.
• Als u het warm heeft, maak dan
uw gezicht, hals, polsen en benen nat en herhaal dit regelmatig. Een nat washandje of voetenbadje werken ook verkoelend.
• Vermijd overmatige inspanningen en neem veel rust.
• Gebruik een ventilator of ga
naar koele of airconditioned
ruimtes. Gebruikt u een ventilator, plaats deze dan hoog genoeg en let erop dat de luchtstroom niet direct op uw lichaam is gericht. Let op te grote temperatuurverschillen en
tocht.
• Woont u alleen, heeft u gezondheidsklachten en veel last
van de warmte, vraag uw buren of familieleden dan een extra oogje in het zeil te houden
of u regelmatig even te bellen.
• Wees alert op uzelf. Ga met gezondheidsklachten direct naar
de huisarts. Vraag uw huisarts
ook om advies wanneer u medicijnen gebruikt die vocht afdrijven of die inwerken op de
geestelijke toestand (neuroleptica).
Hoe herkent u uitdroging?
• Sufheid: een moe gevoel, niet
meer helder kunnen denken
• Duizeligheid bij het opstaan, als
dat anders niet zo is
• Hoofdpijn
• Donkere urine
• Een droog gevoel in de mond.
• Spierkrampen: door het uitdrogen verlies je ook belangrijke mineralen in het lichaam,
waardoor spierkrampen kunnen ontstaan
• Flauwvallen en wegvallen
• Misselijkheid en braken
• Minder helder en minder goed
aanspreekbaar zijn, soms wat
meer geïrriteerd zijn.
• De ogen liggen dieper in de
kassen
• Het meten via de huid van de
hand (als de huid blijft staan na
optillen) werkt bij ouderen veel
minder omdat hun huid minder
elasticiteit heeft.
Belangrijk!
Dus als u zich ineens heel erg
moe voelt op een moment dat
u anders niet moe bent … niet
gaan slapen of rusten, maar elke
keer kleine beetjes drinken!

Foto: Marenka Groenhuijzen.
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Zomerfoto: Waterjuffer

Amsterdamse humor op camping Sandevoerde:

“Ik zie al genoeg pannenkoeken”
Regio – Afgelopen weken bezocht de Heemsteder reeds twee campings in de nabije omgeving, te weten Camping Vogelenzang en Kennemer Duincamping de Lakens in Bloemendaal
aan Zee. Beide zijn campings met een eigen sfeer en verschillende faciliteiten die een eigen
publiek trekken. Deze week bleef de Heemsteder in de buurt van het strand en de duinen en
deed camping Sandevoerde in Zandvoort aan. Of is deze camping eigenlijk Amsterdam aan
Zee? Een verslag.
Sandevoerde is een stacaravancamping die al sinds 1958 bestaat, vooral bevolkt door Amsterdammers. De camping wordt
beheerd door de familie Hamhuis. De meesten komen al zo
lang hier vakantie vieren dat ze
eigenlijk een jubileumspeldje
verdienen. Zoals Tinie en Leen
uit Amsterdam Watergraafsmeer. Terwijl Leen het gras aan
het maaien is voor hun stacaravan, vertelt Tinie over hun verblijf op deze camping. “We komen hier al een jaar of 20 en blijven het hele seizoen. Ik hou niet
van wandelen of het strand. We
zijn hier om lekker te ontspannen en van ons tuintje te genieten. Dat hebben we niet op
3-hoog in Amsterdam. De omge‘Amsterdams gezellig’ bij Tinie en
Leen.

Na Wimbledon Londen het SKAVOpen van HBC Heemstede!
Heemstede - Wanneer je al op vakantie bent geweest, of in augustus nog thuis bent, hoef je je
niet te vervelen.
Van 2 tot en met 10 augustus is het namelijk
een gezellige drukte op het tennispark van HBC
Heemstede. Het SKAV Open, mogelijk gemaakt
door hoofdsponsor Juwelier van Velthoven en
vele baansponsors, bruist van tennisenergie. Er
wordt gespeeld in vele categorieën, of je nu beginner bent of wat meer ervaren, voor iedereen is
deelname mogelijk. Er zijn door sponsors mooie
prijzen beschikbaar gesteld.
Uiteraard is er van alles te beleven, want de deelnemers houden ook van de zogeheten 4de set.
De hele week is er een leuk programma. Naast
alle wedstrijden zijn er culinaire hoogstandjes en

feestelijkheden. Op zondag 3 augustus om 15.00
uur is er een cardio-tennis demonstratie. Kom
gezellig kijken naar deze uit de USA overgewaaide, nieuwe activiteit.
Verder is er op vrijdag 8 augustus een heus Gamba-Samba feest. Deze avond worden onder de
aanwezige deelnemers aan het toernooi twee
horloges van het merk SKAV verloot.
De Open Toernooi Comissie van HBC heeft er zin
in en bestelt uiteraard voor de hele week zonnig weer.
De Open Toernooi Commissie met de door
SKAV watches en Sport 2000 Heemstede
ter beschikking gestelde kleding.

Heemstede – Zomer in het land en dat levert op gebied
van flora en fauna prachtige plaatjes op. Dit is een
Waterjuffer, die Marenka Groenhuijzen in haar tuin op
de foto nam.
Waterjuffers zetten over het algemeen hun eieren af
in waterplanten, waarbij sommige soorten zelfs onder
water afdalen. Het vliegend beestje is een Libellesoort.
Daarvan zijn er tallozen. Alleen in België en Nederland
alleen al komen er vijftien soorten waterjuffers voor,
ofwel een vierde van alle inheemse Libellensoorten.
(Bron: Wikipedia)

ving is prachtig en alles is dichtbij, zoals de winkels. Wij hoeven
niet naar Spanje of Italië: we vermaken ons prima hier. Vroeger
werden op deze camping ook
feestjes gegeven met dansen of
een barbecue: hartstikke gezellig met elkaar. Tegenwoordig is
het wat rustiger. In de weekends
ga ik terug naar Amsterdam: ik
werk nog in het pannenkoekenhuis aan de Weteringschans. Alleen in het weekend hoor. Door
de week blijf ik hier: hier effe
geen pannenkoeken, die zie ik
al genoeg!” Tinie laat de stacaravan zien: het is er Amsterdams
warm en gezellig met zelfs een
eethoekje. Aan de overkant de
stacaravan van de 80-jarige Annie van 3-hoog uit de Nierstraat
in Amsterdam. Daar woont ze al
32 jaar. Een rasechte vitale Amsterdamse. “Geboren en geto-

gen”, vertelt ze trots. “Geboren
in de Spaardammerbuurt en ook
in de Jordaan gewoond aan de
Elandsgracht. Ik kom hier al 52
jaar, mijn zoon was toen 1 jaar.
Maar ik heb nog geen speldje gekregen hoor!’ grapt ze. “Ik
kom weinig aan het strand, je
hebt hier al de gezonde lucht.
Maar 3-hoog in Amsterdam wonen vind ik ook heerlijk: je hebt
dan niemand boven je. Ik kom
hier met de Valystaxi naar Zandvoort. En moet ik naar bijvoorbeeld de dokter of naar een andere afspraak, dan ben je zo
weer terug in Amsterdam. Heerlijk toch?”
Meer informatie: Camping Sandevoerde, Kennemerweg 16a in
Zandvoort, tel.nr. 023-5712882.
E-mail: campingsandevoerdeA1
@hotmail.com.
Bart Jonker
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‘Bezetting’ Kohnstammlaan

Heemstede - Afgelopen vrijdag is de Kohnstammlaan gedurende enkele uren onbereikbaar geweest. Een zwanenfamilie belemmerde de toegang tot
de kruising met de Eijkmanlaan.
Alleen via een omleidingsroute
door de Zernikelaan konden de
bewoners bij hun huis komen!
Nadat de dieren met brood waren bijgevoederd, stapte het
hele gezin weer op, richting
Leidsevaart, toch meer hun eigen woonomgeving...
Theo Dijkman.

Achmea ondersteunt artsen en
apothekers bij ontwikkelen medicijnen
Regio - Achmea gaat artsen en
apothekers die zelf medicijnen
ontwikkelen ondersteunen. De
zorgverzekeraar gebruikt hiervoor
geld uit een innovatiefonds. Door
ziekenhuizen gezamenlijk medicijnen te laten inkopen, besparen
zij geld dat voor ontwikkeling van

nieuwe medicijnen kan worden
ingezet. “Dit is één van de initiatieven waar we nu mee bezig
zijn. We hebben met ziekenhuizen, dat zijn er inmiddels zo’n 40
die geïnteresseerd zijn om mee
te doen, afgesproken een deel
van de besparingen te steken in

onderzoek naar dit soort mooie
ontwikkelingen”, zegt Peter de
Braal, manager Farmacie van
Achmea. De verzekeraar is betrokken bij de ontwikkeling van
Rhemium 188, een middel dat
pijn bestrijdt bij uitgezaaide prostaatkanker.

Gratis kabaaltje
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

Telefoon:
Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede
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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.
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 10 euro, over te maken op: Rabobank 13 16 75 850 o.v.v. het aan te
bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met 10 euro
in een envelop. kantooradres: Camplaan 35, 2103 GV Heemstede.
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.

Afsluiting Hoofdweg Westzijde
(nabij viaduct N207)
Regio - De provincie Noord-Holland sluit van maandag 28 juli tot medio september 2014 de Hoofdweg Westzijde (NieuwVennep) nabij het viaduct in de provinciale weg N207 af. Ter
voorbereiding van de verdubbeling van de N207 bouwt de provincie op deze locatie een nieuw viaduct naast het bestaande
viaduct. De Hoofdweg Westzijde wordt in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. De omleidingsroute loopt via de
Hoofdweg Oostzijde.
De afsluiting van de Hoofdweg
Westzijde geldt van maandag 28
juli 07.00 uur tot medio september 2014. Autoverkeer, fietsers
en hulpdiensten volgen de omleidingsroute. Het openbaar vervoer volgt de reguliere route over
de Hoofdweg Oostzijde. Bedrijven en woningen aan de Hoofdweg Westzijde blijven bereikbaar
aangezien deze buiten het werkgebied liggen.
De afsluiting van de Hoofdweg
Westzijde volgt op de werkzaamheden aan het viaduct aan de
Hoofdweg Oostzijde. De Hoofdweg Oostzijde is vanaf 28 juli
open voor het verkeer.
Aansluitend aan de werkzaamheden van de provincie voert
de gemeente Haarlemmermeer
asfalteringswerkzaamheden uit
aan de Hoofdweg Westzijde.

De rijbaanverdubbeling van
de N207 zorgt voor een betere
doorstroming in de ochtend- en
avondspits. De werkzaamheden
zijn ruim over de helft. De totale rijbaanverdubbeling, waarvoor
onder meer vijf nieuwe viaducten nodig zijn, is naar verwachting medio 2015 gereed.
Weggebruikers en omwonenden met vragen over de werkzaamheden kunnen bellen naar
het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen 0800 - 0200
600 (gratis). Het is ook mogelijk om op afspraak een bezoek
te brengen aan het informatiecentrum van het Projectbureau
N207, Hoofdweg-Oost 1500 in
Nieuw-Vennep,
023-5145081.
Meer informatie over de rijbaanverdubbeling van de N207 staat
op www.infoN207.nl.

Barbecueën? Let op deze tips
Regio - Wat hoort er meer bij de
zomer dan een gezellige barbecue? Bij warm weer lijkt het wel
of heel Nederland staat te grillen
in de tuin of op de camping. Helaas gaat het ook wel eens mis.
Vlees met zwarte randjes, kip die
niet goed gaar is, het komt vaak
voor en kan je goed ziek maken.
Hoe maak je van je barbecue een
veilig en gezond eetfeestje?
Zo barbecue je veilig. 5 tips om
voedselinfecties te voorkomen.
1. Was je handen, zeker als je
rauw vlees hebt aangeraakt.
2. Gebruik voor rauw vlees apart
bestek en borden. Markeer bestek en tangen zodat je weet of
ze voor rauwe of bereide producten worden gebruikt.
3. Controleer of vlees en vis volledig gaar is. Draai het vlees regelmatig om.
4. Haal vlees, vis en salades in
porties uit de koelkast voor direct gebruik. Eten dat langer dan
twee uur buiten de koelkast is
geweest kun je beter niet meer
opeten.
5. Snijd verbrande stukjes weg
voordat je het opeet. In verbrande stukjes kunnen schadelijke
stoffen (PAK’s) voorkomen.
Veiligheid voorop
Barbecueën houd je leuk als je
het veilig doet. Steek daarom
nooit een barbecue aan met spiritus of andere brandbare vloeistof. Gebruik in plaats daarvan
aanmaakblokjes en een lange
lucifer. Ook belangrijk: de barbecue moet stevig staan op een
plek waar kinderen niet spelen.
Blijf in balans
Wit stokbrood, huzarensalade uit
een plastic bakje en vet vlees.

Dat hoeft allang niet meer. Kies
voor gezondere alternatieven.
Net zo lekker!
• Kies voor kipspiesjes en hamburgers van mager vlees, in
plaats van speklappen of worst.
• Volkoren stokbrood is voedzamer dan wit. Je raakt er sneller
verzadigd door.
• Rode sauzen als barbecuesaus
en ketchup bevatten minder vet
dan de witte varianten.
• Schaal- en schelpdieren zoals
garnalen zijn snel klaar en bevatten veel eiwitten en weinig vet.
• Maak vispakketjes of kipspiesjes met daartussen paprika,
ui, courgette en champignons.
Of maak alleen groentespiesjes. Ook erg lekker: geroosterde
maïskolven.
Tot slot: Maak er geen eetwedstrijd van, geniet van alle smaken en leg het tempo niet te
hoog. Goede recepten vind je in
het kookboek ’53 recepten voor
een gezonde barbecue’. Wil je het
boek bestellen of meer tips over
veilig barbecueën? Kijk op www.
voedingscentrum.nl/bbq-veilig.

Foto uit: Kookboek 53 recepten
voor een gezonde barbecue.

12 de Heemsteder

• 23 juli 2014

Koelte onder de bomen van
Leyduin, Vinkenduin en Woestduin

Foto’s: Joke van der Zee

Natuurlijk bieden de stranden met het zomerse weer soelaas. Wie van zon, zee en
strand houdt, moet de drukte wel voor lief nemen. Het kan ook anders, als je in
Heemstede woont. De prachtige oude bossen op landgoed Leyduin en naastgelegen Vinkenduin en Woestduin bieden juist koelte in plaats van warme zon. En met
de drukte valt het heel erg mee. Op een doordeweekse middag kom je er nauwelijks
iemand tegen. De parkeerplaats over het spoor aan de Leidsevaart is nagenoeg leeg.
Het wandelgebied slingert door een gebied dat veel historie kent. Heemstedenaren kennen die vast wel: de oude paardenrenbanen op Woestduin, de fundamenten van het gokhuisje dat daar ooit stond en de Belvédère, een punt waar vandaan je
vroeger op de Haarlemmermeer kon kijken en de andere kant op naar de Noordzee.
Bijzonder is dat het bos achter en rondom Leyduin op grond staat waar vroeger duinen waren. De duinen hebben zich verplaatst door de eeuwen heen. Eenmaal uit het
koele bos, na een wandeling van 3 kilometer, staat de zon nog hoog aan de hemel.
In de verte nadert een trein. Heemstede boft toch maar, een bos in stedelijk gebied
waar je even helemaal tot rust komt.
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Tuinvlindertelling 1, 2 en 3 augustus Watersafari voor kinderen

Waarom vlinders tellen?
Iedereen ziet wel eens vlinders
in de tuin. Maar waarom zou je
ze tellen? Door de vlinders in je
tuin te tellen, kan je meten hoe
het met de natuur in je omgeving
gaat. En die cijfers zijn belangrijk, want dagvlinders reageren
snel op het milieu en klimaatverandering. De Vlinderstichting
verzamelt al jarenlang gegevens
over vlinders, zodat ze nog beter
beschermd kunnen worden. Ook
gegevens uit de bebouwde kom
horen daarbij. Met de tuinvlin-

dertelling proberen we, samen
met u, zoveel mogelijk gegevens
te verzamelen.
Doorgeven via de vlinderapp
Met de vlinderapp is het ook mogelijk om via je mobiele telefoon
in te voeren! Zoek in de App Store of Google Play naar Vlindermee en download de gratis app.

Eenvoudig vlinders herkennen
op kleur, naam of familie en direct alle waarnemingen doorgeven. Met de app wordt meedoen
aan de tuinvlindertelling nog
leuker! En heeft u de smaak te
pakken? Met de app kunt u nu
ook het hele jaar vlinders doorgeven.

Workshop ‘buiten tekenen’ bij het Spaarne
Regio – Wil je even iets anders deze zomer?
Kom dan heerlijk buiten tekenen in de nabijheid
van het Spaarne!
Je kunt deelnemen aan de workshop. Aan de
Belgiëlaan, nabij de biologische tuinderij Vrij
Waterland, staat de biologische Sante-Kiosk,
van de zorggemeenschap Rozemarijn. Hier worden donderdag, vrijdag en zaterdags biologische
koffie, thee, vruchtensappen, zelfgebakken koek

en meer geserveerd. De workshop buiten tekenen vindt plaats op de vrijdagen 25 juli en 1 en 8
augustus van 14.00 tot 16.00 uur.
Kosten zijn 10 euro per keer, inclusief koffie/thee
en materialen.
Centrum Finlandia organiseert deze zomerse
activiteit. Info en aanmelden bij info@centrumfinlandia.nl of bel 06 – 17 18 27 78. Kijk ook op
www.centrumfinlandia.nl.

Rondleiding hoogkoor in kathedrale
basiliek St. Bavo Haarlem
Regio – Een speciale rondleiding in de kathedrale basiliek St.
Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem staat zondag 27 juli te gebeuren. Liefhebbers kunnen zich
hiervoor aanmelden.
Na de omvangrijke restauratie is
het hoogkoor van dit op een na
grootste kerkgebouw van Nederland in al haar glorie weer
zichtbaar voor publiek. De rondleiding zal langs, en deels over,
het bisschoppelijke hoogkoor
gaan en verschillende onderdelen behandelen. Het betreft hier

de voor een kathedraal zo belangrijke kerkelijke symboliek.
Doorgaans wordt bij het ontwerp en bouw van een kerk aan
het hoogkoor extra aandacht be-

Regio - Voor wie niet snorkelt
op duikt in sloot en plas, is de
wereld onder water zeer geheimzinnig. Op woensdag 30
juli kunnen kinderen van 6 tot
12 jaar kennismaken met deze wereld tijdens een heuse
watersafari in de Haarlemse
Stadskweektuin.
De deelnemers aan de watersafari blijven op het droge,
maar of de kleren droog blijven kan niet gegarandeerd
worden. Ze gaan namelijk met
schepnetjes op zoek naar dieren die allemaal hun zwemdiploma hebben. Klotsende emmertjes en druipende netjes
zijn niet te voorkomen.
Zit de vangst in een emmertje,
dan gaan de kinderen met de
begeleiders op zoek naar de
naam van het dier en ze krijgen uitleg over hun levens-

wijze. Daarna gaan de dieren weer kopje onder. Wat de
deelnemers kunnen verwachten is niet te zeggen. Maar de
kans dat ze bijvoorbeeld geelgerande watertorren, bootsmannetjes, rugzwemmers, waterpissebedden of libellenlarven in hun netje vinden is heel
groot. Misschien zien nog wel
een schaatsenrijdertje of een
schrijvertje. Het wordt een
leerzame en spannende activiteit.

Foto: Peter Bulsing.

Regio - Op 1, 2 en 3 augustus
organiseert De Vlinderstichting voor de zesde maal de
landelijke tuinvlindertelling
In dat weekend zal overal in
Nederland gespeurd worden
naar vlinders in de tuin. Doe
ook mee en ontdek wat er allemaal rondvliegt in de tuin!
Iedereen kan meedoen, of je
tuin nu groot of klein is. Het
tellen hoeft niet meer dan een
kwartier in beslag te nemen.
Ga naar www.vlindermee.nl
of download de app vlindermee gratis en doe mee!

Indische middag in Schalkweide
Regio - Op zondag 3 augustus
vindt van 14.15 tot 16.15 uur de
Rumah Ngobrol plaats in woonzorgcentrum Schalkweide. Deze zondagmiddag staat in teken
van gezellig met elkaar praten of
spelletjes doen.
De Indisch getinte middag wordt
mede georganiseerd door een
groep enthousiaste vrijwilligers.
Op het programma van 3 augustus staat een optreden van Diana Hengst. Er is ook een Rad van
Fortuin en vanaf 13.45 uur kunt u
Indische hapjes kopen.
Toegang is gratis. Liefhebbers
zijn welkom aan de Floris van
Adrichemlaan 15 te Haarlem.
Rumah Ngobrol
Het organiseren van de Rumah
Ngobrol is voortgekomen uit een
conferentie met en een behoef-

te onderzoek onder Indische ouderen. Op basis daarvan is Stichting Sint Jacob ook bezig met de
voorbereidingen voor een kleinschalige Indische leefgroep voor
zorggeïndiceerde ouderen in
Zorgcentrum Schalkweide.
De SIOH (Stichting Indonesische
Ouderen Haarlem) is vanaf het
allereerste begin actief betrokken bij het initiatief, het uitdenken én het organiseren.

steed. Dit is zeker ook bij de St.
Bavo het geval en dit is te merken aan de vaak kleine details
die in het voorbijgaan makkelijk
over het hoofd worden gezien.
De rondleiding begint om 13.30
uur en duurt ongeveer een half
uur. Het adres is Leidsevaart
146, Haarlem, ingang Bottemanneplein (torens). De entreeprijs
bedraagt 5,- euro. Deelname alleen mogelijk na aanmelding via
vrienden@rkbavo.nl o.v.v. koortocht.

Zomerzingen bij The Voice Company Vrijwilligers gezocht voor
Regio - The Voice Company, onder leiding van dirigent Robert
Bakker organiseert in de maand
augustus 4 avonden lekker zingen. Er worden werken geoefend
van de beroemde componist
Karl Jenkins, een prachtig Locus
Iste van Anton Bruckner en een
vrolijk volkslied uit Corsica. De
eerste repetitie vindt plaats op

woensdag 6 augustus en de vervolgrepetities zijn op de maandagavonden 11, 18 en 25 augustus. Alle kooravonden vinden
plaats in de St. Adalbertuskerk
aan de Ringweg 30 in Spaarndam en zijn van 20.00 tot 22.00
uur. Een abonnement op alle vier
de avonden kost slechts 20 euro.
Elke repetitie is ook afzonderlijk

te bezoeken voor 7,50 euro. Om
21.00 uur is er een pauze met
gratis koffie en thee. Vooraf reserveren is niet noodzakelijk en
de zangavonden staan voor iedereen open.
Het beleid van The Voice Company is dat er geen stemtest
wordt afgenomen en dat niemand vast lid wordt.

kinderen met beperking

Regio - In de zomervakantie organiseert Wielewaal in Haarlem
een kinderthemaweek: vakantiedagopvang voor kinderen met
een beperking. Kinderen kunnen zich per dag inschrijven. Samen met een groep vrijwilligers onder leiding van een recreatieleider doen zij allerlei activiteiten. Maak jij een weekje zorgeloos
genieten mogelijk voor deze kinderen? Kijk op www.wielewaal.
nl/vrijwilligers of bel 088 122 44 00.
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Buurtcomité Nova komt met
vijfde ontwerp Kwakelbrug
Het Buurtcomité Nova (BCN) heeft de vier ontwerpen voor de
nieuwe Kwakelbrug bekeken en is tot de conclusie gekomen dat
bij alle ontwerpen het karakter van de bestaande brug verloren
gaat. Het lijkt wel alsof de bruggen zo uit een catalogus komen. De
markante betonnen pijlers van de Kwakelbrug zijn niet meer terug
te vinden. Wij vinden dit jammer. Daarnaast zijn deze bruggen vrij
smal, dat problemen kan opleveren bij bijvoorbeeld de jaarlijkse intocht met de stoomboot van Sint-Nicolaas.
De
bestaande
brug
heeft
decennia
lang
dienst
gedaan en is een begrip in Heemstede. Een stuk karakterbehoud is hier wel op zijn plaats. BCN heeft dan ook gebrainstormd
wat er anders zou kunnen en heeft een vijfde ontwerp voor de
Kwakelbrug gemaakt. Enkele BCN’ers hebben zelf op Hageveld
gezeten en kennen de brug dus heel goed.
De uitkomst is eigenlijk heel simpel: gebruik de bestaande pijlers,
kort ze in en construeer de nieuwe brug daar bovenop. De vaste
delen kunnen dan weer in beton worden uitgevoerd, met een railing zoals die nu is.
De bewegende delen kunnen uitgevoerd worden als staalconstructie, zoals het huidige bovenstuk. Een bijkomend voordeel hiervan is
dat door hergebruik van de bestaande pijlers de kosten voor deze
brug zeker lager zullen uitvallen.
Om een idee te krijgen hoe dit er uit gaat zien hebben wij onze
ideeën in een 3D CAD-model verwerkt. De plaatjes spreken voor
zich.
Gaarne verzoeken wij de gemeente om dit ontwerp mee te nemen in het vervolgtraject van de nieuwe brug. Ook verzoeken wij
de lezers van de Heemsteder hierop te reageren. Eventuele reacties kunnen gestuurd worden naar bcnheemstede@hotmail.com
en gemeente@heemstede.nl.
Over een week loopt de stemming al ten einde, dus ons vijfde alternatief is aan de late kant. Toch hopen wij dat u positief bent over dit
ontwerp en dat de voordelen (karakterbehoud en kosteneffectief)
aanleiding geven om dit ontwerp een kans te geven.
BCN zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen.
Buurtcomité Nova
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Ins en outs van
de computer

Heemstede – In september
starten diverse computercursussen bij Casca. U moet dan denken aan PC-gebruik ‘basis’, die
op maandagmorgen 15 september start. Daarnaast is er een
cursus voor 55+, een cursus Excel voor beginners, werken met
de iPad vr 55+ en het leren maken van een digitaal fotoalbum
voor 55+.
Alle computercursussen worden
gegeven bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede.
U kunt zich voor al deze computercursussen al opgeven: via
www.casca.nl. Hier vindt u ook
meer informatie. Of belt u op
werkdagen tussen 9 en 12 uur:
tel. (023) 548 38 28 kies 1.

Creatief
fotograferen
Heemstede - Hoe kijkt u naar
de compositie? Valt het licht
goed? Hoe krijg ik diepte of beweging in de foto? Het bijzondere aan de cursus ‘creatief fotograferen’ is dat niet de mogelijkheden van de camera het uitgangspunt zijn maar de fotograaf zelf. Het geven van fotografie workshops is voor fotograaf Geek Zwetsloot als de beroemde kers op de taart: een cadeautje! Hij deelt graag zijn kennis en vooral ervaring die hij in
ruim 30 jaar heeft opgebouwd
en wil u graag enthousiast maken.
In een serie van vier lessen
wordt de fotografie steeds vanuit
een ander thema bezien.
Thema’s zijn bijvoorbeeld Licht,
Compositie en Beweging.
Neem uw eigen - volledig instelbare - camera mee met een leeg
geheugenkaartje, volle batterijen, en liefst een stevig statief,
want het licht is grillig. Neemt u
ook 2 foto’s mee die u gemaakt
hebt, of die u bewondert?
De 4 lessen zijn op donderdagavond van 20.00-22.00 uur bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede en kosten 54,00 euro. Startdatum is 18 september.
U kunt zich al opgeven via
www.casca.nl. Hier vindt u
ook meer informatie. Of belt u
op werkdagen tussen 9.00 en
12.00 uur: tel. (023) 548 38 28
kies 1.

Woensdag
juli
t/m zondag 10 augustus
16 leden van KZOD exposeren in gebouw De Waag.
Titel: Boven is het Zomer. 50,
veelal kleinere werken, worden te koop aangeboden.
Max. 250,- p.werk. O.a. werk
van Vera Bruggeman en Jose
van Waarde. Open: do.t/m zo.
13.00-17.00 uur. www.kzod.nl.
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juli
Woensdag
t/m dinsdag 2 september
Expositie werk Marijke van
Lammeren-Dogterom in
voormalig gemeentehuis
Bennebroek, Bennebroekerlaan 5. Vrij toegang, 8.3012.30 uur. Woe: 13.30-16.30
uur. Stillevens en dieren.
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juli tot
Woensdag
woensdag 17 september
Tentoonstelling ‘Arctic’ in
bibliotheek Heemstede.
Julianaplein 1. De schoonheid
van verschillende landschappen in o.a Spitsbergen, Ijsland, Canada en Japan. Gratis te bezoeken. www.andregilden.nl en www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.
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juli
Woensdag
t/m zondag 12 oktober
Foto-expositie ‘109 jaar
Sport in beeld’ in museum
Cruquius. Informatie:
www.museumdecruquius.nl.

Swingsteesjun organiseert een strandfeest
bij de Haven van Zandvoort,Strandafgang Paulus
Loot 9, te Zandvoort met
DJ Henri Geerlings.
Muziek: 80s, 90s en zeros hits
en het beste van nu. Vooraf
serveert De Haven van Zandvoort een buffet vanaf 17.30
uur à 18,50 (reserveren).
Feest van 19-00 uur. Kaarten
à 10,- verkrijgbaar op www.
Swingsteesjun.nl Aan de deur
tot 18.00 uur ook 10,- euro
daarna 12,50.
Info: www.swingsteesjun.nl of
023 3020206 / 06 1893 8260.
Zondag

27 juli
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juli
Woensdag
t/m donderdag 16 oktober
Expositie werk Winnie van
Soest bij Sanquin Bloedvoorziening, Boerhaavegebouw, terrein KG locatie Zuid, Haarlem. 3e verdieping. Bomen, bossen met veel
kleur. Open ma-di-do avond
van 20.15 tot 21.00 uur. Of in
de ochtend, dan tussen di en
vrijd, 11.15 tot 12.00 uur.
Zaterdag

26 juli

Speciale rondleiding hoogkoor kathedrale basiliek
St. Bavo, Leidsevaart 146,
Haarlem.
Ingang: Bottemanneplein. Entree: 5,- euro. Deelname alleen mogelijk na aanmelding
via vrienden@rkbavo.nl o.v.v.
koortocht.
Zondag

Spaarndamse kunstmarkt
v.a 10.00 tot 17.00 uur met
muziek van Pit Hermans
en Ed Beerepoot. Invloeden uit de gipsy jazz, de Balkan, Zuid-Amerika en oriental
music. Tevens chansons door
Edouard. Aanv. 14.00 uur.
Toegang 5 euro.
Informatie: www.marselje.nl/
kunstmarkten

3 augustus

Rumah Ngobrol, Indisch
getinte middag in woonzorgcentrum Schalkweide,
Floris van Adrichemlaan 15
Haarlem. 14.15-16.15 uur.
Met o.a muziek en Rad van
Fortuin. Gratis toegang.

Nieuws
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Heemstede

Expositie ‘Rénoo’
Van 1 augustus tot en met 26 september kunt u tijdens
de openingstijden van het raadhuis in Heemstede
de expositie Rénoo bewonderen. Rénoo is een
autonoom kunstenaar. Hij heeft zich in het verleden
met verschillende kunstvormen ingelaten, zoals video
en muziek. De laatste jaren is hij voornamelijk druk
met het schilderen van portretten van onder andere
beroemdheden en scènes die hij zelf bedenkt. Kijk voor
meer informatie over zijn werk op www.renoo.nl.
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- Uitschrijvingen BRP

Volg ons via Facebook
en Twitter!

Vliegramp vlucht MH17
Ook in onze gemeente is geschokt gereageerd
op het nieuws over de vliegtuigramp met het
toestel van Malaysia Airlines op donderdag
17 juli in Oekraïne. Het gemeentebestuur
betuigt zijn diepste medeleven aan de

Op woensdag 13 augustus van 19.30 tot
21.30 uur organiseert JGZ Kennemerland in
samenwerking met het Centrum voor Jeugd
en Gezin Heemstede de workshop ‘Klaar voor
het ouderschap’. De workshop is speciaal
ontwikkeld voor aanstaande ouders en
gaat in op de veranderingen die zij kunnen
ervaren zodra hun eerste kind is geboren. De
workshop wordt gegeven op de Lieven de
Keylaan 7 in Heemstede.

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 (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

Na de geboorte van een kind verandert er
veel in het leven van ouders: hoe bewaak je
bijvoorbeeld de balans tussen je privéleven,
zorg voor je baby en je baan? En wat voor
invloed heeft een baby eigenlijk op je relatie?
Zo zijn er mogelijk nog meer vragen waar je als
aanstaande ouders onder deskundige leiding
van JGZ Kennemerland met andere ouders over
in gesprek wilt gaan.

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).

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

Op www.condoleance.nl kunt u uw medeleven
uitspreken. Wij hebben als gemeente ook een
condoleance geplaatst in dit register.

GRATIS workshop ‘Klaar voor het
ouderschap’ (Ook voor vaders!)

Adresgegevens en openingstijden

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.

nabestaanden van de slachtoffers.

Ouders die interesse hebben in deze
workshop kunnen zich inschrijven via
www.cjgheemstede.nl.

Loket Heemstede is er voor u!
Heemstede heeft één centrale plek waar u voor
al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en
welzijn terecht kunt, namelijk Loket Heemstede
aan het Raadhuisplein 1.
Of het nu gaat om het aanvragen van
een voorziening in het kader van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (zoals OV-taxi,
aanpassingen in de woning of een rolstoel) of om
informatie en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u,
zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt
ons ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40.
Openingstijden: ma t/m vrij
van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s middags op afspraak.

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedure)
- Blekersvaartweg 29 het kappen van 1 spar
Wabonummer 13368, verzonden 18 juli 2014
- Fazantenlaan 47 het plaatsen van een dakkapel
op het voordakvlak Wabonummer12929,
verzonden 18 juli 2014
- Coby Riemersmalaan 21 het kappen van een spar

Wabonummer 13553, verzonden 18 juli 2014
- IJssellaan 25 het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak Wabonummer 12753, verzonden
18 juli 2014
- Herenweg 5 het kappen van een linde
Wabonummer 13179, verzonden 18 juli 2014
- Lanckhorstlaan 107 het kappen van een
naaldboom Wabonummer 13178,

verzonden 18 juli 2014
- Duin en Vaart 8 aanbrengen van een nieuw dak
Wabonummer 13089, verzonden 18 juli 2014
- Zandvoorter Allee 7 doorbreken van muren
op de begane grond Wabonummer 13402,
verzonden 18 juli 2014
Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verkeersbesluit(en)
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de
woning H.W. Mesdaglaan 14 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van
één van de toekomstige bewoners.
(verzonden: 17 juli 2014).

De besluiten liggen vanaf 24 juli zes weken ter
inzage in het raadhuis.

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij
het appartement Meijerslaan 352 als
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

- Het instellen van een parkeerschijfzone voor
twee parkeervakken op de Overijssellaan t.h.v.
huisnummer 307. De parkeerschijfzone geldt

ten behoeve van de bewoner.
(verzonden: 18 juli 2014).

alleen van maandag t/m vrijdag tussen 8 en 16
uur. De verkeersborden zijn in juni 2014 reeds
geplaatst.
Het besluit ligt vanaf 23 juli 2014 zes weken ter
inzage in het raadhuis.
Bent u het niet eens met bovenstaande besluiten?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Zie
hiervoor Inzien, reageren, bezwaar maken.

Uitschrijving uit Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders
heeft het voornemen om de volgende personen
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- O. Çakir, geboren op 15-09-1981, Heemsteedse
Dreef 32F
- B.W. van der Wal, 15-03-1981, Utrechtlaan 29

Per 15 juli 2014
- L.F. Edwards, geboren op 01-10-1991,
Heemsteedse Dreef 32F

Per 17 juli 2014
- R.H. John, geboren op 09-02-1965, Utrechtlaan 30

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze
binnen zes weken na plaatsing van deze publicatie
hierop reageren door contact op te nemen met de
afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede
(Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede,
telefoon 023-5485868).

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl,
dan ontvangt u ze per e-mail.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk
Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart
gepubliceerd.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader
‘Beroep’.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan:
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop
het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt
met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift
moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het
geschil betrekking heeft worden overlegd. Het indienen van een
beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als
sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening
worden aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Vakantieactiviteiten voor kinderen in musea van Haarlemmermeer
Regio – Museum De Cruquius en Historisch Museum
Haarlemmermeer organiseren deze zomer kinderactiviteiten tijdens de vakantie. Met een toegangskaartje van
Museum De Cruquius krijg je dezelfde dag gratis toegang tot Historisch Museum Haarlemmermeer en andersom.
Kinderen van 6 jaar en ouder kunnen meedoen aan het
stoompracticum in Museum De Cruquius en komen
zo alles te weten over hoe een stoommachine werkt
en zelf daarmee experimenteren. Voor 1,00 euro kunnen ze bij de receptie brandstof kopen en tussen 13.00

en 16.00 uur aanschuiven bij het stoompracticum. Ook
nieuwsgierige ouders of opa’s en oma’s mogen meedoen.
In Historisch Museum Haarlemmermeer kunnen er
Oud-Hollandse spellen worden gespeeld op ‘het vliegveld’. Daarnaast zijn er activiteiten bij de huidige tentoonstelling ‘In Stelling Gebracht’ zoals puzzelen. Kinderen kunnen in het Historisch Museum Haarlemmermeer op ontdekkingstocht met o.a. de Dik Trom speurtocht. Omdat het museum aan de rand van het Haarlemmermeerse Bos ligt, is dit goed te combineren met

een middagje in het bos of op het strand aan het meer.
Op 6, 9 en 10 augustus geven speciaal opgeleide kinderen zelf rondleidingen aan bezoekende kinderen.
Deze starten om 14.00 en om 15.00 uur.
Museum De Cruquius is op weekdagen geopend van
10.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 11.00 tot
17.00 uur. Historisch Museum Haarlemmermeer is de
hele week behalve op maandag geopend van 13.00 tot
17.00 uur. Meer informatie op www.museumdecruquius.nl en via www.historisch-museum-haarlemmermeer.
nl. Ook op Facebook en Twitter.

