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Heemstede – Op de mees-
te tuinfoto’s die worden in-
gestuurd is volop groen te 
zien, gazons met planten, 
struiken, bomen en bloe-
men. De laatste jaren is de 
terras-achtige tuin in op-
mars, een tuin waarvan de 
scheidslijn ‘binnenshuis 
naar buitenshuis’ steeds 
minder zichtbaar wordt.
Het lijkt een verlengstuk 
van de woonkamer te zijn 
met alle comfort, soms 
compleet uitgerust met 
buitenkeuken. Het verschil 
met binnenshuis is natuur-
lijk dat je in de openlucht 
verblijft en dat je de ruim-
te aan kunt kleden met bui-
tenplanten.
De tuin van Hans en Mar-
ja Assendelft, wonend aan 
de Talmastraat Heemste-
de, is hier een goed voor-
beeld van.
Alle comfort van binnen, 
decoratief en origineel on-
dergebracht in een over-
dekt gedeelte van hun tuin. 
Het groen is niet verdwe-
nen, zo zijn aan de zoom 
van de tuin mooi in vorm 

geknipte buxussen te zien. 
Hier wordt genoten van rust 
en een prettige omgeving, 
en daar gaat het toch om. 
Marja Assendelft: “Wij ge-
nieten volop in de tuin, er is 
een gedeelte met een dui-
venhok (hobby van mijn 
man), en daartegenover een 
steigerhouten loungebank, 
waar je de duiven kunt zien, 
heerlijk als de zon schijnt. 
Een deel van de tuin is voor-

zien van een half open over-
kapping: hier leven wij zo-
mers, bij de eerste zonne-
stralen, en als het warm is 
en gaat regenen kunnen we 
heerlijk buiten blijven!”

Ook zo tevreden met uw 
tuin(tje)? Stuur uw foto naar: 
redactie@heemsteder.nl
Alle gekozen tuinen komen 
eveneens op
www.heemsteder.nl en on-

ze Facebookpagina. Let ook 
op de sites van sponsor 
Tuincentrum De Oosteinde: 
www.deoosteinde.nl en Fa-
cebook en bezoek de filia-
len aan de Zandlaan Hille-
gom, grens Bennebroek en 
Vijfhuizen, grens Vijfhuizen.

De drie winnaars worden in 
september gekozen en blij-
gemaakt met een mooie 
prijs: 25, 75 of 100 euro.

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5
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Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Oorkonde Yad Vashem.

Geen onderduikfamilie, 
geen vader, geen ik
Heemstede - Er klinkt mu-
ziek uit de film Schindlers 
List, de wonderbaarlijke red-
ding van vele joden uit Duits-
land in de synagoge aan de 
Lanckhorstlaan. De ‘sjoel’ 
zit donderdagmiddag 20 juli 
vol genodigden voor de uit-
reiking van de onderschei-
ding ‘Rechtvaardigen onder 
Volkeren’, ‘Yad Vashem’ aan 

nabestaanden van onbaat-
zuchtigen die joden door de 
oorlog hielpen. Een onder-
scheiding voor mensen met 
een naam die geen naam 
meer mochten hebben, al-
dus burgemeester van Haar-
lem, Jos Wienen. Mensen die 
nu herinnerd en geëerd wor-
den. Zoals er in de jaren vijf-
tig al aan 5500 Nederland-

Ruben Boas, voorzitter NIG Noord-Holland en rechts Gideon 
Lustig van ambassade Israël.

se nabestaanden van deze 
moedige mensen door Isra-
el de oorkonde Yad Vashem 
uitgereikt is. Nu zijn het kin-
deren en kleinkinderen uit 
onze regio die de oorkon-
des en medailles uit Israël in 
ontvangst mogen nemen. Si-
ger Bos voor Goosen Siger 
en Henny Sabella Elijzabeth 
Bos-van der Heide, Jet Krings 
en Rosette Heertjes voor Eli-
sabeth Mets-Meinema en 
Cokky Schaafsma voor Gerrit 
en Johanna Catarina Schaaf-
sma. Wonderlijke verhalen 
over hoe ze in veiligheid ge-
bracht zijn, hoe ze soms nog 
met andere onderduikers 
verborgen werden en verbor-
gen bleven voor de Duitsers. 
Hoe ze zelfs als het zoveelste 
kind in een gezin, behandeld 
werden. “Hij die een men-
senleven redt, redt de gehe-
le mensheid”, zo staat er in de 
Talmoed geschreven. De rab-
bijn van de Heemsteedse sy-
nagoge, Shmuel Spiero be-
seft dat hij zelf een vader had 
die in Uden destijds is opge-
vangen door een familie en 

die daarmee zijn vader ge-
red heeft. Hij vraagt zich af of 
hij zelf wel de moed zou heb-
ben gehad om dit te doen. 
Jezelf zó in gevaar brengen. 
Hij hoopt nooit voor die keu-
ze gesteld te worden. Dankzij 
het onderduiken van zijn va-
der kan hij hier nu staan.

Medaille
De medaille die aan de 
‘Rechtvaardige’ wordt uit-
gereikt, is speciaal voor Yad 
Vashem ontworpen. Kunste-
naar Nathan Karp uit Jeru-
zalem heft op symbolische 
wijze de woorden uit de Tal-
moed uitgebeeld: “Hij die één 
mensenleven redt, redt de 
gehele mensheid”. De bei-
de handen die een levenslijn 

van prikkeldraad vasthouden, 
schijnen uit het niets te zijn 
voortgekomen. De lijn die de 
aardbol omspant, symboli-
seert de daden van de Recht-
vaardigen; zij waarborgen het 
voortbestaan van de wereld 
en ons geloof in de mens-
heid.
De medailles werden met de 
bijbehorende oorkonden aan 
de nazaten van de verzets-
helden uitgereikt door een 
afgevaardigde van het Am-
bassade van Israël Gideon 
Lustig.
Ton van den Brink

“Bij regen blijven we heerlijk buiten”

Tuinenwedstrijd 2017 
met Tuincentrum De Oosteinde

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 30 juli geen dienst
Bijbelkring 31 juli 20.00 uur

www.rafael-nehemia.nl
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Op Facebook voor uw
tips, foto’s en reacties.tips, foto’s en reacties.

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 30 juli 
Oude Kerk, 10u. : 
ds. B.L. Bos (Bilthoven) 

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 30 juli 
Ds. J.G. Berbee-Bakhuis uit 
Abbenes
 
www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 30 juli om 10u.
Ds. J.G. Berbee-Bakhuis uit 
Abbenes.

www. pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 30 juli: 10u. Eu-
charistieviering, pastoor J. 
Quadvlieg  samenzang

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (25)

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 30 juli 10u.
mevr. Drs. G. van der Harst-
de Leeuwe (Aerdenhout)

www.adventskerk.com

Raadhuisstraat 54 is ge-
bouwd in 1926 volgens een 
bouwtekening bij de ge-
meente Heemstede. Bij het 
kadaster wordt bouwjaar 
1922 genoemd. In het Haar-
lems Dagblad van 28 februa-
ri 1927 lezen we over de ver-
plaatsing en heropening van 
‘Jansen’s Delicatessenhan-
del’ op nr. 54, speciaal adres 
voor o.a. opgemaakte koude 
schotels (advertentie 1928).
Op 23 december 1931 lezen 
we: “Jansen’s Eerste Heem-
steedsche fi jne Vleeschwa-
ren- en Delicatessenhan-
del” met o.a. ‘fi jne kerstham-
metjes’. In 1934 een nieuwe 
naam van de fi rma: “Fa. H. 
Jansen-Schintz” en later dat 
jaar opnieuw een naamsver-
andering: ‘J. Schintz, voor-
heen Jansen’s Delicates-
senhandel’. Op 29 novem-
ber 1935 wordt geadver-
teerd onder de winkelnaam 
“Schintz”.

Op 30 november 1936 droeg 
J. Schintz zijn zaak over aan 
“Vereeniging Eigen Hulp” 
Op 17 december 1936 werd 
de ‘nieuwe’ winkel geopend. 
Op 1 januari 1948 staat in 
het straatnamenboek: “Ei-
gen Hulp, levensmiddelenbe-
drijf, brood- en banketbakke-
rij, Hoofdkantoor in Haarlem”.
Op 26 november 1948 (ad-
vertentie Haarlems Dagblad): 
“Fa. Leo Stegen, die, bij aan-
koop van fl .15,00 1 gedeco-
reerde kop en schotel gra-
tis weggeeft”. Nummer 54 is 
dan het adres voor glas, por-
selein, kristal en luxe artike-
len. Op 1 november 1963 is 
de winkelier H. Stegen.
In 1978 verbouwt ‘Fashion’ 
de winkel, de toenfoto is van 
die tijd uit het NHA. ’t Sant 
The Joy of Living BV heeft 
ook op nr. 54 gezeten (onbe-
kend wanneer). Lady’s Cor-
ner volgt in de jaren 80 en 
staat in 1993 nog in het stra-
tenboek vermeld. In 2007 de 
opdracht voor aanpassing 

van de binnenverlichting van 
‘Bij Bomans interieur’. In 2008 
een gevelaanpassing voor 
‘Restaurant Bomans”. In april 
van 2010 opent ‘Home en Gi-
ving Bij Bomans’ de deuren, 
maar sluit begin 2012. In-
middels heeft het alweer een 
tijdje een restaurantfunctie 
met de ‘Pastabox’.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 22 juli 2017, waar-
op het torentje herkenbaar is. 
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.

nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder).





Heemstede - Geplaagd 
zijn ze wel, Marco Uiten-
daal en zijn partner Mandy. 
Het tweetal runt sinds jaar 
en dag Pannenkoekrestau-
rant De Konijnenberg aan 
de Herenweg. Zoals u weet 
is deze doorgaande route 
door Heemstede diverse ke-
ren opgebroken geweest. In 
fases is vanaf 2013 gewerkt 
om deze verkeersader te ver-
nieuwen en verkeersveilig te 
maken. De Herenweg mag 
dan een perfecte locatie 
zijn voor horeca; als de rou-
te niet of deels bereikbaar 
is, is dat op zijn zachtst ge-
zegd wel een uitdaging voor 
ondernemers die een groot 
deel van de klantenkring 
buiten Heemstede heeft én 
het eveneens moet hebben 
van passanten, die na een 
heerlijke wandeling in duin- 
of bosgebied een smakelij-
ke pannenkoek willen eten. 
Eigenaar Marco Uitendaal 
wil niet alleen klagen over 
de wegwerkzaamheden. 
“Maar”, zo zegt hij desge-
vraagd, “jammer is alleen wel 
dat de bekende gele borden 
‘Herenweg afgesloten’ zo af-
schrikken. Want wij zijn al-
tijd wél bereikbaar geweest, 
de weg is nooit voor alle ver-
keer afgesloten. Terwijl het 
woord ‘afgesloten’ natuur-
lijk blijft hangen. De ge-
meente is erg actief geweest 

met de bebording, in de wij-
de omgeving werd de weg-
afsluiting aangekondigd. Wij 
moesten zelf actie onderne-
men om kenbaar te maken 
dat ondernemers wel bereik-
baar waren.” Hij zegt het niet 
maar het moet frustrerend 
zijn geweest voor hen om 
bijna een jaar lang klandi-
zie te moeten missen. Het is 
een noodzakelijk kwaad en 
een veilige en mooie weg is 
ook heel wat waard. En... het 
beste nieuws: de Herenweg 
is sinds vrijdag 24 juli weer 
open. En nu defi nitief! “We 
zijn natuurlijk heel blij met 
de nieuwe weg”, zegt Mar-
co. Hij beschrijft de nieuwe 
voetgangersoversteek vanuit 

wandelbos Groenendaal en 
de parkeerhavens. Positief! 
Hoe leuk zou het zijn als de 
weg door de gemeente met 
een feestje werd geopend? 
Misschien is het alleen al 
een tip voor de gemeente 
om her en der de bekende 
gele borden te plaatsen met 
ditmaal als tekst: ‘Herenweg 
weer geheel open!’
Marco en Mandy verwelko-
men iedereen (weer) en al-
tijd van harte en hebben 
heel veel zin in het zomer-
seizoen met altijd nieuwe, 
interessante pannenkoek-
variaties.  Voor de niet-pan-
nenkoekliefhebbers zijn er 
natuurlijk andere gerech-
ten zoals lekkere burgers 

Onderwijs

Er gaat geen dag voorbij of het onderwijs komt in het 
nieuws. Niet de universiteiten of hogescholen. Nee, de ba-
sisschool. Op zich al een uitvinding, dat woord basisschool. 
Waar het ooit de lagere school was moest dat veranderen. 
De kleuters hoorden er opeens bij. Het wachten is op het 
moment dat een- en twee-jarigen hun intrede doen. Zijn
zij niet onze toekomst? Het zou niemand verbazen als ook 
de zwangere vrouw na een week of 20 op weg naar de be-
valling naar de basisschool moet. Er is vast wel een hoogle-
raar te vinden die kan uitleggen dat als een kind in de baar-
moeder de stem van de meester of de juffrouw hoort het
later goed doet op school. De politiek ziet dat natuurlijk 
direct als een enorme toegevoegde waarde dus het gaat 
door. Dat de meesters en juffi es er geld bij moeten krijgen 
lijkt mij fair. Zij leggen nog steeds de basis voor onze toe-
komst. Ze werken met veel te grote klassen, kinderen uit
andere culturen en niet in de laatste plaats: de regeltjes. 
Rapporten, motivatiegesprekken, teambijeenkomsten. Zo 
gek kan je het niet bedenken of de opleiders van onze 
jeugd moeten wel iets vastleggen of bespreken.
Nog voor het kind een jaar of elf is ligt er al een stapel do-
cumenten. Je telt niet mee als je niet bent bijgestaan door 
een psycholoog, je geen ADHD hebt, niet bij de logopedis-
te bent geweest of huiswerkbegeleiding hebt gehad. 
Hoe anders was dat - nog niet zo heel - lang geleden. Ge-
woon van negen tot twaalf en van twee tot vier naar school. 
Best wel grote klassen en de leraar (voornamelijk mannen) 
was gewoon de baas. Gek dat belangrijke mensen zoals 
Frits Philips, Cornelis Verolme, Huub van Doorne en vele
anderen megabedrijven konden oprichten en  besturen. 
Hun leraar vertelde dat twee appels plus twee appels sa-
men vier waren. Nu moet een leerkracht
sterk in zijn schoenen staan. Leg maar eens uit wat een ap-
pel is, waar komt die opeens vandaan en waarom is twee 
geen drie of vijf. Als het antwoord niet bevalt komen de 
ouders wel Œverhaal halen’. Mijn kind stelt een terechte 
vraag en u geeft een lullig antwoord. Als u zo doorgaat haal 
ik mijn kind van school. Hij is wel niet de slimste, dat zien 
wij ook wel, maar een toekomstige minister zit er wel in. In 
Heemstede was het onderwijs altijd redelijk overzichtelijk 
met katholiek, protestants of neutrale ondergrond. Ook dat 
is veranderd via scholen met andere opvattingen. De broe-
ders van De LaSalle, wat je er ook van mocht vinden, ver-
zorgden perfect katholiek onderwijs met voor die tijd veel 
ruimte voor sport, spel en ontspanning. Niet te beroerd de 
school een middag te sluiten om te gaan schaatsen. Geen 
onderwijsinspecteur die zich daarmee durfde te bemoei-
en. Geen verslagen, gewoon een rapport met echte cijfers.
Waren de cijfers ok dan ging je over, zo niet dat deed je het 
jaar maar over. Op je rapport stond alleen ‘goed gedaan’ of 
‘volgend jaar beter¹ en: ‘een fi jne vakantie’. Geen verhalen 
als Jantje  moet zijn cognitieve en empathische vaardighe-
den verder ontwikkelen wil het met hem ooit nog goedko-
men. Wij adviseren een zomerkamp met een losse leiding. 
Wat zullen veel ouders en grootouders terugdenken aan 
hun oh zo overzichtelijke lagereschooltijd. 

Eric van Westerloo

ZomercolumnWIJ ZIJN

WEER

BEREIKBAAR

Herenweg weer helemaal open!

Pannenkoeken restaurant De Konijnenberg,
Herenweg 33, Heemstede.
7 dagen per week open voor lunch & diner & partijen.
Informatie: 023-5848096 en info@dekonijnenberg.nl

en daghappen. De Konij-
nenberg gaat mee met de 
‘meer groente’ trend waar-
over binnenkort meer….Met 
de Griekse traditie gerech-
ten die nu op de menukaart 

staan en de geheel open He-
renweg wordt het sowieso 
op en top zomers. Marco en 
Mandy hebben er zin in! 

Joke van der Zee

Detail interieur

Detail van buitenterras:
oude Egyptische deuren

 
04   de Heemsteder  •  26 juli 2017 





Van franchiseorganisatie naar 
community zelfsturende professionals
Regio - De ScheidingsMa-
kelaar is een van de wegbe-
reiders van het scheiden in 
goed overleg en nu, na veer-
tien jaar en vele echtschei-
dingen verder, heeft het ma-
nagement van De Schei-
dingsMakelaar besloten om 
weer het pad van vernieu-
wing in te slaan. De Schei-
dingsMakelaar opereert 
sinds 2017 in aansluiting op 
de veranderende tijdsgeest 
en inspelend op de nieuwe 
manieren van samenwerken 
als een community van zelf-
sturende professionals.
 
Hans van Son vertelt: “Wat 
er verandert is dat we zoveel 
mogelijk ballast hebben kun-
nen verwijderen, waardoor 
er binnen De Scheidings-
makelaar B.V. een grotere 
mate van flexibiliteit is ont-
staan. Daardoor kunnen we 
beter inspelen op verande-
rende marktomstandigheden 
en kunnen we sneller antici-
peren op wensen van onze 
klanten, terwijl we kostenef-
fectief opereren. Zo zullen we 
in de komende maanden een 
aantal nieuwe diensten aan-
bieden waaronder gespecia-
liseerde dienstverlening voor 
ondernemers en nazorg ge-

richt op samengestelde ge-
zinnen. Met de kennis die we 
als organisatie in de afgelo-
pen veertien jaar hebben op-
gedaan kunnen we mensen 
die zich in een moeilijke of 
complexe situatie bevinden 
op relationeel vlak maximaal 
ondersteunen.”
 
Waar in franchiseorganisa-
ties veelal veel energie verlo-
ren kan gaan aan het behar-
tigen van de belangen van de 
franchisegever en de fran-
chisenemers kan bij de nieu-
we opzet van de Scheidings-
makelaar alle energie wor-
den aangewend om datgene 
te doen waar zij al ruim veer-

tien jaar goed in zijn; het op 
een humane manier bege-
leiden van partners die hun 
relatie wensen te beëindi-
gen. “Er zijn meerdere defini-
ties te geven van het begrip 
community”, aldus Van Son. 
,,In de kern gaat het om een 
groep van mensen met ge-
meenschappelijke kenmer-
ken die op vaste basis bij el-
kaar komen, om elkaar di-
rect of indirect te helpen in 
het verwezenlijken van doe-
len, verwachtingen en acti-
viteiten. En die door middel 
van het delen van informa-
tie en ideeën een bijdrage le-
veren aan het duurzaam ont-
wikkelen van een gemeen-
schap. Het spreekt voor zich 
dat er een belangrijke rol bin-
nen de community is wegge-
legd voor de klanten van De 
Scheidingsmakelaar. Meer 
en meer zal de stem van on-
ze klanten doorklinken in on-
ze manier van werken.”
 
De ScheidingsMakelaar en 
NMI-Registermediator voor 
Haarlem en de IJmond is 
Hans van Son, bel 023-
6200989 of 06-21236301 of 
mail naar son@scheidings-
makelaar.nl voor een gratis 
scheidingsscan.

Hans van Son.

Wie schrijft die blijft... Harry Opheikens
Heemstede - De Heemste-
der mag zich beroepen op 
een viertal corresponden-
ten die in dienst van de krant 
regelmatig (soms wekelijks) 
stukken aanleveren. Berich-
ten uit de gemeentepolitiek, 
artikelen over nieuwe win-
kels, achtergrondverhalen, 
interviews... er is altijd wat te 
schrijven. Er zijn ook mensen 
die in hun vrije tijd druk zijn 
met de pen (=computer). 
Schrijvend voor hun vereni-
ging of sportclub. Nooit last 
van een writer’s block maar 
juist gezegend met een ge-

zonde dosis toewijding naar 
hun club én naar de lezers. 
Zo iemand is Harry Ophei-
kens.  

Harry Opheikens vult weke-
lijks de rubriek van HVHB 
(Historische Vereniging 
Heemstede en Bennebroek) 
in de Heemsteder steevast 
op pagina 2. Nog een he-
le klus: hij zoekt historische 
achtergronden van bepaalde 
panden op en giet de info in 
een stukje tekst. Daarnaast 
kiest hij er een oude foto bij 
en maakt zelf de ‘nu-foto’. 
Via handige communicatie-
middelen als de ‘krantenvie-
wer’ bij het Noord-Hollands 
Archief kun je aan informa-
tie komen. Ook deden ou-
de straatnamenboeken pri-
ma dienst om gegevens uit 
te halen. 
Maar Harry spreekt ook 
(oud-)bewoners van betref-
fende panden die hij behan-
delt in zijn rubriek. In totaal 
zijn er al 172 artikelen ge-
publiceerd. Geen week slaat 
hij over, zijn werkdrift is te 
waarderen. Zeker als je je 
bedenkt dat het onbezoldigd 
werk is en er ook nog ande-
re zaken zijn die aandacht 

verdienen. Harry is name-
lijk ook actief als webmaster 
voor de Historische Vereni-
ging: het plaatsen van stuk-
ken en foto’s op de website. 
Bovendien is hij actief bij het 
samenstellen van boekjes die 
HVHB uitgeeft zoals laatst 
over de Indische buurt. Dan 
staat hij natuurlijk zelf achter 
de kraam op de Voorjaars-
markt, waar ze te koop lagen. 

Geschiedenis heeft dus zeer 
zeker zijn interesse. Al sinds 
de late jaren tachtig van de 
vorige eeuw is Harry redac-
tielid van het periodiek ‘de 
Klink’ dat het Genootschap 
Oud Zandvoort uitgeeft. 
Daarnaast stelt hij histori-
sche artikelen op voor ‘Tuin-
derspraat Zandvoort’. Zand-
voort was zijn woonplaats 
voordat hij naar Heemstede 
verhuisde. Overigens is de 
oorsprong veel meer noorde-
lijk, Groningen. Daar kwamen 
zijn ouders vandaan. In Haar-
lem werd Harry echter gebo-
ren. Hij weet er - als ‘ama-
teurhistoricus’ - veel meer 
over te vertellen want lief-
de voor stamboomonderzoek 
is er ook. Alsof dat nog niet 
genoeg is, wordt dagelijks in 

dagboeken bijgehouden wat 
er zoals gebeurt in zijn ge-
zin. Ja, dit interview dat de 
Heemsteder heeft met een 
van zijn meest actieve leve-
ranciers van berichten, komt 
er ook in voor.
Naast geschiedenis heeft 
sport zijn aandacht. Bij RCH 
(Racing Club Heemstede) 
kent iedereen hem als ac-
tieve vrijwilliger, op gebied 
van PR en als huisfotograaf. 
U raadt het al: ook in deze 
krant staan regelmatig arti-
kelen van zijn hand, begeleid 
met een foto. 

Zijn roots liggen niet in de 
journalistiek maar wel in een 
aanverwante sector: de gra-
fische industrie. Zo werk-
te Harry voor onder meer de 
Staatsdrukkerij en Joh. En-
schede. Hij maakte er tijd-
schriften en kranten.
Helaas, door reorganisaties, 
kwam Harry op straat. Het 

siert hem - daar is karakter 
voor nodig - dat hij geens-
zins bij de pakken neer is 
gaan zitten maar alles aan-
pakte dat mogelijk was. Op 
werkgebied (er moet tenslot-
te voor een gezin brood op 
de plank komen) maar zeker 
ook om de (vrije) tijd nuttig te 
besteden.
Als vanzelf rolde Harry in 
diverse vrijwilligerstaken. 
Doordat zijn zonen bij RCH 
voetbalden werd hij bijvoor-
beeld coach. Daarna stuurde 
hij eens een wedstrijdverslag 
naar het RCH-webteam dat 
vervolgens besloot Harry aan 
het team toe te voegen. Voor 
je het  weet ‘doe je aan PR’. 
Zijn werkdrift, toewijding en 
immer opgewekte karakter 
maken Harry tot onmisba-
re (en soms helaas onzicht-
bare) schakel. De krant is er 
trots op!

Joke van der Zee.

Collecte-opbrengst Rode Kruis: 
ruim 18.000 euro
Regio - In de week van 19 tot 
en met 24 juni gingen maar 
liefst 212 collectanten de 
straat op om geld in te zame-
len voor het Rode Kruis Haar-
lem en omstreken. Met elkaar 
haalden zij het mooie bedrag 
van 18.245,65 euro op.
De opbrengst van de jaar-
lijkse collecte wordt gebruikt 
voor de training van vrijwilli-
gers en de uitvoering van ac-
tiviteiten voor thuiswonen-
de ouderen, zieken en ge-
handicapten in Haarlem en 
omstreken. Het Rode Kruis 
Haarlem heeft een actie-
ve EHBO afdeling bestaan-
de uit 40 vrijwilligers die eer-

ste hulp verlenen bij sport-
wedstrijden, evenementen en 
concerten. Daarnaast organi-
seert het Rode Kruis, samen 
met 120 vrijwilligers, diver-
se activiteiten voor ouderen 
waaronder huisbezoek, tele-
fooncirkels, dag- en middag-
tochten, soos-middagen en 
rolstoelfietsen. Om de ken-
nis over eerstehulpverlening 
verder te verspreiden, wil 
het Rode Kruis het komend 
jaar meer EHBO gastlessen 
op (basis)scholen gaan ver-
zorgen. Een deel van de col-
lecteopbrengst van 2017 zal 
voor dit doel worden aange-
wend.
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Nieuwe sponsor voor 5km Heemstede Loop
Regio – Run2Day Haarlem heeft haar naam 
dit jaar verbonden aan de Heemstede Loop. 
De hardloopzaak wordt naamgevend spon-
sor op de 5km afstand. Naast deze samen-

werking biedt Run2Day ook een hardloop-
training voor de 5 en 10 km afstanden: de 
Run Academy. Voor meer informatie en
inschrijven kijk je op: www.runacademy.nl.

Slootjesexpert-middagen 
tijdens vakantie

Heemstede - Op donder-
dag 27 juli en op dinsdag 8 
augustus van 14.00 uur tot 
15.30 uur zijn er bij Kom In 
Mijn Tuin slootjes-expert-
middagen!
Voor kinderen die (nog) niet 
op vakantie gaan is er weer 
van alles te doen bij KIMT. 
Een vrijwilligster gaat met 
de kinderen en hun bege-
leiders waterdiertjes van-
gen en bekijken.
Er wordt uitleg gegeven 
over het leven onder water. 
Hierbij worden schepnetten 
gebruikt en om ze goed te 
bekijken zijn er plastic bak-
ken en loeppotjes. Trek wa-
terdichte schoenen aan 
en kleding die tegen een 
stootje kan.
De doelgroep is basis-
schoolkinderen met ou-
ders/grootouders.

Locatie: Herenweg 16 te 
Heemstede in het Groenen-
daalse Bos, ingang tegen-
over de Manpadslaan.
Opgeven via www.ko-
minmijntuin.com of 023-
5282651 (Mik van der Bor).

Hè, hè, eindelijk, er 
wordt gehandhaafd op 
het voetpad. De ge-
meente heeft een bord 
geplaatst om te me-
ten hoe hard er wordt 
gereden op het Jaag-
pad (voetpad!) langs 
het Heemsteeds kanaal. 
Zou dit een snelheids-
meter zijn voor rollators? 
Het is in elk geval geen 
boodschap voor fi etsers 
en brommers die er rij-
den, daar wordt niet te-
gen opgetreden. Wat 
is nu de volgende stap, 
drempels? 

Ben van der Weiden.

Lezerspost

Kom In Mijn Tuin (KIMT)

Handhaving op het 
voetpad

Brocante fair 
Landgoed 

Groenendaal
Heemstede - Op 30 sep-
tember en 1 oktober word 
er op Landgoed Groenen-
daal een brocante fair ge-
organiseerd door Heeren-
landen Events. De fair is 
zowel buiten als binnen 
opgesteld. Entree is 4,50 
incl. kopje koffi e Kinderen 
tot 12 jaar hebben gratis 
toegang.

‘Riooljournalistiek’
Heemstede - In een ver-
snelde procedure moet in 
de Havenstraat de riolering 
vernieuwd worden, deels 
ten behoeve van het nieu-
we onderkomen van dieren-
speciaalzaak Heems maar 
ook voor de nieuwe bebou-
wing. De bedoeling is om de 
riolering tot aan de Kanaal-

weg voor de bouwvakvakan-
tie komend weekend af te 
hebben. Op dit moment, in 
de derde week van de aan-
leg, zijn de bouwers halver-
wege. Het is even (aan)pas-
sen en meten voor de bewo-
ners aan de Havenstraat. 

Foto’s: Harry Opheikens

West-
Afrikaanse dans 
met percussie

Heemstede - In een korte 
cursus van 5 lessen maakt u 
kennis met West-Afrikaanse 
dans: een energieke, socia-
le, vrolijke en geaarde dans-
vorm. Veel bewegingen zijn 
afgeleid van handelingen uit 
het dagelijkse leven, omge-
zet in een dans (bijvoorbeeld 
zaai- en oogstdans, vissers-
dans). Binnen de dans heeft 
u de vrijheid om te zoeken 
naar een eigen stijl en ma-
nier van dansen. Lenig hoeft 
u niet te zijn (ritme-gevoel 
hebt is wel prettig) . De live 
percussie-muziek zorgt er-
voor dat niemand stil kan 
staan! De cursus is voor al-
le leeftijden. Docente Janny 
Hofman volgde de mime-op-
leiding aan de Amsterdamse 
Theaterschool, maakte ver-
schillende reizen naar West-
Afrika en geeft al meer dan 
20 jaar dansles aan zowel 
kinderen als jong- én oud-
volwassenen. Opgeven kan 
via www.wijheemstede.nl of 
5483828.

Koersbal voor 65+
Heemstede - WIJ Heemst-
de start maandag 4 sep-
tember met balspel koers-
bal voor 65+. Koersbal wordt 
binnen gespeeld op een mat 
van 8 bij 2 meter en is zeer 
geschikt voor senioren die 
naast eenvoudig en rustig 
bewegen ook van een beet-
je wedstrijdspanning hou-
den. U kunt geheel vrijblij-
vend een keer komen kijken 
en kennismaken.
Er zijn bij WIJ Heemstede 
drie verschillende clubs:
Koersbal 65+ de Princehof, 
Glipperweg 57, Heemstede 

start op maandag  4 septem-
ber  van 13.30-15.30 uur.
Koersbal 65 + de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heem-
stede start op donderdag 7 
september van 13.30-15.30 
uur.
Koersbal 65+ de Princehof, 
Glipperweg 57, Heemstede 
start op dinsdag 5 septem-
ber van 13.30-15.30 uur.
Er zijn bij alle drie de clubs 
36 bijeenkomsten over het 
hele jaar en de kosten zijn 
47,-.
Opgeven kan via www.wij-
heemstede.nl of 5483828.
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Onderzoek onder inwoners NH: 
Meer investeren in milieu

Regio - Als Noord-Hollan-
ders moeten kiezen tussen 
hoog- of laagbouw, inves-
teren in een netwerk van 
wegen/fiets/OV of een di-
gitaal netwerk, behoud 
van het landschap of ruim-
te voor het opwekken van 
duurzame energie, bouwen 
in de stad of juist in de bui-
tengebieden en investe-
ren in kansrijke of kansar-
me gebieden, dan geven zij 
geen eenduidig signaal af. 
De uitkomsten gaan rich-
ting 50/50 en zijn niet re-
gioafhankelijk.
“Ik had niet verwacht dat 
de meningen zo sterk uit-
eenlopen”, aldus Gedepu-
teerde Joke Geldhof. “We 
zullen te maken krijgen 
met grote uitdagingen zo-
als verstedelijking, kli-
maatverandering en nieu-
we vormen van mobiliteit. 
Dat vraagt een zorgvuldi-
ge afweging en samenhan-
gende keuzes, die zullen 
doorwerken in onze direc-
te leefomgeving.”
Op 9 oktober debatte-
ren Provinciale Staten van 
Noord-Holland over de 
hoofdlijnen van de Om-
gevingsvisie NH2050. Ter 
voorbereiding hield de pro-
vincie een representatief 
onderzoek onder 1400 in-
woners, verdeeld over ne-
gen regio’s. Gevraagd is 
om afwegingen te maken 
tussen verschillende keu-
zes voor de toekomst van 
Noord-Holland.

Resultaten onderzoek
Wanneer gevraagd wordt 
welk belang mensen hech-
ten aan de verschillende 
uitdagingen die tussen nu 
en 2050 op de provincie af-
komen, verkiest een ruime 
meerderheid (60 tot 76%) 
investeren in de kwaliteit 

van het grondwater, scho-
ne lucht, schoner openbaar 
vervoer en ‘geen hinder van 
Schiphol en andere indu-
strie’ boven andere, econo-
misch wellicht aantrekkelij-
kere, maar ook meer ‘ver-
vuilende’ beleidsopties.
Duidelijk is ook dat Noord-
Hollanders voor de toe-
komst van de provincie veel 
belang hechten aan het 
behoud van gemeenschap-
pelijke voorzieningen zo-
als dorpswinkels, scholen, 
sportclubs en zorgvoorzie-
ningen, en zaken als lucht-
kwaliteit, een groene leef-
omgeving en een gezonde 
voedselproductie.

Omgevingsvisie
NH2050: Jouw 
Noord-Holland
Na de zomer van 2018 
wordt in de Omgevingsvi-
sie NH2050 vastgelegd hoe 
Noord-Holland om zal gaan 
met belangrijke uitdagin-
gen als verstedelijking, kli-
maatverandering en nieu-
we vormen van mobiliteit. 
Dit najaar bepalen Gede-
puteerde Staten en Provin-
ciale Staten de hoofdlijnen.
Onder de naam ‘Jouw 
Noord-Holland’ kan ieder-
een hierover meedenken 
en -praten. In twee kwanti-
tatieve onderzoeken is een 
representatieve groep van 
zo’n 3.000 Noord-Hollan-
ders bevraagd. In huiska-
mergesprekken in elke re-
gio en op de evenementen 
Bevrijdingspop Haarlem en 
SAIL Den Helder gingen 
Gedeputeerden in gesprek 
met ongeveer 500 Noord-
Hollanders. De Facebook-
pagina Jouw Noord-Hol-
land heeft inmiddels 6.000 
volgers en bereikte tot nu 
toe circa 650.000 unieke 
personen.

Meer recreatie of industrie?

Regio - De Provincie Noord-
Holland heeft de resultaten 
gepresenteerd van een on-
derzoek over hoe Noord-
Hollanders de toekomst van 
hun provincie zien. De ge-
hanteerde stellingen, de la-
ge respons en de gekozen 
werkwijze zijn voor de VVD 
aanleiding vraagtekens te 
plaatsen bij de uitkomsten 
van het onderzoek waar het 
gaat om de wensen en be-
hoeften van de Noord-Hol-
landers.
Paul Slettenhaar, VVD 
woordvoerder RO: “De resul-
taten van dit onderzoek wor-
den betrokken bij het opstel-
len van de Omgevingsvisie. 
Maar het aantal responden-

ten was 1407 mensen op een 
bevolking van ruim 2,7 mil-
joen in Noord-Holland, dat is 
0,05%!” 
VVD Statenlid Andrea van 
Langen: “De inhoud van de 
gehanteerde stellingen zijn 
niet in alle gevallen te relate-
ren aan de kerntaken van de 
provincie.”
VVD Noord-Holland is van 
oordeel dat vanwege het 
subsidiariteitsbeginsel con-
stant de vraag moet worden 
gesteld of het nodig is een 
onderwerp op provinciaal ni-
veau te regelen. “Juist bij de 
totstandkoming van de om-
gevingsvisie is het belangrijk 
dat we als provincie niet te-
veel in de wielen van de ge-

meenten rijden. De omge-
vingsvisie wordt het belang-
rijkste beleidsdocument in 
de provincie en moet geba-
seerd worden op vertrou-
wen in lokaal bestuur, fei-
ten en representatief onder-
zoek. Gedurende het proces 
op weg naar de totstandko-
ming van de omgevingsvisie 
zal de VVD  op dit uitgangs-
punt blijven toetsen”, aldus 
Slettenhaar.
De uitdagingen zoals nood-
zakelijke economische groei, 
de positie van Schiphol en 
de enorme vraag naar (koop)
woningen in delen van de 
provincie vragen volgens de 
VVD om het aanspreken van 
een nog grotere doelgroep.

Vraagtekens VVD bij onderzoek onder 
Noord-Hollanders over toekomst

Kinderboerderij ‘de Houthoeve’ bestaat 50 jaar
Regio – Heemstede heeft 
een prachtige kinderboer-
derij maar net buiten Heem-
stede, in Haarlemmerhout 
ligt kinderboerderij en her-
tenkamp ‘de Houthoeve’. Het 
park is trouwens het oudste 
van Nederland. Dat weten 
we omdat al in 1426 houtkap 

plaatsvond, zo meldt Wikipe-
dia. Gelukkig is anno 2017 
nog altijd een geweldig park 
te zien. Er zijn diverse voor-
zieningen waaronder een 
midgetgolfbaan. In 1967 is 
de kinderboerderij van start 
gegaan, dus is dit jaar een 
jubileum te vieren.

De BioMarkt bij kassen van 
Haarlemmer Kweektuin

Regio - Op zaterdag 5 au-
gustus is er BioMarkt tus-
sen 10.00 en 15.00 uur op 
het marktplein bij de kassen 
van de Haarlemmer Kweek-
tuin te Haarlem-Noord. Je 
kunt er terecht voor aller-
lei biologische, glutenvrije 
of duurzaam geproduceerde 
producten. Groente, brood, 

gebak, kaas, worst, honing, 
wijn, bier, olijfolie en nog veel 
meer. Het is behalve voor je 
zaterdagse boodschappen 
op de markt ook een gezel-
lige plek om wat te eten en 
te drinken, met een zonnetje 
erbij terwijl de kinderen lek-
ker aan het spelen zijn is het 
heerlijk bijkomen van een 

drukke week. De BioMarkt 
wordt georganiseerd door 
de Kweektuinkas met mede-
werking van Stichting Haar-
lemmer Kweektuin. Adres 
van de Haarlemmer Kweek-
tuin: ingang Kleverlaan 9 in 
Haarlem. Voor informatie zie: 
www.haarlemmerkweektuin.
nl en op Facebook.
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Heemstede – Wat is er leu-
ker dan lekker ravotten met 
je kind(eren) in een bos-
rijke omgeving? Wandel-
bos Groenendaal leent zich 
daar bij uitstek voor! De rui-
me paden nodigen uit tot 
rennen, tikkertje doen en 
speurtochten volgen. Voor 
de wat grotere kinderen is 
het een leuke uitdaging om 
een hut te bouwen. Eerst 
losliggende takken sprok-

kelen en dan ‘onder super-
visie’ van pa iets creëren. 
Het bouwwerk op de foto 
lijkt op een schuilhut maar 
is een hobbyhut; dat wil 
zeggen: het object maken 
is een hobby op zich. Het 
heeft verder geen doel maar 
zoals vaak: de voorpret van 
het maken is bijna nog leu-
ker dan het resultaat.

Fotografi e
 Marenka Groenhuijzen

Het Zomerbos: de hobbyhut

25 juli, vanaf 7.00 uur hoor ik alleen maar weer het zeer aan-
wezige geluid van vliegtuigen. Het geluid stopt niet en gaat 
maar door. Het ene na het andere vliegtuig komt over en 
langs Heemstede. En dat is helaas niet de eerste keer in de 
afgelopen maanden. Als ik dit wil melden bij de gemeen-
te Heemstede, krijg ik de melding dat dit moet gebeuren 
bij BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol). Ik heb dit in-
derdaad inmiddels al meerdere keren gedaan maar wat dit 
op gaat leveren ga ik nog zien. Ik zie wel in het ‘vliegver-
keer inzicht’ op de internetsite van BAS dat er op deze och-
tend van 25 juli twee vliegrichtingen over en langs Heem-
stede gaan. Moeten we toelaten dat het alsmaar drukker 
wordende Schiphol een steeds grotere overlast veroorzaakt 
bij de omliggende gemeentes? Prevaleren de economische 
belangen van Schiphol boven het wooncomfort in de omlig-
gende gemeentes? En waarom kunnen we dergelijke klach-
ten van geluidsoverlast niet kwijt bij de gemeente Heemste-
de? Waar sta je als burger die de klachten van geluidsover-
last neerlegt bij BAS? Kan een gemeente niet een veel ster-
kere vuist maken naar een instituut als Schiphol? Wat mij 
opvalt is dat het geluid dit jaar, c.q. deze zomer veel meer 
aanwezig is dan in voorgaande jaren. Ik zou erg graag wil-
len weten of de vliegbewegingen zijn veranderd ten opzich-
te van voorgaande jaren. Maar wie kan mij dit antwoord ge-
ven? Wordt het niet hoog tijd dat het vliegen voor een appel 
en een ei verdwijnt waardoor het aantal vluchten hopelijk zal 
afnemen inclusief de toeristische overbevolking in steden 
als Amsterdam met alle gevolgen van dien? Helaas zullen 
we het er nu mee moeten doen zoals het is maar van mijn 
kant wel het advies om iedereen die het geluidsoverlast van 
de vliegtuigen overmatig vindt bij BAS een melding te (blij-
ven) maken van deze geluidsoverlast. Hopelijk gaat er dan 
wel gewerkt worden aan het beperken en verminderen van 
dit zeer vervelende en zeer aanwezige geluid in de lucht.
 
M.G.L. van Leeuwen, Heemstede.

Lezerspost

Waarom kunnen we klachten 
vliegtuigoverlast niet melden

 bij de gemeente?

Sparks bezorgt RCH
Pinguins een koude douche
Heemstede - Door de 3 res-
terende wedstrijden voor de 
zomerstop te winnen en  te 
hopen op een misstap van 
Quick zou RCH nog der-
de kunnen worden en zich 
plaatsen voor de promotie-
competitie naar de Hoofd-
klasse.
Die misstap van Quick kwam 
er, maar werd tenietgedaan 
door de puntendeling te-
gen Sparks. Sparks kan niets 
kwalijk worden genomen, 
maar de bittere nasmaak 
van de wijze waarop de Ra-
cing door de KNBSB is be-
handeld is nog niet wegge-
spoeld. Bij herhaling hebben, 
zowel mondeling als schrif-
telijk, medewerkers en be-
stuur van de Bond ons in 
de waan gelaten dat wij on-
ze zaak mondeling bij de Ge-
schillencommissie zouden 
kunnen bepleiten zonder 
ons er op te wijzen dat de-
ze commissie geschillen uit-
sluitend schriftelijk wenst te 
behandelen. De wijze waar-
op de Bond sommige andere 
verenigingen in vergelijken-
de gevallen de hand boven 
het hoofd heeft gehouden 

bleef daardoor onbesproken. 
Het is nu aan het bestuur 
van RCH-Pinguïns of zij zich 
willen beraden op verde-
re stappen. Een slechte eer-
ste inning van RCH maakte 
al gelijk duidelijk dat Sparks 
zijn sportieve plicht wenste 
te vervullen. Hylke van Vier-
sen moest 4 honkslagen in-
casseren met een 0-3 tus-
senstand als gevolg. In de 3e 
Haarlemse slagbeurt werd 
het zelfs 0-5 na een denkfout 
in het infi eld, goed voor uit-
eindelijk 2 “unearned runs”. 
En toen  in de 4e Haarlem-
se slagbeurt de 0-6 op het 
scorebord verscheen ge-
loofde nog maar weinigen 
in een goed resultaat voor 
de thuisploeg. Maar voor-
al nadat Dion Steyl de heu-
vel had beklommen kwam 
Sparks niet meer in de buurt 
van de thuisplaat en kon de 
inhaalrace beginnen. In ge-
lijk 4 leek een Heemsteedse 
opleving in gang te worden 
gezet, maar tot meer dan een 
run van Victor Draijer en het 
achterlaten van volle honken 
kwam het niet. Pas in de 7e 
inning veerde de RCH- aan-

hang op na een 2- punten-
homerun van Ties van der 
Beeke. Maar bij 3-6 bleef het, 
want op het werpen van de 
ingebrachte reliever Robin 
ter Schegget produceerde de 
Racing voornamelijk vang-
ballen. Een herboren RCH-
Pinguïns maakte zondag in 
Haarlem-Noord duidelijk 
waarom het zo hoog op de 
ranglijst van de Overgangs-
klasse staat. Toch waren het 
de Sparks die in de 2e in-
ning dicht bij de openingsrun 
kwamen, maar een mislukt 
squeezeplay effende voor de 
Racing het pad naar een re-
gelmatige overwinning. In de 
3e Heemsteedse slagbeurt 
opende Youri Spoor de sco-
re na een infi eld hit, een wil-
de worp en een veldfout.
In de 6e slagbeurt nam RCH 
ruimer afstand na runs van 
Rick Nansink en Victor Dra-
ijer. En een slagbeurt la-
ter bracht Victor Draijer met 
een honkslag Youri Spoor en 
Jeldwin Orman voor de 0-5 
eindstand over de thuisplaat. 
Al Morales kreeg in 8 innings 
slechts 5 honkslagen tegen 
en Lars Broersen had aan 8 
worpen in de laatste slag-
beurt genoeg om 3 Haarlem-
mers onverrichter zake naar 
de dug out terug te laten ke-
ren.                 Chris de Vries.

Rectifi catie 
afzwemmen
Heemstede – Vorige week 
publiceerde de Heemsteder 
de lijst met afzwemmers van 
SportPlaza Heemstede. He-
laas is de naam van Stijn Uijl 
daarin niet vermeld. Hierbij 
alsnog: Stijn Uijl behaalde 
zijn B-diploma. Alsnog gefe-
liciteerd!

Aandacht voor tienerzwangerschappen en kindhuwelijken 

Heemsteedse gaat 600 kilometer 
door Zambia fi etsen
Heemstede - Een fi etstocht 
van 600 km in 7 dagen door 
Zambia! Caroline van Dijk uit 
Heemstede gaat dit volgen-
de maand doen, samen met 
24 andere vrijwilligers, om 
zo aandacht te vragen voor 
tienerzwangerschappen en 
kindhuwelijken, waardoor 
deze meisjes  van school af 
moeten en hun kansen op 
een betere toekomst voor 
henzelf en vervolgens voor 
hun kinderen verliezen. Ook 
besnijdenissen komen in het 
oosten van Zambia nog veel 
voor. Caroline is bezig om 
4000 euro aan sponsorgeld 
in te zamelen. Met dit geld 
kan ‘Plan Nederland’ in sa-
menwerking met ‘Plan Zam-
bia’ voorlichtingsactiviteiten 
fi nancieren en opvanghui-
zen bouwen. “De fi ets maakt 
het mogelijk om via onver-
harde paden in minder toe-
gankelijke gebieden te ko-
men en de projecten zelf te 
aanschouwen.”, vertelt Caro-
line.  “Dit is ook belangrijk 
voor de morele ondersteu-
ning: je zult maar opgroeien 
in een lemen hutje in afgele-
gen dorp en dan komt er een 

groep fi etsers uit Nederland 
om met je te praten over het 
belang van seksuele voor-
lichting, zelfbeschikking, on-
derwijs en economische zelf-
standigheid!” Caroline heeft 
zelf drie dochters die in goe-
de omstandigheden opge-
groeid zijn. Ze wil graag een 
steentje bijdragen aan een 
betere wereld. Reis-, ver-
blijf- en fi etskosten betaalt 
ze zelf. Wil je haar steunen 
met het laatste deel? Mail 
haar op carvandijk@planet.
nl of doneer rechtstreeks 
op haar sponsorpagina ht-

tps://www.pifworld.com/nl/
fundraisers/6PDy-EzxkNY/
caroline-van-dijk/tim
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ER OP UIT IN 
DE REGIO Regio - ‘Grazende Zwaan’ is 

een nieuw, jaarlijks terugke-
rend theaterfestival. De eer-
ste editie vindt plaats van 15 
t/m 17 september op en om 
landgoed Kleine Vennep in 
Nieuw-Vennep. Een festi-
val voor de hele familie boor-
devol locatietheater, mu-
ziek, eten, drinken, doen en 
& meer!
Verwacht theatervoorstel-
lingen midden in de polder, 
spraakmakende kunst, knut-

selen op de boerderij, livemu-
ziek tussen de suikerbieten 
en lekker eten & drinken van 
dichtbij. Grazende Zwaan is 
een theaterfestival voor jong 
en oud voor een portie onge-
remde fantasie!

Deze eerste editie haakt het 
festival met het thema ‘land’ 
aan bij de Landschapstriën-
nale die van 1 t/m 30 septem-
ber op het landgoed plaats-
vindt. In 2018 zal het thema 

van Grazende Zwaan trou-
wens ‘water’ zijn, gevolgd 
door ‘lucht’ in 2019. Grazen-
de Zwaan wordt mogelijk ge-
maakt door gemeente Haar-
lemmermeer.
De entree en activiteiten van 
Grazende Zwaan zijn gra-
tis, voor de locatievoorstellin-
gen betaal je een bescheiden 
toegangsprijs.
Meer informatie is te vinden 
op:
www.grazendezwaan.nl.

Campagnebeeld voor Grazen-
de Zwaan (Bowie Verschuu-
ren).

Nieuw theaterfestival op landgoed Kleine Vennep

Kunst van 
Haarlemse 
verpleeg-
kundige

Regio - Tot begin okto-
ber exposeert Joke Laan 
bij Sanquin Bloedvoorzie-
ning in Haarlem. De Haar-
lemse verpleegkundige is 
pas 5 jaar geleden begon-
nen met schilderen. Ze 
raakte enthousiast na het 
zien van een expositie van 
Isaac Israels in De Hallen.
Ze is lessen gaan ne-
men en kreeg de smaak 
te pakken. Het strand, de 
zee en de kleuren fasci-
neren haar, en ook het 
vrouwelijk lichaam is voor 
haar een inspiratiebron. 
Het liefst werkt Joke met 
olieverf op doek. Het is 
een afwisselende, zomer-
se expositie. De eenvou-
dige houten lijsten pas-
sen goed bij de zee- en 
strandgezichten. Je wordt 
er vanzelf vrolijk van!
Bezichtiging is mogelijk 
binnen de openingstijden. 
Zie ook:
http://www.jokelaan.com.

Gaat u mee op zoek 
naar de ree?
Regio - Wat is er leuker in de 
natuur dan met de boswach-
ter speuren naar wild op de 
buitenplaats Leyduin? Het is 

nu extra spannend, want in 
deze tijd van het jaar lopen 
de jonge reeën samen met 
hun moeder door het bos. Ze 

laten zich soms prachtig be-
kijken. Wie weet u verder nog 
te zien krijgt als u op excur-
sie meegaat. De natuur zit vol 
verrassingen, juist als de zon 
net opkomt. Gaat u mee op 
zondag 30 juli van 6.00 uur 
tot 7.30 uur?
Ook met (klein-)kinderen is 
deze excursie goed te doen. 
Een leuke herinnering voor 
u samen met uw (klein-)kin-
deren. Aanmelden gebeurt 
via www.gaatumee.nl Kosten 
bedragen 7,- euro, kinderen 
tot 12 jaar 3,- euro. Bescher-
mers 4,- euro en hun kinde-
ren tot 12 jaar 2,- euro. Volg 
de Leidsevaartweg en neem 
de afslag over het spoor. 
Verzamelen op het parkeer-
terrein van Leyduin aan de 
Manpadslaan 1, 2114 BJ Vo-
gelenzang.

Actief, stoer en kindvriendelijk
Voel de zomer in Spaarnwoude

Regio - Het is zomer en dus 
weer tijd om er op uit te trek-
ken. Een wandeling of fi ets-
tocht in de natuur doet ie-
dereen goed. Je komt de 
mooiste plekjes tegen, waar 
je kunt genieten van het 
groen, en even kunt stoppen 
voor een kopje koffi e of een 
lekker broodje. Als je liever 
meer actie wil, dan vindt je 
op de website www.spaarn-
woude.nl genoeg inspiratie.  

Fietsen en wandelen
In recreatiegebied Spaarn-
woude kan je fantastisch 
fi etsen en wandelen. Volg 
één van de uitgezette routes 

via de knooppunten en ge-
niet van de verrassend groe-
ne omgeving. De routes zijn 
verschillend van en lengte, 
hebben een eigen karakter 
en zijn gratis te downloaden 
via de website.  

Actief in het groen
In voor wat meer spanning? 
Dan kan je terecht bij een 
van de vele ondernemers in 
het gebied. Zij bieden een 
breed scala aan activiteiten 
aan. Zo kan je kanoën, wa-
terfi etsen, vlot varen, golfen, 
steppen, skeeleren, joggen, 
of paardrijden. En dat is nog 
maar een greep uit alle ac-

tiviteiten die in het gebied te 
doen zijn. 

Stoer en gedurfd
Ook voor de stoere actieve-
ling is er genoeg te doen in 
het gebied. Een ware beleve-
nis is het rijden op een quad 
op het speciale parcours, of 
kom paintballen, klimmen, 
indoorskiën. En er is nog veel 
meer te doen! 

Een langer verblijf
Voor een langer verblijf in 
Spaarnwoude kan je over-
nachten bij Droomparken 
Buitenhuizen en Spaarnwou-
de, logeren in het Fletcher 
hotel Spaarnwoude, kampe-
ren bij de boer, of slapen in 
een bed en breakfast van Vil-
la Zomerdijk.  

Speciaal voor kinderen
Op boerderij Zorgvrij worden 
voor kinderen tot en met 12 
jaar in de schoolvakantie al-
lerlei leuke activiteiten geor-
ganiseerd. Kijk voor meer in-
formatie op: www.informatie-
boerderijzorgvrij.nl

De prachtige foto is gemaakt door Leen Gottschal.

Avifauna met 
boottocht
Heemstede - WIJ 
Heemstede organiseert 
een excursie naar vogel-
park Avifauna op vrijdag 
18 augustus. Hiervoor 
opgeven kan tot uiter-
lijk dinsdag 11 augus-
tus. U verzamelt om 9.10 
uur in de hal van trein-
station Haarlem. Vanuit 
Lammenschans gaat u 
met de boot naar Vogel-
park Avifauna in Alphen 
a/d Rijn, deze boottocht 
duurt ongeveer 5 kwar-
tier. U vaart door het ty-
pische Groene Hart van 
Holland, langs polders, 
molens en weilanden 
en prachtige tuinen die 
langs de waterkant zijn 
aangelegd. In Avifau-
na wordt de lunch ge-
bruikt. ‘s Middags het 
bezoek aan het prachti-
ge park, met bijzondere 
vogels en dieren vanuit 
de hele wereld, zoals de 
rode panda’s in de Oos-
terse tuin, de Cubaanse 
fl amingo’s in het brak-
watermoeras, de Lori’s 
in de Australische Lori 
Landing of de Afrikaans 
halfaapjes in het Mada-
gaskargebied.
Ga op onderzoek uit in 
Nuboso, een Zuid-Ame-
rikaans nevelwoud waar 
u midden tussen de 
dwergaapjes en vogels 
wandelt. Er zijn span-
nende vogeldemonstra-
ties. De groep  vertrekt 
om 16.30 uur uit het Vo-
gelpark met een speci-
ale bus richting Station 
Lammenschans/ Leiden 
om de trein naar Haar-
lem te nemen. Kosten: 
44,50. U dient wel goed 
ter been te zijn.  
Inschrijven aan de re-
ceptie van De Luifel, 
Herenweg 96, Heemste-
de of via: 5483828.
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Luisteren naar grootheden in spe 
tijdens concerten Music Sessions
Regio - In augustus organi-
seert The International Hol-
land Music Sessions op
woensdagavond weer een 
aantal concerten in de Lu-
therse Kerk van Haarlem.
Een nieuwe reeks internatio-
nale zeer getalenteerde mu-
sici, die aan het begin van 
hun carrière staan, zal in 
Haarlem optreden in het ka-
der van de zomerschool die 
elk jaar door The Internatio-
nal Holland Music Sessions 
georganiseerd wordt. Tijdens 
die zomerschool krijgen stu-
denten les van toonaange-

vende musici en worden ze 
geacht concerten te geven. 
Musiceren doen ze al op een 
hoog niveau, maar ervaring 
met concerteren moeten ze 
vaak nog opdoen. Daar-
om zijn die concerten voor 
hen zeer belangrijk, terwijl 
het publiek de mogelijkheid 
grootheden van over een 
paar jaar reeds nu te horen. 
Allerlei nationaal en interna-
tionaal bekende musici heb-
ben namelijk ooit deelgeno-
men aan de Music Sessions.
Op woensdag 2 augustus 
start de Haarlemse reeks. De 

concerten vinden plaats in de 
Lutherse Kerk, Witte Heren-
straat 22, Haarlem, aanvang 
20.30 uur. De Witte Heren-
straat loopt parallel aan de 
Nassaulaan tussen deze laan 
en de Kindergasthuisvest.
Op 2 augustus treden op Fer-
mín Villanueva, cello (Spanje) 
(zie foto) en Àlex Ramírez, pi-
ano (Spanje).
Zij brengen een gevarieerd 
programma met werken van 
Manuel de Falla, Witold Luto-
slawski en Peter Tsjaikovskij.
Na de pauze treedt op Ti-
anhong Yang, piano (China) 

Waar: 
Manpadslaan 1 in Vogelenzang. In het 
unieke natuurgebied behorend tot de 
Amsterdamse Waterleidingduinen ligt de 
Buitenplaats Leyduin, voor veel inwoners 
van Heemstede generaties lang een be-
kende plek om te wandelen en te fietsen. 
Het 18e eeuwse Juffershuis (of Twee-
linghuis) is na een grondige restauratie 
sinds maart 2017 geopend voor het pu-
bliek. De Gasterij Leyduin omvat een bi-
ologisch restaurant, 4 lodges (kamers) 
en een cadeauwinkel. Wij richtten ons op 
het mooie ruime horecaterras omringd 
door de natuur. Het parkeerterrein ligt op 
loopafstand (ca. 10 minuten).  

Wanneer:
Vrijdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur. 

Wie zijn er: 
Een van onze teamleden arriveerde nog 
voor 16.00 uur en het terras was leeg. 
Maar te zien aan de bordjes ‘gereser-
veerd’ die op de tafels werden gezet be-
loofde het een drukke avond te worden. 
Opmerkelijk: alle binnendruppelende 
gasten kregen de mededeling dat ze om 
18.30 uur weg moesten als ze niet ble-
ven eten. Duidelijk genoeg, maar niet erg 
gastvrij en bovendien was het zo laat nog 
niet. Dan maar gauw de bestelling doen. 

Bestelling:
We bestellen witte wijn (“droog graag”), 
rosé, rode wijn, een tapbiertje en een al-
coholvrij biertje. Uit de proeverijen voor 
de borrel kiezen we een houten plank 
met een mix van diverse Hollandse ka-
zen, vleeswaren, brood en olijven.

Wij krijgen:
Biologische Spaanse wijn van het huis 
Albet i Noya, bij Gasterij Leyduin ver-
krijgbaar in wit, rood en rosé, de enige 
wijnkeuze op de kaart, een glas Docq-
mans bier van de tap en een flesje Bu-
del malt bier. Je kunt over smaak twis-
ten, volgens het testteam smaakte de ro-
de wijn uitstekend, de witte wijn nogal 
onbestendig en vond onze rosékenner 
het glas rosé niet voor herhaling vatbaar. 
Het tapbiertje en het maltbiertje waren 
beide lekker en fris. Toch jammer dat 
een restaurant met een lunch- en diner-
kaart niet meer wijnkeuze biedt, want zo-
als gezegd: smaken kunnen verschillen. 
Over onze borrelhappen werd verdeeld 
geoordeeld. Een pluspunt voor de vari-
atie en hoeveelheid van de happen, een 
minpunt van een van onze testers voor 
“de nogal boerse presentatie van grote 
brokken kaas en vleeswaren zonder bij-
behorend mesje”. 

Terrassentest
Zomer 2017

Heemstede – Deze zomer gaat de Heemsteder door met het bezoeken van horecage-
legenheden in de buitenlucht. De grenzen worden verlegd, letterlijk, want Gasterij Ley-
duin is gelegen in Vogelenzang, op een steenworp afstand van de gemeentegrens met 
Heemstede.  

Deze week:
Gasterij Leyduin  

De bediening:
Twee dames die wel hun best 
deden, maar wat streng over-
kwamen.

Hygiëne:
De mooie, gloednieuwe tafels 
en stoelen van het robuuste 
soort zijn schoon en uitnodi-
gend. Het toiletgedeelte is net 
als het hele interieur van het 
restaurant en de winkel een 
feest voor het oog. Hier is echt 
aan de inrichting gewerkt met 
oog voor detail. De toiletten 
zelf: brandschoon en voorzien 
van ons favoriete merk Ritu-
als.

De rekening:
4 glazen witte wijn, 1 glas ro-
de wijn, 1 glas rosé, allen 3,55 
euro per glas, 1 maltbier 2,25 
euro, 1 tapbiertje 2,50 euro. 
Een houten plank met kaas- 
en vleeshapjes 10,00 euro. To-
taal 36,05 euro.

Algemene indruk:
Een terras op een prachtige 
locatie dat al wandelend of op 
de fiets te bereiken is. De Gas-
terij is fraai gerestaureerd en 
de prijzen van de consumpties 
zijn redelijk. Wat klopt er dan 
niet? Van een horecagelegen-
heid met dergelijke topkwa-
lificatie hoop je op een top-

service: geen extra onkos-
ten voor een glas of een ka-
raf kraanwater, bediening die 
je niet bij voorbaat al laat we-
ten dat de tijd beperkt is en 
meer keus op de drankkaart. 
Als een terrasje pakken een 
beleving is, moet gastvrijheid 
voorop staan, vinden wij. Om 
met een positieve noot te 
eindigen laat de romanticus, 
nestor van het testteam, zijn 
licht schijnen over ons be-
zoek:  “Een heel aparte er-
varing om lopend langs Huis 
Leyduin weer eens langs die 
oude, knoestige klimboom te 
lopen, waar nu een hek om-
heen staat. Wel nodig om die 
oude ‘heer Groen’ zijn rust te 
gunnen na jaren klimgenot 
van de jeugd. Die jeugd loopt 
nu glimlachend langs de ou-
de stam, op weg naar het ou-
de Juffershuis dat een me-
tamorfose heeft ondergaan, 
maar toch nog is opgeslo-
ten in de herinneringen van 
die kinderen. Waar je vroeger 
speurde naar een oud tante-
tje die zomaar uit de voordeur 
kon stappen, komt nu een 
serveerster met hapjes en 
drankjes om de gasten op het 
zonnige terras te verwennen.”                                                                     
Daar zit een mooie belofte in 
opgesloten.    
                                                
Mirjam Goossens

met een sonate van Joseph 
Haydn, sonate nr 4 van Skr-
jabin en de spannende sona-
te nr 7 van Sergej Prokofief.
De toegangsprijs is 18 euro, 
bij afname van drie concer-
ten of meer in

deze serie: 15 euro. Voorver-
koop: VVV-kantoor aan de 
Grote
Markt in Haarlem of aan de 
zaal of via TIHMS:
https://www.tihms.com/con-
certs/haarlem.php
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Excursies
Dinsdag 1 augustus, met 
de bus naar Brielle. WIJ 
Heemstede is organisator. 
Alle info via: 5483828. 

Vrijdag 18 augustus 
trein-bootexcursie naar vo-
gelpark Avifauna. 9.10u. 
Vertrek v.a station Haarlem. 
Georganiseerd door WIJ 
Heemstede. Inschrijven bij 
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Info (ook over 
de kosten) 5483828.

Markten en beurzen

Zaterdag 26 augustus 
streek- en brocantemarkt 
in Centrum Heemstede, 
8-17u. Info: www.wch.nl.

Natuurexcursie
Zaterdag 29 juli Vlinders, 
juffers en libellen bekijken 
met gids Landschap N-H 
op de Overplaats. 14u ver-
trek bij ingang Glipper-
weg, t.o. Parkeerplaats Lin-
naeushof.
Deelname: 7 euro. Reser-
veren:
www.gaatumee.nl.

Zondag 30 juli, met de 
boswachter op Leyduin 
reeën bekijken, 6-7.30u. 
Deelname v.a. 2 euro. Aan-
melden: www.gaatumee.nl.

Tentoonstellingen/
exposities
Juli Schilderwerken van 
vader Don en dochter 

Maureen Meijer in het 
raadhuis van Heemste-
de. Tijdens kantoortijden te 
zien. Info:
www.maureenmeijer.com.

T/m 28 juli Het landschap 
van Noord-Holland ver-
beeld in schilderijen van 
Frans Buissink, Huis Ley-
duin Vogelenzang. Div da-
gen in juli, die daarvoor: 
www.gaatumee.nl Info over 
de schilder op:
www.fransbuissink.nl.

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

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

Jeugd
Donderdag 27 juli sloot-
jes-expert-middag bij Kom 
In Mijn Tuin, Herenweg t.o. 
Mandpadslaan. 14-15.30u. 
Voor kinderen met (groot-)
ouders. Begeleiding aan-
wezig. Opgave: www.ko-
minmijntuin.com of 023-
5282651.

AgendA ‘Domie vertelt’, boek over 
ervaringen als visueel gehandicapte
Heemstede - Dominieke 
Bos uit Heemstede schrijft 
ervaringsverhalen.
Zij spiegelt in haar korte ver-
halen op humoristische wijze 
de visie van de maatschappij 
op het gebied van de (om-
gang met) visueel gehandi-
capten.
Ieder verhaal eindigt met een 
glimlach van de lezer. “Ik ben 
vanaf mijn geboorte belast 
met een visuele beperking. 
Vijf jaar geleden besloot ik 
een blog te beginnen.
Het eerste stukje ging over 
mijn visuele beperking en 
bleek een schot in de roos. Ik 
schrijf vol humor over de ma-
nier waarop ik in het leven 
sta. De maatschappij weet 
niet altijd even goed hoe om 
te gaan met mijn visuele be-
perking, wat bijzondere mo-
menten oplevert.
Het is ‘mens eigen’ om te 
moeten lachen om ander-
mans gedrag. Dit is wat er 
ook met mijn verhalen ge-
beurt. Het lezen van de korte 
verhaaltjes eindigt altijd met 
een glimlach op je gezicht. 
In het kader van het 5-jarig 
bestaan van de blog domie-
vertelt.nl besloot ik de eer-
ste c.a. 100 blogs te bunde-
len tot een boekje.”
‘Domie vertelt’ telt 150 pagi-
na’s (ISBN: 9789402164725) 

is gepubliceerd via het self-
publishingplatform Brave 
New Books. Het boek is te 
koop bij www.bol.com/bra-
venewbooks. Prijs: 20,00 eu-
ro

Dominieke Bos heeft zich 
het leven met haar beperk-
te visus eigen moeten ma-
ken. Schrijvend houdt zij de 
ziende maatschappij op hu-
moristische wijze een spie-
gel voor. Brave New Books is 
een self-publishingplatform 
dat iedere schrijver in staat 
stelt om snel, eenvoudig, 
kosteloos en op een profes-

sionele wijze zelf een boek uit 
te geven. Brave New Books is 
een initiatief van Singel Uit-
gevers, bol.com en Mijnbest-
seller.nl.
Gedurende het publicatie-
proces kan de auteur, tegen 
betaling, de deskundige be-
geleiding inschakelen van 
ervaren redacteuren, vorm-
gevers en bekende schrijvers 
van Singel Uitgevers (waar-
toe de uitgeverijen Querido, 
Athenaeum, Nijgh &Van Dit-
mar, Leopold en Ploegsma 
behoren). Informatie over 
Dominieke Bos: http://www.
domievertelt.nl

HeemSteeds Duurzamer Leven aan 
de slag met denkers en doeners
Heemstede - Donderdag 
29 juni was de aftrap van 
‘HeemSteeds Duurzamer 
Leven’. Naast HeemSteeds 
Duurzamer Wonen en On-
dernemen houdt ‘Leven’ zich 
bezig met de vraag: hoe kun 
je als inwoner een rol spe-

len in het verduurzamen van 
je eigen omgeving? Coördi-
natoren van deze groep zijn 
Dick Roelofsen en Leonie 
Palsma. Met ongeveer 30 in-
woners uit Heemstede en 7 
korte presentaties van duur-
zame denkers en doeners 
was het een creatieve avond. 
In totaal zijn er 20 ideeën ge-
opperd om verder uit te wer-
ken, uiteenlopend van het 
inrichten van een bijen- en 

Pizzabezorger kwam 
uit het niets
Regio - Een pizzabezorger is 
maandagavond 24 juli aan-
gereden op de Zandvoort-
selaan in Zandvoort. Rond 

20.45 uur wilde de jongen 
de rijbaan oversteken om 
een pizza bij de bestemming 
af te leveren. De bestuurder 

van de snorscooter stak over, 
vlak achter een vuilstortbak.
Voor de automobilist kwam 
de snorscooter ‘uit het niets’, 
dus kon hij niet meer rem-
men, met de botsing als ge-
volg. Door de aanrijding 
gleed de snorscooter tegen 
een geparkeerde auto.
Omwonenden boden eerste 
hulp in afwachting van de 
hulpdiensten. De jongeman 
is door de verpleegkundige 
van de ambulance nageke-
ken, maar hoefde niet naar 
het ziekenhuis. De snorscoo-
ter is door kennissen meege-
nomen. Na het uitwisselen 
van de gegevens konden alle 
partijen hun weg vervolgen.
Beeld: NieuwsFoto

vlindervriendelijke tuin tot 
het duurzaam verbouwen 
van je huis.
Op deze Facebook groep 
gaat HeemSteeds Duurza-
mer Leven de komende tijd 
de ideeën verder uitwerken 
en in het najaar zal er een 
follow-up worden georgani-
seerd. Geïnteresseerd? Meld 
je dan aan bij de Facebook 
groep via HeemSteeds Duur-
zamer.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 26 juli 2017

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Volg Heemstede via
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Als u gaat verhuizen
- Handhavingsacties

Vervolg op de volgende pagina.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Anna Blamanlaan 1, 3, 5, 7, het plaatsen van een 

geluidsschutting, wijzigen gebruik stuk grond 
naar wonen en kappen 3 bomen, wabonummer 
174442, ontvangen 12 juli 2017

- Wilhelminaplein, herinrichting Wilhelminaplein, 
wabonummer 175844, ontvangen 14 juli 2017

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Burgemeester van Lennepweg 16, het plaatsen 

van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 142913, verzonden 17 juli 2017

- Borneostraat 2, het vergroten van de 
zolderverdieping en plaatsen dakkapel op 
het zijgeveldakvlak, wabonummer 143584, 
verzonden 21 juli 2017

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



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

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan 
tot en met 4 weken na publicatie. Als dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd.

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het 
college van burgemeester en wethouders, postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en voorzien van 
naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en 
reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar schorst de werking 
van een vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. U kunt dit 
richten aan: Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD 
via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

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

Nieuwe regelgeving

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)

Verwijdering vaartuigen Patrijzenlaan en Mozartkade

Aanwijzings- en uitvoeringsbesluit Wet BAG 
2017
Op 11 juli 2017 heeft het college het Aanwijzings- 
en uitvoeringsbesluit Wet BAG 2017 vastgesteld. 
Deze regeling treedt met terugwerkende kracht 
in werking op 1 juli 2017. Het Aanwijzings- en 

uitvoeringsbesluit Wet BAG 2014 komt hiermee te 
vervallen. 

Regeling beeldschermbril
Op 13 juli 2017 hebben de gemeentesecretarissen 
van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede de 

Regeling Beeldschermbril vastgesteld. Deze regeling 
treedt in werking op 1 september 2017. De Regeling 
beeldschermbril Heemstede komt hiermee te 
vervallen. 
Lees de volledige bekendmakingen in het digitale 
Gemeenteblad via zoek.officielebekendmakingen.nl

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven 
aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit 
goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente 
start dan een adresonderzoek op, waarbij de 
persoon –indien mogelijk- erop gewezen wordt 
dat er nog aangifte van de verhuizing gedaan 
moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt 
of als de persoon niet te traceren is, besluit het 
college van burgemeester en wethouders deze 
persoon ambtshalve uit te schrijven uit Nederland 
uit de basisregistratie personen. Dit betekent, dat 
iemand dan ook formeel niet meer op dat adres 
staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat 
er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 
bij de woongemeente aangevraagd kan worden 
en dat er geen gebruik gemaakt kan worden van 
verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, 

als iemand 65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom 
belangrijk dat alsnog aangifte van een verhuizing 
gedaan wordt.

Voornemen uitschrijving
- Per 10 juli 2017 de heer B. Telli, geboren 03-08-

1976, Zandvaartkade 11
- Per 14 juli 2017 de heer G.J. Janzen, geboren 01-

02-1966, Dr. J.R. Thorbeckelaan 146

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).

Besluit uitschrijving
- Per 30-05-2017, mevrouw J. Chen, geboren 25-

10-1957, Roosje Voslaan 42
- Per 30-05-2017, de heer P. van Straten, geboren 

27-05-1962, Binnenweg 142A

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

De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende vaartuigen aangetroffen.

- Een naamloze groene open boot met 
buitenboordmotor, gelegen aan de Patrijzenlaan 
tegen de Glipperweg.

- Een naamloze kajuit boot met blauwe romp en 
wit dek, gelegen aan de Mozartkade tegenover 
woonhuis nummer 4

De eigenaar krijgt tot en met 10 augustus 2017 de 
gelegenheid dit vaartuig hier te verwijderen.

Bestuursdwang
Als het vaartuig binnen bovengenoemde termijn 
niet is verwijderd, wordt deze in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximale 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan 
de eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 

en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten. Als het vaartuig na deze 13 
weken niet is opgehaald, zullen burgemeester en 
wethouders overwegen het vaartuig te verkopen of 
te vernietigen.

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

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Lanckhorstlaan en Reinier van Holylaan, 

uitbreiden bouwnummer 3, hoek Lanckhorstlaan 
en Reinier van Holylaan, wabonummer 163246, 

ontvangen 16 juni 2017
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. Zie 
verder ‘Zienswijzen indienen’.
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