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Heemstede – Deze foto is bij de zandbak in wandelbos Groe-
nendaal genomen, naast de speeltuin. Maar als je de precie-
ze locatie niet zou weten is het net of het plaatje in zomaar 
een buitenland is gemaakt. Er spreekt echt zomer uit; spelen-
de kinderen en natuurlijk het mooie blad aan de oude bomen. 
Op en top zomer! 
Foto: Marenka Groenhuijzen.

Zomerfoto
Nét buitenland

Bestek bij Tooropkade in water gedumpt
Heemstede – Een duiker van 
de brandweer heeft vorige week 
woensdagmiddag diverse ge-
stolen spullen uit het Zuider 
Buiten Spaarne gehaald. Rond 
twee uur ging de brandweer sa-
men met een politieagent naar 
de Tooropkade in Heemste-
de. Vanaf de kant waren diver-
se messen, vorken en lepels te 
zien die vermoedelijk ergens zijn 
gestolen en in het water waren 
gedumpt.
De politieagent heeft de spul-
len meegenomen en onderzocht 
zal worden of te achterhalen is 
waar het bestek vandaan komt. 
Foto: Michel van Bergen

Heemstede krijgt rake 
klappen van storm
Heemstede - De zwanen en 
eendjes in de Kees van Lentsin-
gel moeten zich rot geschrok-
ken zijn toen zaterdagmiddag 
de grote liriodendron omviel. Ze 
keken plotseling tegen een hoge 
donkere tent aan, de onderzijde 
van de stam die meters omhoog 
stak en aan de voorzijde op een 
heuvel leek. Een op de W. De-
nijslaan geparkeerde auto werd 
geraakt en bedolven onder dik-
ke takken. De brandweer kon  
de weg naar de woning vrijma-

ken, maar deze eerbiedwaardi-
ge tulpenboom was toch een 
maatje te groot voor de brand-
weermensen. Twee auto’s zaten 
vast en waren flink beschadigd. 
De boom kleiner maken en weg-
halen laten ze liever aan boom-
specialisten over. Bep Roorda 
woont aan de Kees van Lentsin-
gel en was net zo overdonderd 
als de zwanen. “Zo`n prachtige 
boom en dan die wondermooie 
gele bloemen, inderdaad het lij-
ken wel tulpen. In het najaar die 

goudgele kleur van de bladeren. 
Moet je die tuin zien. Tegen dat 
natuurgeweld kon zelfs deze li-
riodendron, zo vol in het blad, 
niet op”. Op deze gedenkwaar-
dige 25 juli overleefden meer-
dere bomen in Heemstede deze 
zware storm niet, toeschouwers 
gelukkig wel. 

Ton van den Brink.

Reportage over de storm in 
Heemstede elders in deze krant.

Heemstede - Naar aanleiding 
van een getuigenoproep in di-
verse media heeft de eigenares-
se van de honden die een vrouw 
aanvielen in Heemstede, zich 
gemeld bij de politie.
Het slachtoffer liep zondag 19 
juli op het Jaagpad ter hoog-
te van de Offenbachlaan in de 
richting van de Matthijs Vermeu-

lenlaan toen zij plotseling werd 
aangevallen en gebeten door 
twee loslopende honden.

De dieren kwamen aanrennen 
over het nabijgelegen grasveld. 
Het slachtoffer viel en liep letsel 
aan arm en been op. De beide 
vrouwen hebben gegevens uit-
gewisseld voor de verzekering.

Bijtincident opgelost
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Ingezonden brieven:
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derden. Dus ook niet per e-mail, 
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 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 2 augustus,
ds. J.E.Th. Nak-Visser.      
gezamenlijke dienst met PKN 
Heemstede. Aanvang 10.00 
uur. crèche.
 

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 2 augustus, in Tref-
punt, Bennebroek (Akonieten-
plein 1): gezamenlijke dienst 
met ds. J.E.Th. Nak-Visser om 
10.00 uur. 
Crèche voor kinderen tot 4 
jaar

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 2 augustus, 10.00 uur.
Prof. Dr. G. Heitink
(Bennebroek)
Zondag 9 augustus, 10.00 uur. 
Voorganger Kand. Jeroen Ha-
gendijk (Amsterdam)
Zondag 16 augustus, aanvang 
10.00 uur. Mevrouw Henriëtte 
van Dunné (Abcoude)

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 2 augustus, 10.00 uur 
ontmoetingsdienst o.l.v. mevr. 
E. Stevelmans.
Koffi e na afl oop.
Zondag 9 augustus:
geen bijeenkomst

www.rafael-nehemia.nl

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (21)

Vanuit verschillende bronnen 
krijgen we informatie. Daarbij 
maken we gebruik van o.a. di-
verse Facebookpagina’s en het 
Noord Hollands Archief. 
De toenfoto van Camplaan 37 is 
uit 1976 van het NHA. Eind jaren 
20 tot eind jaren 50 woonde de 
familie Wezeldijk op Camplaan 
37 en hadden daar hun Sigaren-
magazijn. Veel reclame maakten 
ze niet, behoudens iedere keer 
aan het einde van het jaar als ze 
hun “geachte Clientèle een Ge-
lukkig Nieuwjaar wenschten”
Tot ver in het jaar 2000 is het een 
winkel voor rookgerei geweest. 
Ook heeft er een postagent-
schap gezeten. Op een street-
view plaatje van 2008 zien we 

dat het al geen winkel meer is.
Op 8 januari 1991 zijn de hoofd-
postkantoren van Heemste-
de en Lisse samengevoegd tot 
de eenheid PTT Post Lisse. Na-
dat in 1991 de bestel(bij) kanto-
ren/postagentschappen aan de 

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Jan van Goyenstraat, Zandvoort-
selaan, Camplaan en Glipper 
Dreef al waren opgeheven be-
sloot TPG (later TNT), het post-
kantoor te sluiten om op 6 no-
vember 2006 te verhuizen naar 
Binnenweg 206. Tabakswinkel 
C. Noort en administratiekan-
toor Harry van Zon zijn ook na-
men die voorbij komen. In no-
vember 1941 overlijdt Willem 
Wezelendijk. Let daarbij op de 
achternaam, want de reclame-
advertenties praten over Wezel-

dijk. Tabakswinkel C. Noort heeft 
er tot het laatst gezeten tot begin 
jaren 2000. Ook komen we “My 
Pleasure” tegen op Camplaan 37. 
Exacte data horen we graag. De 
nu foto van Harry Opheikens van 
juli 2015 laat u de huidige situa-
tie zien als woning.
Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug. 





Heemstede – Vanuit Voge-
lenzang vond André de Vries 
Hoofddorp veel te ver om naar 
toe te rijden om zijn wagen goed 
te wassen. Tot hij de inmiddels 
leegstaande postsorteercen-
trum aan de Nijverheidsweg kon 
ombouwen tot een van de meest 
moderne wasstraten van Neder-
land. Geen krasstraat maar een 
autowasstraat met voorwas en 
verschillende wasprogramma’s. 
Op een milieuvriendelijke ma-
nier uw auto wassen met eco-
logische shampoo, wax en gra-
tis stofzuigen na gebruik van 
de wasstraat. U kunt uw eigen 
programma kiezen. Brons voor 
8 euro, waarbij de wagen voor-
af door de voorwasser al on-
der hoge druk wordt gereinigd, 
u advies krijgt en kunt afre-
kenen. U kunt rustig in de au-
to blijven zitten. De velgen wor-
den gewassen, de borstels in de 
wasstraat doen hun werk, ter-
wijl uw wagen wordt voortge-
trokken door de wasstraat en 
gedroogd wordt. Bij het zilveren 
programma hoort het verwijde-
ren van insecten, actief schui-
men, het chassis reinigen plus 
wax en bij goud komt daar de 
polish bij. Door het gebruik van 
water met osmose krijgt u een 
streeploos schone auto die he-
lemaal droog is. In de hal staan 
twee indrukwekkende vaten, 
een met 75 kuub waswater en 
een met 40 kuub osmose met 
een tapkraantje voor de gla-
zenwassers die hier hun osmo-
se voor uw ramen komen halen. 

Extra voordelig uw auto wassen 
in deze autowasstraat? Dat kan 
elke doordeweekse dag van 8.00 
uur tot 9.00 uur tijdens het hap-
py hour. Tankt u bij Esso voor 25 
euro of meer dan kunt u gebruik 
maken van het goudenprogram-
ma voor 7 euro in plaats van de 
normale 14 euro, een aardig-
heidje van André bij de opening 
van zijn droom. De hypermoder-
ne wasstraat kan maar liefst 30 
auto’s in het uur wassen. Lange 
wachtrijen zijn dus verleden tijd! 

Wasboxen
Carwash Heemstede heeft drie 
wasboxen klaarstaan, waar u zelf 
uw auto kunt wassen met zelfde 
voordelen van echt schoon door 
het gebruik van waswater en os-
mose. Dus vlekvrij water en na-
drogen is verleden tijd. Naast 
onze gewone wasboxen hebben 
ze ook een steigerwasbox voor 
grotere voertuigen zoals uw ca-
ravan of camper.

Aanhanger huren
“Bij Carwash Heemstede kunt u 
ook een aanhanger huren. Wij 
hebben verschillende aanhan-
gers die u kunt huren. De ver-
huur van aanhangers zien wij 
als een extra service naar on-
ze klanten. U kunt bij ons een 
gesloten aanhanger huren, een 
open aanhanger huren en een 
autoambulance huren.” André 
de Vries, eigenaar van Carwash 
Heemstede, is na anderhalf jaar 
puzzelen en plannen nu zover 
dat hij de auto’s van Heemstede 
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Fotograaf: Nick van Ormondt

Karin Bloemen met Wëreldbänd 
in Cirque Stilletto 3
Regio – Diva Karin Bloemen 
overtreft zichzelf wederom in 
een nieuwe editie van Cirque 
Stiletto, waarbij al haar veelzijdi-
ge talent de revue passeert. De 
‘Leading Lady’ betreedt samen 
met de zes fenomenale musi-
ci van de Wëreldbänd, die ge-
zamenlijk maar liefst 50 instru-
menten bespelen, de theaterpi-
ste. De diva combineert haar ei-
gen hoge ‘C’ in Cirque Stiletto 3 
met nog eens 5 andere C’s van 
Circus, Cabaret, Chanson, Co-
medy en Clownerie. Dit theater-
circus van wereldformaat is van 
28 tot en met 30 augustus te be-
leven in de Stadsschouwburg 
van Haarlem.

Karin Bloemen: “Ik sta te trap-
pelen als een circuspaard om de 
piste in te gaan. Al mijn hele le-
ven heb ik een passie voor het 
circus, vanwege de puurheid en 
de echtheid. Bij het circus krijgt 
fake geen kans. Ik heb veel res-
pect voor circusartiesten die 
hun hele leven wijden aan die 7 
of 8 minuten in de piste.”
Deze editie van Cirque Stillet-
to past in de traditie spekta-
kel, muziek, internationaal be-
kroonde circusacts en natuur-
lijk fijnzinnige, maar ook uitbun-
dige humor in de stijl van Mi-
ni en Maxi, die de lachspieren 
niet onberoerd laat. Mini (Karel 

de Rooy) begeleidde deze komi-
sche kanten van het clown zijn 
op wereldformaat, die op dit ge-
bied een ware maestro is. Om-
ringd door circusacts komen 
Karin en de Wëreldbänd verras-
send uit de hoek met hun ludie-
ke  ‘kunsten en talenten’. Daar-
naast betreedt de opmerkelijke 
Italiaanse Lady LaLa McCallan 
als gast de piste: een spraak-
makende drag queen, die vol-
le zalen trekt. Deze weet zo-
wel een extravagante operadi-
va met 3 octaven als een cha-
rismatische jongeman in één 
persoon te verenigen en gooi-
de reeds hoge ogen in thuis-
land Italië op televisie met ‘Ita-
lia’s Got Talent’. Cirque Stilletto 
3 laat het publiek in optima for-
ma meevoeren naar een onver-
getelijk en wonderbaarlijk spek-
takel, waarin alles mogelijk is. 
Cirque Stiletto 3, Stadsschouw-
burg, Wilsonplein 23 in Haarlem. 
Aanvang voorstellingen: vrij-
dag 28 en zaterdag 29 augustus 
om 20.15 uur, zondag 30 augus-
tus om 15.00 uur. Meer infor-
matie en kaarten vanaf 35 eu-
ro via www.theater-haarlem.nl, 
de dagkassa Philharmonie, Lan-
ge Begijnestraat 11 in Haarlem, 
tel. nr. 023-5121212, of via VVV-
ticketbox aan de Grote Markt 2. 

Bart Jonker

Openingsweken Stefans brillen & lenzen 
tussen 1 augustus en 12 september
Heemstede - Na een grondi-
ge verbouwing is Stefans Bril-
len & Lenzen aan de Binnen-
weg in Heemstede weer open.

Het al ruim 20 jaar oude inte-
rieur ging er uit. “Een gek ge-
voel om alles wat zo vertrouwd 
voelde in één avond helemaal 

weg te halen”, aldus Stefan. 
“Met jarenlange ervaring en 
kijkend naar onze klanten uit 
Heemstede en omstreken heb-
ben we met zorg een nieuwe 
winkelinrichting uitgekozen. 
We hebben gewerkt zonder 
winkelinrichter of interieurbou-
wer omdat we vinden dat dit de 

enige manier is om de identiteit 
van deze winkel krachtig neer 
te zetten.

Wij houden van dingen die 
mooi gemaakt zijn. En dat ziet 
u niet alleen terug in het interi-
eur maar ook in de collectie die 
we met aandacht.

Carwash autowasstraat 
geopend in Heemstede

en de hele regio weer schoon de 
weg op krijgt. Op 2 mei begon hij 
te slopen, kreeg alle medewer-
king van de gemeente Heem-
stede en heeft afgelopen week 
al druk proefgedraaid en tot vol-
le tevredenheid van zijn eerste 
klanten. U bent welkom aan de 
Nijverheidweg 10. Telefoon: 023-
5834702.

Ton van den Brink 

Veteranen nemen 
afscheid van 
Willem de Jong
Heemstede - Met ‘militai-
re eregroet wordt afscheid ge-
nomen van de heer Willem de 
Jong (Wim). Op 89-jarige leeftijd 
heeft Wim het Mobilisatie-Oor-
logskruis uit handen van burge-
meester Marianne Heeremans 
ontvangen. Dat gebeurde op 
dinsdag 6 april in 2009. De me-
daille werd opgespeld in bijzijn 
van de Inspecteur Generaal de 
Krijgsmacht en Inspecteur van 
de Veteranen, Luitenant-Gene-
raal Oostendorp. Wim is 95 jaar 
geworden en wordt op woens-
dag 29 juli gecremeerd. Elke eer-
ste dinsdag van de maand was 
Wim vaste gast in het Veteranen-
café, een samenzijn van oorlogs-
veteranen in ‘De Eerste Aanleg’.
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Swingen aan het strand
Regio - Op zaterdag 1 augus-
tus organiseert Swingsteesjun 
een bruisend strandfeest bij de 
Haven van Zandvoort, Boulevard 
Paulus Loot no#9, in Zandvoort. 
De regionaal bekende DJ Flexy 
Frank maakt er een feestje van 
met een brede zomerse mix van 
de 80s tot nu, dus voor elk wat 
wils. Het feest start om 17.30 
uur met een satébuffet (svp on-
line reserveren) en fijne loungy 
beats  . Om 19.00 uur barst het 
feest los en gaat door tot mid-
dernacht. Het strandfeest is bin-

nen in De Haven. Als het mooi 
weer dreigt te worden, gaan 
de deur wijd open en geniet je 
ook buiten van de muziek. Net 
als bij de edities van 27 juni en 
18 juli wordt ook dit feest weer 
een goed bezocht topfeest. Tic-
kets zijn in de voorverkoop 10,-
, aan de deur 13 euro deur. De-
ze zijn verkrijgbaar op de web-
site, of bij Van der Geest Optiek, 
Cronéstraat 15, Haarlem en VVV 
Zandvoort, Bakkerstraat 2.
Meer informatie op www.swing-
steesjun.nl of bel 06-1893 8260

Keizerlibel rust uit na storm
Heemstede – Een mooi plaatje 
in de achtertuin, deze rustende 
keizerlibel (Anax imperator) na 
de storm. Aan de kleurschake-
ring te zien is dit een wijfje; het 
mannetje heeft een blauw ach-
terlijf. De keizerlibel is een van 
de fraaiste libelsoorten die Ne-
derland rijk is. Libellen zijn te 
zien tijdens de zomermaanden 
en geduchte jagers. Tijdens hun 
vlucht jagen ze naar kleine in-
secten. Soms zie je twee libel-
len aan elkaar vliegen, de zo-
genaamde ‘tandem’. Dit is een 
paringsritueel van het manne-

tje en het wijfje. De eitjes van 
de libel worden onder water ge-
legd. Hieruit kruipen de ‘nimfen’, 
die onder water leven tussen de 
waterplanten en zeer roofzuch-
tig zijn. Ze eten van alles, zelfs 
kikkervisjes. Een nimf is pas 
volgroeid na een jaar. Ze krui-
pen dan langs een plantensten-
gel omhoog en vervellen, waar-
bij de vleugels verschijnen. Na 
het drogen vliegen ze als libel 
weg.  Een libel leeft ongeveer 
een maand.

Bart Jonker
Duindoorn in bloei.

Vruchten, bessen en late bloeiers in 
wandelbos Groenendaal
Heemstede - Op donderdag 20 
augustus wordt een avondwan-
deling in wandelbos Groenen-
daal georganiseerd, met een na-
tuurgids van het IVN.
In Groenendaal heeft de zo-
mer weer veel vruchten ge-
bracht. Bomen en struiken vor-
men vruchten en zaden voor het 
nieuwe voorjaar.
Voor vogels en andere bosbe-
woners een welkome maal-
tijd voor de winter als het voed-
sel schaars is. Hazelaar, beuk, 
meidoorn en sleedoorn dragen 
vruchten, rozebottels en bramen 
zijn volop aanwezig.
Late bloeiers zoals de wilde teu-
nisbloem, klaver, balsemien 
en leverkruid laten hun fraai-
ste kleuren zien en ook de eer-
ste paddestoelen komen tevoor-
schijn. Wilt U met eigen ogen 
zien hoe mooi het historische 

Groenendaal is op een prach-
tige nazomeravond, neem dan 
deel aan de wandeling.

Verzamelen gebeurt om 18.30 
uur bij het informatiepaneel op 
de parkeerplaats van restaurant 
Groenendaal. De duur van de 

Parkinson? 
Houd je 
aandacht erbij!
Regio - De Parkinsonvereniging 
organiseert in de regio Kenne-
merland een speciale cursus 
voor mensen met de ziekte van 
Parkinson. Het accent ligt op 
een aandacht- en geheugent-
raining. De eerste bijeenkomst is 

“Breng het artikel mee en u wordt extra verrast!”
Vier de zomer bij Brasserie Sanz!

Zomermenu 29,50

Langzaam gegaarde kalfslende gemarineerd in Cajun

geserveerd met een salsa van tomaat en doperwten met een 
mayonaise van citroen

***
Soep van wortel, geparfumeerd met een gel van Yuzu

*** 
Bouillabaisse geserveerd met geroosterde mulfilet en een schuim 

van zwarte knoflook
***

Combinatie van lam met een aspergetaartje, crème van pastinaak, 
gel van aceto Balsamico en geserveerd met een jus van lavas

***
Zomers yoghurt taartje met een gelei van aardbeien

en schuim van tonkabonen
***

Peche Melba

op dinsdag 8 september in Haar-
lem. Totaal zijn er 15 bijeenkom-
sten. Er zijn kosten aan verbon-
den die door diverse zorgverze-
keraars worden vergoed. (De ge-
hele cursus kost 50,- voor leden 
en 70,- voor niet-leden).
Voor meer informatie over de 
vereniging en/of de cursus kijkt 
u op  www.parkinson-vereni-
ging.nl Aanmelden bij Jan de 
Groot via e-mail  janwdeg@hot-
mail.com

wandeling is anderhalf uur, aan-
melden is niet nodig. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.
Meer informatie over IVN en 
haar activiteiten vindt u op www.
ivn.nl/zuidkennemerland

Heemstede - De zomer heeft zijn intrede gemaakt en dit viert Brasserie Sanz graag door de gasten te 
verwennen met een speciaal  menu vol zomerse ingrediënten! Bij Sanz houden ze van verrassingen, wist 
u dat zij 7 dagen per week een 6- gangen verrassingsmenu serveren voor 29,50? Dit keer laat Sanz u 
niet in spanning en wordt het 6-gangen zomermenu verklapt:

En dan de zomertip: Sanz heeft 
een feestelijk terras aan de voor-
zijde van het restaurant waar u 
kunt starten met een heerlijk zo-
mers aperitief. De kok werkt met 
verse producten en besteedt 
aandacht aan kwaliteit en sa-
menstelling van gerechten.  Dit 
geldt ook voor de wijnselectie. 
Het is daarom mogelijk om bij 
dit zomermenu bijpassende wij-
nen te schenken.

“Heeft u al zin gekregen in dit 
feestelijke menu? 
Breng dan dit artikel mee bij uw 
bezoek en u wordt extra verrast!” 
Aldus het team van Sanz. Deze 
zomeractie is geldig van maan-
dag 3 tot en met maandag 17 
augustus 2015. Mocht u dieet-
wensen hebben dan wordt daar 
uiteraard rekening mee gehou-
den.
Aangeraden wordt wel om dit 
ruim van tevoren door te geven 
bij uw reservering.
U kunt telefonisch een tafel re-
serveren via telefoonnummer 
023-529 18 92.
Brasserie Sanz vindt u aan de 
Jan van Goyenstraat 31te Heem-
stede. Alle dagen geopend, van-
af 17.30 uur.

Fotograaf: bartjonkerproductions@yahoo.com





Heemstede lijdt onder

zomerstorm

De Vrijheidsdreef was al 
afgesloten en dat was een 
geluk bij een ongeluk, zo 
bleek zaterdag. De bo-
men hier worden onder-
zocht op aantasting door 
ziekte nadat van een van 
de ‘reuzen’ een zware tak 

afbrak. De storm zorgde 
er voor dat nog veel meer 
takken afknapten. Ook is 
een (dunne) boom om-
gewaaid, nabij het Vrij-
heidsbeeld. De Vrijheids-
dreef lag ook maandag 
nog bezaaid met takken. 

Dit beeld was ook elders 
in de gemeente te zien. 
In diverse wijken lagen 
de wegen bezaaid met 
groen. Het leek wel alsof 
een ramp zich had vol-
trokken. De brandweer 
had het enorm druk om 

op de schadegevallen 
af te gaan. Delen van 
trottoirs of straten, zelfs 
de Dreef werd zaterdag 
deels afgesloten. Ook 
inwoners hielpen mee 
hun woonomgeving te 
ontdoen van afgebroken 
takken. In totaal, zo laat 
gemeentewoordvoerder 
Karen Sonneveld weten, 
zijn in Heemstede 50 
bomen geveld. “Persoon-

lijk letsel was er niet, wel 
kwamen bomen neer op 
woningen en schuren. 
Een auto en een caravan 
zijn bedolven onder een 
boom. Er is nog geen 
schatting te maken van 
de geleden financiële 
schade”, vervolgt ze. “Op 
dit moment zijn we nog 
druk bezig met extra 
mankracht om alles op te 
ruimen en te inspecteren 

op losstaande bomen en 
takken die alsnog drei-
gen af te breken.”  In to-
taal denkt de gemeente 
dat het nalopen en oprui-
men wel zo’n twee weken 
in beslag zal nemen. 
Sonneveld raadt wande-
laars in Groenendaal aan 
extra goed op te letten 
en voorzichtig te zijn.

Joke van der Zee

Dit is achter de Heemhaven aan het zijkanaal van het Spaarne.
In de verte zie je de nieuwe brug. (Foto: Carla van Onselen)

Heemstede - Heemstede 
likt zijn wonden. In een 
gemeente die bekend 
staat veel aan groen te 
herbergen is het pijnlijk 
te moeten constateren 
dat de storm van afgelo-
pen zaterdag veel schade 
heeft aangericht. Diverse 
oude bomen legden het 
loodje. Het is onstellend 
dat ook de grote reuzen 
het niet op konden ne-
men tegen het natuur-
geweld. Het onstuimige 

weer was voorspeld maar 
hoe kun je je voorberei-
den op een zomerstorm? 
Oganisatoren van festi-
vals en andere buiten-
evenementen konden dat 
gelukkig wel. Veel festivi-
teiten in het land waren 
afgelast. Volgens de web-
site weeronline.nl was dit 
de tweede zware zomer-
storm sinds de metingen 
in 1901. De eerste zware 
in zijn soort hield op 12 
augustus 1914 huis.

Zomerstormen met ferme 
windkrachten zijn dus 
zeer zeldzaam. De storm 
die zaterdag over ons 
land raasde had af en toe 
windkracht 10. 
Op social media zijn di-
verse spectaculaire foto’s 
gepost. De oproep van de 
Heemsteder op Facebook 
om foto’s in te sturen le-
verde een goed beeld op 
van de schade die her en 
der ontstond in de ge-
meente. 

Burg.v. Lennepweg 
(foto R. Schotman)

Havenstraat
(foto: H. Opheikens)

Zaterdagmiddag was de Dreef even
afgezet (zie rood lint) ter hoogte van de 

Zandvaartkade, dat gaf even chaos. 
foto: Joane Hasken}

De hoek Borneostraat/Sumatrastraat
(foto: H. Opheikens)

Boom geveld in Grenslaan, Bentveld. (foto: M. van Bergen)

Ook het Groenendaalse ontkwam niet aan het 
natuurgeweld. (foto R. Schotman)
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De Denijslaan (foto R. Schotman) De Denijslaan (foto: Ellen Toledo)

Brandweer in actie op de W.A. De Tellolaan. 
(foto: Ellen Toledo)

Heemsteedse Dreef
(foto R. Schotman)

“Lucky me”, zegt Ingrid de Bruijn. Zij zag haar auto
(de witte) ongeschonden uit de strijd (de storm) komen. 
Locatie: flat Randweg, grens Heemstede met Haarlem. 

Inwoners ruimen op in de Molenwerfslaan. (foto: Bart Jonker)
Brandweer inspecteert de boom. Molenwerfslaan.

(foto: Bart Jonker)

Tak redt het niet; brandweer in actie. Molenwerfslaan.
(Fotografie: Bart Jonker)
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Aankomstgezinnen gezocht voor 
buitenlandse studenten
Regio – Uitwisselingsorganisa-
tie YFU zoekt gastvrije gezinnen 
die huis en hart openstellen voor 
een student. De studenten, tus-
sen de 15 en 18 jaar, volgen een 
schooljaar regulier onderwijs op 
een middelbare school, leren de 
Nederlandse taal spreken en 
cultuur kennen en verblijven in 
een gastgezin.
 
Aankomstgezin
Over 3 weken komen alle stu-
denten naar Nederland. Voor de 
laatste 15 zoeken wij aankomst-

gezinnen. Studenten verblijven 
de eerste 2 tot 3 weken bij deze 
gezinnen. In die tijd zoekt YFU 
verder naar een permanent ge-
zin. Ook voor aankomstgezin-
nen geldt dat iedereen dat kan 
worden; jongere stellen, oudere 
stellen, met of zonder kinderen 
en alleenstaanden.
 
Wie is YFU?
YFU is een wereldwijde non-
profit, niet politieke of religieu-
ze organisatie die al meer dan 
55 jaar wereldwijd uitwisselin-

gen organiseert voor jongeren. 
Een gastgezin kiest op basis van 
interesses en hobby’s zelf welk 
gastkind zij willen verwelko-
men. Daarnaast krijgen gastge-
zin en student professionele be-
geleiding gedurende het uitwis-
selingsjaar.
 
En dan?
Gezinnen kunnen zich te allen 
tijden via onze website inschrij-
ven om gastgezin te worden. Een 
financiële vergoeding ontvangen 
onze gastgezinnen niet, maar ze 

ontdekken wel vanuit eigen huis 
een nieuwe cultuur.
De student is zelf verantwoorde-

lijk voor zak-, kleed- en school-
geld. Van de gastgezinnen vraagt 
YFU kost en inwoning.

“Als je verkleed bent, doe je net even iets gekker”

Haarlem Ordinair bestaat 10 jaar!
Regio - 10 jaar geleden hadden 
drie Haarlemse vrienden een 
idee. Dat Haarlem Culinair, dat 
was wel heel gezellig allemaal 
maar ook erg braaf. Tijd voor 
een ludieke tegenhanger! Ze 
betrokken het bovenzaaltje van 
Stalker, en bouwden een knots-
gek feestje genaamd Haar-
lem Ordinair. Een Haarlemse le-
gende was geboren! Voor ver-
kleedkleding werd op deze eer-
ste editie gezorgd. Organisator 
Frank Böhm: “De Houten Haar-
lemmer was 10 jaar geleden niet 
zo van het verkleden. Doe maar 
normaal dan doe je al gek ge-
noeg was de norm. Dus hielpen 
we ze een handje met een rekje 
kleding van de Schalm. Want als 
je verkleed bent dan doe je toch 
net even iets gekker.” 
Wel gingen de Haarlemmers 
vanzelf los op de muziek: een 
verfijnd verkeerde mix van het 
beste en slechtste uit de jaren 
80 en 90, Hollandse meezingers 
en soms een happy hardcore 
klapper tussendoor. Ook kon je 

je eigen guilty pleasure aanvra-
gen bij de DJ’s. “Dit werkte per-
fect dus dat hielden we erin”, al-
dus mede-organisator Martin 
van de Velde. Ieder jaar kwamen 
er meer mensen en na twee edi-
ties werd uitgeweken naar het 
Patronaat. “Daar begonnen we 
met de thema’s”, vertelt Yno 
Dunnewijk die er vanaf die edi-
tie bij was. “We begonnen met 
Rellen met Frikandellen, met 
een knipoog naar Haarlem Cu-
linair. Maar erna lieten we het 
eten los en volgden thema’s als 
Op de Kermis, Vamos a la Playa, 
Op de Sportschool, Daggie Die-
rentuin en de Camping party.” 
Er werden vele live artiesten uit-
genodigd zoals rapper Willy da 
Pimp, volkszanger Reinhard 
Hack en de jongens van Barry 
Badpak die op dat moment op 
Youtube een mega hit hadden 
met ‘Kamelenteen’. Maar voor-
al het publiek staat bij Haarlem 
Ordinair altijd in de spotlights 
dankzij alle spelletjes op en 
rond het podium. Denk aan de 

fameuze Happy Hardcore Karao-
ke, het zure bom en banaan hap-
pen, twerk games, de Wet T-Shirt 
contest voor de dames of pus-
hup wedstrijdjes voor de heren. 
En verkleedkleding, die deden 
de bezoekers sindsdien zelf aan! 
Om het 10-jarig bestaan flink te 
vieren wordt er op vrijdag 7 au-
gustus uitgepakt met het thema 
‘Blow Up Don’t Grow Up’. Kort-
om Haarlem Ordinair blaast het 
Patronaat op met alles wat op-
geblazen is: denk aan ballon-
nen, inflatables, skippyballen, 
een ballenbak en nog meer gek-
kigheid.
De dresscode voor deze nu al le-
gendarische editie is goud met 
een opblaasitem: Bling Bling & 
Blow-Up. 
Kaarten in de voorverkoop kos-
ten 10,- ex fee! Het feest duurt 
van 22.00 tot 4.00 uur en is toe-
gankelijk voor 18 jaar en ouder. 
Info: www.facebook.com/haar-
lemordinair Haarlem Ordinair is 
een concept van www.flexcite-
ment.com

De idylle verstoord
Heemstede – De waterlelies in het water langs de Groenendaalka-
de komen een voor een open. Wat een sfeervol beeld. Dat ruw wordt 
verstoord door een verdwaalde plastic tas tussen de roze bloemen. 
Jammer!

Feestelijke opening 
Kapschuur KIMT
Heemstede - Op zaterdag 30 
augustus, van 14.00 tot 17.00 
uur, vindt de feestelijke opening 
plaats van de Kapschuur in het 
Groenendaalse Bos. 
Tijdens de opening gaat het be-
stuur van stichting Kom In Mijn 
Tuin (KIMT) iedereen die heeft 
geholpen het project mogelijk te 
maken, bedanken. Alle deelne-
mers, sponsors, vrijwilligers en 
andere betrokkenen zijn er bij. 
Kom In Mijn Tuin-ambassadeur 
mevrouw Marlies Veldhuijzen 
van Zanten verricht de opening.

De middag staat verder in teken 
van activiteiten zoals een tom-
bola met prijzen, workshops jam 
maken en slootdiertjes bekij-
ken en er worden tevens KIMT-
tuinproducten aangeboden voor 
kleine extra donaties zoals jam, 
groenten, ansichtkaarten en 
kruiden. Voor de aanwezigen is 
een hapje en drankje. Stichting 
Kom In Mijn Tuin nodigt belang-
stellenden van harte uit om op 
deze dag eens kennis met te ko-
men maken! Kijk ook op www.
kominmijntuin.com

Barcelona komt bij RCH!
Heemstede - Nog even en dan 
begint de Barcelona Clinic bij 
RCH. Op dit moment staat de 
teller op 41 deelnemers, maar 
er kan nog steeds ingeschreven 
worden (inschrijving loopt t/m 
zondag 9 augustus).
Iedere deelnemer ontvangt een 
Nike-tenue ter waarde van 50 
euro, een certificaat als bewijs 
van deelname, een dagelijk-
se lunch en een verrassing aan 
het eind van de week. Er staan 
momenteel drie trainers inge-
pland van 10 t/m 14 augustus 
en Eduard Battle Basart is de 
hoofdcoach die week. Hij is on-
der meer actief geweest binnen 
de jeugdopleiding van Man-
chester United en FC Barcelo-
na en momenteel al een aantal 
jaren werkzaam voor Sport Net-
working Barcelona. Hij heeft al 
meerdere MBP (Making Bet-
ter Players) kampen begeleid in 
Amerika en Canada. Tijdens de 

trainingen wordt de MBP me-
thode gehanteerd die geba-
seerd is op de filosofie van FC 
Barcelona. Er zullen gedurende 
de week diverse technische en 
tactische trainingen aan bod ko-
men, aangevuld met videoana-
lyses in het clubhuis van RCH 
Heemstede. Een leerzame week 

en een onvergetelijke ervaring! 
De drie Spaanse trainers zul-
len tevens worden ondersteund 
door trainers van RCH zelf, om 
het Engels naar het Nederlands 
te vertalen.
Daarnaast zal er ook een 
Spaans/Nederlandse tolk aan-
wezig zijn om taalbarrières te 
vermijden. Voor meer informatie 
kijk je op de website van RCH: 
www.rch-voetbal.nl





 
12   de Heemsteder  •  29 juli 2015

Haarlemmermeercafé 
met thema ‘bierbrouwen’
Regio - Het Haarlemmermeer-
café is opgericht omdat Boek-
handel Stevens 25 jaar bestaat 
en de gemeente Haarlemmer-
meer 160 jaar. Reden voor een 
maandelijks terugkerend feest-
je in het jaar 2015: één zon-
dagmiddag per maand café in 
Boekhandel Stevens in Hoofd-
dorp. Daarbij staat de Haarlem-
mermeer, in de breedste zin van 
het woord, centraal. Het is va-
kantietijd, maar er zijn ook men-
sen die (nog) niet weggaan en 
de komende weken thuisblijven 
in de Haarlemmermeer. Voor die 
mensen is er op zondagmiddag 
2 augustus vanaf 14.00 uur het 
Haarlemmermeercafé. Dit keer 
met als thema ‘bierbrouwen’ in 
de Haarlemmermeer. De polder 
kent een levendige cultuur als 

het gaat om de zelfgebrouwen 
biertjes. Er bestaat een vereni-
ging en er wordt veel informatie 
uitgewisseld. Die bierbrouwers 
worden uitgenodigd langs te ko-
men in het Haarlemmermeerca-
fé! Er zijn veel mensen die graag 
willen weten hoe dat nu in zijn 
werk gaat. Welke investerin-
gen zijn er voor nodig en hoe-
veel kennis? Bierbrouwers kun-
nen vertellen over brouwketels, 
gistingsvaten en schrootmolens.
Ieder is welkom en kan proeven 
van Haarlemmermeerse bieren. 
De toegang is vrij.
Bierbrouwers kunnen zich aan-
melden bij Boekhandel Ste-
vens Nieuweweg 63 Hoofddorp: 
023-5640905 of info@boekhan-
delstevens.nl   Kijk ook op: www.
boekhandelstevens.nl

Regio - Haarlem leeft al meer 
dan 1.000 jaar met water. Dank-
zij het zuivere water dat via de 
duinen naar de stad stroomt, 

Met Museum Haarlem naar de 
mooiste plekjes in de stad

groeit Haarlem vanaf de mid-
deleeuwen uit tot een belangrij-
ke bier- en textielstad. Tot de dag 
van vandaag staat het Haarlems 
water bekend als het beste van 
Nederland en wordt zijn smaak 
omschreven als ‘vol, zoet en flu-
weelzacht’.
Om de ontdekking van dit bij-
zondere water nóg leuker te ma-
ken stelt Museum Haarlem van-
af maandag 27 juli gratis vou-
chers, wandel- en fietsroutes ter 
beschikking na een bezoek aan 
Haarlem Waterproof. Daarmee 
kun je naar de mooiste plekjes 
in de stad die de geschiedenis 

van het Haarlemse water tot le-
ven brengen. Wandel bijvoor-
beeld vanaf het museum naar 
de Jopenkerk of Molen De Adri-
aan, fiets naar de Waterleiding-
duinen of vaar met de Water-
koets naar Spaarndam. Ervaar 
welke belangrijke rol het wa-
ter nog steeds speelt in de stad. 
De routes en vouchers zijn ook 
verkrijgbaar in een bijzonder ca-
deaupakket, kijk voor meer in-
formatie in de brochure De Zo-
mer van Haarlem op www.muse-
umhaarlem.nl
Museum Haarlem vind je aan 
Groot Heiligland 47 te Haarlem.

Eethuis de Luifel 
presenteert Italiaans buffet

Heemstede - Casca’s Eethuis 
gaat na de zomersluiting weer 
van start op maandag 10 au-
gustus. In Eethuis de Luifel aan 
de Herenweg 96 in Heemstede 
kunt u maandag 31 augustus 
terecht voor een Italiaans buffet. 
Tussen 17.15 en 18.30 uur gaat 

u aan tafel. Reserveren voor het 
menu kan tot uiterlijk 10.00 uur 
op de dag zelf. Aanschuiven aan 
de stamtafel kan ook, speciaal 
voor mensen die alleen komen 
maar wel samen willen eten.  
Reserveren via telefoon (023) 
548 38 28.

Cursus fotoshop for fun, creatieve 
fotobewerking

Heemstede - In de korte cur-
sus, of workshop van 4 bijeen-
komsten ‘Fotoshop for fun, cre-
atieve fotobewerking’ van 1,5 
uur, staat niet alleen het verbe-
teren van uw foto centraal maar 
gaat u leuke, creatieve bewer-
kingen doen met een door u zelf 
gemaakte foto. Natuurlijk is er 
desgewenst ook aandacht voor 
het verwijderen van rode ogen 

en andere verbeteringen, maar 
u leert van docent Henk Bijker 
vooral hoe u een foto kunt mani-
puleren. Oma bij de Paus op Sint 
Pietersplein, ome Jan tijdens 
een concert in de Heineken Mu-
sic Hall, uw partner als Wimble-
don-kampioen en meer van dit 
soort creatieve manipulaties. 
Enige kennis van de compu-
ter en het internet is wenselijk, 

Al een keus gemaakt 
uit de Casca-krant?
Heemstede - Eind juni is bij de 
meeste Heemstedenaren ‘Cas-
ca Nieuws’ in de brievenbus ge-
vallen. In deze krant staan niet 
alleen nieuwtjes, maar ook een 
overzicht van alle cursussen en 
activiteiten die vanaf augustus 
weer van start gaan.
Er starten dan vooral veel ac-
tiviteiten die een heel seizoen 
zijn, zoals talencursussen, les-
sen beeldende vorming, bridge, 
internationaal dansen, klaver-
jassen, biljarten, huisorkest, ko-
ren, en veel sportieve cursussen 
voor volwassenen en senioren. 
Ook de kindercursussen begin-
nen dan weer.
Heeft u de krant gemist? U kunt 
die ophalen bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede of 
het cursusaanbod bekijken op 
www.casca.nl. Bellen kan ook in 
de vakantie tussen 9 en 13 uur: 
023 – 548 38 28 kies 1.

Listening, speaking 
and reading English
Heemstede - Modern Engels is 
de meest gebruikte taal ter we-
reld. In Nederland is het voor 
veel mensen hun tweede taal. 
Ook is deze taal de voorkeur-
taal van vele internationale or-
ganisaties. Een goede kennis 
van het Engels is een vereiste 
in een aantal werkgebieden en 
beroepen zoals geneeskunde 
en informatica. Het kan dus heel 
goed van pas komen om goed 
Engels te leren spreken. Bij Cas-
ca starten vanaf dinsdag 1 sep-
tember twee jaarcursussen van 
28 lessen: De ene is English Ad-
vance Learners Course, plaats-
vindend op dinsdagmorgen van 
9.15 tot 10.45 uur. De lessen zijn 
volledig in het Engels en voor 
mensen die al vloeiend Engels 
spreken. De spreekvaardigheid 
wordt uitgebreid geoefend door 

maar u hoeft er geen kei in te 
zijn. Er zijn maximaal 8 deelne-
mers.

De workshop Fotoshop for fun – 
creatieve fotobewerking start op 
dinsdag 29 september van 19.30 
tot 21.00 uur bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Aanmelden kan via www.casca.
nl of tel. (023) 548 38 28 kies 1.

discussies te voeren en presen-
taties te geven. Grammatica, 
leesvaardigheid en literatuur ko-
men uitgebreid aan bod, en ook 
uitspraak en schrijfvaardigheid. 
De andere is de basiscursus En-
gels, op dinsdagmorgen van 
11.00 tot 12.15 uur. U leert uzelf 
verstaanbaar te maken in de-
ze wereldtaal. Tijdens deze cur-
sus leert u op een actieve ma-
nier de basisbeginselen: basis-
zinnen, een elementaire woor-
denschat, grammatica en dage-
lijkse uitdrukkingen. Het doel is 
om aan het einde van de cursus 
taalniveau A1 te bereiken. Bei-
de cursussen worden gegeven 
bij Casca in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Aanmelden kan 
via www.casca.nl of telefonisch 
(023) 548 38 28 kies 1. 

Lezing ‘stress 
bij honden’
Heemstede - Zondag 13 sep-
tember wordt de gratis toegan-
kelijke lezing ‘stress bij hon-
den’ gegeven. Astrid Verkuyl van 
Hondenschool Feedback ver-
zorgt de lezing. De organisatie is 
in handen van Jasmijn Pasman 
(De Hobbyhond). Belangstellen-
den zijn welkom in het bezoe-
kerscentrum van Kinderboerderij 
het Molentje aan de Burgemees-
ter van Rappardlaan 1 te Heem-
stede. Aanmelden via e-mail: de-
hobbyhond@hotmail.com

Onderuit op de Lanckhorstlaan
Heemstede - Bij een verkeers-
ongeval op de Lanckhorstlaan 
in Heemstede zijn donderdag-
avond 23 juli twee gewonden 
gevallen. Rond kwart voor acht 
ging het ter hoogte van de Bin-
nenweg mis en ging een scoo-
ter met twee jongens er op door 
nog onbekende oorzaak onder-
uit. De twee liepen bij het onge-

val schaafwonden op. Politie en 
ambulance kwamen ter plaatse 
om hulp te bieden. De jongens 
zijn door ambulancepersoneel 
behandeld maar hoefden uit-
eindelijk niet mee naar het zie-
kenhuis. Politieagenten hebben 
geassisteerd bij de afhandeling 
van het ongeval.
Foto: Michel van Bergen



Tuinwedstrijd met 
Tuincentrum De Oosteinde

Heemstede – De oproep voor de 
Tuinenwedstrijd die deze krant orga-
niseert in samenwerking met Tuin-
centrum De Oosteinde, levert leuke 
inzendingen op. Je kunt je eigen tuin 
voordragen maar natuurlijk ook de tuin 
van een ander! Bijvoorbeeld die van de 
buren. En dat deed Tinelou van der Els-
ken. Jammer is wel dat er geen adres is 
vermeld; aan een van de foto’s te zien 
moet het om de Zandvaartkade gaan.
De tuin is heel vrolijk en staat vol bloei-
ers zoals lavendel, een dankbare plant 
die niet alleen voor kleur zorgt maar 
ook voor een heerlijke geur. Ook be-
langrijk in de tuin! De lavendel kan 
tegen een stootje en geeft een lange 
periode charme aan tuin of perk. Ook 
te zien zijn Spaanse margrieten en 
hortensia. De rozenboog is nog niet 
erg begroeid maar dat komt vast nog. 
Rozen zijn een echte aanwinst voor de 
tuin en dat geldt ook voor de Yucca die 
in diverse tuinen overigens momenteel 
in bloei staan.

Een mooi gezicht! 
Tinelou schrijft: “Ik wil graag een be-
vriende buurvrouw inschrijven voor de 
tuinenwedstrijd. Zij kwam hier een paar 
jaar geleden wonen. Volgens mij had 

ze geen tuinervaring , maar ze heeft 
van haar voortuintje een weelderige 
tuin gemaakt waar iedereen altijd een 
glimlach van om de mond krijgt. Ieder 
jaar pakt ze weer een stukje aan. Ook 
voor haar zoontje is er ruimte. Niet al-
leen ontwikkelt haar tuin, maar ook 
haar kennis verbaast me regelmatig. 
Toen haar yucca ging bloeien straalde 
ze! Ik ben erg onder de indruk van de 
grootbloemige Clematis die zij van ach-
ter naar voor verhuisd heeft, iets waar-
van ik dacht dat het niet mogelijk was!” 
Voorts vertelt Tinelou dat Samantha, 
want zo heet haar buurvrouw, een hele 
fijne vrouw is. “Zij zeurt nooit en biedt 
overal hulp aan!” 

Wilt u ook meedoen aan de tuinenwed-
strijd of iemand anders voordragen? 
Mail een stuk of zes foto’s naar de re-
dactie: redactie@heemsteder.nl en ver-
tel iets over de tuin. Wat staat er in, is 
het uw favoriete hobby en om wat voor 
type tuin gaat het?
Vermeld ook het adres van de tuin en 
vergeet uw telefoonnummer niet.
Wie weet wint u de tuinprijs, maar liefst 
125,- te besteden bij Tuincentrum De 
Oosteinde in Hillegom. Insturen kan tot 
en met maandag 24 augustus. 

“Voortuintje werd
weelderige tuin!”
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Kinderactiviteit
Zondag 2 augustus Open 
dag Scouting Event WABO op 
Haarlem Jamborette. 
Locatie: Recreatiegebied 
Spaarnwoude.
Toegang 5 euro, kaartjes te 
koop bij de hoofdingang. 
Meer info: www.waboscou-
ting.nl of www.facebook.com/
scoutingwabo. 

Donderdag 6 augustus van 
13.30–16.00 uur in de Bi-
blio-theek Heemstede, Ju-
lianaplein 1 te Heemste-
de workshop Minecraft mo-
del ontwerpen in 3D. Voor 
kinderen van 10 t/m 16 jr. 
Deelname: 7,50 euro; niet-
leden betalen 10,- euro. 
Reserveer via www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Maandag 10 t/m 13 augus-
tus Eureka! Vakantiedagen, 
zelf wetenschap en techniek 
ontdekken. Voor kinderen van 
6 tot en met 12 jaar. Inschrij-
ven kan voor één, twee, drie 
of vier dagen, op www.neder-
land.madscience.org.
Meedoen kost 47,50 euro per 
dag of 175 euro voor vier vol-
le dagen. Van 9 t/m 16 uur.
Museum De Cruquius, Cruqui-
usdijk 27, 2142 ER Cruquius. 
Tel. 023-5285704,
www.museumdecruquius.nl.

Kofferbakmarkt
Zaterdag 25 juli op terrein 
Ford Museum Hillegom kof-
ferbakmarkt van 9.30-16.00 
uur. Ieder kan deelnemen. 
Haarlemmerstraat 36 in Hille-
gom.
Toegang en parkeren: gratis. 

Info en reserveringen organi-
satieburo Mikki, 0229-24 47 
39/24 46 49.
Of: www.mikki.nl.

Zondag 9 augustus van 8.00 
tot 16.00 uur op de Dorpswei-
de van Wijk aan Zee.
Meer informatie: www.koffer-
bakmarktwijkaanzee.nl.

Lounge evenement
Zondag 25 juli ‘Lazy Sun-
day Lounge’ met DJ Bert van-
af 16.30 uur op Landgoed 
Groenendaal in Groenendaal-
se bos.

Op de facebookpagina ‘Land-
goedGroenendaal’ en de web-
site landgoedgroenendaal.
nl worden de gasten op de 
hoogte gehouden van de laat-
ste details omtrent het weer. 
Of bel: 023-528 1555. 

Sportevenement
Zaterdag 1 t/m 9 augus-
tus Open Tennistoernooi HBC 
Heemstede, Sportparklaan. 
Tentoonstellingen/
exposities
T/m 2 augustus Kunste-
naars uit de Haaglanden ex-
poseren in de Waag, Haarlem.
‘Zomerse reisimpressies’,
uitwisselings-expositie, orga-
nisatie: KZOD en Arti-Shock.

T/m 20 augustus Werk van 
KZOD-leden in de Galerie Ar-
ti-Shock in de Schoolstraat 26, 
Rijswijk.
Zie www.kzod.nl, www.face-
book.com/kunstzijonsdoel  en 
www.galerie-arti-shock.nl.

Woensdag 22 juli tot 16 
september, tijdens openings-
uren van de Bibliotheek, foto’s 

AgendA

Bloemrijke vegetatie komt terug
Orchideeën op Leyduin

Heemstede - Drie jaar nadat de 
vlakte voor Huis Leyduin werd 
afgeplagd tot op het schone 
zand, bloeien er voor het eerst 
zo’n dertig rietorchissen. Voor 
Kees Planqué, de vrijwilliger van 
Landschap Noord-Holland die 
de plantengroei op de voet volgt, 
een hele leuke verrassing.

De graslanden liggen tussen 
de spoorlijn en het bos van de 
buitenplaats. Tot 1900 waren 
het schraallanden, voedselarme 
graslanden waar veel verschil-
lende bloemen groeiden. Door 
het gebruik van kunstmest ver-
dwenen de bloemen en ont-
stond er een eentonig produc-
tiegrasland. Verwijdering van de 
rijke bouwgrond in 2012 haalde 
veel meststoffen weg, waardoor 

zich op het onderliggende zand 
nieuwe planten konden vestigen. 
Omdat er kalkrijk kwelwater naar 
de oppervlakte komt, kan de bo-
dem langzaam verder schoon 
worden. De begroeiing met de 
bloemrijke vegetatie komt terug.
Samen met de rietorchissen ver-
schenen tot nu toe onder ande-
ren paddenrus, moerasrolkla-
ver, geelhartje, echte koekoeks-
bloem, waterpunge, blauwe en 
zeegroene zegge. In de natte-
re delen zijn beekpunge, rode 
waterereprijs, sterrekroos, tand-
zaad en smalle waterweegbree 
gevonden. Allemaal soorten die 
in dit soort schraallanden thuis-
horen en een aanwijzing dat dit 
project van Landschap Noord-
Holland zich in een goede rich-
ting ontwikkelt. De graslanden 
zijn te bekijken vanaf de Man-
padslaan in Vogelenzang.

Foto: Rietorchis.
Foto Kees Planqué.

van Mandy Schoorl. Onder-
werp: Afrika.
Loc: Julianaplein 1, Heemste-
de. Geen entree. www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl
Tel. 023-5115300.

Augustus, september en 
oktober werk van Loes Hill uit 
Heemstede bij het Theehuis 
Cruquius, Cruquiusdijk. Acryl-
werken, veelal landschappen 
en bloemen. 
Meer info:
www.loeshill.nl.

T/m 8 september Nieuwe 
kunstexpositie op Huis Ley-
duin. Met kunstenaars Corrie 
Swaak, Erik de Bree en Hel-
muth van Galen.
Thema’s  in hun werk zijn de 
landschappen van verdwenen 
werelden, het landschap van 
patronen en imaginaire land-
schappen. Op werkdagen: 
11.00-15.00 uur. Entree: 2,50 
euro. Leidsevaartweg tussen 
nummer 49 en 51, Heemstede. 

De Waterkoets.

Vaarexcursie
Zondag 26 juli met de sa-
lonboot ‘de Waterkoets’ naar 
Frans Hals Museum en Ley-
duin. Organisator: Landschap 
Noord-Holland. Duur: 12.00 
tot circa 17.00 uur.
Reserveren noodzakelijk via 
info@dewaterkoets.nl.
Of: 023-5259822.
Meer informatie over deze 
dagtocht en prijzen is te vin-
den op www.gaatumee.nl.

Theater
Vr 28 aug t/m zo 30 aug 
‘Cirque Stiletto 3’ met Ka-
rin Bloemen en de Wë-
reldbänd. Stadsschouw-
burg, Wilsonplein 23, Haar-
lem. Aanv. vrijdag 28 en zater-
dag 29 augustus 20.15 u., zon-
dag 30 augustus 15u. Info en 
kaarten (v.a 35,-) via www.the-
ater-haarlem.nl, de dagkas-
sa Philharmonie, Lange Begij-
nestraat 11 in Haarlem, tel. nr. 
023-5121212, of via VVV-tic-
ketbox aan de Grote Markt 2.

(17 juli t/m 23 juli 2015)

Huwelijken:
Jurjen P. Kuijk & Janine Neve

Geboorten: geen

Burgerlijke
Stand

Heemstede

In Memoriam
Edelsmid en beeldhouwer 

Guusje Hamelynck overleden

Heemstede – Tot op het laatst 
zeer betrokken bij haar dier-
baren en haar wijde omge-
ving is zij weggevlogen. De en-
gel zei: “We zijn klaar”. Hij tilde 
de vrouw op, hield haar tegen 
het licht en zei: “Je bent door-
zichtig, nu”. “Laat me maar los”, 
sprak de vrouw. De engel knik-
te en liet haar los. 

Dankbaar voor wat het leven 
haar heeft gebracht, overleed 
Guusje Hamelynck dinsdag 
21 juli, haar begrafenis was in 
besloten kring. Wonderlijk hoe 
haar kunstcarrière ooit begon 
in Parijs, waar zij een sieraad 
zag bij een juwelier die haar 
aanzette om edelsmid te wor-
den. Ze werkte voor grote be-
drijven in het land en maak-
te een cadeau voor het perso-
neel van een maatschappij die 
betrokken was bij de fi nancie-
ring in ontwikkelingslanden. 
Dan begin je bij een eerste le-
vensbehoefte, water! Na twee 
uren van intensief luisteren 
naar werknemers en directie 
ontwierp zij een man met een 
gieter. Heel simpel, heel her-
kenbaar. Het werd een collec-
tors-item. Duidelijk herken-
baar, eigentijds en toch van 
alle tijden maakte ze beelden, 

die in brons gegoten werden. 
Beelden als eenvoudige pen-
nenstreken, vaak geïnspireerd 
door de wensen en verhalen 
van haar opdrachtgevers. Ze 
exposeerde veel op kunstma-
nifestaties, in beeldentuinen 
en haar tuin aan de Valken-
burgerlaan stond vol met haar 
creaties. Zij vond ook haar ei-
gen manier om haar kunst on-
der de mensen te brengen. 
Waar veel kunstenaars moei-
te hadden met de verkoop 
van hun kunst, kon Guusje 
in moeilijker tijden toch we-
gen vinden om te kunnen blij-
ven werken. De laatste jaren 
zocht zij niet de makkelijk-
ste opdrachten, integendeel, 
grafsculpturen maken is geen 
eenvoudige zaak. Bij het ma-
ken van sieraden en beelden 
gaat het veelal om emoties, 
herinneringen.
Zij zijn onderdeel van het tot 
stand komen van elk object, 
een samenspel van opdracht-
gever en kunstenaar. Guusje 
Hamelynck is 79 jaar gewor-
den, haar familie zal haar mis-
sen, net als het Heemsteed-
se kunstleven, waarin zij ac-
tief was.

Ton van den Brink



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 29 juli 2015

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 (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.

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

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

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

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

Volg ons op
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Evenement   
- Verkeersbesluit

Video’s over trouwen in Heemstede

Werk mee aan de Haven
Bijeenkomst 25 augustus

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 1 op de 4 
huwelijksaanzoeken op reis gedaan wordt. Deze 
vakantieperiode is voor de gemeente dan ook 
een goede aanleiding om de trouwambtenaren 
en trouwlocaties in Heemstede in korte filmpjes 
te presenteren. De filmpjes vormden voor 
leerlingen van Hogeschool Inholland een mooi 
leertraject, want ze zijn gemaakt door Rookie 
Entertainment, leerbedrijf van de opleiding Media- 
en Entertainment Management, en bij de gemeente 
begeleid door een stagiair.

Het resultaat is te zien via www.heemstede.
nl/trouweninheemstede: een korte impressie 
van de locaties in Heemstede, gepresenteerd 
door trouwambtenaren. Ook stellen een aantal 

Om tot een inrichtingsplan voor de Haven van 
Heemstede te komen, heeft de gemeente u 
gevraagd uw wensen en ideeën in te sturen. 
Hierop is massaal gereageerd. Daarom gaat het 
roer om. Nu blijkt dat zoveel mensen betrokken 
zijn, kiezen de gemeenteraad en het college 
van B&W voor een andere aanpak. Tijdens een 
bijeenkomst op dinsdag 25 augustus (aanvang 
20.00 uur, locatie: Industrieweg 6) roept de 
gemeente de deelnemers op mee te doen aan 
het ontwerpteam, dat zelf het inrichtingsplan 
gaat maken. We noemen dit het ‘Havenlab’. Zo 

trouwambtenaren zich via een introductiefilmpje 
voor aan paren met trouwplannen.

wordt de Haven van ons allemaal. Deze avond 
worden ook alle ideeën die zijn binnengekomen 
gepresenteerd. 

Onder de ruim 700 meedenkers zitten veel 
getalenteerde en betrokken mensen die samen 
een sterk team kunnen gaan vormen. Mensen die 
nu al enthousiast zijn om deel te nemen aan het 
Havenlab of nog vragen hebben, kunnen contact 
opnemen met de afdeling Communicatie via 
haven@heemstede.nl, via 023-54 85 670 of kijk op 
www.heemstede.nl/haven.



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’.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Eikenlaan 48, het kappen van een beuk, 

wabonummer 24412, verzonden 22 juli 2015
- Hugo de Vriesplein 6, het kappen van een boom, 

wabonummer 23552, verzonden 22 juli 2015
- Binnenweg 160, het plaatsen van een 

reclamebord, wabonummer 24775, verzonden 
22 juli 2015

- Duin en Vaart 10, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 23140, verzonden 

 22 juli 2015
- Landzichtlaan 54, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 24581, verzonden 
 24 juli 2015
- Raadhuisstraat 49, het vervangen van de 

winkelpui, wabonummer 22481, verzonden 
 24 juli 2015
- Von Brucken Focklaan 20, het aanpassen 

van de brandscheiding van de Heemhaven, 
wabonummer 23584, verzonden 24 juli 2015

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Melchior Treublaan 8, het plaatsen van een 

dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
25733, ontvangen 22 juli 2015

- Franz Leharlaan 23, uitbreiden woonhuis, 
wabonummer 25017, ontvangen 10 juli 2015

- Binnenweg 109, vervangen winkelpui en 
magazijn verbouwen tot bovenwoning 
met zelfstandige opgang met dakterras, 
wabonummer 25013, ontvangen 10 juli 2015

- Glipper Dreef 199, plaatsen trap in ruine, 
wabonummer 25025, ontvangen 13 juli 2015

- Locatie Havendreef, bouwen 15 appartementen, 
14 terraswoningen, parkeerkelder, wabonummer 
25259, ontvangen 14 juli 2015

- Locatie Havendreef, bouwen van 47 woningen, 
wabonummer 25272, ontvangen 14 juli 2015

- Franz Lisztlaan 14, het uitbreiden van een 
woonhuis + plaatsen dakkapel op voordakvlak, 
wabonummer 25273, ontvangen 14 juli 2015

- Willem Klooslaan 9, plaatsen erfafscheiding met 
toegangspoort, wabonummer 25275, ontvangen 
15 juli 2015

- Cruquiusweg 29, plaatsen spandoekreclame, 
wabonummer 25301, ontvangen 13 juli 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Lorentzlaan 67, het plaatsen van een 

fietsoverkapping, wabonummer 24549, 
ontvangen 1 juli 2015

- Laan van Bloemenhove 17, het plaatsen van 
een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 24575, ontvangen 30 juni 2015

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

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Op 27 juli 2015 heeft de burgemeester besloten een 
vergunning te verlenen aan de Stichting De Oude 
Kerk Heemstede voor het houden van een fancy fair 
op het Wilhelminaplein op zaterdag 5 september 
2015 van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Tevens is toestemming gegeven voor een 
wegafsluiting van het Wilhelminaplein vanaf vrijdag 
4 september 2015 16.00 uur tot en met zaterdag 5 
september 2015 19.00 uur. De route Nic. Beetslaan 
Voorweg, Achterweg en de route Achterweg, 

Camplaan, Cloosterweg blijft vrij toegankelijk.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact 
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, tel. 023-548 56 07.

- Het aanwijzen van een parkeerplaats tot en met 
28 juni 2016 nabij het appartement Bartoklaan 37 
als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten 
behoeve van de bewoner (verzonden: 20 juli 2015).

Het besluit ligt vanaf 30 juli 2015 zes weken ter 
inzage. 

Bezwaar
Onder het kopje ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’ 
leest u hoe u bezwaar kunt maken tegen dit besluit.

Omgevingsvergunningen

Evenement 

Verkeersbesluit
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