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Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Heemstede – Mandy Spaan en Dave Vlug stuurden deze fraaie foto’s in. Goed te 
zien is dat ze een zitplek belangrijk vinden, maar evengoed gekozen hebben voor be-
planting. Best of both worlds dus. Het tweetal vertelt: “Sinds eind 2012 wonen wij met 
heel veel plezier aan de Kohnstammlaan 14. Toen wij het huis kochten, bestond de 
tuin uit niets meer dan een gammele schutting en heel veel onkruid. Twee jaar gele-
den hebben we de tuin helemaal aangepakt. Waar veel jonge gezinnen kiezen voor 
een praktische tegeltuin, kozen wij voor fl ink wat groen, ronde vormen en waaltjes. 
We hebben de tuin zelf ontworpen. Door de 
verschillende soorten planten, zoals horten-
sia, annabelle, jasmijn, lavendel, rhododen-
dron en helleborus,  kunnen we het hele jaar 
door genieten van bloemen. Ook aan de die-
ren is gedacht, veel groen, een vogeldrink-
bak en een insectenhotel. We zijn ontzet-
tend blij met onze tuin en laten graag de re-
dactie en lezers van de Heemsteder mee ge-
nieten.”

“We zijn ontzettend blij met onze tuin” 

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Zomer-deadline
Insturen voor maandag 12.00 uur

Heemstede – In verband met de zomerperiode, wanneer 
zowel de opmaakstudio als de redactie van de Heemste-
der minder druk bezet zijn, wordt een afwijkende deadline 
aangehouden.

Zorgt u er s.v.p voor dat redactieberichten en advertenties 
vóór maandag 12.00 uur binnen zijn.
Redactieberichten en foto’s stuurt u naar:
redactie@heemsteder.nl en advertentiemateriaal kan naar 
aanlever@heemsteder.nl of verkoop@heemsteder.nl

Deze veranderde deadline is van kracht tot en met maan-
dag 8 augustus. Daarna is de uiterste aanleverdag en
–tijdstip weer gewoon op dinsdag, 12.00 uur.

Woonfraude bij u in de buurt?
Heemstede – In het maga-
zine ‘Even Buurten’ dat wo-
ningbouworganisatie Pré 
Wonen uitgeeft, is te lezen 
dat sinds begin 2015 in to-
taal 400 woonfraudezaken 
zijn behandeld. Die ‘zaken’ 
kunnen variëren van onder-
verhuur terwijl dat niet is 
toegestaan tot gebruik voor 
illegale doeleinden (hen-
nepplantage bijvoorbeeld) 
of een woning die alleen als 
postadres dient. Pré Wonen 
meldt dat er inmiddels 35 
rechtszaken zijn geweest die 
leidden tot het vrijkomen van 
de woningen voor mensen 

die er recht op hebben. Er 
zijn ook 75 huuropzeggingen 
naar aanleiding van woon-
fraudemeldingen. “Sommige 
mensen wachten al jaren op 
een woning, anderen heb-
ben acute woningnood zoals 
statushouders of slachtof-
fers van huiselijk geweld. Het 
aanpakken van woningfrau-
de zorgt ervoor dat schaarse 
sociale huurwoningen weer 
vrijkomen voor mensen die 
er recht op hebben”, aldus 
het bericht in het zomernum-
mer van Pré Wonen. “Ook”, 
zo is verder te lezen, “leidt de 
bestrijding van leegstand en 

de aanpak van illegale activi-
teiten tot een veiliger en leef-
baardere buurt.” Denkt u dat 
een woning bij u in de buurt 
niet wordt bewoond? Let dan 
hierop: uitpuilende brieven-
bus, altijd gesloten gordij-
nen, nooit iemand aanwezig, 
nooit of juist vreemde gelui-
den. Het hoeft niet zo te zijn 
maar het kan wel zo zijn dat 
de woning dan niet voor het 
normale doel wordt gebruikt: 
namelijk bewoning door de 
rechtmatige eigenaar. Het 
beste dat u kunt doen is bij 
het vermoeden van woon-
fraude om te bellen of mailen 
(mag anoniem) naar Pré Wo-
nen: 088-7700000 dan wel: 
woonfraude@prewonen.nl

“We zijn ontzettend blij met onze tuin” 
Tuinenwedstrijd
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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 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 7 augustus 
Trefpunt, Bennebroek: 10u. 
gezamenlijke dienst ds. W. 
van Galen. Crèche voor 
kinderen tot 4 jr. 

www.pknheemstede.nl

Met nog twee fraaie foto’s 
gaan we de serie Jan van 
Goyenstraat afsluiten. Aller-
eerst bedanken we de lezers 
voor alle positieve reacties, 
informatie en foto’s. Die zijn 
ook weer welkom voor de ko-
mende serie.
Deze week hebben we een 
foto van 1938 uit het Noord 
Hollands Archief. Een beeld, 
waarvan we nu nauwelijks 
nog kunnen voorstellen dat 
het ooit zo geweest is. Woon-
huizen met voortuintjes en 
hier en daar al een winkel-
tje. Een straat met een lan-
ge winkelgeschiedenis, zoals 
we dat aan u hebben kunnen 
vertellen de afgelopen maan-
den. 
In 1933 sprak men al van 
de ‘straat der concurrentie’. 
Er waren toen 3 banketbak-
kers, 4 winkels, die conser-
ven verkochten, 2 fi etsenwin-
kels, 2 wolwinkels, 3 winkels 
die wijn verkochten, enz. enz.
De straat heeft wel de nodige 
gedaantewisselingen onder-
gaan, zoals in 1947 toen er 
in het midden een plantsoen 

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (35)

werd aangelegd. De weg is 
zo breed, omdat men ooit ge-
dacht heeft dat de tram er 
doorheen zou gaan rijden.
In 1955 werden er herstel-
werkzaamheden gedaan aan 
het wegdek met o.a. nieuwe 
parkeerplekken, maar ook 
verbeteringen t.b.v. het zwa-
re en intensieve busverkeer 
in die tijd.
Toen, in 1938, was het heel 
rustig met weinig verkeer 
in tegenstelling tot het he-
den, zoals we het nu kennen, 
te zien op de nufoto van ju-
li 2016 van Harry Opheikens.
Mocht u nog verhalen of in-

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

7 augustus 10.00 uur zo-
merdienst o.l.v. H. & E. Ste-
velmans

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 7 augustus,
Ds. J.  van Selms
(Haarlem).

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Woensdag 3 augustus om 
19.30 uur Zomeravond-
zang. Na de dienst koffi e in 
Het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  7 augustus, 10.00 
uur. ds. W. van Galen geza-
menlijke dienst met Heem-
stede. Tevens c rèche.                          

www.pknbennebroek.nl                     

formatie over de Jan van 
Goyenstraat willen vertellen, 
dan kunt u terecht via web-
master@hv-hb.nl (H. Ophei-

kens). Beeldmateriaal is ook 
zeer welkom. Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder).

School van de 
13 technieken 

KEN Heemstede

 

Tai Chi/Chi Kung
Vrijdag 12.00 - 13.00 uur

Locatie “de Spaarneborgh”
Offenbachlaan 1

www.taichitrainen.nl
020 - 659 69 14

Kabaal maken met (gratis) advertenties
Heemstede – Heemsteder-lezers kennen ze maar al te goed: 
de kabaaltjes. De kleine gratis ‘gevraagd/te koop’ adverten-
ties die op de rechterpagina’s staan, tussen de gewone ad-
vertenties. In je eigen woonplaats spullen te koop aanbieden 
of vragen. De bon invullen op de website (www.heemsteder.
nl) of via de bon uit de krant. Via e-mail kan ook (verkoop@
heemsteder.nl). Houd altijd maximaal 3 regels aan en let op 
dat het aangebodene ook is toegestaan. Dus: geen werk ge-
vraagd of aangeboden, geen artikelen boven de 500 euro en 
geen commerciële handel. Genoemde uitzonderingen komen 
in aanmerking voor een betaalde advertentie. Voor particu-
lieren zijn deze 12,50 euro per stuk. Informeer verder via 023-
8200170 of verkoop@heemsteder.nl





Column 

Een brief van de
postbode

“Though this be mad-
ness, yet there’s me-
thod to it” (“Al is dit 
waanzin, toch zit er lo-
gica in.” William Shake-
speare)  

Op onze posttassen zit een 
plastic ‘venstertje’. Daar 
zit een kaartje achter met, 
onder andere, de naam 
van onze voorbereider er-
op, zodat wij kunnen zien 
wie onze wijk op volgorde 
heeft gezet. Dat wil zeg-
gen, als we het handschrift 
kunnen ontcijferen. Een 
collega van mij mopperde 
ooit: “Wie is in godsnaam 
HV60?” ... “Ah, Hugo!” zei 
ik. Want Hugo schrijft al-
tijd in hoofdletters ‘HUGO’ 
( met zo’n U als hier) en als 
je dan die G leest als een 
6, krijg je wel iets als HV60.
Bij handschriften lezen 
komt nou eenmaal een 
heleboel interpretatie kij-
ken; schrijf je een adres 
over vanaf iemand anders’ 
handschrift, dan ‘interpre-
teer’ je er zó een fout in. 
Het vaakst, zo weet ik uit 
ervaring, in het huisnum-
mer. Pas als je als postbo-
de uitgaat van zo’n over-
schrijffout, vertonen som-
mige volledig bizarre huis-
nummers dus ook opeens 
een logica. Een niet-be-
staand nr. 1b/1B, bijvoor-
beeld, kan een verschrij-
ving zijn van nr. 16 of 18. En 
andersom natuurlijk. Een 7 

wordt heel makkelijk een 1, 
en een 1 een 7. 34 kan ooit 
3A zijn geweest, en 3A ooit 
34. Een slordige 0 kan ver-
worden tot een 6, en een 8 
tot zowel een 3 als een 5, 
en alles vice versa. 
Die 8 gaat vooral mis op 
brieven uit Engeland. Daar 
schrijven ze hem name-
lijk anders dan wij. Ze be-
ginnen rechts bovenaan, 
alsof het een 6 moet wor-
den; daardoor is de boven-
ste bol rechts afgeplat en 
steekt er meestal een stuk-
je staart uit. (   )  En een té 
open geschreven Neder-
landse 8 kunnen ze daar 
niet meer thuisbrengen. 
Mijn zoon bracht laatst een 
foute nr. 59 (goed gezien, 
jongen) mee terug, die ik 
pas kon gaan bezorgen – 
op nr 89 – nadat ik me had 
gerealiseerd dat de adres-
sant Brits was en zijn/haar 
wat wonderlijke ‘5’ een niet 
geheel gelukte poging tot 
onze 8. 
Daar heb ik nou speciaal 
Engels voor gestudeerd, 
voor deze ‘fi nishing touch’. 
Je moet er wél wat voor 
over hebben om postbode 
te kunnen zijn. 

Het uriendelijhe 9roct,
In9e uan Egh

wordt heel makkelijk een 1, 
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Koersbal 65+: meer 
bewegen, voel je goed!

Heemstede - Heeft u zich 
ook voorgenomen om weer 
lekker sportief aan de slag 
te gaan na de vakantieperio-
de? Bij WIJ Heemstede star-
ten na de zomer maar liefst 
21 bewegingscursussen.
Iedere week krijgt u wat ex-
tra informatie over één van 
deze cursussen, zodat u na 
de zomer een weloverwogen 
keuze kunt maken. 
Voor senioren zijn er ver-
schillende koersballessen 
in de Molenwerf, Molen-

werfslaan 11 en de Prince-
hof, Glipperweg 57, beiden in 
Heemstede. 
Koersbal lijkt op het Engelse 
‘Lawn Bowls’ en het Franse 
Jeu de Boules, maar wordt 
binnen gespeeld. De bedoe-
ling is om de speciale bal 
zo dicht mogelijk bij de zo-
genaamde ‘Jack’ (een klein 
wit balletje) te rollen ofwel 
te ‘koersen’. Bij enkele clubs 
is nog plaats. Informeer naar 
de mogelijkheden. U kunt 
geheel vrijblijvend een keer 

komen kijken en kennisma-
ken. 
Koersbal start op maandag 
29 augustus van 13.30 tot 
15.30 uur in de Princehof, 
op dinsdag 30 augustus van 
14.00-16.00 uur in de Molen-
werf en op donderdag 1 sep-
tember van 13.30 tot 15.30 
uur in de Molenwerf. Tot het 
einde van het jaar zijn er 16 
bijeenkomsten.
Opgeven kan nu al via www.
wijheemstede.nl of 548 38 28.

Demonstratie Bib
Augmented 
Reality en 
3D-printen
Heemstede - Ooit een dino-
saurus uit je hand laten eten? 
Met een maanvoertuig over 
het maanoppervlak gereden? 
Ervaar het zelf en kom kijken 
hoe Augmented Reality (AR) 
werkt. De doorlopende de-
monstratie door mediacoa-
ches van de Bibliotheek sa-
men met Joury Galis van Ra-

Heemstede - Met ingang 
van deze week heeft café 
koffi ehuis Yverda haar acti-
viteiten uitgebreid met vrien-
delijke en zeer betaalbare 
maaltijden. In de vriendelij-
ke sfeer waar de uitspan-
ning zo bekend om staat, 
worden maandag t/m don-
derdag vanaf 17.00 uur sma-
kelijke maaltijden geser-
veerd. Gezien het proeven 
van kipkluifjes, spareribs en 
andere lekkernijen die vo-
rige week woensdag wer-
den uitgedeeld in de zaak 
en op de wekelijkse Heem-
steedse markt, ontbreekt 
het de onlangs aangestelde 
en enthousiaste kok Cor van 
Troost aan niets om zijn cre-
ativiteit voor culinaire hoog-
standjes de vrije loop te la-
ten.  In café-koffi ehuis Yver-
da, gelegen aan de Cam-
plaan 51 in Heemstede is het 
gezellig toeven. Het perso-
neel staat altijd voor je klaar 
om je in no-time te bedienen 
voor wat je maar verder ook 
wilt eten of drinken. Lekker, 
kwaliteit en goed toeven.

Eeten zonder opsmuk 
Onlangs bedacht eigenares-
se Yvonne Beck hoe leuk het 
zou zijn als er in Heemste-
de ook een mogelijkheid be-
staat om een daghap, een 
echte Hollandse schotel en/
of weekspecials te serveren. 

Heb je het druk en echt geen 
tijd om zelf te koken terwijl 
je wel snel en goed wilt eten, 
dan ben je voor een gezon-
de schotel bij Yverda aan het 
juiste adres. Heb je wat meer 
tijd, dan kun je natuurlijk ook 
rustig á la carte dineren. 
Uiteraard is alles van goe-
de kwaliteit èn biologisch, 
dus spareribs van het Du-
roc-varken, kogelbiefstuk 
van Reine Rund en voor de 
kipsaté worden dij-fi lets ge-
bruikt. Yvonne koopt alles lo-
kaal in en wel bij Bep Teek-
ens, de slager van de weke-
lijkse Heemsteedse markt. 
Ook de prijzen liegen er niet 
om. Een daghap en/of week-
schotel kost 7,50 maar ook 
aan de á la carte prijzen kun 
je je geen buil vallen.  

Kok Cor
En dus ging Yvonne op zoek 
naar een kok en maakte 
kennis met de in Spaarndam 
woonachtige Cor van Troost. 
De enthousiaste 61-jari-
ge Cor ziet het helemaal zit-
ten om zijn creativiteit in de 
keuken optimaal te benut-
ten. Zijn beroep als kok is 
ooit geboren uit hobbyisme. 
Cor heeft inmiddels al jaren 
als kok gewerkt en staat ga-
rant voor ‘kleurrijke creativi-
teit op het bord’. Creatief is 
hij zeker; om het winkelen-
de publiek op de wekelijkse 

Heemsteedse markt vast een 
voorproefje te geven van zijn 
sprankelende ideeën, liep hij 
vorige week woensdag met 
volle schalen kipkluifjes en 
spareribs over de markt waar 
menigeen de vingers bij afl ik-
te.  Buiten de à la cartekaart, 
wordt deze week het volgen-
de menu geserveerd: (t/m 4 
augustus) Spaghetti Bolog-
naise. Volgende week, van 8 
t/m 11 augustus is dat de wit-
lofschotel met ham en kaas 
uit de oven. Elke week is er 
een ander, smakelijk menu.
Café-Koffiehuis-Restaurant 
Yverda vindt u aan de Cam-
plaan 51, Heemstede. Tele-
foon: 023-5283804. Diner 
vanaf 17.00 uur. Dagelijks is 
Yverda natuurlijk ook ge-
opend voor koffi e, thee, lunch 
vanaf 07.00 tot 16.00 uur.  
(M.m.v. Jos de Jong)

Yverda, in gemoedelijke sfeer 
smakelijk eten zonder opsmuk

da 3D over deze techniek en 
wat je allemaal met de 3D-
printer kunt doen vindt plaats 
op vrijdag 12 augustus, van 
14.00 tot 16.00 uur, in de Bi-
bliotheek Heemstede (Julia-
naplein 1). De toegang
is gratis en je kunt gewoon 
binnenlopen.
Deze activiteit 
is voor kinde-
ren vanaf 8 
jaar.
Bij Augmen-
ted Reality blijf 
je in de echte 
wereld en kun 
je alles aan-
raken, maar 
er worden di-
gitale onder-
delen toege-
voegd,
die alles bij el-
kaar voor een AR-ervaring 
zorgen. Zo lijkt het net als-
of er een dino uit een boek 
stapt en over de tafel rent of 

dat je de aardbol aan kan ra-
ken. Je hebt er alleen maar 
een speciaal boek voor nodig 
en een tablet. Daar zorgt de 
Bibliotheek
voor. Met de speciale app die 
erop staat is het alsof Jurra-
sic Park naar je toe komt! Be-

leef het zelf en kom kijken. 
Heb je de dino gezien dan 
kun je hem ook nog tekenen 
en printen met de 3D-printer!

Foto: Jos de Jong





Heemstede - De voorgaande aflevering was veel te mak-
kelijk... Iedereen die instuurde via e-mail of Facebook had 
het goed. Het was het uitzicht op De Overplaats, naast 
‘drukke buren’ de Linnaeushof en gezien vanaf het koe-
peltje dat enerzijds een blik werpt op de Hartenkamp en 
anderzijds dus op het lege veld in het natuurgebied De 
Overplaats. Prachtig wandelen is het er. Met grote bomen 
en paadjes die slingerend door het gebied voeren. 

De nieuwe aflevering is hopelijk iets moeilijker - we voe-
ren de spanning op. Herkent u deze mooie wandversie-
ring?  Overigens zal de redactie van tijd tot tijd foto’s op 
de Facebookpagina van de Heemsteder plaatsen. 

     Waar is dit? ???

Ken je woonplaats

Bridge onder 
begeleiding
Heemstede - BOB is een 
initiatief van de Neder-
landse Bridgebond, dis-
trict Kennemerland. BOB 
is een gelegenheid voor 
beginnende bridgers om 
onder begeleiding te oe-
fenen. De basiscursussen 
1 en 2 moeten zijn door-
lopen. Ook wie in het (re-
cente) verleden een cur-
sus heeft gedaan en zijn 
spelniveau wil opvijzelen, 
is bij WIJ Heemstede van 
harte welkom. U kunt kie-
zen voor begeleiding bij de 
bridge lesstof of bij de re-
gels en gebruiken op een 
club, als voorbereiding op 
het spelen bij een club. Er 
zijn steeds twee deskun-
dige begeleiders aanwe-
zig. Deze zijn verplicht om 
u aan te melden bij de Ne-
derlandse Bridgebond. De 
lidmaatschapskosten zijn 
al in de prijs van de cursus 
berekend.
De Bridge onder Begelei-
ding groep start op woens-
dag 31 augustus van 13.30 
tot 16.45 uur in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Opgeven kan nu al via 
www.wijheemstede.nl of 
548 38 28.

De stilte ná de mens
Heemstede - Op 11 augus-
tus opent de foto-exposi-
tie van Marjolein Loppies in 
het Heemsteedse Raadhuis. 
Haar foto’s tonen de stilte 
ná de mens. Wat gebeurt er 
met onze (bewoonde) we-
reld als de mens plotsklaps 
zou verdwijnen? Hoe lang 
duurt het voordat de natuur 
het weer overneemt? Het is 
niet de droefenis die ze vast 
wil leggen, integendeel, er 
ontstaat een nieuwe schoon-
heid, de fotografe zoekt juist 
naar kleur en restanten van 
het leven dat zich ooit op die 
locatie heeft afgespeeld. “Ik 
wil het leven en de energie 
van voorheen laten zien. De 
stemmen die nog nagalmen 
in een fabriekshal, de ge-
sprekken die zijn blijven han-
gen in een verlaten zwem-
bad. Soms lijkt het wel of de 
mensen zijn weggevlucht.”

De foto’s zijn genomen op 
zeer uiteenlopende plekken; 
van verlaten kolencentrales 
tot psychiatrische instellin-
gen, van woonhuizen tot zie-
kenhuizen. “Tijdens het be-
zoek aan een locatie, vraag 
je je altijd af hoe het nou zo 
ver heeft kunnen komen. Zo-
als een verlaten boerderij in 
Luxemburg waar je een fo-
to vindt van de man des hui-
zes… met een hakenkruis 
om zijn arm. Je fantasie slaat 
op hol. Bijna altijd kun je wel 
een verhaal verzinnen zoals 
het geweest moet zijn, maar 
dan loop je weer een ande-
re ruimte in en het verhaal 
verandert op slag. Waar-
om staan er zoveel weck-
potten (met inhoud)? Is men 
bang dat de oorlog weer uit-
breekt?” Voor haar foto’s is 
ze veel onderweg. “In Ne-
derland zijn het soort pan-

den dat ik zoek nauwelijks 
meer te vinden. We wonen 
met teveel mensen op te wei-
nig vierkante meters en als er 
iets leeg komt te staan wordt 
dat vrijwel direct goed afge-
sloten of opnieuw ontwik-
keld. Je moet echt de grens 
over om nog mooie parels te 
vinden, vooral Italië en Oost 
Europa zijn favoriet bij mij.”
Het zijn plaatsen die haar 
verwonderen. “Ik ervaar het 

fotograferen en vooral het 
vastleggen van de verlaten 
gebouwen en objecten als 
een reis door de tijd. Ik kan 
mijn fantasie de vrije loop la-
ten. Ik verzin gewoon mijn ei-
gen verhaal.” “Na afloop van 
een fotosessie, tijdens het 
bewerken van de foto’s be-
denk ik me hoe makkelijk 
we nieuw bouwen en oud 
‘vergeten’ en afdanken. Ty-
pische kenmerken van ons 
hedendaags consumptiege-
drag. Door middel van digita-
le technieken probeer ik van 
al het verval dat ik tegenkom 
mooie kunstwerken te ma-
ken. Hopelijk zet dat mensen 
aan het denken. Gaat hun 
fantasie ook met ze aan de 
haal. Ik probeer de stilte vast 
te leggen… de stilte ná de 
mens.” De foto’s van Marjo-
lein zijn te zien tot 31 oktober.
Informatie: www.loppies.nl

Zomer-
tabletcafé

in Bibliotheek
Heemstede - Wil jij ook e-
books lezen op je tablet of 
heb je vragen over je tablet? 
Kom dan naar het zomerta-
bletcafé op vrijdag 12 augus-
tus, van 10.00 tot 12.00 uur, 
in de Bibliotheek Heemstede 
(Julianaplein 1). Daar staan 
enthousiaste en deskundige 
mediacoaches voor je klaar 
om je handige tips en trucs te 
leren. Daarnaast kan je erva-
ringen delen met andere ta-
bletgebruikers. Je kunt nu 
heel gemakkelijk e-books le-
nen met je Bibliotheekpas. 
Maar hoe werkt het precies? 
Hoe moet je een account 
aanmaken? En hoe werkt de 
leesapp? Deze en nog meer 
vragen kun je stellen tijdens 
het zomertabletcafé. 
De toegang is gratis en je 
kunt zo binnenlopen. Neem 
wel je eigen tablet mee.
Meer informatie is te vinden 
op  www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl

Winnaars 1 en 2 bekend van 
The Vintage Store zomeractie
Heemstede - ‘Shop & Win 
uw aankoopbedrag terug’. 
Zes weken lang tijdens de 
gehele zomervakantie trekt 
The Vintage Store Heemste-
de elke week drie winnaars 
uit de bus, met als hoofd-
prijs hun volledige aankoop-
bedrag retour! TVS is reeds 
van start gegaan op maan-
dag 18 juli 2016. Wilt u ook 
kans maken? Het enige dat u 
hiervoor hoeft te doen is uw 
kassabon in de daarvoor be-
stemde bus te stoppen met 
op de achterzijde uw naam, 
telefoonnummer en e-mail 

adres. Iedere week trekt TVS 
dus drie winnaars uit de bus. 
Nummer één krijgt het volle-
dige aankoopbedrag retour, 
nummer twee ontvangt een 
cadeaubon van 20,- en num-
mer drie krijgt een cadeau-
bon van 10,-. 
De winnaars worden elke 
week bekendgemaakt op 
de facebookpagina van The 
Vintage Store.
De mooie tweedehandswin-
kel vindt u aan de Cruquius-
weg 37a in Heemstede.
De win-actie loopt t/m 28 
augustus 2016.

Foto: Marjolein Loppies
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Lezerspost

Stop met voeren van 
meeuwen 

De laatste weken gebeurt 
het dagelijks, van ’s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat, dat 
we het harde gekrijs van 
rondvliegende meeuwen 
aan moeten horen. Voor de 
duidelijkheid: ik heb géén 
hekel aan meeuwen, inte-
gendeel. Waar ik wel bang 
voor ben is dat de kolonie 
zich uitbreidt zoals het ook 
gebeurd is in Haarlem Noord 
e.o waar dit een échte plaag 
geworden is! Dat kunnen we 
met z’n allen grotendeels 
voorkomen. Dit kunne we 

doen door de meeuwen be-
slist niet te voeren. Uit waar-
neming is gebleken dat veel 
inwoners etensresten in hun 
tuin of op het dak werpen. 
Goed bedoel maar funest, 
dit trekt meeuwen juist aan! 
In mijn directe omgeving is 
gebleken dat meeuwen na 
een paar dagen ‘niet voeren’ 
niet meer komen. Meeuwen 
kunnen zich prima redden 
zonder bijgevoerd te wor-
den.

G. V.d Meer, Heemstede.

Heemstede - Heemste-
de heeft terrasjes aan 
het water zoals dat van 
Bij Bomans aan de Bin-
nenweg. Ook als het niet 
zulk heel zomers weer 
is, kunt u er goed toe-
ven. Vlinders aan de ka-
demuur zorgen voor het 
zomerse gevoel als de 
zon zich niet goed laat 
zien. Met een beschei-
den boot vaar je van-
af hier (hier is de Zand-
vaart) naar de Haven van 
Heemstede om zo via het 
Heemsteeds kanaal naar 
de Ringvaart te gaan. 

(Joke van der Zee)
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Waterrijk 
Heemstede 

(11)

Reeën spotten in Leyduin
Regio – Bij het krieken van 
de dag door Leyduin en Vin-
kenduin zwerven heeft waar-
achtig iets spannends en iets 
rustgevends. Zoals afgelo-
pen zondag, toen Landschap 
Noord-Holland een reeën-
excursie organiseerde. Wel 
vroeg op dus, om met bos-
wachter Jeroen Engelhart 
om 6.00 uur ’s morgens een 
wandeling te maken. Maar 
het vroege opstaan deerden 
de liefhebbers niet.  Met een 
redelijke groep van zo’n tien 
mensen ging Jeroen op stap. 
En dat leverde mooie plaat-
jes en een leerzame ochtend 
op. Op de parkeerplaats van 
Leyduin hadden de wande-
laars zich verzameld bij in-
formatiepunt de Kakelei. 
De groep aanschouwt daar 
een mijmerende zonsop-
gang die het bos een beto-
verende glans geeft. Prach-
tig! Nog maar net verlaten 
de belangstellenden de par-
keerplaats en de eerste ree-
en zijn al in het vizier. Een 

spectaculair gezicht. Welis-
waar op afstand, maar in het 
hoge gras is duidelijk te zien 
hoe een speelse reebok een 
reegeit probeert te impone-
ren. Het is nu immers de tijd 
van de bronst (paardrift). De 
reeën hebben echter snel 
in de gaten dat ze door de 
groep gadegeslagen wor-
den. Jeroen legt uit dat het 
gezichtsvermogen van reeën 
niet zo goed is en het hier-
mee maar beperkt visuele 
zaken kan onderscheiden. 
De reuk en het gehoor daar-
entegen zijn uitstekend ont-
wikkeld. De verhuizing van 
de damherten naar de dui-
nen, heeft het reeënbestand 
alleen maar goed gedaan. 
De dominantie van de dam-
herten deed het aantal reeën 
afnemen. Nu wast het reeën-
bestand gelukkig weer aan. 
In het veld aanschouwt de 
groep tevens een aantal ha-
zen, dat ook iets in aantal is 
toegenomen in Leyduin. 
Reeën eten vooral verteerba-

re zaken, zoals gras, boom-
knoppen en ook wel beu-
kennootjes. Ze drinken niet 
uit de sloot. Vocht krijgen 
ze binnen door de ochtend-
dauw die tijdens het grazen 
meekomt. Tijdens de tocht 
laat Jeroen een wissel zien, 
een vaste vluchtroute voor 
reeën.  Als reeën onverhoopt 
het hazenpad moeten kie-
zen, of gewoon het bos door-
kruisen, maken ze hier dank-
baar gebruik van. Zo’n wis-
sel weten ze altijd feilloos te-
rug te vinden. Onderweg at-
tendeert Jeroen de groep op 
een hoefafdruk van een ree.  
Aan de diepte van de af-
druk kun je zien of het dier 
rustig aan het grazen is ge-
weest of dat het dier op de 
vlucht sloeg. Staan de hak-
ken van de hoef meer in het 
zand gedrukt, dan betekent 
dit dat het dier op het punt 
stond te vluchten om snel-
heid te maken. Verderop laat 
Jeroen een gebit van een ree 
zien. De kiezen zijn opge-
bouwd uit ringen net als in 
een boomstam, waardoor je 
enigszins de leeftijd van het 
dier kunt inschatten. Dit kun 
je echter alleen vaststellen 
als het dier overleden is. Een 
glad gepolijst gebit geeft aan 
dat het om een  dier gaat dat 
vrij oud is. Doorgaans is het 
lastig om de leeftijd van een 
ree levend in te schatten. Ze 
worden gemiddeld 10 jaar 
oud. Jeroen legt daarna iets 
uit over het reeëngewei van 

de bokken dat in begin van 
het groeien zeer gevoelig is, 
omdat de zenuwbaan van het 
dier hier doorheen loopt.  Als 
het gewei volgroeid is, gaat 
de reebok met het gewei ‘ve-
gen’ langs bomen en strui-
ken. Het gewei valt na ver-
loop van tijd eraf, tussen ok-
tober en december, om ver-
volgens weer aan te groei-

en.  Na anderhalf uur wande-
len en uitleg over de leefwij-
ze van het ree, komt de groep 
voldaan aan bij het begin-
punt. Landschap Noord-Hol-
land organiseert regelmatig 
excursies.
Kijk hiervoor op de website 
bij www.gaatumee.nl. 

Bart Jonker

Foto’s:
Bart Jonker Productions © 2016.



Ook een kleine tuin kan zoveel voldoening geven. O, wat 

kleurrijk! “Hortensia en hotlips, oftewel salva in pot die 

komt rood tevoorschijn en kleurt later voor de helft wit”, 

vertelt Marja Hanh. Haar tuin bevindt zich aan de Glipper-

dreef.

Mevrouw Van Steenis (bijna 80!) geniet volop van haar kleurige en fleurige tuin 

aan de Jan van den Bergstraat. Zij verzorgt de tuin nog zelf met veel plezier. 

“Het is wel veel werk”, vertelt ze, “maar je geniet er dan wel meer van!” 

“Mijn tuin aan de Manpadslaan op het volkstuinencomplex is in 

3 jaar tijd mijn paradijsje geworden, waar ik dagelijks kan zijn en 

geniet van wat er steeds weer opkomt”, vertelt mevrouw Trudy 

Polman. “Ik ben een zaaier, het voelt als toveren.”

De tuin van de familie Hoekman aan het 
Tapuitenplein kenmerkt zich door heerlijke 
hoekjes.
“Misschien niet toevallig dat we Hoekman 
heten”, aldus het vrolijke mailtje van me-
vrouw Hoekman. 
“We genieten altijd enorm van de ruimte 
en op elk moment van de dag is er wel zo’n 
heerlijk hoekje te vinden, ongeacht het weer; 
in of uit de wind en in de zon of schaduw.”

VOLDOENING

FLEURIG

ZAAIER

HOEKJES

TUINENPAGINA
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Heemstede - Het hoog-
ste rechtsorgaan moest 
er aan te pas komen alvo-
rens de oorspronkelijke si-
tuatie bij de spoorwegover-
gang Alverna kon worden 
hersteld. Op 29 juli kwam 
aan het getouwtrek tus-
sen de voor en tegenstan-
ders van de heropening, de 
gemeente, ProRail, de Fiet-
sersbond en Wandelnet en 
de bewoners van de laan, 
een voorlopig einde. Zon-
der overleg had ProRail be-

sloten dat de overweg dicht 
moest wegens een te groot 
risico op ongelukken. Dat 
er bij dit soort overgangen, 
landelijk gezien, weinig tot 
geen ongelukken gebeuren 
met voetgangers of fietsers 

doet niet ter zake voor Pro-
Rail. Onder dreiging van een 
hoge dwangsom koos Pro-
Rail eieren voor zijn geld en 
kon de heropening heel snel 
worden geregeld. Hiermee is 

de ellende voor alle betrok-
kenen nog lang niet voorbij. 
Er ligt nog een verzoek om 
de toegang tot de overgang 
aan de openbaarheid te ont-
trekken. Hierover moet de 
gemeenteraad nog een uit-
spraak doen. Tot mei van dit 
jaar was een meerderheid 
in de gemeenteraad tegen 
de onttrekking. Met het toe-
treden van D66 tot het col-
lege liggen de kaarten mo-
gelijk anders, al heeft deze 
partij bij herhaling verklaard 

voor openbaarheid te zijn. 
De D66-fractievoorzitter was 
niet beschikbaar het huidige 
standpunt toe te lichten. De 
nieuwe verbindingsweg, be-
kostigd door ProRail, is per 
direct afgesloten, zodat fiet-

sers en voetgangers daar 
niet langer gebruik van kun-
nen maken. Dan de bewo-
ners van de Laan van Alver-
na. Zij claimen dat de laan 
eigen grond is ondanks het 

feit dat er al sinds mensen-
heugenis vrije doorgang is 
verleend aan passanten. Zij 
willen de laan afsluiten. On-
getwijfeld moet ook hier de 
rechter er aan te pas komen 
als de bewoners hun plan-
nen doorzetten. De gemeen-
te kan nog overwegen de 
laan of een deel daarvan te 
onteigenen. Daarmee wordt 
de laan een openbare weg. 
De procedure daartoe is re-
delijk eenvoudig en goed-
koop omdat er door de be-

woners/eigenaar geen scha-
de wordt geleden. Op dit 
moment geeft de gemeen-
te aan eerst te willen wach-
ten op het standpunt van de 
gemeenteraad. Bij onteige-
ning moet de gemeente wel 
aantonen dat er een alge-
meen belang mee gemoeid 
is. Een overweg passeren 
en dan niet verder kunnen 
lijkt niet in het algemeen be-
lang. ProRail dat, net als de 
gemeente, procedures met 
belastinggeld moet betalen 
zal alles in het werk stellen 
zijn gelijk te halen. Om druk 
op de gemeenteraad te zet-
ten houdt ProRail de ge-
meente aansprakelijk in ge-
val van een ongeluk. Dit on-
danks het feit dat de rech-
ter alléén ProRail heeft aan-
gewezen als instantie die de 
veiligheid moet waarborgen.
Het touwtrekken is dus nog 
niet voorbij maar met de 
heropening van de overweg 
is een eerste stap gezet tot 
formalisering. Als de toe-
gangsweg tot de overgang 
openbaar blijft, zal ProRail 
een definitieve constructie 
plaatsen.
Op donderdag 15 septem-
ber zal de commissie ruim-
te/verkeer zich uitspreken. 
De bekrachtiging volgt op 29 
september in de raadsverga-
dering. 

Eric van Westerloo

Bij boekhandel Blokker 
is altijd wat te beleven
Heemstede - Om de nieuw-
ste uitgave van J.K. Row-
ling’s Harry Potter onder de 
aandacht te brengen had ei-
genaar Arno Koek van boek-
handel Blokker iets ludieks 
bedacht. Op zondagmorgen 
31 juli was het moment daar 
om The Cursed Child Parts I 
& II in de verkoop te bren-
gen. Het moment van ver-
kopen heeft bij topschrijvers 
nogal wat voeten in de aar-
de. Op dezelfde dag werd in 
het Londense West End het 
boek als theaterstuk opge-
voerd. Tot aanvang van deze 
voorstelling mocht het boek 
nergens ter wereld worden 
verkocht. Ook Arno moest 
wachten tot het moment daar 
was. Bij vermaarde schrij-
vers proberen uitgevers alles 
rond de uitgave te controle-
ren en te sturen. Arno Koek 
wilde lezend Heemstede de 
kans bieden het boek al op 
zondag, zodra het mocht, te 
kunnen aanschaffen. Om de 
spanning op te voeren lazen 
Emma van Muiswinkel, Eli-
sa Somsen en Bart Sietse-
ma, in perfect Engels, enige 
stukken voor uit het nieuwe 
boek. Getooid met de ken-
merkende Harry Potter zwar-

te puntmuts werd het muis-
stille publiek door hen vast in 
de stemming gebracht. 
Bart en Emma zijn dit jaar 
afgestudeerd aan de to-
neelschool in Amsterdam. 
Zij konden dit optreden bij-
schrijven aan hun toekomsti-
ge theaterloopbaan. 
Na hun optreden was het 
de beurt aan het publiek 
om het boek aan te schaf-
fen. Voor wie dat wilde lag 
er een heerlijk gezond ont-
bijt te wachten. Schrijfster 
J.K. Rowling heeft een punt 
gezet achter haar persona-
ge Harry Potter. Dit is haar 
laatste boek uit een lange 
reeks. Voorlopig is het boek 
alleen nog in de Engelse ver-
sie te koop. Op 18 november 
komt de Nederlandse verta-
ling beschikbaar.
Duizenden Harry Potter fans 
stonden wereldwijd al vroeg 
voor de boekhandels. Dus 
waarom niet in Heemste-
de moet Arno Koek gedacht 
hebben. Zelf gekleed in een 
Harry Potter T Shirt kon hij 
tevreden terugkijken op een 
leuke invulling van deze toch 
wel iets wat bijzondere dag.

Eric van Westerloo

Overgang Alverna weer open 
maar problemen blijven
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Haarlem Ordinair in Patronaat!
Regio – Op vrijdag 5 au-
gustus presenteert Patro-
naat Haarlem wederom de 
beruchte tegenhanger van 
Haarlem Culinair: Haarlem 
Ordinair! De editie van dit 
jaar heet: LED’s Party! 
DJ Flexy Frank & Friends 
draaien tijdens deze alweer 
11e aflevering het beste én 
foutste van toen tot nu! Een 
knotsgekke mix van meezin-
gers, 80’s, 90’s, vergeten pa-
rels, hete hitjes en het bru-
tere Top40 werk! Meezingen, 
inhaken, vallen, opstaan en 
weer hard gaan: alles erop 
en iedereen eraan!
Dit jaar is het thema dus 

LED’s Party! Dat wil zeggen: 
je kan helemaal los met LED 
lampjes! In je haar, op je kle-
ding, in je handen, alles mag 
en alles kan, alles erop en ie-
dereen eraan! Maak van je 
zelf een prachtige augus-
tus-kerstboom, of kom stie-
kem binnen om te kijken hoe 
anderen hun lichtjes laten 
schijnen…nodig dus je fout-
ste vriendjes en vriendinne-
tjes uit!
Op vrijdag 5 augustus is ie-
dereen welkom, vanaf 22.00 
uur! Het feest duur tot 4.00 
uur en kaartenkosten 12,50 
euro. (18+) Locatie Zijlsingel 
2. Info: www.patronaat.nl

Kennismaken met 
solisten van de toekomst
Regio - The Internatio-
nal Holland Sessions orga-
niseert elk jaar een zomer-
school voor zeer talentvolle 
jonge musici. Ze komen uit 
de hele wereld op dit evene-
ment af, omdat er zeer be-
roemde musici en docenten 
lesgeven. Onderdeel van de 
lessen is het geven van con-
certen. Daarmee doen de
musici belangrijke ervarin-
gen op, maar voor de toe-
hoorders is het een uitge-
lezen kans om vroeg ken-

nis te maken met grote solis-
ten van de toekomst. Allerlei 
musici die inmiddels in bin-
nen- en buitenland bekend
zijn zoals onder andere de 
Nederlandse pianist Han-
nes Minnaar en de Neder-
landse violiste Liza Ferscht-
man, volgden ooit deze zo-
merschool.
Op woensdag 10 augus-
tus om 20.30 uur, vindt in 
de Lutherse Kerk, Witte He-
renstraat 22 te Haarlem, het 
derde concert plaats in het 

kader van The Internatio-
nal Holland Music Sessions. 
Voor de pauze zal de jonge 
pianist Amadeus Wiesensee 
werken uitvoeren van Johan-
nes Brahms en Sergej Pro-
kofjef (diens spectaculaire 
zevende sonate). Na de pau-
ze speelt het Russische pia-
notrio Sensibility, bestaande 
uit Polina Kraskovskaja (vi-
ool), Daria Zemskaja (cello) 
en Andrej Resjetnik (piano), 
het weemoedige trio Elegiac 
van Rachmaninov en het pia-
notrio van Ravel uit 1914.
Toegangskaarten: 18,-, 15,- 
voor begunstigers en 9,- voor 
CJP/Jongeren tot 30 jaar.
Kaarten verkrijgbaar bij VVV-
Haarlem en aan de zaal.

Lezerspost

Gunnen... 
Alverna (kerkdorp bij Wij-
chen/Nijmegen) heette ook 
dit jaar, tijdens de 100ste 
Nijmeegse Vierdaagse, de 
vele duizenden wandelaars 
van harte welkom! Daar kan 
Heemstede nog eens een 
voorbeeld aan nemen.
Wel mooi toch dat er iets 
gebeurt, nu graag nog een 
‘normale’ reactie van Alverna 
Heemstede en Pro-Rail. Ten-
slotte is op gemeenschaps-
kosten een weg aangelegd 
en met veel gedoe is dan de 

overgang weer bereikbaar 
voor de gemeenschap. Het 
geeft geen pas om dan een 
handjevol mensen (bewo-
ners van de laan van Alver-
na) hier alleen van te laten 
genieten. Gun de wandelaar 
en de fietser ook wat mooie 
natuurpaden, ook al moet je 
dan af en toe goed opletten, 
dat hoort erbij.

Mame en Annemieke
Buddelmeijer,
Heemstede.

Alverna landelijk in het nieuws
Heemstede - In de Volks-
krant van zaterdag 30 juli zijn 
twee pagina’s gewijd aan de 
spoorwegovergang Alverna. 
Een journalist van genoem-
de krant is op pad gegaan 
en trof drie voorstanders 
van het dichtdoen van de-
ze onbewaakte overweg. Een 
van hen is een bewoonster 
van het laantje van Alverna. 
Aan het einde van het ge-
schreven stuk wordt zelfs ‘de 
Heemsteder’ genoemd. Een 

man op een fiets – voorstan-
der van een open overgang 
– die ook met de Volkskrant-
journalist sprak, vertelde dat 
hij zich in de discussie had 
gemengd met een ingezon-
den brief in de Heemsteder. 
In het artikel wordt ook mel-
ding gemaakt van het voor-
nemen van de Fietsersbond 
deze overgang in een fiets-
route op te nemen. Tegen-
standers van een open over-
weg willen juist het laan-

tje uitsluitend voor bewo-
ners houden. “Het is een ei-
gen weg”, laat iemand we-
ten. De bedoeling is een hek 
te plaatsen…
Voor- en tegenstanders van 
het open laten van de over-
gang worden het maar 
slecht met elkaar eens. Een 
compromis? In elk geval is 
zaterdag 30 juli een bord ge-
plaatst met ‘betreden voor 
eigen risico’.
(Foto: Ton van den Brink).
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Evenementen
T/m vrijdag 5 augustus 
Opbouw Europees Kam-
pioenschap Zandsculptu-
ren. Div locaties in Zand-
voort. Deelnemers aan het 
werk van 9.00-17.00 uur.
Meer informatie: 
www.zandacademie.nl of
www.vvvzandvoort.nl.

Workshops
Vrijdag 12 augustus, 
10.00 tot 12.00 uur tips en 
trucs voor uw tablet tijdens 
het tabletcafé in de Biblio-
theek Heemstede, Juliana-
plein 1 te Heemstede. Gra-
tis toegang. Info: www.bi-
bliotheekzuidkennemer-
land.nl
Vrijdag 12 augustus, de-
monstratie 3D-technieken 
van 14.00 tot 16.00 uur, 
de Bibliotheek Heemste-
de, Julianaplein 1 te Heem-
stede voor kinderen van-
af 8 jaar. Gratis toeganke-
lijk. Meer info: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl

Tentoonstellingen
Zondag 14 augustus 
Kunst uit de Haaglanden in 
De Waag en Kloostergan-
gen, beide te Haarlem. Or-
ganisator: KZOD. Uitwisse-
lingsexpositie met ArtiBrak. 
Zie verder:
www.kzod.nl / www.arti-
brak.nl  en Facebook.
T/m 8 oktober, ‘Op in-
houd, paralympische por-
tretten’ van fotograaf Inge 
Hondebrink. Fotogalerie De 
Gang, Grote Houtstraat 43, 
Haarlem. Gratis toeganke-
lijk. Meer info: www.foto-
galeriedegang.nl
T/m 21 augustus ‘Wen-
kende Verten’, digitale fo-
towerken samengesteld uit 
diverse fotografi sche on-
derdelen, van Tessa Verder. 
Te zien bij 37PK Platform 
voor Kunsten, Groot Hei-
ligland 37 in Haarlem. Toe-

gang: vrij. Info: 023-551 84 
32 en info@37pk.nl.
www.37PK.nl.
T/m 1 september Aqua-
rellen van Ineke Meijer in 
Inloophuis Kennemerland, 
Wulverderlaan 51 Sant-
poort-Noord. Kijk op www.
inloophuiskennemerland.nl
Donderdag 11 augus-
tus t/m 31 oktober werk 
van Marjolein Loppies: Fo-
to’s ná de mens. Verlaten 
panden en meer. In het 
Raadhuis van Heemstede, 
Raadhuisplein. Informatie: 
www.loppies.nl

WIJ Heemstede
Open cursusdag in De 
Luifel Vrijdag 26 augus-
tus 15.00–17.00 uur. Infor-
matie, contact met docen-
ten, expositie, inloop work-
shops.
Open Huis De Pauwehof 
Zaterdag 3 september 
van 10.00–13.30 uur Met 
proefl essen, informatie, ex-
positie én een feestelijk fo-
totentoonstelling in ver-
band met ons 50 jarig ju-
bileum!

Evenementen
Vrijdag 5 augustus, 22-
4u. ‘Haarlem Ordinair’, 
feest met thema ‘LED’s 
Party’. Los met LED lamp-
jes. Meezingers van jaren 
80 tot nu. Kaarten: 12,50. 
(18+) Zijlsingel 2, Haarlem. 
www.patronaat.nl 
Warry van der Leen, Mar-
keting/PR 023 – 517 58 92 
warry@patronaat.nl

Muziek
Woensdag 10 augustus, 
concert pianist Amadeus 
Wiesensee en pianotrio 
Sensibility (zomerschool 
International Holland Ses-
sions). Lutherse Kerk, Wit-
te Herenstraat 22 Haarlem. 
Aanv. 20.30u. Kaarten 18,- 
via VVV Haarlem en aan de 
zaal.

AgendA

Hallo 
Dagpauwoog!

Heemstede – Niet ‘daag’ 
maar ‘hallo’ Dagpauwoog. 
Deze mooie vlinder wordt 
graag verwelkomd in de tuin 
met zijn delicate vleugels.
De beestjes doen zich niet 
alleen te goed aan nectar 
maar zijn ook zonaanbidders. 
Een van de bekendste bloe-
men waar vlinders op af ko-
men is natuurlijk de vlinder-
struik (Buddleya). Informa-
tie over de vlinder op de fo-

to: De ‘ogen’ dienen om vogels 
af te schrikken. De oogvlek-
ken hebben een verdedigings-
functie; door snel de vleugels 
open en dicht te klappen, wor-
den de ogen plotseling zicht-
baar, waardoor de vijand word 
opgeschrikt. De eitjes worden 
meestal op brandnetels ge-
legd, de vlinder leeft bijna één 
jaar. Maar in een mooie zo-
mer kan een tweede generatie 
vliegen, in september en ok-

tober. Ze komen voor in Azië, 
tot in Japan, het grootste deel 
echter in Europa.
 
Foto: Marenka Groenhuijzen

Bij de foto van de vorige af-
levering heeft de redactie 
per abuis melding gemaakt 
van ‘parkietjes’ terwijl het 
om kanaries ging. Diverse 
lezers wezen de redactie op 
deze storende fout.

Internationaal deelnemersveld, beelden van 3 bij 3 meter

Zandsculpturenfestival in Zandvoort
Regio -Het Europees Kam-
pioenschap Zandsculptu-
ren festival in Zandvoort aan 
Zee is zaterdag begonnen. 
Op drie locaties werken zes 
kunstenaars aan ‘Amster-
damse iconen’ als Architec-
tuur van Amsterdam, Rem-
brandt, Vermeer, het Con-
certgebouw en Concert-
gebouworkest, de toleran-
te Geest van Amsterdam en 
Artis. De kunstenaars zijn 
Serge Knysh uit Rusland, 
Fergus Mulvany uit Ierland, 
Viacheslav Iemellianenko uit 
Oekraïne, Baldrick Buckle 
uit Engeland, Sergio Ramirez 
uit Spanje en Maxim Gaze-
dam uit Nederland. Ze heb-
ben allemaal de beschikking 
over bij elkaar zo`n 200.000 
kilo speciaal sculptuurzand, 
want het strandzand even 
verderop is niet geschikt. Zij 
werken nu aan beelden van 
ongeveer 3 bij 3 meter en 3,5 
meter hoog. De kunstenaars 
zijn geselecteerd uit de da-
tabase van de WSSA, waarin 
ongeveer 600 hooggekwali-
fi ceerde kunstenaars uit al-
le werelddelen zijn verte-
genwoordigd. Verschillende 
zandkunstenaars uit Europa 
zullen deelnemen aan deze 
wedstrijd. 

Fulltime
zandbeeldhouwer
Gevraagd aan Maxim Ga-
zendam hoe je zandsculp-
tuurkunstenaar wordt. Daar 
is geen enkele opleiding 
voor. Maxim vertelt dat hij 
architectuur gestudeerd 
heeft in Delft, is afgestu-
deerd, maar in 1998  een bij-
baantje had op Madurodam. 
Daar werd na afl oop van een 
werkdag een teambuilding-
avondje  gehouden. Leuk 
met zijn allen in een grote 
zandbak voor grote mensen. 
Daar begon zijn hobby, oefe-
ning baart kunst. Sinds 2005 
is hij fulltime zandbeeldhou-
wer. ZZP’er en ingeschre-
ven bij de Kamer van Koop-
handel. Twee collega`s van 

hem hebben biologie gestu-
deerd, die bewondert hij om-
dat zij zo gedetailleerd kun-
nen werken als het om plan-
ten of dieren gaat.
Zo heeft iedere beeldhouwer 
zijn eigen verhaal. Maxim 
kan ervan leven, hij won vo-
rig jaar  het Europees kam-
pioenschap zandsculpturen 
met zijn 3D-uitbeelding van 
de slaapkamer van Vincent 
van Gogh. Hij won ook de 
publieksprijs. Hij is weer te-
rug in Zandvoort, op het Bad-
huisplein maakt hij dit jaar 
het Amsterdamse concertge-
bouw.
Te bewonderen tot en met 
november!

Ton van den Brink

Zomerfoto

Foto: Maxim Gazendam bij zijn concertgebouw in 
Zandvoort

 
14   de Heemsteder  •  3 augustus 2016



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 3 augustus 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

Volg ons ook via 
Facebook of Twitter

In deze uitgave:
- De officiële bekendmakingen
 van de gemeente

Omgevingsvergunningen

Uitschrijving basisregistratie personen
(BRP)
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, 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 van groot belang dat alsnog aangifte van 

een verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende persoon / personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- Per 16 juni 2016: S.W. Andriesse, geboren 01-10-
1959, Waterhof 14

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).

Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Raadhuisstraat 72, starten van een horecazaak, 

Wabonummer 49389, ontvangen 20 juli 2016
- Jozef Israelsplein 10, doorbraak tussen woonkamer 

en keuken, Wabonummer 49442, ontvangen 25 
juli 2016

- Achterweg 7D, in woongebouw Salem 3 
dagbestedingsruimtes creëren, Wabonummer 
49641, ontvangen 26 juli 2016

- Nijverheidsweg 5, het herbestemmen v/h 
pomphuis bij de watertoren tot een verblijfsruimte 
met archief, Wabonummer 49790, ontvangen 27 
juli 2016

- Franz Leharlaan 119 t/m 139, wijzigen bestemming 
groen in tuin en plaatsen erfafscheiding, 
Wabonummer 50232, ontvangen 27 juli 2016

- Franz Leharlaan 129, het plaatsen van 2 
overkappingen, Wabonummer 50233, ontvangen 
27 juli 2016

- Zandvoortselaan 39, het plaatsen van een 
dakopbouw, Wabonummer 49980, ontvangen 27 
juli 2016

- Vondelkade 34, het maken van een erker aan de 
zijkant van het huis, Wabonummer, ontvangen 29 
juli 2016

- Hendrik de Keyserlaan 5, doorbraak draagmuur 
begane grond, Wabonummer 49157, ontvangen 
22 juli 2016

Aanvragen omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
- Achterweg 7A en 7B, het brandveilig gebruik van 

de gebouwen Schakel/Terp, Wabonummer 50234, 
ontvangen 29 juli 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- T-splitsing Nijverheidsweg - Kwakelpad, het 

plaatsen van verwijzingsborden,  

Wabonummer 45929 
- Julianaplein 1, afwijken bestemmingsplan gebruik 

tbv kantoor en detailhandel, Wabonummer 49140 
- Herenweg 5, aanpassen noordelijke entree van het 

Hartekampterrein en terugplaatsen van de zuiltjes 
en hekwerk, Wabonummer 45673 

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 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
- Julianaplein 1, afwijken bestemmingsplan 

gebruik tbv kantoor en detailhandel, 
Wabonummer 49140

Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Borneostraat 50, het plaatsen van een overkapping 

t.b.v. fietsen, Wabonummer 41118, verzonden 27 
juli 2016

- Blekersvaartweg 19B, het wijzigen van huidige 
bestemming naar bestemming fysiotherapie, 
Wabonummer 48270, verzonden 27 juli 2016

- Vondelkade 34, het vergroten van een dakkapel op 
het zijdakvlak, Wabonummer 38069, ontvangen 29 
juli 2016

- Wagnerkade 45, het verbreden van een dakkapel 
op het voordakvlak, Wabonummer 45382, 
verzonden 29 juli 2016

- Beethovenlaan 14, doorbreken muur, maken 
dakterras, plaatsen dakkapel voor- en achtergevel 
en wijzigen en vergroten kozijnen voorgevel, 
Wabomummer 46717, verzonden 29 juli 2016 

- Raadhuisstraat 44, het wijzigen van de winkelpui, 
Wabonummer 44101, ontvangen 29 juli 2016

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30 – 13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30 – 13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.

Inspraak voorgenomen beleid voor omgevingsvergunning 
voor afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van 
overkappingen in grote voortuinen
Inleiding
De grond gekeerd naar de openbare weg 
behorend bij woningen heeft in de Heemsteedse 
bestemmingsplannen meestal de bestemming 
“Tuin”. Op deze bestemming zijn volgens de 
bestemmingsplanvoorschriften geen gebouwen en 
overkappingen toegestaan. Dit omdat wij hechten 
aan open en/of groene voorzijden bij woningen. 
Hoe groter de voortuin, hoe minder bezwaarlijk het 
is als er enige bebouwing is. Daarom overwegen 
wij beleid vast te stellen voor het verlenen van 
omgevingsvergunningen voor afwijken van het 
bestemmingsplan ten behoeve van overkappingen 
(carports) in grote voortuinen. Hiervoor is dan ook 
een omgevingsvergunning voor bouwen vereist.

Concept beleid
Wij overwegen onderstaand beleid vast te stellen.

Een omgevingsvergunning voor afwijken van het 
bestemmingsplan wordt verleend ten behoeve 
van overkappingen in grote voortuinen, onder de 
volgende voorwaarden:
-  De overkapping is maximaal 5 % van de
 oppervlakte met de bestemming “Tuin” met een
 maximum van 36 m2;
-  De overkapping is niet hoger dan 2,20 meter en
  biedt ruimte aan maximaal 2 auto’s. Het aanzicht
 van de overkapping dient zo transparant mogelijk
  te zijn en doorzicht te bieden aan wat zich achter
 de overkapping bevindt. De overkapping heeft
 geen dichte wanden en staat in beginsel op 
 tenminste 3 meter afstand van de grens van de
  openbare ruimte of een buurperceel. 
-  Bij plaatsing op minder dan 3 meter van de
  openbare ruimte en/of een buurperceel is de
  overkapping door groenblijvende beplanting 

 volledig aan het zicht onttrokken, zowel gezien
  vanaf de openbare ruimte als het buurperceel. 
-  Bij plaatsing in de perceelgrens met de openbare
  ruimte en/of een buurperceel is de overkapping 
 gecombineerd met een haag ondersteunende
 constructie als perceel- of terreinscheiding. 
-  De vormgeving en materiaalkeuze van de
  overkapping dient te worden afgestemd op de
  omgeving (wordt getoetst aan redelijke eisen van
  welstand).

Zienswijzen
Het conceptbeleid ligt van donderdag 4 augustus 
2016 tot en met woensdag 14 september 2016 
ter inzage in het raadhuis op het Raadhuisplein 1 
in Heemstede. Gedurende deze periode kunnen 
belanghebbenden zienswijzen indienen. Hierna zal 
het college een besluit nemen over het beleid.

Jaarlijks doen ruim 1 miljoen 
mensen mee aan Burendag
Regio - Al ruim 2.900 buur-
ten hebben zich aangemeld 
voor Burendag. Op zater-
dag 24 september organi-
seren Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds de elfde editie 
van dit evenement. In Noord-
Holland staat de teller nu op 
303 deelnemende buurten. 
Inschrijven voor Burendag en 
een bijdrage aanvragen van 
maximaal 450 euro voor de 
activiteit kan nog altijd. Doen 
er ook buurten uit Heemste-
de mee? Buren kunnen via 
www.burendag.nl een aan-
vraag bij het Oranje Fonds 
indienen voor een financië-

le bijdrage van maximaal 450 
euro voor hun Burendagacti-
viteiten.Op Burendag komen 
buren gezellig samen, on-
der het genot van een goe-
de kop koffie, om iets vóór, 
in of mét de buurt te doen. 
Op Burendag.nl is onder het 
kopje ‘Bij mij in de buurt’ een 
overzicht te zien van alle tot 
nu toe aangemelde activitei-
ten. Van samen een groen-
strook opknappen tot mul-
ticulturele sport- en spel-
middagen: er wordt van al-
les georganiseerd. Ronald 
van der Giessen, directeur 
Oranje Fonds. “Burendag is 

zo veel meer dan de dag zelf. 
Want er ontstaan contacten, 
vriendschappen en buurtini-
tiatieven die jaren meegaan. 
Het brengt buren nader tot 
elkaar en zorgt zo voor meer 
harmonie in de buurt.” In 
2006 organiseerde Douwe 
Egberts de eerste editie van 
Burendag met 300.000 deel-
nemers, waarna het Oran-
je Fonds als medeorganisa-
tor in 2008 aansloot. Sinds 
2006 organiseerden buurten 
al ruim 25.000 burendagac-
tiviteiten. Jaarlijks doen in-
middels ruim 1 miljoen men-
sen mee.
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