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Heemstede – De laatste week was het eigenlijk te warm om er-
opuit te gaan voor mooie, verscholen plekjes in Heemstede. Ge-
lukkig biedt Groenendaal verkoeling. Niet alleen vanwege scha-
duw en een briesje - hoe klein ook - maar ook dus gewoon via 
je meegenomen dopper of bidon. Vorige week woensdag speel-
de er een grote groep kinderen op de Adriennelaan in het wan-
delbos. Meisjes en jongens stalden hun drinkfles op een bankje.
Een fraai plaatje!

Heemstede – Dat is nog eens een leuke 
geste en een verrassing voor mevrouw Diny 
de Vries. Haar buren sturen foto’s in voor de 
tuinenwedstrijd. Die buurtjes zijn Albert en 
Agnieszka van Ruijven-Rojek.

Enthousiast schrijven ze: “Onze buurvrouw 
Diny de Vries is een weekje weg en omdat 
wij zorgen voor het sproeien van haar tuin 
op deze hete dagen, kwamen we op het 
idee om haar tuin op de foto te zetten.

We vinden het namelijk zonde om Diny’s 
tuin niet met de Heemsteder te delen. Di-
ny is zeer trots op haar tuin, maar zelf zou 
ze niet snel de krant benaderen en daarom 
doen wij het, als verrassing!

Wij vinden de tuin van Diny bijzonder om-
dat ze ervoor gekozen heeft niet alles te 
betegelen maar veel groen en bloemen te 
planten en houten vlonders aan te leggen, 
zodat kleine diertjes als padden en salaman-
ders eronder kunnen leven.
Een relaxte tuin met respect voor de natuur. 
De houten vlonders zijn onlangs geheel ver-
vieuwd - een groot project waar de zonen 
van Diny hard aan hebben gewerkt. Diny 
hielp uiteraard mee.

Het resultaat mag er zijn! De combinatie van 
de ligging aan de plas van de Glipperzand-
vaart (tussen J. Dixlaan en de Pinsenlaan) en 
de beschutte zithoekjes maakt de tuin extra 
aangenaam voor zwoele zomeravonden.”

Wilt u ook meedoen aan de tuinenwed-
strijd? Of heeft u net als Albert en Agnieszka 
buren met een tuin die best wel eens in het 
zonnetje mag worden gezet?

Stuur foto’s naar redactie@heemsteder.nl 
De tuinenwedstrijd duurt nog voort. Wel 
blijven water geven hoor!

Wie deelneemt aan de wedstrijd komt in 
aanmerking voor een van de prijzen die 
Nijssen Tuin Heemstede beschikbaar stelt.

Verrassing voor de buurvrouw

Mooi Heemstede (9)

ZOMERKRANT

Tuinenwedstrijd Heemsteder & Nijssen Tuin 
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Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s 

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

KORTING
OP TUINMEUBELEN!

40% 
TUINBANKEN - LOUNGE- EN DINNERSETS

TUINMEUBELKUSSENS - PARASOLS 

MEER WETEN?
BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433GE
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WWW.VERSPREIDNET.NL  INFOVERSPREIDNET.NL

ook 50+ van harte welkomBezorg de Heemsteder.

BEZORGERS/STERS
Vakantiebaantje?

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

Foto: Joke Ruitenberg.

Emigrant uit 1958 weer even terug in Heemstede 
voor fietstocht door drie landen
Heemstede - De redactie ont-
ving een leuk bericht uit Canada, 
van een oud-Heemstedenaar die 
in 1958 met zijn ouders mee naar 
Canada emigreerde.
Frank Gelling vertelt (uit het En-
gels vertaald): “We vertrokken in 
april 1958 naar Canada. We woon-
den destijds aan de Zeelandlaan. 
Er stond een aardige boerderij en 
er was een kanaaltje waar we wel 
visten.”
Frank bezocht dit jaar, begin juni, 
zijn vroegere woonplaats weer. 
Hij begon daar aan een 40-daag-

se solofietstocht door Nederland, 
België en Duitsland. De 70-jari-
ge fietser had zijn vervoermiddel 
‘volgehangen’ met vijf tassen.
Frank bezocht Brugge, Maas-
tricht, en fietste langs de Rijn in 
Duitsland, naar Frankfurt, Leipzig, 
daarna naar de Elbe en zo naar 
Lunenburg, Bourtange en terug 
naar Heemstede.
Net onder de 2400 km en 4 ge-
broken spaken verder vertelt hij 
tevreden over zijn belevenissen. 
Hij nam tussendoor nog wel de 
trein tussen Frankfurt en Leip-

zig. (“Ik ben tenslotte wel 70 jaar 
oud en geen elektrische fiets voor 
mij!) Frank vond het een ‘wonder-
ful experience’, hij raakte ook een 
paar pondjes kwijt en ontmoette 
veel aardige mensen. 
Ooit ging Frank naar de Nicolaas 
Beets School in Heemstede. Hij 
was tien toen zijn ouders voor 
een leven in Canada kozen.
Toen Frank na zijn fietstocht weer 
in Heemstede was, dronk hij een 
kop koffie op een terras aan de 
Binnenweg. “Ik vroeg me af hoe 
het met mijn klasgenootjes van 

toen zou zijn, ik zou ze graag ont-
moeten en met hen een kopje 
koffie drinken...”
Hij vertelt tot slot dat zijn moe-
der op 102-jarige leeftijd is over-
leden, dit jaar. Zijn broer Arjan 
overleed vorig jaar. Vader is al een 
tijd geleden gestorven. “Anyway”, 
sluit hij af, “ik wilde gewoon even 
‘hallo’ zeggen. Ik heb mijn fiets 
in Heemstede achtergelaten dus 
ik kom nog eens terug voor een 
nieuwe rit!”
Wie Frank Gelling nog kent, kan 
een berichtje naar de redactie 
sturen, redactie@heemsteder.nl

Foto’s van de ‘bikeride’ die Frank 
ondernam, in juni en juli door Eu-
ropa.

Tijdens een 48-urige trip naar Bad Neuenahr-Ahrweiler.

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

 

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

Varkens 
rib-eye

 
2,95TRO
TS V

AN D
E KE

URS
LAG

ER

2 stuks 

LET OP:
Keurslager v.d. Geest

is wél geopend! 

Vanaf zaterdag 4 augustus 
is keurslager Wim Kuijk 

gesloten wegens vakantie. 
Weer open op woensdag 

29 augustus.



Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 5 augustus,
Oude kerk, aanvang 10.00 uur.

 ds. P.I.C. Terpstra,
gezamenlijke dienst.

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 5 augustus,
aanvang 10.00 uur.

Ds. D. van Arkel

 Woensdag 8 augustus
aanvang19.30 uur.
Zomerzangavond

www.hervormdpknbennebroek.nl
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
In het huidige straatbeeld bestaat 
Zandvoortselaan 26 niet meer, want 
in 2006/2007 is de winkel bij nummer 
24 getrokken tot één groot restaurant. 
Nummer 28 is de bovenwoning.

Voor die tijd was nummer 26 een op zich zelf staande winkel en 
na het gereedkomen van de bouw in 1920/1921 van het hele blok 
werd op zaterdag 8 juli 1922 op nummer 26 een zaak geopend in 
tapijten, gordijnen, stoffen enz. Tevens was het een behangerij 
en stoffeerderij van P. Breuer, aldus een advertentie in het Haar-
lems Dagblad. Lang heeft deze zaak er niet gezeten. In het adres-
senboek van 1 januari 1923 wordt de zaak nog genoemd, maar in 
een advertentie in het Haarlems Dagblad van 15 augustus 1925 
wordt al gesproken van drogisterij ‘Kennemerland’ met de aan-
bieding van Insectol’ tegen wandgedierte, vlooien, vliegen, mug-
gen enz. De drogisterij was van B.P.M. Stroijckens. Wat het weer 
bijzonder maakt is dat in het adressenboek van 1 januari 1929 
gesproken wordt van de drogisterij onder beheer van Wed. B.P.M. 
Stroijkens. Bartholomeus Petrus Marie Stroijkens was overleden 
op 27 mei 1926 (Graftombe.nl). De toenfoto is van 1933 uit het 
HVHB-archief.

De drogisterij heeft er heel lang gezeten, In het adressenboek 
van 1 januari 1975 wordt de zaak nog steeds genoemd. Sinds 
de jaren 60 ook voor huishoudelijke artikelen. In het adressen-
boek van 1 januari 1993 wordt ‘administratiekantoor Lammerse’ 
genoemd op nr. 26. In gemeentelijke archiefstukken werd al in 
1988 melding gemaakt van het kantoor. Het is niet geheel duide-
lijk wanneer ze zijn begonnen.

Mocht u informatie over de Zandvoortselaan hebben dan kunt 
u terecht via webmaster@hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook zijn we 
op zoek naar beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel 023-
8200170 (kantoor Heemsteder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (8)

Kerkdiensten

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 2 augustus,
9.00 uur Eucharistieviering, 

past. R. Verhaegh 
Zondag 5 augustus,
aanvang 10.30 uur.

past. J-J. van Peperstraten
Samenzang.

www.parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede 

Zondag 5 augustus: geen dienst
www.rafael-nehemia.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek
Zondag 5 augustus: ds. Pieter 

Terpstra (Oude Kerk).
www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

Zo. 9.15 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof 
Di.   9.00 uur H.Mis  
Wo. 10.00 uur H.Mis 
Vr.  19.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.n

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout 

Zondag 5 augustus,

aanvang 10:00 uur.
Voorganger Mevr. Drs. G. van der 

Harst-de Leeuwe (Haarlem).
 

www.adventskerk.com

Geboorte

26-07-2018
Rae Loïs Maria Rentier

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Zomerpoëziewedstrijd
Heemstede - De deelname voor de poëziewedstrijd zwelt aan. 
Als een zwerm vederlichte fladderende vlinders met hier en daar 
een gewichtig exemplaar stromen gedichten binnen. Heemste-
de herbergt ware dichtkunstenaars! Deze week een inzending 
die opvalt door prettige eenvoud en luchtigheid. Wat is pech 
hebben als je het geluk vindt? 
Blijf uw inzending sturen naar: redactie@heemsteder.nl De wed-
strijd duurt tot eind augustus. De mooiste komt in aanmerking 
van een boekenbon van €50, beschikbaar gesteld door boekhan-
del Blokker. Gebruik niet meer dan 16 regels, het thema is ‘zomer’.

Langs de Péage
Vanuit Heemstede is het lang rijden,
soms zijn het de kleine dingen die dan je 
reis verblijden.
Je stond langs de Péage,
je aandrijving was stuk.
Toen je me vroeg
waar ga je heen?
Zei ik: naar het geluk.
Jij zei: daar ga ik ook heen,
Maar ik heb nu even pech,
Tenzij we zoeken…

Niet in dure reizen die we boeken,
of een last minute naar de maan.
Maar hier, waar we nu staan.
Jij en ik,
ik en jij,
langs de Route du soleil.
Jeroen Schmidt, Heemstede

Bomen over bomen
De Gele zeepboom (Koelreuteria-
Paniculata-Chinese Vernisboom)
Heemstede - De eerste exempla-
ren van de Gele zeepboom wer-
den als zaden door Engelse plant 
Hunders meegenomen.
De Gele Zeepboom wordt in de 
lage landen inmiddels vaak in 
parken en langs de straten aan-
geplant.
De boom heeft als ze bloeit gele 
bloemen die in een 20 tot 30 cm 
lange pluim hangen. 
Na de bloei ontstaan zaden die 
verstopt zitten in groene ‘Lam-
pionnetjes’ die later van oran-
je tot roze kleuren. Omdat het 
blad smal en klein geveerd zijn 

aan de stengel, kan het makkelijk 
gefilterd licht doorlaten. De Ge-
le zeepboom is een uitstekende 
boom voor bijen en vlinders en 
is zeer geschikt voor ons klimaat; 
een langzame groeier, als de an-
dere bomen niet meer bloeien 
staat deze prachtige boom nog 

in volle geel getooide bloei. Deze 
staat aan de Kees van Lentsingel, 
een aanwinst voor de tuin.
Oorsprong: Oost-Azië.

Bron: Imkerpedia
Bijdrage:
Marenka Groenhuijzen.

Regio – Passageclub Bridgen met 
Plezier (BMP) is actief in Haarlem, 
Bennebroek en Vogelenzang. De 
club gaat een jubileumdrive or-
ganiseren, op zondag 28 oktober. 
(Oud-)leden die mee willen doen, 
kunnen zich melden bij Piet van 
den Raad via 06-22983867 of 
0252-866496. Mailen kan ook:
pirabridge@ziggo.nl

Jubileumdrive 
zoekt (oud)

leden

ZIE ONZE SITE: 
HEEMSTEDER.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

‘De kracht van het nu’
Heemstede - Wat verhindert ons 
om in het ‘nu’ te leven?
Wat is nodig om aanwezig te zijn 
in het moment?
Eckhart Tolle schreef een klassiek 
boek over deze vragen. Het werd 
een bron van inspiratie voor ve-
len, een weg tot het ervaren van 
meer vreugde en vrede.
In de vijf bijeenkomsten, geleid 
door predikant Arie Molendijk, 
gaat met elkaar in gesprek en op 
zoek naar ervaringen in ons eigen 
leven.
‘De kracht van het nu’ start op 
dinsdag 2 oktober van 14.00 tot 

16.00 uur bij WIJ Heemstede in 
de Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. Er zijn 5 bijeenkomsten iedere 
twee weken.
Inschrijven kan via www.wij-
heemstede.nl, via de mail: info@
wijheemstede.nl of 023-5483828.









Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

2 augustus
  Toptalent van de zomeraca-
demie The International Hol-
land Music Sessions, Dorpskerk 
Bloemendaal. 20.30u. Kaartver-
koop en info: www.tihms.com

4 augustus
  BioMarkt, voorterrein van de 
Haarlemmer Kweektuin, Kle-
verlaan 9, Haarlem. Van 10 tot 
15 uur. Biologische, glutenvrije 
of duurzaam geproduceerde 
producten. Info: biomarkt@
wijtelengroente.nl en www.
haarlemmerkweektuin.nl.

6 augustus
  AMuziek op Maandag, 13.30-
15u, Lieven de Keylaan 24. Met 
jazzzangeres Yvonne Weijers. 
Bijwonen: 2,50 euro. 

29 augustus
  Busexcursie WIJ Heemstede 
naar de tuinen van Appeltern, 
tevens rondvaart in natuurge-
bied de Gouden Ham. Verza-
melen om 8u bij De Luifel, He-
renweg 96 Heemstede. Info en 
betaling bij receptie De Luifel, 
tel. 023-5483828.

12 september
  Open Dag & Cursusmarkt van 
15.00 – 20.30 uur bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. 

TENTOONSTELLINGEN

T/m 26 augustus
  ‘Kleur bekennen’, expositie van 
Trudie Noordermeer in hui-
ze Bosbeek, Glipperdreef 209, 
Heemstede. Melden bij de re-
ceptie. 9.30-16u. Info: www.
trudienoordermeer.exto.nl.

T/m 31 augustus
  14-tal kunstenaars (KZOD) ex-
poseren onder thema ‘Visioe-
nen’. Kloostergangen vh stad-
huis Haarlem, Grote Markt 2. 
Info: www.kzod.nl.

T/m 1 oktober
  Expositie Cubaans artiest Car-
los Casas bij Tummers Pa-
tisserie (tearoom) ‘Vervui-
ling en bewustwording oce-
anen’. Aandacht voor goed 

▲

doel ‘The Ocean Cleanup’. Info:
www.theoceancleanup.com. 

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

TOUR D’HEEMSTEDE   (deel 4)

Tussen de buien door naar Zandvoort 
langs Elswout en de Kennemerduinen
Heemstede – De Tour de France 
is weer gestreden en Geraint Tho-
mas mag zich winnaar van de 
Tour de France 2018 noemen. 
Ook het Heemsteder redactiepe-
loton reed afgelopen zaterdag de 
eindrit van Tour d’Heemsteder: 
een glansrijke, maar ietwat natte 
tocht langs Elswout en de Kenne-
merduinen naar Zandvoort. Ech-
ter niet nat van het zweet, maar 
nat van wat sporadische regen-
buitjes, veroorzaakt door ver-
dwaalde wolkenvelden en een 
niet-werkende paraplu, maar 
daarover later meer. Een eindrit 
die tevens een paar mini berg-
etappes bevat, omdat we enke-
le duintjes op onze route mogen 
trotseren. 
We hebben bewust de zaterdag 
gekozen voor onze fi etstocht. 
Afgelopen vrijdag was de hitte-
golf nog van kracht en met die 
verzengende hitte was het ge-
woon niet lekker om te fi etsen. 
We nemen sowieso wel altijd fl es-
jes drinkwater mee: een goede 
voorbereiding is immers het hal-
ve werk. Het startpunt van on-
ze fi etstocht is station Heem-
stede-Aerdenhout, in de rich-
ting van Zandvoort aan de rech-
terkant van de Zandvoortselaan. 
We fi etsen richting de rotonde, 
slaan rechtsaf de Oosterduinweg 

op en rijden door het groene Aer-
denhout. Het is bewolkt en me-
de door de aanhoudende droog-
te en de windvlagen van vrijdag-
avond, liggen er aardig wat dor-
re bladeren op de weg. Alsof de 
herfst vroeg is ingetreden. Via 
de Bovenweg komen we uit op 
de Elswoutlaan, met aan onze 
linkerhand het schitterende do-
mein van Elswout met de Oran-
gerie. We rijden rechtdoor en pas-
seren prachtige monumentale 
huisjes. De wat scheve bomen en 
het groen geven de Elswoutlaan 
iets feeërieks: het lijkt een beet-
je op een plaatje uit een sprook-
jesboek.  
We vervolgen de weg, passe-
ren het Ramplaankwartier en we 
slaan linksaf de Duinlustweg op 
richting Brouwerskolkweg. We 
houden bij de splitsing aan het 
water, het schilderachtige Brou-
werskolkje, rechts aan. We ver-
volgen dit fi etspad met steile 
duintjes, die zich in een wonder-
schoon natuurgebied bevinden. 
Op een gegeven moment moe-
ten we afstappen: een modder-
poel tijdens de klimpartij maakt 
het onmogelijk om door te fi et-
sen. We worden lachend inge-
haald door oudere mensen op 
hun e-bike, als we rechtsaf slaan 
bij restaurant het Brouwerskolk-

je om de route door het bos te 
vervolgen. Op gegeven moment 
komt dit pad weer uit op de Brou-
werskolkweg. We fi etsen door 
naar de rotonde en vervolgen de 
Zeeweg richting Bloemendaal 
aan Zee. Het begint te druppelen, 
dus besluiten we even een con-
sumptie te nemen bij Bezoekers-
centrum Kennemerduinen van 
PWN. Het motregent een beetje, 
maar we zitten droog onder de 
parasols van het terras. Toch ont-
staat er een fl inke hoosbui en ie-
dereen wil zich ineens naar bin-
nen spoeden. Helaas staat een 
mevrouw binnen in de deurope-
ning naarstig een uitgeklapte pa-
raplu in te klappen die niet werkt; 
ze blokkeert daarmee de hele in-
gang. Zo worden we dus toch 
nog met zijn allen ‘gedoopt’ met 
een goddelijke overvloed aan re-
genwater in plaats van champag-
ne, zoals het een eindzege van de 
Tour betaamt…
We vervolgen de tocht richting 
Zandvoort. Het is gezellig druk 
aan zee. Via de Paulus Lotboule-
vard aan het Zuidstrand fi etsen 
we, nat maar voldaan, richting de 
Zandvoortselaan en keren we te-
rug naar Heemstede. Tot volgend 
jaar!

Bart Jonker

Bezoekerscentrum Kennemerduinen

Brouwerskolkje Elswoutlaan

In ZandvoortLandgoed Elswout

Jong toptalent aan zet
Regio - Zin in een avondje prach-
tige muziek? In de maand au-
gustus vinden in de Dorpskerk 
van Bloemendaal en de Lutherse 
Kerk in Haarlem intieme concer-
ten plaats. Tijdens de zomeraca-
demie van The International Hol-
land Music Sessions verzorgen 
de zeer getalenteerde musici een 
concertfestival op sfeervolle loca-
ties, ook in de regio Haarlem.
 
Het eerste concert in de reeks 
start, met een prachtig gevari-
eerd programma, op donderdag-
avond 2 augustus, om 20.30 uur 
in Bloemendaal.
De Poolse pianist Miłosz 
Sroczyński trapt af met een Prelu-

de en Fuga van J.S.Bach, een Fan-
tasie van Schumann en een etu-
de van Ligeti. Na de pauze zijn El-
ly Suh, viool (Zuid-Korea) en Ma-
na Oguchi, piano (Japan) aan de 
beurt. Zij spelen vioolsonates van 
Ludwig van Beethoven en Camil-
le Saint-Saëns, maar ook een ont-
roerend stuk van Maurice Ravel.

Kaartverkoop en informatie
Kijk voor het volledige program-
ma van alle TIHMS concerten op 
www.tihms.com.
Toegangsprijs bedraagt €18, voor 
begunstigers TIHMS is dat €15, 
CJP/Jongeren tot 30 jaar beta-
len €9 en kinderen tot en met 12 
jaar hebben gratis toegang. Kaar-

ten via www.tihms.com en onder 
meer bij Primera in Overveen of 
VVV Haarlem (of aan de zaal).
 
Elly Suh.
Foto: Christian Schneider.

Bijna 80 kinderen genieten van 
jeugdkamp T-line
Regio - Vrijdag jongstleden was 
de laatste dag van het 3-daagse 
en 5-daagse jeugdkamp van ten-
nisvereniging T-line in Cruquius. 
Het was een enorm succes met 
een deelname van maar liefst 76 
kinderen tussen de 4 en 13 jaar.

Het St Jacobs Godshuis
Sociale zorg nog bittere 
noodzaak
Heemstede - In onze welvaren-
de samenleving zien we mensen 
in betrekkelijke armoede leven. 
Ook in Zuid-Kennemerland, waar 
Het Sint Jacobs Godshuis zich in 
de vele eeuwen van zijn bestaan 
(sinds 1437) bezighoudt met so-
ciale zorg. 

Vele eeuwen waren de regenten 
van dit Godshuis bestuur van een 
katholiek wees- en armenhuis in 
Haarlem, daarna legden zij zich 
toe op bejaardenzorg. Sinds 1995 
zijn die activiteiten overgedragen 
en richt het Sint Jacobs Godshuis 
zich op andere sociale projec-
ten en initiatieven waarmee het 
de caritas van de katholieke ge-
meenschap in Haarlem een dui-
delijk gezicht geeft. In het jaar-
verslag van 2017 kon Sint Jacobs 
Godshuis 668.667 euro spende-
ren aan eigen projecten en aan-
vragen van derden. Je zou den-
ken, daar varen vooral de katho-
lieke organisaties wel bij, maar 
dat onderscheid is nooit een cri-
terium geweest. Kan ook niet bij 
Stem in de Stad, Stichting Voed-
selbank, Kinderkledingbank en 
Broodbank, door pastoor Blom-
mert gebouwd in de 17e eeuw, 
waar brood werd uitgedeeld aan 
de armen. Nog steeds een be-
langrijk monument aan de Lan-
ge Veerstraat in Haarlem tijdens 
monumentendagen. Het groot-
ste project is het Vincentius Car-
ré, waarin de Stem in de Stad is 
gehuisvest en voor de komende 
tien tot twintig jaar haar doelstel-

lingen kan realiseren. Daarnaast 
worden gesteund: Wij Heemste-
de, De Baan die vrije tijd invult 
voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Tandem de 
mantelzorgorganisatie, De Vrien-
den van Nieuw Unicum, Hospice 
Haarlem/Heemstede dat mensen 
begeleidt naar het einde van het 
leven. Betrokken bij de Haarlem-
se Ho� es door overnames, rente-
loze leningen en exploitatie. De 
werken van barmhartigheid zijn 
leidraad bij veel activiteiten, met 
dit jaar vooral aandacht voor de 
Voedselbank waar 130 vrijwilli-
gers dit ‘bedrijf’ draaiende hou-
den.

Opvallend zijn de aanvragen in 
de culturele sector die beperkt 
gesteund worden. Zij dienen ten 
goede te komen aan kinderen en 
volwassenen in benarde omstan-
digheden, waarbij de kosten van 
de projecten bescheiden zijn en 
er inzet van vrijwilligers is. Sint Ja-
cobs Godshuis laat zich omschrij-
ven als een verzameling stich-
tingen die hun activiteiten heb-
ben rond zieken, ouderen en al-
leenstaanden, maar ook achter-
blijvers in de samenleving, men-
sen met een arbeidshandicap en 
jeugd waar vrijwel alle ‘Werken 
van Barmhartigheid’ aan bod ko-
men.

Ton van den Brink 

Foto: Vincentius Carré aan de Nieu-
we Groenmarkt.
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

Vragen aan de 
gemeente? Dit kan 
ook via WhatsApp 

0610987687

In deze uitgave:

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Vrijwilligers gezocht voor Plein1

ParticiPietje wordt nieuwe naam 
voor Fiat

Bloemencorso volgend jaar via 
Centrum

Het is bijna zover, Plein1 gaat binnenkort open. 
In dit pand aan het Julianaplein 1 bieden 
verschillende organisaties op een innovatieve 
wijze een breed scala aan sociale en culturele 
activiteiten onder één dak aan.
Voor Plein1 zoeken wij gastheren/-vrouwen 
en conciërges die als vrijwilliger aan de slag 
willen op een mooie plek in een prachtig pand. 

Een nuttige en fijne tijdsbesteding. Dus bent u 
gastvrij, minimaal 4 uur per week beschikbaar 
en lijkt het u leuk om mee te helpen aan een 
Plein1 voor iedereen? 
Neem dan contact op  met Caroline 
Kloppenburg 023 54 85 619 of Corine Mens 
023 54 85 725. Of stuur een e-mail naar 
gemeente@heemstede.nl

We vroegen inwoners van Heemstede om 
mee te denken over een nieuwe naam voor 
de participatie Fiat van burgemeester Astrid 
Nienhuis. Met deze originele Fiat 500 uit 1967 
wil de gemeente participatie in Heemstede 
een extra stimulans geven. De auto is 

geschilderd in schoolbordverf en ideeën 
kunnen hierop met krijt geschreven worden. 
Jolijn Goertz uit Heemstede bedacht de naam 
‘ParticiPietje en verdient hiermee eeuwige 
roem en natuurlijk mocht ze ook een stukje 
meerijden met de burgemeester in de Fiat. 

Het Bloemencorso Bollenstreek komt volgend 
jaar (13 april 2019) via een andere route 
door Heemstede. Het tijdstip blijft hetzelfde. 
Vanaf de Herenweg gaat het corso via Van 
Merlenlaan door Raadhuisstraat & Binnenweg, 
Lanckhorstlaan en Heemsteedse Dreef naar het 

Houtplein in Haarlem. De nieuwe route via het 
centrum biedt de mogelijkheid om rondom 
het corso allerlei activiteiten te organiseren. 
Ook kan het centrum profiteren van de vele 
bezoekers die het Bloemencorso jaarlijks 
trekt. Lees meer op heemstede.nl/actueel

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
-  Beatrixplantsoen 100, dakkapel voor, 

wabonummer 309957, ontvangen 15 juli 
2018,  

-  Dr. J.R. Thorbeckelaan 101, Aanpassen 
gevel 1e verdieping. Betrekken balkon 
bij badkamer, wabonummer 311790, 
ontvangen 18 juli 2018

-  Havenstraat 37, het uitbreiden van 
een woonhuis, wabonummer 312647, 
ontvangen 20 juli 2018

-  Herenweg 2, kappen van 6 bomen, 
wabonummer 311447, ontvangen 18 juli 
2018

-  Herenweg 126, het om veiligheidsredenen 
kappen van 20 bomen op het terrein 
van woonzorgcentrum Kennemerduin, 
wabonummer 312289, ontvangen 19 juli 
2018

-  Herfstlaan 3, kap 8 bomen, wabonummer 
310393, ontvangen 16 juli 2018

-  Jan van Goyenstraat 6, het verbouwen en 
uitbouwen van de winkel en bovenwoning, 
wabonummer 312425, ontvangen 19 juli 
2018

-  Kees van Lentsingel 9, realiseren van een 
uitbreiding van een  vrijstaande woning, 
wabonummer 311655, ontvangen 18 juli 
2018

-  Kerklaan 84, het plaatsen van een draaipoort 
voor de auto en een loophek, wabonummer 
312954, ontvangen 22 juli 2018

-  Oudemanslaan 9, luifel ter plaatse van 
entree, wabonummer 311784, ontvangen 
18 juli 2018

-  Sportparklaan 3, het plaatsen van een 
noodgebouw met 2 lokalen, wabonummer 
314214, ontvangen 24 juli 2018

-  Van Slingelandtlaan 17, het maken van een 
erker in de zijgevel, wabonummer 309919, 
ontvangen 14 juli 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
-  Blekersvaartweg 18, verbouw Bleeker galerie 

en realiseren 2 woningen, wabonummer 
281756, verzonden 24 juli 2018

-  Groenendaal 1, het plaatsen van een 
bewegwijzeringsbord t.b.v. tennisvereniging 
Merlenhove, wabonummer 289646, 
verzonden 27 juli 2018

-  Hagenduin 1, het splitsen van een 
appartement in 2 appartementen, 
wabonummer 302151, verzonden 27 juli 
2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
-  Joke Smitlaan 7, het plaatsen van een 

dakkapel op het achtergevel dakvlak, 
wabonummer 300704, ontvangen 19 juni 
2018

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

Iets gevonden of 
verloren?

U kunt dit melden bij de gemeente. 
Dit kan digitaal via heemstede.
verlorenofgevonden.nl, persoonlijk bij 
de publieksbalie in het raadhuis of via 
telefoonnummer 14 023.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
kunt u opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. Voor 
informatie kunt u bellen met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 

U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van 
het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 4 weken na 
publicatie. Als dit kan, wordt dit apart vermeld.. 

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

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een 
door de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken 
na de verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te 
richten aan het college van burgemeester en wethouders, 

postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn 
ondertekend en voorzien van naam en adres, datum, een 
duidelijke verwijzing naar het besluit en reden van bezwaar. 
Het indienen van bezwaar schorst de werking van een 
vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. U kunt 
deze richten aan: Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via  
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na 
verzenddatum van een besluit (zie verleende 
omgevingsvergunningen) beroep aantekenen bij de 
rechtbank Haarlem wanneer deze in een voorfase 

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

Ontheffing Bouwbesluit voor werktijden, Ankerkade 35 tot en met 61 (oneven)
Verzoek
Op 25 juli 2018 ontvingen wij het verzoek, in 
verband met het storten en vlinderen van de 
keldervloer op het niveau -2, af te mogen wijken 
van de gestelde werktijden voor bouw- en 
sloopwerkzaamheden in het Bouwbesluit. Dit 
voor de adressen Ankerkade 35 tot en met 61 
(oneven). Volgens artikel 8.3, eerste en tweede 
lid van het Bouwbesluit mogen bouw- en 

sloopwerkzaamheden uitsluitend tussen 7.00 
uur en 19.00 uur worden uitgevoerd. Volgens 
het derde lid kan het college een ontheffing 
verlenen en daarmee toestemming geven buiten 
deze tijden werkzaamheden uit te voeren. 

Besluit
Wij hebben ontheffing verleend voor de 
volgende werktijden:

Dinsdag 28 augustus 2018 van 06.00 uur tot 
07.00 uur en van 19.00 uur tot 00.00 uur 
Woensdag 29 augustus 2018 van 00.00 uur tot 
07.00 uur

Motivering
Het gaat om het storten en afwerken van de 
keldervloer op niveau -2. Deze vloer moet glad 
afgewerkt worden door middel van “vlinderen”. 

Het vlinderen moet binnen een bepaalde tijd na 
het storten van het beton aanvangen en kan zo 
niet binnen de reguliere werktijden plaatsvinden.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
verzending van het besluit bezwaar maken bij 
het college. Het besluit is verzonden op 26 juli 
2018

Op 15 juli bood de Protestantse Gemeente in Heemstede, oud-
gemeentesecretaris van Heemstede, Willem van den Berg de ge-
legenheid, om een ‘preek van de leek’ te verzorgen. Hij deed dat 
in de oude kerk op het Wilhelminaplein. In het kleine kerkje wer-
den de aanwezigen door Willem op een onderhoudende manier 
deelgenoot gemaakt van zijn levensgeschiedenis. 
Willem, vergezeld door zijn echtgenote en ‘zijn’ burgemeester 
Marianne Heeremans, gaf op een inspirerende manier en met de 
nodige humor genodigden en andere aanwezigen een inkijkje 
in zijn levensloop, gebruikmakend van verschillende Bijbelse tek-
sten. Aan het slot van zijn preek werd door middel van een vra-
genuurtje eenieder in de gelegenheid gesteld een aantal vragen 
aan Willem te stellen. De vraag die mij het meest is bijgebleven 
ging over de behoefte om zelf burgemeester te worden. Willem 
kwam met een duidelijk antwoord: “Nee, daar heb ik écht nooit 
interesse in gehad.” Interessant was de reactie van (oud)-burge-
meester Heeremans. Ze zei dat het zeer verstandig van Willem 
was om geen burgemeester te willen worden. Volgens Heere-
mans moeten burgemeesters zich vooral aan protocollen en re-
gels houden, en dat was nu net iets, wat niet aan Willem was be-
steed. Willem knikte instemmend en zei: “Ik ben geen man van 
protocollen en regels. Willem is iemand die het op gevoel doet. 
Passend hierin was dan ook de anekdote dat Willem met het ma-
ken van één simpele grap een selectiecommissie zover kon krij-
gen, dat men er uiteindelijk voor koos om het ambt van gemeen-
tesecretaris aan hem toe te vertrouwen. 
Terugkijkend, moet Heemstede dankbaar zijn dat er 30 jaar gele-
den er een selectiecommissie is geweest die zo’n besluit op ge-
voel durfde te nemen. Vandaag-de-dag telt alleen nog een ge-
likt CV, op gevoel of instinct telt niet. Met het vertrek van Willem 
van den Berg, die bijna 30 jaar lang op zijn eigengereide manier 
het ambt van gemeentesecretaris kon uitoefenen, is iemand ver-
trokken die ervoor heeft zorggedragen dat Heemstede zijn dorp-
se karakter heeft kunnen behouden, politici benaderbaar zijn, en 
een ambtelijk apparaat dat zich voor een ieder servicegericht op-
stelt. Laten we hopen dat dit ook in de toekomst zo zal blijven. .

Eric Geels, Heemstede

LEZERSPOST

Lof voor oud-gemeentesecretaris

Regio -Bij Die-
rentehuis Ken-
nemerland hebben we de af-
gelopen week alle zeilen bij 
moeten zetten om het voor 
de dieren nog enigszins 
draaglijk te houden in het ex-
treem hete weer. De asiel- en 
pensionkatten kunnen er het 
beste mee om gaan: zij zoe-
ken het koelste plekje op de 
afdeling en houden zich zo 
rustig mogelijk. 
Bij de honden wordt het al 
wat lastiger. Honden, voor-
al de rassen met een korte 
snuit, hebben heel snel last 
van de hitte omdat honden 
hun warmte maar moeilijk 
kwijt raken. Natuurlijk moeten 
de dieren wel op de losloop-
velden worden gezet en dus 
hebben we daar zoveel mo-
gelijk schaduwdoeken opge-
hangen. En we zijn een groot-

verbruiker van kinderbad-
jes waar de honden graag in 
gaan staan om af te koelen. 
Ook hebben sproeiers op de 
velden gezet. Gelukkig kun-
nen we hiervoor zelf grond-
water oppompen. De dieren 
staan met deze temperaturen 
maar kort op de velden. In de 
binnenkennels van de hon-
den staan ventilatoren om het 
daar een beetje koel te hou-
den. En de honden die het 
leuk vinden kunnen een duik 
in onze plonsvijver maken!
Konijnen kunnen zo mogelijk 
nog slechter tegen de warm-
te. Donderdag liep de tem-
peratuur in de konijnenvilla 
zo hoog op dat het niet ver-
antwoord was om de diertjes 
daar te laten zitten. We heb-
ben ze toen allemaal naar on-
ze vergaderruimte verhuisd. 
Daar was het toch net wat 
koeler. De konijnen kregen 
weinig zaagsel in het hok en 

een fl es met bevroren water 
(in een handdoek gerold!) om 
lekker tegen aan te gaan lig-
gen. Voor deze diertjes mag 
het wel iets minder warm zijn.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met: 
Jacquelien Veldhoven / T 023 
571 3888 / jacquelien.veldho-
ven@dierenbescherming.nl

Kittens!

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

Vakantieherinneringen 
ophalen met Edwin Evers Band
Regio - Maandag 3 september 
eindigt de zomervakantie voor 
de meeste scholen in de regio. Op 
zaterdag 1 september vindt aan 
de Veerplas Haarlem het open-
luchtconcert van 2Generations 
plaats met de Edwin Evers Band 
en Pete Philly. Een ideale gele-
genheid om vrienden en familie 
te ontmoeten en vakantieherin-
neringen te delen. Ook voor be-
drijven is dit een gelegenheid om 
medewerkers of zakenrelaties bij 
elkaar te brengen. Voor hen is een 
speciaal pakket samengesteld.
Naast de Edwin Evers Band en 
Pete Philly staat Nederlands be-
kendste remixer Ben Liebrand ge-
programmeerd. Voor velen een 
bekende naam ook al doet hij 

sinds zijn emigratie naar Cana-
da nauwelijks nog optredens in 
Nederland. Daarnaast staan Dj’s 
Amir Charles en Barry Brand op 
de line-up en wordt de avond 
spectaculair afgesloten. Het con-
cert wordt georganiseerd door 
Exclusevents, de organisator ach-
ter de bekende 2Generations 
feesten. De organisatie heeft 
voor één groot podium geko-
zen, zodat de bezoekers een vas-
te stek kunnen kiezen en er een 
ultiem ‘samen’ gevoel ontstaat. 
De voorverkoop van dit evene-
ment is al gestart via de website 
www.2generations.nl Datum: za-
terdag 1 september, tijd: 14.00 tot 
23.00 uur. Locatie: Veerplas Haar-
lem (Waarderpolder).

Wat staat er in de 
nieuwe HeerlijkHeden?
Heemstede - Het zomernum-
mer van HeerlijkHeden, het kwar-
taalblad van de Historische Ver-
eniging Heemstede-Bennebroek 
is verschenen. Met daarin on-
der meer antwoord op de vraag 
wat er veranderd is aan Plein1, de 
nieuwe naam van de Dreefschool 
die in 1930 gebouwd werd.
Ook: Welke bedrijven waren er 
vroeger op de plek waar de Vo-
mar een geheel nieuwe winkel 
wil bouwen? Eén daarvan was 
metsel- en aannemersbedrijf J.E. 
Leuven. Een kleine eeuw geleden 
maakten bestaande panden al 
plaats voor nieuwbouw. Wie weet 
nog waar Villa ‘Muurzicht’ stond? 

En wat er gebeurde met Bosch en 
Hoven? Héél even was Heemste-
de het centrum van Europa, toen 
Ernst van Eeghen er met zijn Ber-
kenrode-overleg de kiem voor 
ontwapening en vrede tussen 
Oost en West legde.
Bovendien in dit nummer alles 
over de uitvinding van Heemste-
denaar J.H. Quanjer.

Op www.hv-hb.nlkunt u een aan-
tal pagina’s van dit nieuwe num-
mer van HeerlijkHeden (nummer 
177) inzien. Losse nummers kos-
ten 4,95 euro en zijn verkrijgbaar 
bij de boekhandels in Heemstede 
en Bennebroek.

Kinderen uit de derde klas van de Dreefschool met juff rouw Wildschut, 
schooljaar 1932-1933. In 1984 sloot de school en in 1985 werd de bibli-
otheek er gevestigd. Na een verbouwing van anderhalf jaar biedt Plein1, 
zoals de nieuwe naam luidt, vanaf deze zomer onderdak aan de biblio-
theek, kinderopvang, een kleine politiepost, een zorgspecialist, dagbeste-
ding voor ouderen, en een bescheiden horecavoorziening.

Op het terrein aan de Binnenweg waar de Vomar een geheel nieuwe win-
kel wil bouwen zaten van oudsher allerlei bedrijven en bedrij� es. Eén 
daarvan was metsel- en aannemersbedrijf J.E. Leuven. Het pand, waar 
een verdieping op gebouwd is, staat er nog steeds.

De prachtige villa ‘Muurzicht’, zo geheten omdat daar tegenover in 1929 
de muur van Meer en Bosch was gebouwd, was pas ca. 40 jaar oud toen 
het huis in 1938 gesloopt werd. Nu staat er een rij van tien huizen aan de 
Voorweg.




