
Heemstede – Al is de officiële 
verbinding met partnerstad Bad 
Pyrmont dan verbroken, het en-
thousiasme van de Pyrmonters 
voor Heemstede is er niet min-
der om geworden. Marianne 
Weiland, voorzitter van de stads-
partner vereniging Bad Pyrmont, 
is met tien amateur kunstschil-
ders uit Bad Pyrmont en drie uit 
stadspartner Bad  Freienwalde/ 
Brandenburg neergestreken op 
het gras bij het Molentje om on-
der ideale zomerse weersom-
standigheden het mooiste plek-
je van Heemstede te schilderen. 
De kunstenaars genieten van 
het typisch Nederlandse gezicht 
op de molen, met in het water 
de eendjes en zwanen die onge-
vraagd hun veren poetsen voor 
de buitenlandse belangstelling. 
Ook zij hebben er zin in. Het 
molentje mag naar de natuur 
geschilderd worden. Woensdag 
heeft de groep een andere op-
dracht, want het thema van hun 
bezoek is: `Von der Natur zur 
Abstraction`. Dinsdag wordt de 
zee geschilderd in Bloemendaal, 

waar vorm en constructie voor-
op staan. Donderdag bij het Ou-
de Slot staan kleur en kleurcon-
touren centraal. Vrijdag staat 
Mondriaan op het programma 
en worden de prestaties van de 
dertien geëxposeerd in de Bur-
gerzaal, waar burgemeester 
Marianne Heeremans de vernis-
sage om 16.00 uur opent. De Py-
rmonters hopen met dit bezoek 
toch een opening gevonden te 

hebben om de vijftien waarde-
volle jaren met Heemstede als 
partnerstad nieuw leven in te 
blazen. Zij hebben de beste er-
varingen met Anzio in Italië en 
Bad Freinenwalde aan de Pool-
se grens, maar aan Heemstede 
hebben ze nog de mooiste her-
inneringen, die willen ze graag 
koesteren.

Ton van den Brink

www.brantjeswijn.nl
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Bad Pyrmont schildert 
Molentje Groenendaal

Spoedzitting over afsluiting 
Laantje van Alverna
Heemstede - Op donderdag 
13 augustus behandelt de Raad 
van State in spoedzitting de af-
sluiting van de spoorwegover-
gang Laantje van Alverna. Fiet-
sersbond en Wandelnet heb-
ben om een voorlopige voorzie-
ning gevraagd bij de Raad van 
State nadat gemeente Heem-
stede uitstel verleende aan Pro-
Rail om de overweg weer open 
te maken voor 1 juli. Dit na de 
uitspraak van de rechtbank in 
Haarlem, die in maart oordeel-
de dat de overweg door verja-
ring een openbare weg was ge-
worden. De rechter oordeel-
de dat de overweg weer toe-
gankelijk gemaakt moest wor-
den voor wandelaars en fiet-
sers. Aanvankelijk zou de zaak 
op 2 juli plaatsvinden. Maar de 
gemeente verleende de spoor-
beheerder ProRail uitstel tot nà 
uitspraak van de zaak in hoger 
beroep. Dat kan tot in 2016 en 
misschien nog wel langer gaan 
duren. De gemeente noemt het 
goed gebruik om uitstel te ver-
lenen. Niet terecht in dit geval 
vinden Fietsersbond en Wan-
delnet, immers ProRail sloot de 
overweg in oktober vorig jaar, 
een week vóór de zitting van 
de rechtbank, tijdens nachte-
lijke werkzaamheden. Aanvan-
kelijk besloot de gemeente dat 
een spoedige openbare toegan-
kelijkheid van de overweg (nog 

voor de vakantieperiode) pre-
valeerde boven het belang van 
ProRail. Fietsersbond en Wan-
delnet vinden dat de door Pro-
Rail aangevraagde en door de 
Raad van State voor 2 juni ge-
plande voorlopige voorziening 
gewoon door had moeten gaan: 
dan was er zicht op een spoedi-
ge en finale uitspraak geweest. 
Nu dreigt de Alverna-zaak op de 
lange baan te worden gescho-
ven. Dit ondanks de uitspraak 
van de Haarlemse rechtbank 
in maart met daarop de con-
crete toezegging van wethou-
der Van de Stadt om de over-
weg op korte termijn weer open 
te krijgen. Allereerst moet de 
overweg weer open,  om daar-
na een passende overwegbevei-
liging regelen. De zitting bij de 
Raad van State vindt plaats op 
donderdagochtend 13 augus-
tus om 10 uur op de Kneuterdijk 
22 te Den Haag. Op 27 augus-
tus om 20 uur houdt de bezwa-
rencommissie in het gemeente-
huis een hoorzitting over het be-
zwaarschrift van ProRail tegen 
de opgelegde last onder dwang-
som in verband met het onge-
daan maken van de sluiting van 
de spoorwegovergang. Ook het 
bezwaar van Wandelnet en Fiet-
sersbond tegen de verlenging 
van de begunstigingstermijn 
wordt dan behandeld.

Feestelijke ingebruikname dorpspomp
Heemstede - Na de opknap-
beurt van het pleintje in de 
Raadhuisstraat kan er nu ook 
weer water getapt worden uit 
de dorpspomp. Op vrijdag 14 
augustus tussen 16:00 en 18:00 
uur nemen wethouder Pieter 
van de Stadt en Edward van der 
Zwaag, voorzitter van de stich-
ting Dorpspomp, de pomp offi-
cieel in gebruik. Rond dit offi-
ciële moment worden extra ac-
tiviteiten georganiseerd op het 

plein. Iedereen is van harte uit-
genodigd bij dit feestelijke mo-
ment aanwezig te zijn. Voor de-
ze gelegenheid zorgen de on-
dernemers rond de pomp voor 
een feestelijke aankleding van 
het plein.
Chocolaterie (en ijssalon) Van 
Dam en de restaurants Tan-
te Bep, Grut en Groot, de Pas-
ta Box en La Via staan op het 
plein met mooie aanbiedingen. 
De muzikale omlijsting wordt 

verzorgd door drie zangeres-
sen. In de Raadhuisstraat is na 
de opknapbeurt een gezellig 
plein ontstaan.
De horeca-ondernemers heb-
ben hier terrassen geopend die 
deze zomer druk worden be-
zocht. De  dorpspomp heeft 
een prominentere en centrale-
re plek gekregen.
Met de feestelijke ingebruikna-
me wordt de pomp op 14 au-
gustus weer in ere hersteld.

Aanrijding spoorviaduct
Regio – Het treinverkeer tus- sen Haarlem en Leiden is afge-

lopen vrijdagmiddag door de 
NS stilgelegd na een aanrijding. 
Een dieplader met graafmachi-
ne was op de Westelijke Rand-
weg (N208) tegen het spoorvia-
duct gereden. De dieplader kon 
na het ongeval doorrijden maar 
de weg lag bezaaid met glas. Het 
verkeer op de Westelijke Rand-
weg is daarom tijdelijk stilgelegd 
terwijl agenten de weg hebben 
schoongeveegd. Het spoorvia-
duct raakte bij het ongeval be-
schadigd. Later werd het trein-
verkeer hervat.
Foto: Michel van Bergen
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 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 9 augustus,
ds. W. van Galen, (Heemstede)
Tevens crèche.
 

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 9 augustus,
Pinksterkerk, Camplaan 18 
Heemstede. ds. C.H. Koetsier. 
Aanv. 10.00 uur.
Tevens Kinderkring, 4-12 jaar.
 

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 9 augustus, 10.00 uur. 
Voorganger Kand. Jeroen Ha-
gendijk (Amsterdam)
Zondag 16 augustus, 10.00 uur. 
Mevrouw Henriëtte van Dun-
né (Abcoude)
Zondag 23 augustus, 10.00 uur. 
Ds. M. A. Smalbrugge (viering 
Heilig Avondmaal)

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 9 augustus:
geen bijeenkomst
16 augustus: 10.00 uur.
ontmoetingsdienst o.l.v. R. en 
Y. Elbers, koffi e na afl oop

www.rafael-nehemia.nl

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (22)

Vanuit verschillende bronnen 
krijgen we informatie. Daarbij 
maken we gebruik van o.a. di-
verse Facebookpagina’s en het 
Noord Hollands Archief. Over 
Camplaan nummer 38 kregen 
we informatie van Ans Wind-
horst-v.d.Wetering, oud bewoon-
ster van dit pand.
“In 1952 betrok ons gezin, be-
staande uit mijn ouders, zus, 
broer en ik het pand Camplaan 
38 in Heemstede. Wij, de familie 
Van de Wetering, zouden er tot 
1966 blijven wonen.
Op Camplaan 38 was al in de ja-
ren 30/40 ijzerhandel J. Carpen-
tier gevestigd, daarna Hessels. 
Die verhuisde in 1952 naar de 
Binnenweg, waar hij tegenover 
het Minerva theater in een nieuw 
pand zijn ijzerhandel voortzette.

Een landelijk bekend Textielver-
edelingsbedrijf uit Almelo open-
de november 1952 in CAM-
PLAAN 38 een nieuw fi liaal. De 
fi rma Hendriks van de Binnen-
weg schilderde op de drie erker-
etalageramen met vaste hand 
de fi rmanaam: PALTHE. Aan de 
Camplaan kwam dus een nieuw 

fi liaal voor het reinigen en verven 
van textiel en mijn vader werd 
hiervan de bedrijfsleider. Het 
werd een bloeiende zaak. Dage-
lijks werden de goederen door 
een Palthe trailer opgehaald en 
na behandeling in Almelo weer 
naar de fi lialen teruggebracht. 
Het rayon van ‘Palthe Heemste-
de’ betrof een groot gebied. De 
chauffeurs kwam men tegen in 
Bennebroek, Aerdenhout, Bent-
veld, Zandvoort en de Bollen-
streek, maar ook in de Haar-
lemmermeer. Er waren depots in 
Hoofddorp en Uithoorn. Ons ge-
zin woonde boven de zaak en 
vanuit de erker hadden we een 
prachtig uitzicht richting Raad-
huisplein en Van Merlenlaan”. 
Mevrouw Windhorst vervolgd: 
“De fi rma Palthe was een groot 
bedrijf met fi lialen in het hele 
land. Tijdens ziekte stuurde de 
fi rma altijd een vervangende be-
drijfsleider. “Palthe Heemstede” 
stond bekend als een familie-
bedrijf. Toen mijn vader in janu-
ari 1965 was overleden, en mijn 
zuster en ik ons daarna terug-

trokken, bleef het fi liaal nog en-
kele jaren geopend onder leiding 
van die vervanger en met nieuw 
personeel. Tot begin 1966 bleven  
we met mijn moeder nog boven 
de winkel wonen. Daarna ver-
huisden we naar een andere wo-
ning. Toen Palthe na enkele jaren 
vertrok, werd het gehele pand 
weer woonhuis”. Het pand is ge-
bouwd rond het jaar 1910. Ene 
H. London was de eerste bewo-
ner, maar het was toen nog geen 
winkel. In 1955 is ontheffi ng ver-
leend door B en W om op de be-
staande erker een erker voor de 
eerste verdieping te zetten. Dit 
lezen we in de krant van 13 okto-
ber 1955. De toenfoto is dus van 
na die tijd. De nufoto van Har-
ry Opheikens van juli 2015 laat 
u hetzelfde pand zien, dat als 
woonhuis in gebruik is, nu een 
beetje verscholen achter een ho-
ge heg. Met uw foto’s/verhalen 
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl of bij De Heemsteder, 
Camplaan 35. Wij zorgen er dan 
voor dat de foto gescand wordt. 
U krijgt het origineel terug. 





Handjes gezocht voor 
werkdag op Middenduin
Regio - Natuurliefhebbers die 
het leuk vinden om hun handen 
uit de mouwen te steken kun-
nen hun hart ophalen. Het IVN 
Zuid–Kennemerland organiseert 
zaterdag 8 augustus in samen-
werking met Staatsbosbeheer 
een leuke werkdag in natuurge-
bied Middenduin in Overveen. 
Een dag lekker buiten werken 
in de natuur met een groep en-
thousiaste mensen, die samen-
werken aan het onderhoud van 
natuur en landschap.

Middenduin is een afwisselend 
gebied met bos, open duin, stei-
le boshellingen en cultuurland-
schap. Het gebied kent een rijke 
cultuurhistorie. Het uitkijkpunt 
De Kamperberg bijvoorbeeld, 
werd in 1803 gebruikt door het 
Napoleontische leger. Daar-

naast bevindt zich in het ge-
bied een ijskelder waar vroeger 
stukken ijs werden opgeslagen 
voor de bewoners van Landgoed 
Duinlust. Hierin slapen en over-
winteren tegenwoordig vleer-
muizen.

Het IVN heeft al diverse werk-
dagen in Middenduin gedaan 
gehad en er is al heel wat werk 
verricht. Deze keer wordt een 
duinpan vrijmaken van abelen, 
een soort populier.
Tevens abelen zagen in een 
open vlakte. Langs de Zande-
rijvaart gaan we een te uitge-
dijd bosje Kornoelje kortwie-
ken. En in een andere duinpan 
gaan we Amerikaanse vogelkers 
weghalen omdat daar rondbla-
dig wintergroen staat, een ro-
de lijst soort, derhalve bijzonder 

zeldzaam. Kortom een werkdag 
met vele mogelijkheden om er 
een prachtige dag van te maken. 
Zorg zelf voor werkkleding (en 
laarzen), koffie/thee en lunch. 
Wij zorgen voor gereedschap, 
begeleiding, werkhandschoenen 
en een lekkere vlaai voor bij de 
koffie. Ervaring is niet vereist. Ie-
dereen is van harte welkom.

Verzamelen voor deze werkdag 
op zaterdag 8 augustus is om 
9.30 uur bij ingang Middenduin 
aan de Duinlustweg, naast de 
Zanderijvaart in Overveen.
(Deze ingang is vlakbij de hoek 
met de Brouwerskolkweg.)
De werkdag duurt tot ongeveer 
15.00 uur. Aanmelden graag via 
ivnzk.natuurwerk@gmail.com of 
kijk op www.ivn.nl/zuidkenne-
merland.

Nieuwe HeerlijkHeden uit: naar de 
film in het Minervatheater, foto’s 
grafkelder Oude Kerk en meer

Heemstede -  Het nieuwe 
nummer van HeerlijkHeden, het 
kwartaaltijdschrift van de His-
torische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek, bevat weer een 
grote variëteit aan artikelen.

Naar de film in Heemstede, dat 
kon in de jaren vijftig van de vo-
rige eeuw in het Minervatheater 
aan de Binnenweg, nu het pand 
van Sissyboy Homeland. Helaas 
moest het theater al na zeven-

tien jaar zijn deuren sluiten. 
In 1950 werd de hele inboedel 
van Huis te Bennebroek geveild, 
een opzienbarende gebeurtenis 
waar belangstellenden uit bin-
nen- en buitenland op af kwa-

Kennemer Zweefvlieg Club 
viert 70-jarig bestaan
Regio - Op zaterdag 15 augus-
tus viert de Kennemer Zweef-
vlieg Club (KZC) haar 70-jarig 
bestaan op het Langeveld bij 
Noordwijk.
U heeft vast wel eens die mooie 
vliegtuigen hebben zien vlie-
gen als u langs het veld wan-
delde of fietste. Midden in het 
fraaie duingebied, tegenwoor-
dig samen met een grote groep 
herten, vliegen de leden van de 
KZC in de weekends.
Met behulp van een lier, tegen-
woordig op LPG, worden de 
zweefvliegtuigen aan een ka-
bel van 900 m omhoog getrok-
ken. Om daarna na een vlucht 
over het duingebied weer veilig 
te landen op het Langeveld.
Zweefvliegen is voor alle leeftij-

den. Bij KZC begin je als 15-ja-
rige en er zijn er die op 75-ja-
rige leeftijd nog actief zijn. De 
vliegtuigen zijn tegenwoor-
dig van kunststof, maar de KZC 
heeft ook nog twee klassiekers 
die van hout en linnen zijn ge-
bouwd.
Op 15 augustus kunt u een kijk-
je komen nemen op het veld om 
de vliegtuigen eens van dicht-
bij te zien en uitleg te krijgen. 
Ook zullen er nog enkele klas-
siekers opgesteld worden. De 
locatie vindt u op Vogelaardreef 
21 in Noordwijk. De ingang van 
het vliegveld bevindt zich in de 
bocht van de Vogelaardreef. U 
bent tussen 10:00 en 17:00 van 
harte welkom. Meer informatie 
op www.kcz.nl.

Minerva, zaal en balkon

Grafkelder Adriaan Pauw 

men. Twee krantenartikelen uit 
die tijd schetsen in ronkende be-
woordingen alle ophef rond de 
veiling.
Op de menukaart van De Konij-
nenberg aan de Herenweg was 
tot 1973 geen pannenkoek te be-
kennen. ‘H. der Kinderen’ stond 
er 34 jaar lang boven de toe-
gangsdeur en in de wandeling 
was het dan ook ‘het cafeetje 
van Der Kinderen’. 
Popke Pruiksma uit het Friese 
Kollum was vanaf augustus 1939 
gemobiliseerd in Heemstede. In 
een zakagendaatje hield hij een 
dagboekje bij, dat ons een inkijk-
je geeft in het dagelijks leven van 
die jonge soldaten, die vaak nog 
nooit van huis waren geweest.   
Boekhandel Blokker viert dit jaar 
z’n zestigjarig bestaan. Van een 
winkeltje aan huis in 1955 groei-
de de zaak uit tot een gerenom-
meerde boekwinkel. 
Galerie de Bleeker aan de Ble-

kersvaartweg is sinds 1971 het 
domein van Willem Snitker. Met 
zijn werk en tentoonstellingen 
heeft deze veelzijdige kunste-
naar een stempel gedrukt op het 
Heemsteedse culturele leven van 
de afgelopen vijfenveertig jaar.
Verder in dit nummer onder meer 
ook aandacht voor de bijzondere 
herontdekking van de grafkelder 
in de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein met exclusieve foto’s. 
En informatie over de Open Mo-
numentendag 12 september, met 
onder andere taxatie van kunst-
voorwerpen in het raadhuis en 
de tentoonstelling Schatten uit 
de kelder en van de zolder.
Op www.hv-hb.nl kunt u een 
aantal pagina’s van dit nieu-
we nummer van HeerlijkHe-
den (nummer 165) inzien. Los-
se nummers van HeerlijkHe-
den kosten 4,95 euro en zijn ver-
krijgbaar bij de boekhandels in 
Heemstede en Bennebroek.

 
04   de Heemsteder  •  5 augustus 2015





 
06   de Heemsteder  •  5 augustus 2015

Verjonging Binnenweg met Stefans 
brillen & lenzen
Heemstede – Met de opening 
van de nieuwe optiekwinkel van 
Stefan Ohlenbusch aan de Bin-
nenweg 114 is de winkelstand 
van de  Leukste straat van Ne-
derland weer verjongd. Meer-
dere jonge ondernemers gingen 
hen voor en geven de Raadhuis-
straat en Binnenweg weer nieu-
we impulsen aan een levendig 
Winkelcentrum.  Zaterdagoch-
tend kon het publiek op de ro-
de loper door de ballonnenhaag 
de totaal vernieuwde optiek-
winkel, met een chocolaatje van 

Van Dam in de hand, de uitge-
breide collectie brillen en lenzen 
bekijken. Later op de dag kwa-
men daar de bubbels bij met cu-
linaire hapjes van Chateaubri-
and. Want het geëerde publiek 
van Heemstede mag je best uit-
bundig begroeten. De eigena-
ren Stefan en Marijke Ohlen-
busch konden de vroegere Eye 
Fashion winkel, waar Stefan 11 
jaar in gewerkt had, overnemen. 
Dat vroeg wel even rekenen, 
puzzelen en plannen. Het bleek 
te kunnen. Ze wilden er wel een 

heel eigen zaak van maken. Het 
gedateerde interieur was erg 
donker, zij maakten er een lich-
te en gemakkelijk toegankelijke 
winkel van zonder winkelinrich-
ter of interieurbouwer, om een 
eigen identiteit krachtig neer te 
zetten.
Zij houden van dingen die mooi 
gemaakt zijn en kopen die ook 
graag in winkels met een ei-
gen gezicht. Vandaar het zelf-
gemaakte interieur, de glaspla-
ten aan de wand, het meubi-
lair en verlichting, maar wel met 
de verf- en behangadviezen van 
Jasper van Ree Verfhandel. Al-
leen de vloer is aan de vakman 
overgelaten. Eigenhandig uitge-
voerd in ruim een week, op zich 
al een topprestatie, dat maakt 
die winkelstraat nou steeds zo 
leuk. 

Vakwerk
Stefan is gediplomeerd opticien, 
sinds twee jaar afgestudeerd 
contactlensspecialist. Daarnaast 
heeft hij speciale kinderbrillen en 
sportbrillen. Hij houdt ervan zich 
juist die specialismen in huis te 
halen, vanuit Brussel, München 
of Parijs, hij bezoekt er regelma-
tig de beurzen en met succes. 

Veel sporters gaan niet meer de 
deur uit zonder een sportbril van 
Stefan. Hij breekt als voorbeeld 
even een pootje van zo`n speci-
ale bril, haalt er wat ruw het glas 
uit en klikt het geheel weer vast. 
Kijk, op het sportveld kan ook ie-
mand zomaar op je bril trappen 
of jou omver lopen. Maar dat 
hoeft je nog geen bril te kosten! 
Er zijn genoeg brillen te koop op 
de Binnenweg bij collega-opti-
ciens, maar hij onderscheidt zich 
graag. Zijn kinderbrillen heeft hij 

gemakkelijk voor kinderen op 
ooghoogte gepresenteerd. Veel 
keus, kinderen helpen is altijd 
leuk en maakt ouders blij. Ste-
fans brillen & lenzen is een op-
tiekzaak waar de Binnenweg blij 
mee is. Gevestigd op de Binnen-
weg 114 en geopend van dins-
dag tot en met vrijdag van 09.30 
tot 17.30 uur en op zaterdag van 
09.30 tot 17.00 uur en op donder-
dagavond op afspraak. 

Ton van den Brink 

The Vintage Store 
ontruimt

Heemstede - Steeds meer 
mensen in Heemstede en om-
streken doen een beroep op de 
ontruimingsservice van The Vin-
tage Store.
Twee jaar geleden is begonnen 
met deze service, nadat er vele 
aanvragen binnen kwamen van 
particulieren of ondernemers 
die hun huis of bedrijfspand be-
zemschoon moeten opleveren. 
Veel ervaring is er in de afgelo-
pen twee jaar opgedaan waar-
door een(ontruimings)klus in 
goede handen is bij de mede-
werkers van The Vintage Store.
Naast het ontruimen en bezem-
schoon opleveren is het nu ook 
mogelijk om uw woning of be-
drijfspand   verkoop- of verhuur-
klaar  te maken. Herstelwerk-
zaamheden voor oplevering aan 
woningbouwverenigingen, ma-
kelaars behoren tevens tot de 
mogelijkheden.
Het verhuizen van inboedels be-
hoort tot één van de servicepun-
ten van The Vintage Store.

Er wordt met u een afspraak op 
locatie gemaakt om uw wensen 
door te nemen.
Wanneer een opdracht  is af-
gerond, volgt er nog een eind-
gesprek om te checken of al-
les naar tevredenheid is verlo-
pen. Spoedopdrachten kunnen 
meestal binnen 24 uur worden 
afgehandeld.

Hergebruik, duurzaamheid 
en verantwoord ondernemen 
staan voorop: The Vintage Sto-
re is een specialist in het duur-
zaam verwerken en hergebrui-
ken van materialen, voorwerpen 
en inboedel. Zo kan The Vintage 
Store nog meer goederen een 
tweede, derde of soms zelfs een 
vierde leven te geven in de win-
kel aan de Cruquiusweg 37 in 
Heemstede.

Vraagt u vrijblijvend naar de mo-
gelijkheden: logistiek@thevin-
tagestore.eu of belt u met 023-
7600440.

‘I Love TopPop’ in Patronaat
Regio - Na de succesvolle 
shows ‘I love 84’, ‘I love X-mas’, ‘I 
love Pink’ en ‘I Love Malle Bab-
be’ presenteert Theatergroep 
Eglentier, alweer in samenwer-
king met de band ‘Als de Brand-
weer’, een nieuw spektakel in 
Patronaat. I Love TopPop is een 
muzikale en theatrale homma-
ge aan legendarische televisie-
programma’s uit de tijd van Top-
Pop met de memorabele optre-

dens uit die tijd, live neergezet 
op het grote podium. De kaart-
verkoop voor dit feest der her-
kenning op 10, 11 en 12 decem-
ber is gestart via het Patronaat.

I Love TopPop belooft een krank-
zinnige reis te worden door ons 
collectieve geheugen met veel 
theater, zang en dans.
Hits van Donna Summer, Iggy 
Pop en vele anderen passeren 

Diverse activiteiten Koninklijke 
NVVH Vrouwennetwerk

Regio - Het Koninklijke NVVH 
Vrouwennetwerk heeft nog di-
verse activiteiten in petto voor 

augustus. Op donderdag 6 au-
gustus is vanaf 10.30 uur een 
gezellige koffieochtend in thee-

de revue. Terug in de tijd met Ad 
& Penney: een avond om niet te 
missen. 
I Love TopPop op 10, 11 en 12 
december 2015 in Patronaat, 
Zijlsingel 2 te Haarlem. De voor-
stelling is geschreven door Jos 
Ahlers en geregisseerd door 
Marcel Kragt.
De hits worden gespeeld door 
‘Als De Brandweer,’  aangevuld 
met acteurs van de theatergroep. 
Aanvang 20:45 uur. Kom op tijd, 
mis niets. Kaarten: www.patro-
naat.nl of www.eglentier.nl 

huis De Cruquius. Wilt u ken-
nis maken met deze actieve 
55+ vrouwenvereniging, kom 
dan ook een kopje koffie drin-
ken. Het bestuur is aanwezig 
en heet u van harte welkom. Op 
woensdag 12 augustus wordt 
met de fietsclub een mooie fiets-
tocht gemaakt van ongeveer 35 
km in de omgeving van Weesp. 
Met de museumclub een bezoek 
aan het het Noord-Veluws Mu-
seum in Nunspeet op woensdag 
19 augustus. En op woensdag 26 
augustus vanaf het Houtplein in 
Haarlem om 09.30 uur een fiets-
tocht van de Houtrakroute van 
ongeveer 25 km. Voor meer in-
lichtingen over deze actieve 55+ 
vrouwenvereniging en deelname 
aan deze activiteiten kunt u bel-
len: tel. 023 5477486 of kijk op de 
website  www.nvvh.nl
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Storm hield ook huis in 
Meer in Bosch
Heemstede - In de Heemste-
der van vorige week stond een 
reportage over de zomerstorm 
zaterdag 25 juli. Peter van Dam 
stuurde de redactie nog enke-
le foto’s van de stormschade in 
Meer en Bosch.  Peter van Dam: 
“Aan de waterkant van het wa-

tertje wat over Meer en Bosch 
loopt, stond een dubbele rij gi-
gantisch hoge populieren.
Die waren in 1974 toen ik in de 
Meer en Boslaan kwam wonen 
al groot. Afgelopen jaren zijn er 
twee of meer omgewaaid maar 
de grote klap kwam tijdens de 

storm van die zaterdag. In een 
keer is een hele rij en nog enke-
le losse bomen met wallenkant 
en al omgewaaid.
De ravage is enorm omdat di-
verse omvallende bomen in het 
westelijker gelegen bos schade 
aanrichten”. 

Tourwinnaars uit Heemstede
en Bennebroek

Heemstede – Het was ei-
genlijk geen echte verrassing 
dat Chris Froome de Tour de 
France won. Bijna alle inzen-
ders van het de Tour-spel in 
de Heemsteder hadden die 
naam dan ook goed. Een en-
keling voorspelde dat Con-
tador het wereldberoem-
de fietsevenement zou win-
nen. Dat was niet het ge-
val. Froome dus, die de laat-
ste gele trui droeg in de Tour. 
Een blije winnaar! Blije win-
naars hopelijk in Heemste-
de en Bennebroek. Er zijn drie 
inzenders geloot uit de stapel 
goede voorspellingen en dat 
zijn: mevrouw A.A. Keijzer-
van Dijk, Gerard Venhuizen en 
mevrouw C. Hermans-Klaver. 
Wat hebben zij gewonnen? 
Mevrouw Keijzer-van Dijk 
uit Heemstede wint de prijs 
die GSV beschikbaar stelde: 

een seizoen gratis sporten! In 
overleg met GSV kiest u een 
sport of bezigheid die u leuk 
vindt. Gerard Venhuizen uit 
Heemstede mag een mooie 
hogedrukfietspomp in ont-
vangst nemen, beschikbaar 
gesteld door Rijwielspecialist 
Hart van de Zandvoortselaan. 
Mevrouw  C. Hermans-Klaver 
uit Bennebroek kan zich een 
week lang sportief uitleven 
bij Fit4Lady, een de gezellige 
sportschool alleen voor vrou-
wen, gevestigd in de Raad-
huisstraat te Heemstede. De 
drie winnaars zijn al op de 
hoogte gebracht. Aandacht 
aan de prijsuitreiking volgt in 
de Heemsteder van volgende 
week. Allen gefeliciteerd en 
GSV, Rijwielspecialist Hart en 
Fit4Lady natuurlijk veel dank 
voor het beschikbaar stellen 
van de leuke prijzen!

Tuintje op 
Camping 
Vogelenzang

De familie Lens vertoeft al 
vele jaren op Camping Vo-
gelenzang en stuurde de 
redactie een impressie van 
hun tuintje op de camping. 
En daar geniet de familie ie-
dere keer weer van.

Restaurant 139 heropent in stijl en 
met livemuziek na zomersluiting
Heemstede – Na drie weken 
zomersluiting opent Restaurant 
139, aan de Zandvoortselaan in 
Heemstede, woensdag 5 augus-
tus weer de deuren. Dit doen zij 
in stijl: de opening wordt name-
lijk gevierd met een leuk feest 
waarbij gasten kunnen genie-
ten van een open bar en culinai-

re tapas voor 30,00 per persoon. 
Zangeres AINA is aanwezig, 
bekend van Gitaarlem en 3FM, 
met sfeervolle livemuziek. Eige-
naresse Christa van der Schoot 
en chef Alvaro Santiago Caro en 
hun team staan te trappelen om 
weer te beginnen. Zij zijn trots 
dat hun Spaanse concept zo‘n 
succes is in Heemstede en kij-
ken uit naar de tweede helft van 
2015.
Bij Restaurant 139 kunt u genie-
ten van een moderne Spaanse 
keuken in de vorm van tapas of 
à-la-carte gerechten. Deze wor-
den vergezeld door mooie inter-
nationale wijnen die met zorg bij 
de gerechten worden geselec-
teerd. Ook kunt u bij 139 terecht 
voor catering opdrachten voor 
uw speciale gelegenheden thuis 

of op locatie. Voor reserveringen 
bel 023-7430634 of bezoek on-
ze website: www.restaurant139.
nl In de maand augustus biedt 
Restaurant 139 de lezers van 

de Heemstede graag een vier-
gangen verrassingsmenu aan 
voor 35,00 i.p.v. 39,50. Graag de-
ze aanbieding bij uw reservering 
vermelden.





Tuinwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde

Heemstede – De Heemsteder ontvangt dit jaar 
weer de mooiste inzendingen voor de tuinwed-
strijd met Tuincentrum de Oosteinde. En daar is 
de redactie erg blij mee. De liefde en passie voor 
tuinieren stralen ook weer van deze foto’s af, af-
komstig van de familie Stam. Een prachtige weel-
derige tuin met veel groen en bloemen, dan heb 
je ook eer van je werk.  Piet Stam: “ Heemstede wil 
graag meer groen in de gemeente. Wij wonen zelf 
in dit dorp te midden van veel groen van onze ei-
gen tuin aan de Schouwbroekerstraat. Een ware 
oase van rust en groen”. De fraaie foto’s spreken 
boekdelen. De kleine vijver met waterlelies en de 
klimop die over de tuin ‘hangt’, geven het groen-
effect nog een extra zetje. En met het warme zo-
merweer van de komende dagen is het nog eens 
extra genieten van de planten en bloeiende bloe-
men, zoals hortensia’s, zonnebloemen, geraniums 
en zelfs een oleander. Zo is het heerlijk toeven op 
het terras in dit kleine groene hart. 

“Onze tuin is een oase 
van rust en groen”

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

Heemstede – En dan de inzending van Els Nelis, die woont aan de Wasserij 
Annalaan. Een prachtig smaakvol decoratief ingerichte tuin. Els Nelis vertelt 
trots: “Omdat ik zo vaak complimenten krijg over mijn tuintje, kreeg ik het 
idee om maar eens een paar foto’s op te sturen. Ik woon nu 5 jaar met veel 
plezier in Heemstede. De tuin was een grote overwoekerde wildernis, dus 
toen dat opgeruimd was kon ik met een ‘lege’ tuin beginnen. De foto’s laten 
zien wat het uiteindelijk geworden is. Zelf ben ik er erg blij mee en geniet 
er iedere dag weer van!” 

“Omdat ik zo vaak 
complimenten krijg 

over mijn tuintje”
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Prachtige wens vervuld 
voor Mirjam de Ronde
Heemstede – Mirjam de Ron-
de kreeg afgelopen maandag de 
dag van haar leven. Via ‘Stich-
ting Ambulancewens’ mocht zij 
met haar man en zoon een ge-
heel verzorgd dagje naar de 
Apenheul in Apeldoorn. Dit ini-
tiatief werd mede mogelijk ge-
maakt dankzij haar verzorgen-
den in huis Kennemerduin van 
Zorgbalans: Petra en Monique. 
Mirjam is 53 jaar en heeft MS 
(Multiple Sclerose). MS is een 
aandoening van het centra-
le zenuwstelsel, dat bestaat uit 
het ruggenmerg en de herse-
nen. Als gevolg van deze ziekte 
ligt zij al 25 jaar op bed. Tot voor 
twee jaar geleden kon zij nog 

thuis verzorgd worden, maar ligt 
nu in huis Kennemerduin aan de 
Herenweg. Haar verzorgenden 
Petra en Monique kwamen op 
het idee haar op te geven voor 
een wens bij ‘Stichting Ambu-
lancewens’. Petra: “Het was in 
die warme zomerweek met 38 
graden Celsius, dat Mirjam een 
beetje triest was. Met die hitte 
lag ze maar op bed, een beetje 
televisie te kijken, want ze kan 
niet zo veel. Wel gaat ze nog we-
kelijks naar de nagelverzorging 
in het tehuis. In die 25 jaar dat 
ze op bed ligt is ze nooit meer 
weggeweest. Dit bracht ons op 
het idee haar op te geven voor 
een wens. Binnen een uur wer-

den we teruggebeld dat ze een 
dagje naar de Apenheul mocht. 
Dit hadden we niet verwacht en 
zeker niet zo’n snel antwoord. 
Samen met haar man en 31-ja-
rige zoon zou ze met een speci-
aal uitgeruste ambulance opge-
haald worden. En de weersver-
wachting gaf al aan dat maan-
dag 3 augustus een zonnige en 
warme dag werd.“ Mirjam was 
dolenthousiast. Toen ze hoor-
de dat het ook nog een zonni-
ge dag zou worden, zei ze glim-
lachend: “Ik moet toch een en-
geltje op mijn schouder heb-
ben!” Monique vult aan: “Mir-
jam is zo’n prachtmens, ze heeft 
zo’n ontzettend gevoel voor hu-
mor. Dit maakt haar dat ze een 
positieve kijk op het leven houdt. 
Ze kijkt graag naar Geer en Goor, 
daar moet ze altijd hartelijk om 
lachen. Voor ons als verzorgen-
den is dit een voorrecht om zo-
iets voor haar te mogen doen 
en te betekenen, ze verdient het 
zo. Ze heeft op deze manier dan 
echt iets om naar uit te kijken.” 
Petra: “Ik vind het fantastisch dat 
er zulke mooie initiatieven ont-
plooid kunnen worden via orga-
nisaties als ‘Stichting  Ambulan-
cewens’. Als je zo langdurig ziek 
bent als Mirjam zijn juist dit de 
momenten waarmee je iemand 
blij maakt en waarvan iemand zo 
intens kan genieten. En daar ge-
nieten wij net zo van en maakt 
van ons beroep zulk dankbaar 
werk!” Meer informatie over 
Stichting Ambulancewens op 
www.ambulancewens.nl. 

Bart JonkerMirjam te midden van verzorgenden Monique (links) en Petra (rechts).

Foto: bartjonkerproductions@yahoo.com

Maak een ontdekkingsreis in het 
Weekend van de Wetenschap
Heemstede - Een ontdekkings-
reis maken door de wereld van 
de wetenschap? Dat kan tij-
dens het Weekend van de We-
tenschap op 3 en 4 oktober.  Een 
weekend van 48 uur dat volledig 
in het teken staat van weten-
schap en technologie. Tijdens 
dit weekend kunnen door heel 
Nederland bedrijven, instituten, 
universiteiten, (onderzoeks)in-
stellingen en musea backsta-
ge bezocht worden. Inmiddels 
hebben al 175 organisaties zich 
aangemeld die hun deuren voor 
het publiek openstellen tijdens 

dit weekend, die normaal geslo-
ten zijn.  Door het hele land wor-
den activiteiten georganiseerd 
voor jong en oud. Het  Weekend 
van de Wetenschap is het podi-
um van de toekomst. Het doel is 
om Nederland te laten ervaren 
hoe belangrijk, interessant en 
innovatief deze vakgebieden zijn 
en wat de onmisbare bijdrage 
is aan onze toekomst.  Het lan-
delijke Weekend van de Weten-
schap, georganiseerd door NE-
MO, wordt mede mogelijk ge-
maakt door het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Weten-

schap. Maar vooral dankzij de 
vele organisaties die tijdens dit 
weekend hun deuren voor het 
publiek openen. Vorig jaar be-
zochten ruim 130.000 bezoekers 
een van de 191 deelnemende or-
ganisaties van het Weekend van 
de Wetenschap met meer dan 
1200 activiteiten.  Ook in en rond 
Heemstede nemen dit jaar weer 
organisaties deel. Ga bijvoor-
beeld backstage in de gezond-
heidszorg. Zo opent SEIN (Stich-
ting Epilepsie Instellingen Ne-
derland) aan de Achterweg 5 in 
Heemstede haar deuren. SEIN 

Twee computer-
cursussen voor senioren
Heemstede - Veel senioren 
weten inmiddels wel hoe ze 
met een computer om kunnen 
gaan. Toch is het altijd fijn om 
de beginselen snel en efficiënt 
onder de knie te krijgen door 
de duidelijke en geduldige uit-
leg van een docent.  Bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede starten na de zo-
mer twee cursussen voor star-
tende senioren:

Internet en e-mail, aan de orde 
komen de basisvaardigheden 
met aandacht voor theorie: wat 
is Internet? Wat is surfen? Wat 
is e-mail? Er wordt ook geoe-
fend met surfen en e-mailen. 
Basiskennis van Windows is 
beslist nodig. Deze cursus start 

op woensdag 9 september van 
13.00 tot 15.30 uur.
Computergebruik – basis is 
speciaal voor startende com-
putergebruikers. In drie on-
derdelen worden de basisbe-
ginselen aangeleerd en geoe-
fend: het besturingssysteem 
Windows, Internet & e-mail, 
en tekstverwerken met Word. 
Start: vrijdag 18 september van 
13.30 tot 15.30 uur. 
Beide cursussen worden gege-
ven bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. 
Kijkt u eens op onze websi-
te www.casca.nl voor meer in-
formatie. Opgeven kan ook via 
de website of telefonisch op 
werkdagen tussen 9 en 13 uur: 
tel. 023-548 38 28 kies 1.

Veel reacties 
Hein Berghoef
Heemstede - De oproep voor 
Hein Berghoef, die twee we-
ken geleden in de Heemste-
der stond, heeft diverse reacties 
opgeleverd. Het was de in Au-
stralië wonende Dick Keessen 
die zijn jeugdvriend zocht. In 

Aalsmeer geboren en later ver-
huisd naar Heemstede, dat moet 
de ‘route’ zijn geweest die Hein 
Berghoef aflegde.
Dick Keessen is erachter geko-
men dat zowel Hein als zijn echt-
genote Nan nog leven én con-
tact zullen leggen.
Zij wonen inderdaad in Heem-
stede, op de Beethovenlaan. Een 
oproep in de Heemsteder; suc-
ces verzekerd!

Heemstede - Fotograaf Edith 
Lambermon exposeert in de 
Burgerzaal van het Raadhuis 
van Heemstede met haar por-
tretserie ‘Heemstedenaren on-
der Japanse bezetting’.
Deze portretserie werd eerder 
dit jaar geëxposeerd in de Bi-
bliotheek van Heemstede. Wet-
houder Christa Kuiper opent op 

Expositie in het Raadhuis:
Heemstedenaren onder 
Japanse bezetting

dinsdag 11 augustus om 16.00 
uur officieel de expositie. Daar-
na licht fotograaf Edith Lamber-
mon haar fotoproject en haar 
werkwijze toe. Mevrouw Heleen 
Smit gaat deze middag in op het 
leven in de kampen. De exposi-
tie is van 5 tot 29 augustus in de 
Burgerzaal te zien. De toegang 
is vrij.

is een kennis- en expertisecen-
trum voor mensen met epilep-
sie en verwante aandoeningen.  
Vorig jaar nam SEIN voor het 
eerst deel aan het Weekend van 
de Wetenschap  onder het mot-
to ‘Kom bij SEIN speuren naar 
je brein’. Hier ontdek je precies 
hoe je hersenen werken.  Of mis-
schien wil je backstage bij cul-
tuur. Zo organiseert het Teylers 
Museum in Haarlem leuke ac-
tiviteiten.Daar kun je een eigen 
grammofoonplaat maken, le-
ren DJ’en of een zelfontworpen 
3D-print maken. Voel je meer 
voor techniek en wetenschap? 
Dan kun je terecht op 3 oktober 
in Museum de Cruquius. Wees 
daar getuige van de show ‘Vuur 
en IJs’ door Mad Science. Gega-
randeerd spektakel, waar span-
nende showmomenten elkaar 

opvolgen.  Nieuwsgierig gewor-
den? Kijk voor alle deelnemen-
de organisaties op www.hetwee-
kendvan dewetenschap.nl.

Bart Jonker

Regio - De kunstexpositie op 
huis Leyduin in Vogelenzang 
kan nog steeds bezocht worden. 
De openingstijden zijn tot 14 au-
gustus 2015 gewijzigd. ‘Afslag 
Leyduin’  is een expositie van 
De Vishal op locatie met kun-
stenaars Corrie Swaak (fotogra-
fie),  Erik de Bree (collages) en 
Helmuth van Galen (schilderij-
en). Thema’s  in het werk van de 

kunstenaars zijn de landschap-
pen van verdwenen werelden, 
het landschap van patronen en 
imaginaire landschappen.
De expositie kunt u tot 14 au-
gustus op werkdagen bekijken 
van 10.00-12.00 uur Entree: 2,50 
pp . U vindt Huis Leyduin aan de 
Leidsevaartweg tussen nummer 
49 en 51, Heemstede. Parkeer 
op de parkeerplaats en volg de 

Gewijzigde openingstijden 
expositie Leyduin

borden.  U wandelt er binnen 
een paar minuten heen.
Fotograaf: W. Apswoude

Foto: Entree Huis Leyduin
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via www.theater-haarlem.nl, de 
dagkassa Philharmonie, Lange 
Begijnestraat 11 in Haarlem, tel. 
nr. 023-5121212, of via VVV-tic-
ketbox aan de Grote Markt 2.

Antiek- en
brocantemarkt
Zondag 6 september in de 
Jan van Goyenstraat, 11-17 uur. 
Div. Kramen. Informatie bij An-
neke: 023 – 5295991.

Stadswandeling
Vrijdag 7 augustus Luuk Wil-
mering in dialoog met Kees Ver-
wey. Aanv. om 14:00 uur bij Mu-
seum Haarlem, Groot Heilig-
land 47 in Haarlem. Deelname 
alleen door aanmelding via 06 
- 16410803 op werkdagen van 
9:00 tot 10:00 uur en van  18:00 
tot 19:30 uur of via: gildewan-
delingen@gmail.com

‘Oude’ agenda

Helaas zijn vorige week 
oude ‘items’ blijven staan 
in de agenda. Met een 
aantal data die al wa-
ren gepasseerd op de 
dag van uitgifte (29 juli jl) 
leek de agenda niet actu-
eel. Dat was hij wél met 
uitzondering dus van de 
items die er uitgehaald 
hadden moeten worden.
Excuses van de redactie. 

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

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

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

Sportevenement
Zaterdag 1 t/m 9 augus-
tus Open Tennistoernooi HBC 
Heemstede, Sportparklaan. 

Zaterdag 15 augustus
Kennemer Zweefvlieg Club 
viert 70-jarig bestaan. Aan-
vang 10.00 tot 17.00 uur. Toe-
gang vrij. De locatie vindt u 
op Vogelaardreef 21 in Noord-
wijk. (Ingang van het vlieg-
veld in de bocht van de Vogel-
aardreef.)  Meer informatie op 
www.kcz.nl.

Tentoonstellingen/
exposities
T/m 20 augustus Werk van 
KZOD-leden in de Galerie Ar-
ti-Shock in de Schoolstraat 
26, Rijswijk. Zie www.kzod.
nl, www.facebook.com/kunst-
zijonsdoel  en www.galerie-

arti-shock.nl.

Tot 16 september, tijdens 
openingsuren van de Bibli-
otheek, foto’s van Mandy 
Schoorl. Onderwerp: Afrika.
Loc: Julianaplein 1, Heemste-
de. Geen entree. www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl
Tel. 023-5115300.

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

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

Expositie
Wo 5 tot za 29 augustus
‘Heemstedenaren onder Ja-
panse bezettting’ Portretserie 
van fotograaf Edith Lamber-
mon. Locatie: Burgerzaal van 
het Raadhuis, Raadhuisplein 
1 in Heemstede. Vrije toegang.

Tot vrijdag 14 augustus
Expositie ‘Afslag Leyduin’ op 
huis Leyduin. Op werkdagen  
van 10.00-12.00 uur. Entree: 
2,50 pp .
Locatie: Huis Leyduin, Leidse-
vaartweg tussen nummer 49 
en 51, Heemstede. 

Theater
Vrijdag 28 aug t/m zondag 
30 aug ‘Cirque Stiletto 3’ 
met Karin Bloemen en de 
Wëreldbänd. Stadsschouw-
burg, Wilsonplein 23, Haar-
lem. Aanvang vrijdag 28 en 
zaterdag 29 augustus 20.15 
uur, zondag 30 augustus 15.00 
uur. Info en kaarten (v.a 35,-) 

AgendA

(24 juli tot en met 30 juli 2015)

Huwelijken:
René A.M. Zandgrond & Karima van Rooijen

Sander W. Jager & Jolien van der Meij

Geboorten:
Florian T. Vermolen zoon van B.J. Vermolen &  A.J.I. van der Hulst

Burgerlijke Stand
Heemstede

Heemstede - Marenka Groenhuijzen liet haar oog vallen op 
deze dagpauwoog (Aglais io), die deze zomer in veel Heem-
steedse tuinen is waar te nemen. Deze prachtige dagvlinder 
is een opvallende verschijning door de twee grote ogen op de 
achtervleugels. De oogvlekken hebben een verdedigingsfunc-
tie. Doordat de vlinder snel de vleugels open- en dichtklapt 
worden deze ogen zichtbaar. Deze schrikken vijanden, zoals 
vogels, af. De onderzijde van de vlinder is nagenoeg zwart. 
De vlinder leeft bijna een jaar en overwintert op zolder en 
schuurtjes. De rupsen zijn harig en zijn vaak te vinden op 
brandnetels.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Zomerfoto
De dagpauwoog

Heemstede - U kunt een wan-
delgroep begeleiden op regel-
matige en vrijwillige basis 1 of 
2 keer per maand,  tijdens de 

aantrekkelijke, laagdrempeli-
ge Gezond Natuurwandelingen 
op landgoed Leyduin op woens-
dag van 10.00 - 11.00 uur. Elke 

week wordt - het hele jaar door - 
op dezelfde plaats en tijd verza-
meld voor een gratis wandeling 
van een uur. De route kan vari-
eren en de wandeling gaat al-
tijd door. Onderweg wordt af en 
toe even stil gehouden om te ge-
nieten van de omgeving. Na de 
wandeling is er koffi e en thee. 
Per groep zijn er twee vrijwilli-
gers nodig. Zij maken deel uit 
van een sportieve, enthousias-
te groep vrijwilligers en krijgen 
goede ondersteuning. 
Meer informatie over het bege-
leiden van de wandelingen geeft  
Marja Tol u graag. Haar e-mail-
adres is: mtol@casca.nl. Of belt 
u op dinsdag, woensdag of don-
derdag tussen 9 en 13 uur: tel. 
(023) 548 38 28 kies 1.

‘La cucina povera’: de basis 
van de Italiaanse keuken
Heemstede - De Italiaanse keu-
ken omvat de inheemse kook-
kunst van het Italiaanse schier-
eiland. Deze keuken is zeer ge-
varieerd en seizoensgebonden. 
Er wordt veel belang gehecht 
aan het gebruik van verse ingre-
diënten. Elk gebied heeft zijn ei-
gen specialiteiten. De basis voor 

de hedendaagse Italiaanse keu-
ken werd gelegd door Pellegri-
no Artusi. Hij had de opvatting 
dat zelfs een arme Italiaan het 
plezier van goed eten kon on-
dervinden. Hierin werd hij be-
invloed door de fi losofi e van de 
‘la cucina povera’ . Vrij vertaald 
betekent dit “armeluis keuken”. 

Deze kookstijl is gericht op het 
ten volste benutten van ingredi-
enten en staat aan de basis van 
de Italiaanse keuken. De culinai-
re cursus ‘Een kijkje in de Itali-
aanse keuken’ wordt gegeven in 
de professionele leskeuken bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede en start op woens-
dag 23 september van 19.30 tot 
22.30 uur. Opgeven kan via de 
website www.casca.nl of telefo-
nisch op werkdagen tussen 9 en 
13 uur: tel. 023-548 38 28 kies 1.
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Heemstede

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

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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

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

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

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

Snel geholpen worden?
Maak een afspraak!

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Melding verwijdering bomen 
 Zeekoetpad

Schapen naar Groenendaal
Intocht zondag 9 augustus

Komt dat zien! Op zondagochtend 9 augustus 
komt een kudde van ongeveer 100 schapen 
vanuit Aerdenhout naar Heemstede over de 
openbare weg naar Heemstede. De kudde volgt 
de volgende route: via de Mr. H. Enschedeweg, de 
voormalige Trambaan/Marius Bauerlaan, rechtsaf 
de Oosterduinweg op, over de rotonde naar 
de Zandvoorterweg (N201), onder het station 
door, rechtsaf de Leidsevaartweg op, over de 
eerste brug naar de Eijkmanlaan, Herenweg, Van 
Merlenlaan, Vrijheidsdreef. 
(NB: De Vrijheidsdreef wordt voor de kudde opengesteld, 
maar is niet toegankelijk voor publiek).
Op het kaartje ziet u de route en de globale tijden. 
De tijden zijn indicatief. Het vertrek tussen 8:00 en 
8:30 is zeker, maar we weten niet hoe snel de dieren 
lopen. 

Verkeer
De intocht is vroeg op zondagochtend om overlast 
voor het verkeer tot een minimum te beperken. 
Tijdens de intocht zorgt de gemeente voor 
ondersteuning met onder andere verkeersregelaars 
en een aantal vrijwilligers die de kudde mede 
begeleiden. Hoewel de kudde slechts korte tijd 
op de bepaalde weggedeeltes zal lopen kan 
het verkeer hiervan enige hinder ondervinden. 
Op het moment dat de kudde eraan komt zal 
tegemoetkomend verkeer gevraagd worden even 
te wachten. De weg blijft uiteraard gewoon open 
voor hulpdiensten. 

Schapen als tuinman
De gemeente zet de schapen vooralsnog als proef 
in, onder meer om het bos van kleine esdoorns te 
ontdoen. Daarnaast eten schapen ook bramen en 

brandnetels. Met hun hoeven ploegen ze de aarde 
meer om dan runderen; dit heeft een positief effect 
op de bodemsamenstelling. De schapen blijven tot 
en met donderdag 13 augustus in het bos. 
Op maandag zijn zij in het noordelijke deel 
(het deel waar honden los mogen). In verband 
hiermee is dit losloopgebied op maandag 
10 augustus van 9.30 tot 17.30 uur niet 
toegankelijk voor honden. 
Dinsdag tot en met donderdag is de kudde in het 
zuidelijk deel ‘aan het werk’. Op vrijdagochtend 
14 augustus, na de ochtendspits, zullen de schapen 
weer vertrekken. De exacte route en tijden worden 
mede bepaald op grond van de ervaringen met de 
intocht. Hierover volgt nog nader bericht.

Kijk voor meer informatie en een vergroting van het 
kaartje op www.heemstede.nl. 
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De dorpspomp werkt weer!
Feestelijke ingebruikname vrijdag 14 augustus
Na de opknapbeurt van het pleintje in de 
Raadhuisstraat kan er nu ook weer water getapt 
worden uit de dorpspomp! Op vrijdag 14 augustus 
tussen 16:00 en 18:00 uur zullen wethouder 
Pieter van de Stadt en Edward van der Zwaag, 
voorzitter van de stichting Dorpspomp, de pomp 

officieel in gebruik nemen. Rond dit officiële 
moment worden extra activiteiten georganiseerd 
op het plein. Iedereen is van harte uitgenodigd bij 
dit feestelijke moment aanwezig te zijn.

Voor deze gelegenheid zorgen de ondernemers 
rond de pomp voor een feestelijke aankleding 
van het plein. Chocolaterie (en ijssalon) Van Dam 
en de restaurants Tante Bep, Grut en Groot, de 
Pasta Box en La Via staan op het plein met mooie 
aanbiedingen. De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door drie zangeressen.

Na de opknapbeurt is in de Raadhuisstraat een 
gezellig plein ontstaan. De horeca-ondernemers 
hebben hier terrassen geopend die deze zomer 
druk worden bezocht. De dorpspomp heeft een 
prominentere en centralere plek gekregen. Met de 
feestelijke ingebruikname wordt de pomp op 
14 augustus weer in ere hersteld.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

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

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

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

Verleende omgevingsvergunning 
- Bosuilplein 1 t/m 10, Hazepad 1 t/m 15 
 en Eekhoornlaan 11 t/m 103, verzoek 
 brandveilig gebruik voor nieuwbouw, 
 woon- en dagbesteding op Hartekampterrein, 

Wabonummer 25638, ontvangen 20 juli 2015 
 (uitgebreide procedure)
- Melchior Treublaan 8, het kappen van 7 beuken 

en 1 conifeer, Wabonummer 25735, ontvangen 
21 juli 2015 (reguliere procedure)

- Herenweg 211, plaatsen 2 dakkapellen, 

Wabonummer 25766, ontvangen 22 juli 2015 
(reguliere procedure)

- Herenweg 121, het plaatsen van een dakkapel 
op het achterdakvlak, Wabonummer 25808, 
ontvangen 23 juli 2015 (reguliere procedure)

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

dakkapel op het zijgeveldakvlak, Wabonummer 
25733,verzonden 31 juli 2015

- Melchior Treublaan 6, het kappen van 3 beuken, 
Wabonummer 24950, verzonden 31 juli 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Glipper Dreef 199, plaatsen trap in ruïne, 

Wabonummer 25025, ontvangen 13 juli 2015. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Omgevingsvergunningen

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Melding verwijdering gemeentelijke bomen Zeekoetpad
Bij de recente storm van 25 juli zijn diverse gemeen-
telijke bomen gesneuveld. Ook zijn er door de storm 
meerdere bomen instabiel geworden. Deze bomen 
moeten nu alsnog direct verwijderd worden. 
Aangezien dit een uitzonderlijke (nood)situatie 
is, is het niet mogelijk om het verwijderen van de 
bomen vooraf te publiceren. Wanneer er voldoende 
ruimte is, wordt op dezelfde plaats komend najaar 
of voorjaar een nieuwe boom aangeplant. 

Zeekoetpad
Ter plaatse van het Zeekoetpad is een grote 
Italiaanse populier omgewaaid. We kunnen de 
gezondheid van de andere populieren die hier staan 
niet garanderen. Daarom zal de afdeling Uitvoering 
Openbare Ruimte van de gemeente Heemstede de 
volgende bomen op zeer korte termijn verwijderen: 
8 Italiaanse populieren, 2 Canadese populieren en 1 
acacia. In overleg met de direct betrokken bewoners 

uit Heemstede en Aerdenhout wordt bekeken wat 
er voor deze bomen in de plaats komt.

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen reageren via 
gemeente@heemstede.nl Deze publicatie is een 
aankondiging van feitelijk handelen, waarop geen 
mogelijkheid tot bezwaar is.

Motor in aanhanger 
slaat op hol

Heemstede – Een aanhanger in 
een garage aan de Glipperweg 
in Heemstede is vrijdagmiddag 
op hol geslagen. Rond half drie 
begon de motor in de aanhan-
ger vreemd te doen. De bak van 
de aanhanger ging omhoog en 
de accu begon te smeulen.
De draden werden doorgeknipt 
en de brandweer werd erbij ge-
haald. De bak van de aanhan-
ger was vanwege het gewicht 
van een graafmachine die erop 
stond naar achteren geslagen. 
Omdat de aanhanger in de ga-
ragebox stond kon deze ook niet 
zo snel meer naar beneden. De 
brandweer heeft geassisteerd 
om de aanhanger weer op alle 
wielen te krijgen.

Fotografie:
Michel van Bergen

Cursus schrift bij Casca
Heemstede - Het schrift ont-
stond meer dan 5000 jaar gele-
den in het Nabije Oosten.
In een cursus door docente Dia-
na de Wild wordt uitgelegd hoe 
de oudste schriften, het spijker-
schrift en de hiërogliefen, zijn 
ontstaan. Diana vertelt hoe deze 
schriften in elkaar zaten, waarop 
en waarmee geschreven werd 
en hoe het schrift aangeleerd 
werd.
Daarnaast worden verschillen-
de teksten (in vertaling!) gele-
zen uit het oude Nabije Oos-
ten en Egypte. Het eerste schrift 
van Europa was het Lineair A op 
Kreta. Helaas kan dat nog niet 
gelezen worden, maar de opvol-
ger ervan, het Lineair B, wel. In 

de cursus besteedt Diana aan-
dacht aan de ontcijfering van 
het Lineair B en kijkt ze met u 
naar wat de teksten u kunnen 
vertellen.
Als laatste komt het huidi-
ge schrift, het alfabet, aan bod, 
dat via de Feniciërs, de Grieken 
en de Etrusken uiteindelijk ont-
staan is.

De cursus ‘Schrift en schrijvers 
in de Oudheid’ start bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede op maandag 28 septem-
ber van 14.00-16.00 uur. U kunt 
zich nu al opgeven via www.cas-
ca.nl of bel: (023) 548 38 28 kies 
1 op werkdagen tussen 9 en 13 
uur.
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