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Heemstede - “Onze tuin licht rondom onze wo-
ning en is ongeveer 500 meter groot. De hoge bo-
men daarachter zijn van de buren. Om de tuin ook in 
de winter  aantrekkelijk te houden is het ingericht met 
veel groene planten, buxus en coniferen. Na de win-

“Veel vaste planten het hele jaar door,
ook blij met aardbeien en de bessenboom” 

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

ter begint de lente met sneeuwklokjes, winterakonietjes gevolgd door talrijke bijzonde-
re bolgewasjes die je niet overal tegenkomt. Veel insectenvriendelijke planten en bollen 
staan er in zoals deze grootbloemige alliums.De vele vaste planten bloeien het hele jaar 
door met in de zomer de éénjarige plantjes er tussen.
Ook zijn we heel blij met onze aardbeien en de bessenboom. Dat ook de vele vogelsoor-
ten hier graag een besje en aardbei meepikken vinden we geen ramp maar de vraat van 
de vele (naakt)slakken is heel erg dit jaar. Het werk aan de tuin doe ik zelf”, aldus Jan van 
Bentem, wonend aan de Van Lentsingel in Heemstede.

Doet u ook mee aan de tuinenwedstrijd? Een kleine(re) tuin maakt nét zoveel kans op pu-
blicatie en het winnen van de prijs, als een grote tuin. Als er maar met liefde aan wordt en 

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

“Veel vaste planten het hele jaar door,
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Spierballen van Yuri van Gelder
Het ‘Vergeten kind’ speelt in de Linnaeushof
Bennebroek – Een heerlijke 
lange dag voor 166 kinderen 
die donderdagochtend naar 
de Linnaeushof kwamen. Al-
leen die bustocht al, daarin 
maak je al snel vriendjes. Om 

samen van die superglijbaan 
af te gaan, samen de boot in 
of in de luchtskelters hoog 
te vliegen. Dat is super. Het 
mooiste is misschien nog wel 
jezelf omhoog trekken in de 

Toffe Toren. Krijg je spierbal-
len van net als Yuri van Gel-
der. Het leuke van de Lin-
naeushof is nog altijd dat op 
welk toestel je ook zit, je alles 
zelf in beweging moet zet-

ten, er is niks elektrisch, me-
chanisch of automatisch aan. 
Dat merk je wel als je terug 
bent in de bus. Vera van der 
Plas vertelt dat de kinderen 
op pad zijn  met  ‘Het Verge-
ten Kind’, de vroegere Guusje 
Nederhorst Foundation  die 
gevluchte, mishandelde, ver-
stoten, misbruikte en ver-
waarloosde kinderen helpt. 
“In samenwerking met on-
der meer het gezellige park 
Linnaeushof, ons team vrij-
willigers en onze BN’ers als 
ambassadeurs, gaan wij de-
ze zomer weer met duizen-
den kinderen  een dagje naar 
buiten en lekker spelen, om 
voor héél even alle zorgen te 
vergeten.” Het Vergeten Kind 
maakt zich hard om de leef-
kwaliteit van kinderen ín de 
opvang te verbeteren. Plezier 
beleven. Helaas verblijven er 
in Nederland jaarlijks onge-
veer 38.000 kinderen in op-
vanglocaties. Zij vinden dat 
deze kinderen dezelfde kan-
sen verdienen als een kind 
dat thuis opgroeit en daar-
om zetten zij zich breed in 
om het welzijn van deze kin-
deren te verbeteren. Het park 
stelt haar attracties een vol-
le dag ter beschikking aan 
kinderen die naar alle waar-
schijnlijkheid nooit of zelden 
in een pretpark zijn geweest. 
Het biedt deze kinderen een 
dagje uit om lekker buiten te 
kunnen spelen en voor héél 

even alle zorgen te vergeten. 
Eén dagje geen zorgen in 
Linnaeushof. Voor de 38.000 
kinderen in opvanglocaties 
in Nederland is de zomerva-
kantie letterlijk 6 weken ‘uit-
zitten’. Opvanglocaties heb-
ben door teruglopende sub-
sidies steeds minder budget 
voor een leuk uitje, wat in-
houdt dat kinderen de vaak 
sober ingerichte opvangloca-
ties zelden tot nooit verlaten. 
En dan duurt een zomerva-
kantie erg lang. 
Wat was dat een lange dag 
spelen! Doodvermoeid, maar 
blij, sjouwden ze donderdag 
de weg terug naar hun bus. 

Ton van den Brink

is gewerkt! Stuur uw foto(’s) in naar de redactie 
via redactie@heemsteder.nl Laat heel Heemste-
de meegenieten van uw paradijsje waar u zich 
prettig voelt. Nijssen Tuin Heemstede beoordeelt 
alle geplaatste tuinfoto’s. De allermooiste komt 
uiteraard in aanmerking voor een bedrag van 
100,-. De redactie is zeer benieuwd naar uw tuin 
of prachtig terras of misschien wel een geweldig 
bloemrijk balkon.
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PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 14 augustus
Oude Kerk,
Wilhelminaplein. 10.00 uur., 
ds. A. Molendijk, gezamen-
lijke dienst.

www.pknheemstede.nl

Met deze foto gaan we de se-
rie Jan van Goyenstraat defi -
nitief afsluiten. Het is een 
prentbriefkaart uit de jaren 
50 (uit de collectie van Vin-
cent Martin). We zien op de 
foto nog de bus door de Jan 
van Goyenstraat rijden. Net 
als op de foto van vorige 
week, is het ook in de jaren 
50 nog rustig met weinig ver-
keer en ook de winkelpuien 
hebben nog niet de uitstra-
ling van nu.
We kijken op deze foto vanaf 
het Adriaan van Ostadeplein. 
In 1936 werd de toen daar 
liggende rotonde nog als ge-
vaarlijk bestempeld. Men had 
er een plantsoen aangelegd, 
maar men vond deze situa-
tie verre van gelukkig. De op 
de rotonde uitkomende we-
gen (Willem van der Velde-
kade, Jan van Goyenstraat, 
Pieter de Hoogstraat en de 
Jacob Ruysdaellaan) gaven 
geen goede aansluiting op 
de brug over de Crayenester-
vaart. Kwam er een auto van 
de brug die rechtsaf wilde de 
Jan van Goyenstraat op, dan 

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (36)

liep deze automobilist kans 
door een tegenligger aange-
reden te worden. Het plant-
soen moest verkleind wor-
den, was de conclusie. De 
verkeerssituatie is nu anders.
In de jaren 90 werd opnieuw 
aan de Jan van Goyenstraat 
getimmerd. Nieuwe riolering, 
maar ook weer nieuwe be-
strating met weer aangepas-
te parkeermogelijkheden. Die 
aanpassing was toen natuur-
lijk een fl inke inbreuk op de 
bereikbaarheid (lees: omzet) 
van de winkeliers.
De nufoto van juli 2016 van 
Harry Opheikens geeft een 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 14 augustus
Geen dienst

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 14 augustus
10.00 uur, Mw. G. van der  
Harst (Aerdenhout).

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 14 augustus, 10.00 
uur, dhr. E.J Bergman uit 
Katwijk
Woensdag 17 augustus, 
19.30 uur, zomeravond-
zang met bekende en min-
der bekende liederen.
Na de dienst koffi e in het 
Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

zondag 14 augustus om 
10.00 uur, Samenkomst 

Herenweg 141
Heemstede

www.heemkerk.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

zondag 14 augustus,
10.00 uur, ds. A. Molendijk
gezamenlijke dienst in de 
Oude Kerk in Heemstede 

www.pknbennebroek.nl                     

totaal ander beeld ten op-
zichte van 1950, maar de 
panden als zodanig zijn nog 
wel herkenbaar.

Mocht u nog extra verhalen 
of informatie over de Jan van 

Goyenstraat willen vertellen, 
dan kunt u terecht via web-
master@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Beeldmateriaal is ook 
zeer welkom. Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 





Column 

Een brief van de
postbode

Mindfulness

Ik heb ooit een cursus 
mindfulness gedaan. Daar 
leer je om je aandacht te 
houden bij het moment, en 
niet van alles op de auto-
matische piloot te doen 
terwijl je eigenlijk onder-
tussen heel ergens anders 
aan denkt, of loopt te tob-
ben, of te stressen. Bril-
jant concept, vond ik. Goed 
voor het brein en voor de 
ziel. 
Je moet het wél steeds oe-
fenen. Ik deed dat vaak tij-
dens de post. Maar, was ik 
het ene moment nog goed 
bezig met mijn aandacht te 
houden bij mijn omgeving 
en  uw post, het volgende 
moment schoot mijn mind 
al weer ontzettend full met 
ongeleide projectielen. Zo-
als: ‘Hm, je kunt wel de 
verkleining ‘geeltje, groen-
tje, blauwtje, witje, zwart-
je’ etc maken, maar niet 
‘roodje.’
(“Er waren eens twee ka-
tertjes, een grijsje en een 
roodje...”) Minder basale 
kleuren gaan sowieso mis. 
‘Paarsje’? Dacht het niet. 
‘Oranjetje? Onmogelijk. 
Maar rood, dat had toch 
moeten kunnen. 
Ik maakte ook vaak Ne-
derlands-Engelse setjes 
als raar - rare (zeldzaam); 
knecht - knight (ridder); 
braaf - brave (dapper); 
stout - stout (o.a. gezet, 
fors). Lang geleden dezelf-
de (West-Germaanse) be-
tekenis gehad, maar daar-
na ieder een ander pad 
genomen. Of combina-
ties à la boomstam-stam-

boom, aardbei-beiaard (= 
het klokkenspel, dus niet 
de beiaardier), rijkaard – 
aardrijk, drukwerk – werk-
druk, liefdezuster – zuster-
liefde, tijdreis – reistijd etc. 
Heel verslavend. Honder-
den had ik er. En nog een 
heleboel zeemanstermen: 
‘ergens mee opgescheept 
zitten’, ‘alle zeilen bijzet-
ten’, ‘de spuigaten uitlo-
pen’... Of ik probeerde de 
herkomst van woorden te 
verzinnen, en van uitdruk-
kingen. En waar uw ach-
ternaam vandaan kwam 
natuurlijk. (Maar daarvan 
geef ik geen voorbeelden 
meer, moet ik weer overal 
langs voor toestemming.) 
Enzovoort enzovoort.
Sommetjes deed ik ook – 
nog zoveel huizen te gaan, 
met daarvan zoveel stic-
kers, dus hoeveel recla-
me moet ik dan pakken? 
Druk, druk, druk had ik het 
ermee. Dat ik nog tijd had 
om de post te bezorgen!

Écht ‘mindful’ ben ik nooit 
geworden, maar wel veel 
meer dan vroeger. Om-
dat mijn huidige wijk heel 
compact is, heb ik sowieso 
weinig werkloze momen-
ten om mentaal te vullen. 
En gelukkig voor mij maakt 
u nog wel eens fouten bij 
het adresseren. Dan heb ik 
wat om over na te denken.

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

boom, aardbei-beiaard (= 
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Shop & Win actie
Prijs voor Nienke bij The Vintage Store
Heemstede - Zes weken 
lang tijdens de gehele zo-
mervakantie worden bij The 
Vintage Store in Heemstede 
elke week drie winnaars uit 
de bus getrokken. De hoofd-
prijs is het volledige aan-
koopbedrag retour! Wilt u 
ook kans maken?
Dat kan! Het enige wat u 
hiervoor hoeft te doen is uw 
kassabon in de daarvoor be-
stemde bus te stoppen met 
op de achterzijde uw naam, 
telefoonnummer en e-mail-
adres.
Nadja van de Putten kwam 
als nummer één uit de bus: 
zij krijgt haar volledige aan-
koopbedrag retour, de num-
mer twee is Nienke Hora 
Adema (zie foto) en zij ont-
vangt een cadeaubon t.w.v. 

20,; de nummer drie tot slot 
is Rutger de Regt. Hij ont-
vangt een cadeaubon t.w.v. 
10,-. De winnaars worden el-

ke week bekendgemaakt op 
de facebookpagina van The 
Vintage Store. Deze actie 
loopt t/m 28 augustus 2016.

Naar Stefans Brillen & Lenzen op de Binnenweg:
Ik ga op vakantie en neem mee...
Heemstde - Je zult maar 
op je bril gaan zitten in je 
strandstoel of een oogirri-
tatie krijgen van het zand-
strand. Thuis ga je dan naar 
je eigen opticien, maar op 
vakantie mag je blij zijn als je 
je reservebril of een bril als 
alternatief voor je contact-
lenzen hebt ingepakt. Maar 
dan moet je die wel hebben 
natuurlijk… In het Groot Op-
tiekonderzoek is mensen die 
een correctieproduct dragen, 
gevraagd of ze hier meerde-
re exemplaren van bezit-
ten. Veel ondervraagden ge-
ven aan meer dan één bril op 
sterkte te hebben.
Ook beschikken veel men-
sen over meer dan één zon-
nebril. Uit het onderzoek 
blijkt dat 11% van de Neder-
landers zowel contactlenzen 
als een bril op sterkte draagt. 

Dit zijn voornamelijk con-
tactlensdragers die een bril 
als reserveproduct gebrui-
ken. 

Designkunst
Stefans Brillen & Lenzen in 
Heemstede helpt u graag bij 
het adviseren van een bril of 
zonnebril op sterkte voor als 
je geen lenzen in hebt. Zij 
zullen er alles aan doen om 
u net zo blij te maken met uw 
bril als met uw contactlen-
zen. Bij hen vindt u nu ook 
de prachtige collectie van 
Mattthew. Net nieuw in de 
winkel! Er zijn brillen die ver-
der zien dan de consumptie-
mode. Die trends zetten, niet 
tijdelijk of geen wegwerp-
artikelen zijn. Brillen om de 
wereld te zien alsof het de 
eerste keer is. Op de ma-
nier van Andy Warhol en zijn 

colafl esje. Wanneer de kunst 
zich een alledaags voorwerp 
toe-eigent om iets anders te 
vertellen. Mattthew is desig-
nkunst. Een eenvoudig voor-
werp wordt vastgelegd in de 
tijd. Vandaag, morgen, na-
dien… Brillen die hun zui-
verheid, hun stijl, hun origi-
naliteit behouden. Mattthew 
is een levensfi losofi e die het 
overbodige afwijst en vol-
uit gaat voor de essentie; het 
plezier van te zien en te la-
ten zien.
Mattthew is een professio-
neel partnership met Philippe 
Herman: een heel begaafde 
technicus met ruime ervaring 
in optiek. Mattthew - nice to 
see you - is een geoctrooi-
eerd design. Dankzij zijn so-
berheid en comfort richt het 
zich tot iedereen, zowel jon-
geren als volwassen. 

RCH Zilveren Molen 
toernooi 13 augustus
Heemstede - Voor RCH be-
gint het seizoen met het ei-
gen Zilveren Molentoernooi. 
Hoewel niet aaneengesloten, 
is dit toernooi toch al meer 
dan 65 keer georganiseerd, 
vernoemd naar de prachti-
ge Zilveren Molen, die RCH 
van de gemeente Heemste-
de ontving in 1932 toen RCH 
zijn voetbalvelden opende op 
de Sportparklaan.

De fraaie kantine stamt nog 
uit die tijd en u bent van har-
te welkom als toeschouwer 

van het toernooi, dat op 13 
augustus plaatsvindt.
De deelnemers van het toer-
nooi zijn: RCH, ASV Arsenal 
en Quick Boys 2.
De wedstrijden duren 45 mi-
nuten. Na afl oop is er een 
BBQ. Van 15.00-15.45 uur: 
RCH – ASV Arsenal; van 
16.00 tot 16.45 uur: RCH – 
Quick Boys 2 en van 17.00-
tot 17.45 uur: Quick Boys – 
ASV Arsenal. Op de Sport-
parklaan in Heemstede.

Foto: Harry Opheikens

Komt nu bij Stefans langs 
voor een goed advies, een 
deskundige oogmeting, con-
tactlenscontroles en natuur-

lijk een gezellige kop koffi e. 
Binnenweg 114, Heemstede. 
Tel. 023 - 5284921 en  
info@stefansoptiek.nl
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Lijf & Gezondheid sponsor Heliolympics
Regio - Lijf & Gezondheid 
(onderdeel van weekblad de 
Beverwijker en de Heems-
kerkse Courant) heeft op 2 
augustus het sponsorcon-
tract getekend met Helioma-
re voor de sponsoring van de 
Heliolympics 2016. Heliomare 
is dankbaar voor de steun die 
ze van Lijf & Gezondheid mo-
gen ontvangen om dit eve-
nement tot een groot succes 
te maken. De Heliolympics is 
een paralympisch evenement 
dat sporten onder mensen 
met een beperking bevor-
dert en integratie van aange-

past sporten in de samenle-
ving verbetert. Met deze on-
dertekening is Lijf & Gezond-
heid officieel sponsor van de 
Heliolympics.
Frits Raadsheer van Lijf & Ge-
zondheid: ,,Dit is een spon-
soring én een samenwerking 
als bijdrage voor een mooi 
evenement met mooie men-
sen.’’
Naast de steun van verschil-
lende Nederlandse (paralym-
pische) sporthelden, sponso-
ren en ambassadeurs, waar-
onder Gerard Kemkers en Pe-
ter Heerschop, is Helioma-

re bijzonder vereerd met de 
steun van Lijf & Gezondheid.
De samenwerking tussen He-
liomare en Lijf & Gezondheid 
is niet meer dan logisch. Bei-
den hebben onder andere als 
doelstelling mensen te hel-
pen of te informeren over de 
mogelijkheden het leven aan-
genamer te maken. Dat kan 
door het verstrekken van on-
afhankelijke eerlijke informa-
tie over sporten, voeding en 
zorg of zoals Heliomare die 
de daad bij het woord voegt.
De Heliolympics vindt plaats 
op diverse locaties in Noord-

Holland van 22 september tot 
en met 6 oktober 2016. Het 
evenement staat in het teken 
van overwinningen, team-
spirit en het verleggen van 
grenzen. Tweeduizend kin-
deren, jongeren en volwasse-
nen met een beperking heb-
ben de mogelijkheid om op 
een inspirerende manier di-
verse sporten te ontdekken, 
zoals boccia, boogschieten, 
tennis, klimmen, blokarten en 
atletiek. 
Dankzij Lijf & Gezondheid 
kunnen diverse onderdelen 
van de Heliolympics gefinan-

cierd worden. Cees Raaijma-
kers, voorzitter Raad van Be-
stuur Heliomare: ,,Door deze 
gift kunnen mensen met een 
beperking ervaren wat sport 
en bewegen doet met de ge-
zondheid, leefstijl en vooral 
hoeveel plezier het geeft om 
samen te sporten. Dit is een 
enorme stimulans.” 

Wil je ervaren welke sporten 
passen bij jouw wensen en 
mogelijkheden? Geef je dan 
op voor een of meerdere ac-
tiviteiten via de website www.
heliolympics.nl.

Verwen je auto van top tot teen 
bij Carwash Heemstede
Heemstede – Je auto eens 
lekker opfrissen, zodat de-
ze weer een schone en glan-
zende bolide wordt. Dit kan 
bij Carwash Heemstede, 
aan de Nijverheidsweg 10 in 
Heemstede. Eigenaar André 
de Vries vertelt hoe je je auto 
hier kunt verwennen.
André: “Vorig jaar 13 ju-
li opende ik deze Carwash 
Heemstede. Het gaat ook 
goed, ik zit op 25% meer 
klanten dan begroot voor 
het eerste jaar. Hiervoor heb 
ik 30 jaar bij een Amerikaans 
bedrijf gewerkt als IT/facili-
ty manager Europa, waar ik 
ben weggegaan. Ik kwam op 
het idee om deze Carwash 
in Heemstede te beginnen, 
toen ik mijn auto wilde la-
ten wassen en de dichtst-
bijzijnde wasstraat in Hoofd-
dorp zat. Ik woon zelf in Vo-
gelenzang, dus het is eigen-
lijk van de zotte dat ik hele-
maal naar Hoofddorp moet 
rijden om mijn auto door 
de wasstraat te laten halen. 
Zo kwam ik op het idee om 
Carwash Heemstede te be-
ginnen. Aanvankelijk dacht 
ik aan Vogelenzang, maar 
Heemstede bleek een bete-
re locatie volgens deskun-
digen. Carwash Heemstede 
heeft een hybride installa-
tie. Deze installatie kan zo’n 
25 auto’s per uur aan. De hy-
bride installatie verschilt wel 
iets van de reguliere volau-
tomatische wasstraat, die 

een rollover wordt genoemd. 
Die kan zo’n 10 auto’s per 
uur aan.  Zo’n rollover krijgt 
bepaald vuil er toch niet zo 
goed af als een hybride in-
stallatie. De hybride installa-
tie reinigt veel effectiever en 
bevat een zogenaamde po-
lishing-boog, die zorgt voor 
de eigenlijke lakverzegeling 
van de auto. Je auto krijgt 
dan een laagje dat vuilafsto-
tend werkt, waardoor deze 
langer schoon blijft. Verder 
bevat de installatie een wax- 
en drooghulp met een gro-
te droger erachter. We was-
sen handmatig de auto voor 
met een soort hogedrukrei-
niger, waar we onder ande-
re de velgen reinigen en het 
grove vuil eraf spoelen. Klan-
ten hoeven hier binnen de 

wasstraat niets te doen, wij 
doen alles en daarin schuilt 
onze kracht. De auto wordt 
veilig, krasvrij en grondig ge-
reinigd. We hebben verschil-
lende programma’s, varië-
rend tussen de 8 en 14 euro.  
Ik kijk hoe vuil de auto is en 
adviseer de klant welk was-
programma ze het beste kun-
nen nemen. Dat is al anders 
ten opzichte van een regu-
liere rollover. Je moet bij ons 
zo’n gemiddeld 8 minuten re-
kenen voor een complete be-
handeling, inclusief het voor-
wassen. Het is leuk om te zien 
dat je klanten regelmatig hier 
terugkeren om hun auto te 
laten wassen. Het zijn veelal 
vriendelijke mensen. Gisteren 
zei een klant nog: ‘Meneer, Ik 
ben hier voor het eerst, ik heb 

gehoord dat het hier zo goed 
is’. Dat is natuurlijk leuk om 
te horen.  Alle soorten auto’s 
komen hier, zelfs Bentleys en 
Aston Martins heb ik hier ge-
had. Ik ben natuurlijk zelf ook 
een autoliefhebber. Het is 
goed om je auto eens lekker 
te verwennen met een was-
beurt door Carwash Heem-
stede. Zelf doe ik mijn eigen 
auto een keer per week met 
het duurste programma. Na 

zo’n wasbeurt springt zo’n 
auto er echt uit en lijkt deze 
net nieuw”, aldus André de 
Vries. 
Carwash Heemstede, Nijver-
heidsweg 10, Heemstede, tel. 
023-5834702 is zeven dagen 
per week geopend. Ook voor 
verhuur van aanhangwagens. 
Kijk voor meer informatie en 
de openingstijden op 
www.carwashheemstede.nl. 
Bart Jonker

Amerikaans programma en werk van
Robert Schumann in Lutherse Kerk
Regio - In het kader van the 
International Holland Mu-
sic Sessions zullen de jon-
ge Amerikaanse Drake Dris-
coll (begeleid door Àlex Ra-
mirez) en pianiste Sun-A 
Park op woensdag 17 au-
gustus in Haarlem een con-
cert geven. Drake Driscoll 
heeft een heel Amerikaans 
programma met ‘Three Me-
ditations from Mass’ van Le-
onard Bernstein, de indruk-
wekkende sonate voor cello-
solo van George Crumb en 

Samuel Barbers sonate voor 
cello en piano. Sun A Park 
zal de humoreske op. 20 van 
Robert Schumann uitvoeren
en sluit af met het prachtige 
vierde scherzo van Frédéric 
Chopin. Aanvang: woensdag 
17 augustus om 20.30 uur. 
Locatie: Lutherse Kerk, Witte
Herenstraat 22, 2011 NV 
Haarlem. Toegangsprijs: 18,-.
(normaal) 15,- (begunsti-
gers) 9,- (CJP/Jongeren 
tot 30 jaar). Toegangskaar-
ten verkrijgbaar aan de zaal Drake Driscoll Sun A Park

en via TIHMS: 072-2202310 
(maandag tot en met vrijdag 
van 10 tot 16 uur).





Regio - Op de Verspronck-
weg in Haarlem zit sinds 
jaar en dag scoutinggroep 
‘De Vliegende Pijl’.  Deze ge-
mengde scoutinggroep heeft 
een lange en rijke geschie-
denis en is in 1911 opgericht 
onder de naam ‘Groep 3’. Be-
halve dat dit destijds de eer-
ste scoutinggroep van Haar-
lem was, is het later ook 
een van de eerste gemeng-
de scoutinggroep in Haar-
lem geworden. Tijdens deze 
90 jaar zijn er een hoop le-
den actief geweest binnen 
de vereniging. Samen heb-
ben zij gezorgd voor een rij-
ke geschiedenis aan verha-
len en ervaringen die van-
daag de dag nog steeds zor-
gen voor een wekelijks pro-
gramma voor jong tot oud. 

Een onderdeel van deze ge-
schiedenis is ook De Pau-
lusgroep uit Overveen. De-
ze groep is in de jaren 90 sa-
mengegaan met De Vliegen-
de Pijl. Ook die leden zijn van 
harte welkom. Om deze 90 
jaar te vieren wordt er 3 sep-
tember 2016 een reünie ge-

organiseerd! Was u betrok-
ken bij deze vereniging, dan 
bent u van harte uitgenodigd. 
De reünie is gratis en is in-
clusief BBQ, een VP museum 
en een verrassingsprogram-
ma. Aanmelden is verplicht 
kan via de website:
www.vliegendepijl.nl.

Literaire huiskamerbijeenkomst 
‘Opgaan in vergetelheid’
Regio - Op zaterdag 20 au-
gustus vindt een literai-
re huiskamerbijeenkomst 
plaats rond het thema ‘Op-
gaan in vergetelheid’. De bij-
eenkomst vindt plaats aan 
de Engelenburg 339 te Haar-
lem, van 14.00 tot 17.00 uur.
Begin dit jaar heeft Simon 
Buschman (dichter en schrij-
ver, consultant, personal 
coach,) aan diverse schrij-
vers uit het hele land een op-
roep gedaan om rond het 
genoemde thema een bij-
drage te leveren. De verha-
len en gedichten van Simon 
en 87 auteurs zijn opgeno-
men in het boek ‘Langs-

zij de tijd’, dat ook op deze 
middag gepresenteerd zal 
worden. Voor deze middag 
heeft Simon een aantal ver-
halen en gedichten geselec-
teerd die aan de deelnemers 
vooraf worden toegestuurd. 
De middag staat  in het te-
ken van het uitwisselen van 
ervaringen van de lezer met 
de verhalen en gedichten, 
het wordt dus een interactie-
ve middag. Simon gaat op de 
lezerservaringen in. De toe-
gang is gratis.
Aanmelden gewenst, voor 
10 augustus via: deblau-
wekom@planet.nl of 023-
5575020.

Gepke de Leef verblijft 
voorlopig op straat

Heemstede - Een dag of tien 
woont Gepke de Leef (57) nu 
op straat naast de ingang 
van Kennemerduin waar zij 
een appartement kreeg toe-
gewezen. Het bevalt haar 
niet. Ze kan vanuit de rol-
stoel niet bij de hoge kastjes, 
het eten is slecht, vindt ze. 
Smerig vooral en nieuwe in-
fecties kan ze er niet bijheb-
ben, zegt ze. Daarnaast vindt 
Gepke het personeel niet be-
kwaam en onbeschoft.
Haar start op deze wereld 
was ronduit slecht. Gepke 
bracht haar jeugd door in 
een tehuis, haar vader over-
leed toen ze elf jaar was en 
haar moeder kreeg TBS. Toch 
worstelde zij zich naar boven. 
Met een eigen schoonmaak-
bedrijf had ze het zeker niet 
slecht. Een aanvaring met 
een Hoofddorpse wethouder 
bracht de ommekeer in haar 
zekere bestaan. Althans, dat 

is het verhaal dat Gepke als 
reden voor haar huidige mi-
sère geeft. Als inwoonster 
van de Haarlemmermeer 
stapelden de problemen 
zich op. De politie weigerde 
verschillende aangiftes van 
haar op te nemen. Voor haar 
een reden de hakken flink in 
het zand te zetten. Het deed 
haar uiteindelijk in de ge-
vangenis belanden. Ze heeft 
zelfs een verbod zich nog bij 
het politiebureau in Hoofd-
dorp te vertonen. In de ge-
vangenis vond ze rust, fat-
soenlijk eten en medische 
verzorging. Meestal werd ze 
na een week of wat weer op 
straat gezet zonder haar straf 
helemaal uit te hebben ge-
zeten. Boetes stapelden zich 
op, maar waar betaal je die 
van?  Medisch is Gepke er 
slecht aan toe. Ze wacht op 
een knieoperatie maar daar-
voor moeten eerst ontste-

kingen worden weggewerkt. 
Medicijnen heeft ze niet dus 
blijft het ronddwalen in een 
cirkel. 
Ze haalde al verschillende 
malen de pers met haar ac-
ties voor het hoofdbureau 
van politie zonder dat er ver-
betering kwam in haar be-
staan. Hoewel ze inwoonster 
van de Haarlemmermeer is 
werd er in Heemstede, dacht 
men, een geschikte plek ge-
vonden. Ze houdt het in Ken-
nemerduin niet uit zegt ze en 
meldde zich weer in Hoofd-
dorp. Per omgaande bracht 
de politie haar terug naar 
Heemstede. Ze eet al negen 
dagen niet, al brengt Kenne-
merduin dagelijks de maal-
tijden naar de stoep. “Ik kan 
niet naar het toilet hier bui-
ten. Als ik niets eet hoeft dat 
ook niet, dat is wel zo han-
dig. Ik zet geen stap meer in 
dat gebouw.” Kennerduin is 
verantwoordelijk, maar als de 
vrouw zelf niets wil staat ook 
deze instelling met de han-
den in het haar.
De lieve overburen van de 
Herenweg en bekenden van 

haar komen regelmatig even 
buurten. Ook zij hebben 
geen oplossing. Wethouder 
Nieuwland kwam langs en 
bood haar één hotelnachtje 
aan in Haarlem. “Wat heb ik 
nu aan één nachtje. Ik ga niet 
op kosten van de gemeen-
schap in een hotel. Ik wil ge-
woon een goede plek om te 
wonen, een operatie onder-
gaan en er weer bovenop ko-
men.” Vooralsnog zit dat er 
niet in. De gemeente Heem-
stede kan weinig doen zo-
lang de persoon in kwestie 
geen gevaar voor zichzelf of 
de anderen oplevert. Wie er 
ook schuld heeft aan de situ-
atie; het blijft schrijnend dat 
in Nederland een dergelijke 
situatie kan bestaan.

Door het weigeren van voed-
sel kan de situatie niet lang 
meer voortduren. De ge-
meente laat weten met alle 
instanties contact te houden. 
Mevrouw Leef moet zelf wel 
openstaan voor hulp voegt 
de gemeente daaraan toe. 
Een vriendin die tijdens het 
gesprek langskomt, maakt 
zich grote zorgen. “Gepke is 
een goede vrouw met humor 
zegt ze. Ik ken haar van Zui-
derhout waar wij samen re-
valideerden. We hadden een 
fijne tijd samen. Deze situatie 
kan zo niet langer. Dit houdt 
ze niet vol, ik maak mij grote 
zorgen.” In Kennermerduin is 
zij nog steeds welkom...

Eric van Westerloo

Een van de eerste gemengde scoutinggroepen

‘De Vliegende Pijl’ bestaat 90 jaar

Tips voor veilig watergebruik
in huis na de zomervakantie
Heemstede – De meeste 
mensen gaan in deze perio-
de op vakantie. Een of meer 
weken. Als u langer dan een 
week gaat, is het raadzaam 
om even op te letten als u 
de kranen, het toilet en de 
douche weer gaat gebrui-
ken. Tips staan in het nieu-
we magazine van Pré Wo-
nen. Tijdens uw afwezigheid 
staat het water stil in de lei-
dingen van uw huis. Bij warm 

weer bestaat er een geringe 
kans op een toename van le-
gionellabacteriën in de lei-
dingen. Die komen alleen 
vrij bij verneveling van water, 
zoals bij het douchen. Beter 
‘safe then sorry’ zeggen ze 
en daarom heeft u misschien 
iets aan deze tips als u weer 
terugkeert na een langere 
vakantieperiode: spoel eerst 
het toilet door. Dat zorgt voor 
verversing van een groot 

deel van het stilstaande wa-
ter in uw huis. Vervolgens zijn 
de kranen in de woning aan 
de beurt. Zet telkens de kou-
de en warme kraan gelijktij-
dig open (1 minuut). Doe dit 
ook bij de andere kranen.
Mengkranen zet u op de 
lauwe stand. Dan de dou-
che. Die verdient extra aan-
dacht. Zet de douche onge-
veer een minuut lang open 
op de warmste stand. Leg bij 
het doorspoelen de douche-
kop op het putje en zet een 
emmer over de douchekop 
zodat u geen nevel inademt. 
Welkom terug!

Gezocht: Goede doelen voor 
deelname Antiek- en Brocantemarkt
Heemstede - Heemste-
de Ondernemersvereni-
ging Jan van Goyen houdt 
op zondag 4 september de 
jaarlijkse Antiek- en Bro-
cantemarkt. En, zoals op ie-
dere markt die deze vereni-
ging organiseert, is er een 
gratis marktkraam beschik-
baar voor een goed doel. Er 
zijn echter op dit moment 
geen gegadigden meer 
hiervoor!
Daarom: heeft uw organisa-
tie hier belangstelling voor, 
zoek dan contact via Anne-
ke van den Berg, tel. 023–

5295991. Wel moet uw or-
ganisatie dan over een AN-
BI-nummer beschikken om 
hiervoor in aanmerking te 
komen. Ook op de markten 
van de komende jaren zijn 
nog plaatsen beschikbaar.
De aanmeldingen van 
standhouders voor de-
ze markt loopt goed, maar 
er zijn nog enkele plaat-
sen beschikbaar. Opgeven 
als deelnemer kan via het 
bovengenoemde telefoon-
nummer, of via het con-
tactformulier op de website 
www.janvangoyenstraat.nl.
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     Waar is dit? ???

Ken je woonplaats

Heemstede – De vorige ‘Ken je woonplaats’ was iets 
moeilijker dan de eerste afleveringen. Als je in de buurt 
van het Wilhelminaplein woont of werkt, wist je het: het 
fraaie kunstwerk op de gevel van Van Schagen aan de 
Achterweg. Het beeldt een koets met berijder uit van 
vroeger tijd, toen een koets het straatbeeld domineerde, 
als verre voorloper van auto’s. Wie nu in de voormalige 
’stallen’ kijkt, ziet ook nog koetsen staan. Echter niet voor 
dagelijks gebruik.

Een nieuwe aflevering. Heel wat anders dan het mooie 
kunstwerk aan de gevel op de Achterweg. Ditmaal ook 
‘gevelversiering’ maar niet zo kunstig, laten we maar zeg-
gen. Het zijn aanplakbiljetten voor concerten e.d Waar 
bevindt zich deze postermuur?

Nieuwe HeerlijkHeden is uit
Een bijzonder schilderij van Adriaan 
Pauw jr., heer van Bennebroek

Heemstede - Het nieuwe 
nummer van HeerlijkHeden, 
het kwartaaltijdschrift van 
de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek, be-
vat weer een grote variëteit 
aan artikelen.
Het Wapen van Heemstede 
aan het Wilhelminaplein is 
een van de parels van Heem-
stede.
In dit van oorsprong 17de-
eeuwse pand hebben in een 
ver verleden schout en sche-
penen van Heemstede verga-
derd. Na jaren van leegstand 
en verwaarlozing is het ge-
restaureerd door Stadsher-
stel Amsterdam. De panden 
hebben een woonbestem-

Portret van het gezin van Adriaan Pauw jr., in 1653 geschilderd 
door Jan Mijtens.

Enorme gashouders domineerden het beeld aan de Heem-
steedse haven. Foto uit 1933.

17de-eeuwse tuitgevel aan de 
achterzijde van het Wapen van 
Heemstede.

ming gekregen. De HVHB 
mocht binnenkijken vlak voor 
de bewoners er in juni 2016 
introkken. De prachtige foto’s 
zijn te zien in dit nummer van 
HeerlijkHeden.
Daarin ook aandacht voor 
een bijzonder schilderij van 
Adriaan Pauw jr., vanaf 1653 
heer van Bennebroek.
In datzelfde jaar liet hij zich 
met zijn gezin portretteren. 
Zoals gebruikelijk in die tijd 
is het een schilderij vol sym-
bolen en verwijzingen.
De familie Van der Prijt woon-
de vanaf de bouw in 1923 tot 
1964 in de houten woning 
naast Hageveld. Drie van de 
in totaal tien kinderen vertel-

len hoe ze opgroeiden tus-
sen priesters, nonnen en stu-
denten. Een bijzonder verhaal 
van een bijzondere jeugd. In 
Bennebroek stond in de jaren 
vijftig aan de Bennebroeker-
laan Huize Marjo, enkele ja-
ren lang een contractpension 
voor Indische Nederlanders. 
Een oud-bewoner deed na-
speuring naar waar het pre-
cies gestaan heeft en ont-
hult een voor velen onbekend 
stukje geschiedenis.
Verder onder meer een inter-

view met mevrouw Van Roon, 
die 33 jaar woonde bij de Al-
gemene Begraafplaats waar 
haar man de beheerder was, 
fraaie foto’s uit de tijd dat 
Heemstede nog een eigen 
gasfabriek had, en een arti-
kel over kleur in de architec-
tuur - inclusief een paar pa-
reltjes in Heemstede.
Op www.hv-hb.nl kunt u een 
aantal pagina’s van dit nieu-
we nummer van HeerlijkHe-
den (nummer 169) inzien. 
Losse nummers van Heerlijk-
Heden kosten 4,95 euro en 
zijn verkrijgbaar bij de boek-
handels in Heemstede en 
Bennebroek.

Straat-bbq ‘volgend 
jaar weer!’

Heemstede - Op zaterdag 
30 juli vond de allereerste 
officiele straat-bbq plaats 
in de Hunzelaan te Heem-
stede.
Iedereen, zowel jong (jong-
ste is 4 maanden oud), als 
oud (oudste is een dame 
van maar liefst 92 jaar) was 
hierbij aanwezig. Gelukkig 
werkte het weer goed mee. 
Het was een zeer geslaag-

de middag en avond, me-
de ook dank zij de verzorg-
de BBQ (mmv slagerij Ton 
de Wit).
“Volgend jaar zal het zeker 
een vervolg krijgen”, aldus 
Marcel Steenbergen, die de 
foto instuurde.
Heeft u ook zo’n geslaagde 
straat-bbq meegemaakt? 
Stuur een foto in:
redactie@heemsteder.nl

Vrolijke Vrijdag en 
Open cursusdag
Heemstede - Op vrijdag 26 
augustus, van 15.00 tot 17.00 
uur, kunt u bij WIJ Heem-
stede terecht voor de Vrolij-
ke Vrijdag. Ditmaal in teken 
van informatie, contact met 
docenten, expositie en in-
loop voor workshops. Wilt u 
na de zomer eens iets anders 
doen? Creatief bezig zijn of 
meedoen met een van cur-

sussen Beeldende Vorming? 
Starten met wekelijks ge-
zond bewegen, een andere 
taal leren, luisteren naar le-
zingen, meedoen met mytho-
logie? Op deze middag kunt 
u meedoen met verschillen-
de bewegingsproeflessen 
van 15 minuten. Zo kunt u 
kijken of die bewegingscur-
sus iets voor u is. Van de cur-

sisten van de lessen Beelden-
de Vorming is er een exposi-
tie. Ook zal het Blazers Huis-
orkest van WIJ Heemstede 
een optreden verzorgen. Er is 
nog plaats voor nieuwe leden 
van dit leuke orkest dat we-
kelijks oefent in de Princehof. 
Iets voor u? Ook voor kinde-
ren is er een creatieve activi-
teit.  U bent welkom bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede.
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Heemstede - De werk-
zaamheden met betrekking 
tot de herinrichting van de 
Johan Wagenaarlaan zijn 
nagenoeg afgerond. Poli-
tiek gezien heeft het even 
geduurd. Ook de inspraak 
vergde enige tijd. Zodra al-
le wensen van zowel de ge-
meente als de bewoners wa-
ren ingevuld is men voortva-
rend van start gegaan. Pret-
tige bijkomstigheid was dat 
de vakantietijd zorgde voor 
minder verkeer. De Wage-
naarlaan werd afgesloten 
zodat al het verkeer van en 
naar Schalkwijk via de Ce-
sar Francklaan en de Dreef 
werd afgewikkeld. Voor-
al de Dreef had het flink te 
verduren met het extra aan-
bod van verkeer. In de Wa-
genaarlaan zijn nieuwe ver-

keersplateaus aangebracht. 
Het oude asfalt is verwijderd 
en vervangen door nieuw 
geluidwerend asfalt.
Hier en daar valt er nog 

Heemstede - Donderdag 
25 augustus wordt bij WIJ 
Heemstede een dramafilm 
gedraaid, waarin een do-
cent taalkundige moet le-
ren leven met iets wat haar 
leven drastisch zal verande-
ren: de diagnose Alzheimer. 
Na de film staat er een lunch 
klaar in de foyer van de Lui-
fel. Tijdens de lunch kunt u 
napraten over de film. (Voor 

meer informatie over titel en 
inhoud van deze film kunt u 
bellen met (023) 548 38 28). 

Het Film & Lunch-program-
ma duurt van 10.30- ± 13.30 
uur en vindt plaats in De Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de. Kosten inclusief lunch: 
13,50 euro. Graag reserveren 
uiterlijk dinsdag 23 augustus 
via (023) 548 38 28.

Film & Lunch programma bij 
WIJ Heemstede

Lezerspost

Verbazing over wat wel mag  
(en wat er niet mag)

Wat een leuke entree tot het Binnendoor toch zo! Perma-
nent een hele rij fietsparkeerplekken bezet houden, het 
aanzicht om zeep helpen, en de doorgang belemmeren.
Het verbaast mij wat er soms mag in onze gemeente. Een 
ludiek ‘uithangbord’ zoals een vulpen of pijp mag niet, 
maar dit wel?

Erik van Wier, Heemstede

Waarom mogen meeuwen zich 
niet laten horen?

Een reactie op de Lezerspost over meeuwenoverlast in 
de Heemsteder van 3 augustus: Waarom klagen burgers 
constant over meeuwen? Er wordt beweerd dat er een 
plaag van meeuwen is in Haarlem-Noord.
Wanneer de meneer zijn eigen voetstap op de planeet 
eens zou afdrukken en ziet hoe ecosystemen en natuur 
door homo sapiens worden verstoord en aangetast. Dan 
zou men echt van een plaag kunnen spreken.

Een meeuw doet het enkel met een verenpak en haalt 
zijn voedsel voor zijn kroost honderden kilometers ver-
derop. Dat beetje eten wat ze af en toe vinden haalt niets 
uit. Waarom mogen meeuwen zich niet laten horen?
Mensen produceren toch ook onophoudelijk lawaai?

De aantallen van deze vogels nemen in het geheel juist 
af. Dit o.a. omdat de vogels bijna nergens meer een plek 
kunnen vinden om hen kroost groot te brengen.
De vogels horen bij de zee en de kust. Ze horen hier ge-
woon thuis. Mensen nemen overal plaats aan de kust, 
met alle lawaai we produceren.
Waarom elk jaar weer de hetze en gezeur over de meeu-
wen?!

Zou graag eens een andere toon over deze vogels wil-
len horen. Graag meer begrip en tolerantie voor de die-
ren der natuur.

Gemma Terpstra, Heemstede

Facelift Johan Wagenaarlaan bijna klaar
wat op te knappen maar de 
meeste overlast voor de be-
woners en het verkeer is 
voorbij. De laan ziet er weer 
prachtig uit met het behoud 
van de monumentale bomen 
is de uitstraling nog als voor-
heen.
Vrijdagmiddag 5 augustus 
kon het verkeer weer ge-
bruikmaken van de Wage-
naarlaan. De bewoners zul-
len vooral plezier hebben van 
het nieuwe fluisterasfalt, om-
dat het verkeersgeluid van de 
weg hiermee flink is geredu-
ceerd. Niet alle wensen van 
de bewoners konden worden 
ingewilligd, maar een ruime 
meerderheid van de omwo-
nenden stond achter deze 
renovatie. 
Eric van Westerloo

Sterke stroming blijft zwemmers 
verrassen: 21 zwemmers gered
Regio - Afgelopen week  
heeft de Reddingsbrigade 
aan de kust 429 hulpverle-
ningen verricht, waaronder 
44 reddingen uit een levens-
bedreigende situatie.  245 
keer werd er eerste hulp ver-
leend, 36 zoekgeraakte kin-
deren werden met hun ou-
ders herenigd en 59 opva-
renden werden geholpen, 
waaronder 14 kitesurfers.
Daarnaast kwam de Red-
dingsbrigade 42 keer in ac-
tie voor zwemmers die in de 
problemen waren geraakt. 
Veel zwemmers die ondanks 
het niet al te mooie weer 
toch het water in gingen 
werden verrast door ster-
ke (mui) stromingen voor de 
kust. 21 zwemmers  moes-
ten door de lifeguards van 
de Reddingsbrigade uit het 
water worden gered.  Afge-
lopen week kwam ook het 
bericht naar buiten dat de 
15-jarige jongen die de week 
ervoor bij  Egmond uit een 
mui werd gered, toch helaas 
alsnog is overleden. Daar-

mee is dit seizoen het  9e 
dodelijke slachtoffer tijdens  
zwemrecreatie te betreuren. 
Dit aantal toont aan dat het 
van groot belang blijft om 
ongelukken op en rond het 
water te voorkomen.
De Reddingsbrigade advi-
seert  dan ook om alleen 
daar te gaan zwemmen waar 
toezicht wordt gehouden 
door lifeguards en om niet 
alleen te gaan zwemmen. 
Kijk goed naar de waarschu-

wingsborden die aangeven 
waar een sterke stroming is 
en ga daar niet het water in.  
Let ook op aanwijzingen van 
de lifeguards van de Red-
dingsbrigade  en kijk bij het 
betreden van het strand wel-
ke vlag is gehesen bij de post 
van de Reddingsbrigade.  Bij 
een gele vlag is het gevaarlijk 
om te zwemmen.
Bij een rode vlag is zwem-
men of baden te gevaarlijk en 
is het niet toegestaan om het 
water in te gaan.
Voor adviezen kijkt u op 
www.reddingsbrigade.nl/
tips-en-vrije-tijd/
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“Een nieuwe circusshow vol liefde, passie en vakmanschap”
Circus Sijm betovert Bennebroek met La Passione

Regio - Het circuslandschap is de laat-
ste jaren drastisch veranderd. Geves-
tigde namen zijn verdwenen en wilde 
dieren hebben de piste moeten verla-
ten. Circus Sijm koos reeds jaren gele-
den voor een andere koers en ontwik-
kelde, met succes, een geheel eigen 
stijl: Een aantrekkelijk totaalplaatje 
aan de buitenkant en in de tent fonke-

lende circus tableaus met verrassende 
acts door twaalf internationale arties-
ten. Ook dit jaar is Circus Sijm tijdens 
de zomervakantie te gast in Benne-
broek. Op dinsdag 16 augustus (19.00 
uur), woensdag 17 augustus (13.30 
uur), donderdag 18 augustus (19.00 
uur), vrijdag 19 augustus (13.30 uur) 
en maandag 22 augustus (13.30 uur) 

zijn er voorstellingen op het evenemententer-
rein aan de Bennebroekerlaan te Bennebroek.
Het ensemble bestaat dit jaar uit een groep 
jongen enthousiaste artiesten. Ieder persoon 
beheerst zijn eigen disciplines en vaardighe-
den; van muziek tot dans van acrobatiek tot 
humor.
De groep heeft zich daarbij laten inspireren 
door musicals, theater en het Italiaanse Ve-
netië. Maar bovenal – hoe kan het ook anders 
- het klassieke circus met strass, veren en glit-
ters. Het beloofd ook dit jaar een wervelend 
geheel te worden waarbij het publiek geniet 
van circus in optima forma.

Ooit een dame zien zweven aan een kroon-
luchter hoog boven het publiek? Een matroos 
in een net acrobatische toeren zien uithalen? 
Of een man en vrouw acrobatische toeren ziet 
uithalen in een mast van zes meter hoog.  Het 
is zomaar een greep uit het programma. Maar 
natuurlijk is er ook volop clownerie en humor. 
En valt het publiek van de ene verbazing in de 
andere bij razend snelle illusies en rolschaats-
stunts. Kortom, ook in 2016 is Circus Sijm een 
feest voor jong en oud.
                                                             
Kaartverkoop
Circus Sijm heeft ten gunste van de bezoeker 
zeer aantrekkelijke toegangsprijzen voor 2016 
vastgesteld.
Wie tot uiterlijk 24 uur vóór de gekozen 
voorstelling reserveert via www.circussijm.
nl  betaalt per entreebewijs slechts:  €12,00 ( 
normaal €16,00 aan de kassa - ongeacht de 
leeftijd - 0 & 1 jaar gratis ). Tevens is er een spe-
ciale actie met winkeliers van de Zwarteweg 
in Bennebroek. De circuskassa is op voorstel-
lingsdagen 60 minuten voor aanvang van ie-
dere voorstelling geopend.
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Aantal damherten in Noord- en 
Zuid-Holland sterk gestegen
Regio – Bij de jaarlijkse tel-
ling van het aantal damher-
ten in de duingebieden tus-
sen Den Haag en IJmuiden 
zijn dit jaar 29% meer dam-
herten geteld ten opzichte 
van 2015.
Bij de telling, gecoördineerd 
door de Faunabeheereen-
heden van Noord- en Zuid-
Holland, werden dit jaar rond 
de 4.800 damherten geteld. 
Dit in vergelijking met een 
populatie van circa 3.800 in 
2015.
Na een gedegen controle-
proces op de cijfers wor-
den de telcijfers bekend ge-
maakt.

Aantal damher-
ten verdubbeld
De stijgende trend van het 
aantal damherten in de ver-
schillende deelgebieden zet 
zich ook in 2016 voort. Sinds 
2003 worden er maatregelen 
genomen om het aantal aan-
rijdingen en de schade aan 
natuur en landbouw terug 
te brengen. Het plaatsen van 
hekken, rasters, wildroos-
ters en - sinds 2010 - afschot 
buiten de leefgebieden blij-
ken echter onvoldoende ef-
fectief. Sinds 2011 is de po-
pulatie damherten in de pro-
vincies Noord- en Zuid-Hol-
land verdubbeld.

Beschermde duinnatuur
De sterk groeiende dam-
hertenpopulatie verstoort 
de balans in de bescherm-
de Natura 2000 duinnatuur 
in Noord- en Zuid-Holland. 
De graasdruk van de dam-
herten veroorzaakt schade 
aan de bijzondere duinflora 
en heeft sterke negatieve ef-
fecten voor de biodiversiteit. 
Door aanrijdingen met dam-
herten ontstaan risico’s voor 
de verkeersveiligheid.

Faunabeheer-
plan 2016-2020
De Faunabeheereenheden 
van Noord- en Zuid-Holland 
hebben een faunabeheer-
plan opgesteld waarin de te 
nemen maatregelen worden 
beschreven om de natuur-
schade en het aantal aanrij-
dingen terug te dringen. De 
populatie zal in vijf jaar door 
middel van afschot worden 
teruggebracht naar 800 tot 
1.000 damherten. De onthef-
fingen die hiervoor zijn afge-
geven door de beide provin-
cies zijn aangevochten door 
meerdere partijen. De recht-
bank Noord-Holland doet 
naar verwachting over vijf 
weken uitspraak in de be-
roepsprocedure. In Zuid-
Holland moet de zittingsda-
tum nog worden vastgesteld.  

Verkiezing voor sporters met een handicap

Ben jij het Sporttalent 
van het Jaar?

Regio - De verkiezing Sport-
talent van het Jaar, een ini-
tiatief van Fonds Gehandi-
captensport en ABN AM-
RO, wordt dit jaar voor de 3e 
keer gehouden. De organi-
satie gaat op zoek naar een 
breedtesporter met een ta-
lent in de meest brede zin 
van het woord. Iemand die 
persoonlijke records heeft 
weten te verbreken. Iemand 
die een grote persoonlij-
ke of sportieve ontwikke-
ling heeft doorgemaakt. Of 
die een inspiratie en voor-
beeld is voor andere sporters 
met een handicap. Iedereen 
kan meedoen. Sporters met 
een lichamelijke, verstande-
lijke en/of zintuiglijke handi-
cap. Jong of oud. Beginnend 
of ervaren. Via de stemsite 
www.sporttalentvanhetjaar.
nl kunnen sporters genomi-
neerd worden.
Met de verkiezing Sportta-
lent van het Jaar wil Fonds 
Gehandicaptensport een po-
dium bieden aan de spor-
ters en zo de gehandicap-
tensport onder de aandacht 
brengen van het Nederland-

se publiek. Vorig jaar ging 
Yanu van Leeuwen (10 jaar) 
er met de titel en de bijbeho-
rende prijzen vandoor.
“Meedoen aan deze verkie-
zing is super! Ik mag mee 
zwemmen met het Paralym-
pische Zwemteam. En een 
professionele zwemanaly-
se en coaching van Bonds-
coach Mark Faber helpen 
mij om mijn zwemprestaties 
verder te verbeteren”, aldus 
Yanu.
Wie wordt de sporter van het 
jaar 2016? De eerste kandi-
daten zijn al genomineerd. 
Het belooft ook nu weer een 
spannende verkiezing te 
worden.

Hoe werkt de verkiezing?
Op de stemsite www.sport-
talentvanhetjaar.nl kunnen 
sporters genomineerd wor-
den door middel van een 
korte motivatie met daarbij 
een leuke foto of een filmpje.
Door het publiek kan er da-
gelijks een stem uitgebracht 
worden op één of meerdere 
kandidaten. Er zijn in totaal 5 
stemronden. Na iedere ron-

Op de foto het Sporttalent van het Jaar 2015, Yanu van Leeu-
wen.

de gaan de stemmen weer 
op nul. Zo heeft iedereen tel-
kens weer evenveel kans om 
de volgende ronde te winnen. 
Tot aan de halve finale, van 17 
oktober tot 1 november, is het 
mogelijk om een sporter te 
nomineren.
In de halve finale gaan een 
12-tal kandidaten de sportie-
ve strijd om het werven van 
zoveel als mogelijk stemmen 
aan. De 3 kandidaten met de 
meeste stemmen gaan door 
naar de finale. Een deskun-
dige en onafhankelijke ju-
ry kiest uit deze finalisten 
de uiteindelijke winnaar. De 
sporter waarvan zij vindt dat 
deze de titel ‘Sporttalent van 
het jaar’ en de bijbehoren-
de prijzen verdiend. Daarbij 
wordt er gekeken naar onder 
meer aspecten als doorzet-
tingsvermogen, lef en inspi-
ratie. Op 8 november zal de 
winnaar tijdens het Nationaal 
Gala voor de Gehandicapten-
sport in de Amsterdam Are-
nA bekendgemaakt worden.

Prijzenpakket
Naast de titel Sporttalent van 
het Jaar en de uitnodiging 
om bij meerdere sporteve-
nementen aanwezig te zijn, 
krijgt de winnaar een coa-
ching/training op maat. De 
feitelijke invulling hiervan is 
op basis van de behoefte van 
de winnaar.
Ook ontvangt hij/zij een geld-
bedrag van 750,- om voor 
zichzelf te besteden aan 
sport- en/of spelmateriaal. 
Zo heeft Yanu dit bedrag be-
steed aan onder meer een 
Pro Go waarmee hij zijn ei-
gen prestaties kan vastleg-
gen zodat hij de lat om zich-
zelf telkens weer te verbete-
ren kracht bij kan zetten.
De sportvereniging waar de 
sporter actief is, krijgt een 
bedrag van maar liefst 5.000,- 
als stimuleringssubsidie, te 
gebruiken voor de (door)ont-
wikkeling van de gehandi-
captensport binnen de be-
treffende sportvereniging.

Heemstede – De inzendingen van de tuinenwedstrijd zijn dit jaar van een zeer goe-
de kwaliteit. Voor Nijssen Tuin – de sponsor en jury van dit jaar – aanleiding om meer 
prijzengeld beschikbaar te stellen. Goed nieuws natuurlijk! De hoofdprijswinnaar ont-
vangt 100 euro maar Nijssen is ook voornemens bedragen beschikbaar te stellen 
voor subcategorieën. Dus: de mooiste tuin, de meest sfeervolle tuin en het beste ont-
werp. Doe mee dus! U heeft nog drie weken om de tuin voor het voetlicht van alle le-
zers te brengen. De wedstrijd duurt tot en met 31 augustus. Stuur foto en gegevens 
naar redactie@heemsteder.nl

Nijssen Tuin stelt extra prijzen 
Tuinenwedstrijd beschikbaar
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Huwelijken
07-07-2016 Bernardus T. van Holten & Marieke J. Waardijk
21-07-2016 Lars Lammers & Roselinde M.W. Mooren
27-07-2016 Jan J. de Poel & Constance A. Vlasveld
28-07-2016 Richard Stange & Priscilla M. Ipema
29-07-2016  Randall N. H. Velting & Mona Teimori
01-08-2016 Jeroen Wijsman & Rowena Vink

Geboorte
26-07-2016 Michaël de Vries

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Bodyshape & Conditie
Heemstede - Heeft u zich 
ook voorgenomen om weer 
lekker sportief aan de slag 
te gaan na de vakantie?
Bij WIJ Heemstede starten 
na de zomer maar liefst 21 
bewegingscursussen.
In de cursus Bodyshape & 
Conditie werkt u onder de 
enthousiaste en vrolijke lei-
ding van docente Marie-
Thérèse Derkinderen aan 
conditieverbetering en doet 
u spierversterkende oe-
feningen voor het hele li-

chaam. Lekker bewegen op 
eigentijdse muziek waar-
bij uithoudingsvermogen 
wordt opgebouwd en uw 
motoriek verbetert. Iede-
re les wordt afgesloten met 
een serie grondoefeningen. 
Bodyshape & Conditie start 
op donderdag 1 september 
van 9.00 tot 10.15 uur bij 
WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
Opgeven kan via 
www.wijheemstede.nl
of 548 38 28.



Te koop:
Havaianas kinder slippers 
donker blauw in mt. 31/32 
i.z.g.st €5,-. Tel. 06-52639770
Te koop:
Een oude studeer piano van 
merk gerhard adam is beige 
overgeschilderd, met piano 
kruk, vr. Prijs €75,-.
Tel. 06-25264325
Te koop:
Moulinex blender inhoud ruim 1 
liter 300 watt zo goed als nieuw 
maar een enkele keer gebruikt 
€15,-. Tel. 06-22614136
Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoon-
platen vraagt tegen betaling 
singles uit de jaren 50/60.  
Tel. 023-5381320
Gevraagd:
Verzamelaar biedt goede prijs 
voor oude ansichtkaarten en 
foto’s van voor 1960, ook hele 
verzamelingen. 
Tel. 06-15451873
Gevraagd:
Verzamelaar zoekt speldjes en 
speldjesalbums. Speldjes van 
sportverenigingen uit onze 
regio, verpleging, etc.  
Tel. 0251-210955
* Te koop: Boss Jam Station 
JS-5 backingmachine met au-
diotrack. Prima om te oefenen, 
incl. software en aansluitka-
bels, €75,-. Tel. 06-31939057
*Gevraagd:
Door semiprof, (solo) gitarist, 
iemand die goed gitaar of piano 
kan spelen ( en improviseren) 
om regelmatig mee te jammen. 
Stijlen: Latin, jazz, funk, blues. 
Tel. 06- 31939057
*Gevraagd:
Fietsen, oud of defect, ik haal ze 
gratis bij u op.  Tel. 023-5639828

voor de wijken Rijnlaan e.o. en Strawinskylaan
Voor de periode 31 augustus t/m 14 september

WIE HELPT? Goede verdienste!
Bel Martin van Ooyen: 0251-674433 of mail: info@verspreidnet.nl

voor de wijken Rijnlaan e.o. en Strawinskylaanvoor de wijken Rijnlaan e.o. en Strawinskylaan

EXTRA BEZORGERS!
Ook 50+ van harte welkom

GEVRAAGD
Duinvlietstraat 102
1951 XE Velsen-Noord
Tel.: 0251-211 825

SHOWROOM:
Ma-vr.  13.00-17.00 uur
Zaterdag 10.00-16.00 uur

Uiteraard kunt u altijd 
een afspraak maken.

www.braak.nl

Aannemersbedrijf

Braak VelsenBeslist de www.kozijn-specialist.nl
UW SPECIALIST VOOR:
• Kozijnen • Serre
• Aanbouw • Opbouw 

BRAAK-VELSEN BV
Aannemersbedrijf
Duinvlietstraat 100-102
Velsen-Noord, 
Tel. 0251-211825
www.braak.nl
SHOWROOM: Ma - vr. 13.00-17.00 uur. 
Zaterdag 10.00-16.00 uur. Uiteraard kunt u altijd een afspraak maken.

WIj ZOEKEN:

TIMMERLIEDEN 

Nieuw! KuNstof 
met rechte las!
verschil tusseN hout eN 

KuNststof Nihil!!!

OPBOUW

SERRE

KOZIJNEN

Uw vertrouwde
adres voor:

VERANDA          AANBOUW

•  voor al uw reparaties en onderhoud
•  óók voor betrouwbare occasions
•  én APK

Al meer dan 35 jaar een
vertrouwd adres in Heemstede.

Bekend om zijn persoonlijke service.

Raadhuissplein 7
2101 HA Heemstede
023-5291125

info@turenhoutautos.nl
www.turenhoutautos.nl

CHRIS HARDENDOOD
WITGOED

Reparatie was-, droog- en koelapparaten
Ook voor inbouwapparaten!
Dealer Bosch en Miele Tel. 023-5385478
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Te koop:
Duo lnb van canaldigitaal voor 
de schotel, voor het ontvangen 
van hdtv via de astra 1 en 3 
satelliet €25,-. Tel. 06-43424100
Te koop:
Grote koperen bak voor hout-
blokken of grote plant plus 
5-delig koperen haardstel 
samen €45,-. Tel. 023-5848173
Te koop:
Sarah pop met feesthoed en 
masker. Ook een sarah vlag en 
sherp voor €17,50. 
Tel. 023-5240438
Gevraagd:
Welke dame wil met mij een 
kraam huren tijdens rommel-
markt groenendaal voor meer-
dere keren. Tel. 023-5240438
Gevraagd:
Apedeck/bandrecorder met 
grote 26 cm banden akai revox 
teac technics sony pioneer ook 
defecte voor hobbyist. 
Tel. 06-48344508
Gevraagd:
Collectant voor het kwf in de 
straten: res novaplein en h. 
Peeperkornstraat. Collecte is 
van 5 t/m 10 sept. 
Tel. 023-5470222
Gevraagd:
Artis zegels van de dekamarkt, 
nog 2 kaarten voor mensen met 
een rugzakje voor het laatste 
groepje naar artis. 
Tel. 06-44880865
Te koop:
2 emmertjes vol met 189 
gekleurde houten speelgoed 
blokken,div modellen.Incl 
speeldoosje met muziek izgst 
€15,-. Tel. 06-51511589
Te koop:
Lichtgewicht soft-side water-
matras in tijk met rits. Kort 
gebruikt. Past op gewoon bed. 
€250,-. Tel. 023-5316558
Te koop:
Snelkookpan, cap. 6 liter. 
Compleet met nederl. Gebruiks-
aanwijzing en kooktijdentabel. 
€10,-. Tel. 023-5478450

Te koop:
Glazen bowl schaal geslepen 
carre op poot. Br 24 cm - 17 hg + 
2 bonbonschaaltjes bloemmo-
tief. Prijs €20,-. 
Tel. 023-5767302
Gezocht:
Antiek blikken speelgoed. Auto 
motor trein stoommachine etc. 
Defect geen bezwaar. Hoge 
prijs geboden . Tel. 06-22885528
Gevraagd:
Laptop, netbook of notebook 
i3 i5 i7 of hoger mag ook defect 
voor een leuke bedrag.
Tel. 06-59097081
Te koop:
Een voetenbad happy foot van 
carmen voor €15,-. maak gerust 
een afspraak om te kijken. 
Tel. 023-5333379
Te koop:
Een oude kantoor typmachine 
royal met uitgebreide mogelijk-
heden zeer goed als decoratie 
of sier € 25,-.Tel. 06-25264325

Gezocht:
Hoge prijs voor uw antieke trein 
en stoommachine etc . 
Tel. 06-22885528
Gevraagd:
Duinrell zegels van de vomar 
voor groep met rugzakje, helaas 
alleen per post i.v.m. de afstand. 
Geen handel. Tel. 06-37010414
Te koop:
Diverse schilderijlijsten en 
presentatie/opbergsysteem 
van hout te koop. Verschillende 
prijzen vanaf €10,-. 
Tel. 023-5767302
Gevraagd:
Voor mijn hobby ben ik op zoek 
naar defecte laptops, note-
books en computers. 
Tel. 06-84613045
Gevraagd:
Alles uit de tweede wereld-
oorlog, zoals helmen, medailles, 
bajonetten, documenten etc. 
(Tegen vergoeding). 
Tel. 06-25384205
Gevraagd:
Medailles van toertochten op 
de schaats. Ijs- en stempel-
kaarten. Spelden van ijsclubs, 
krulschaatsen etc.  
Tel. 0346-241819
Gevraagd:
Voor hobby bandrecorder/
tapedeck met grote 26 cm 
banden akai, teac, pioneer, 
revox, sony,tandberg, akai gx 77. 
Tel. 06-48344508
*Gevraagd:
Grote of kleine partijen 
oude school-, stapel-, kantine- , 
kantoor- en kerkstoelen. We 
komen de spullen zelf bij u 
ophalen dus twijfel niet en waag 
er een belletje aan. Wij betalen 
u contant.  
Tel: 06-10893672

Te koop:
Kunstschilders benodigd-
heden: presentatie kribbe van 
hout om tekeningen/schilde-
rijen op te bergen. Prijs €45,-. 
Tel. 023-5767302
Te koop:
Spellen; risk €30,- rummikub  
€15,- hotel €25,- cluedo €15,- 
wie is het €15,- monopoly €20,- 
Tel. 023-5477966
* Stucadoor nodig?
Voor vrijblijvende prijsopgave. 
Tel. 06-53332372
Te koop: Alles over verzor-
gen van bloemen struiken en 
bomen, van a tot z als nieuw. 
€20,-. Tel. 023-5287157

Gevraagd:
Wie heeft er op zolder nog 
grammofoonplaten van pop en 
beat muziek uit de jaren 50 en 
60 staan, tegen betaling
Tel. 0297-786546
Te koop:
Koperen gordijnroede met 
ophangsysteem en eind-
knoppen. Lengte 1.15 m, 12 
ringen en 28 mm dik. Prijs €10,- 
Tel. 023-5767302
*Gevraagd:
Oude antieke meubels en/of 
inboedels. Stuur uw foto’s en 
uw prijs naar info@burbrian-
tiek.nl 
dan mailen wij u terug of het 
wat voor ons kan zijn. Bij inte-
resse komen we het betalen en 
ophalen. Tel. 0297-320058
Te koop:
Philips lcd tv 80 cm breed en 
48 cm hoog €50,-.  Sony dvd 
recorder prima staat €49,-. 
Tel. 023-5282129
Te koop:
Mooie veilige verstelbare 52 tot 
56cm fiets/kinderhelm van de 
serie kikker en vriendjes. Prijs 
€10,- i.z.g.st. Tel. 06-52639770
Te koop:
Sterke kinder sandalen merk 
tribord in mt 32/33 verstelbaar 
ivm 3x klittenband kleur blauw, 
prijs €4,-. Tel. 06-52639770
Gevraagd:
Plastic schroefdoppen van bv 
flessen, zuivel- en sapverp. Tbv 
kika. Inlev: zwanebloembocht 
227, Velserbroek. 
Tel. 023-5372349
Te koop: Wastafelmeubel met 
keramische bak, spiegel bo-
venverlichting kast onder en 
boven, mt. 82/48 merk so-
nia €75,-. Tel. 06-82154585
Gevraagd:
Klokken wekkers horloges voor 
mijn hobby verzameling geen in 
en verkoop. Tel. 0255-755557
Gevraagd:
Ik spaar Douwe Egberts punten. 
Wie heeft er nog voor mij? Ook 
kleine aantallen zijn welkom.  
Ik haal ze graag bij u op.  
Tel. 06-15390436



Workshops
Vrijdag 12 augustus, 
10.00 tot 12.00 uur tips en 
trucs voor uw tablet tijdens 
het tabletcafé in de Biblio-
theek Heemstede, Juliana-
plein 1 te Heemstede. Gra-
tis toegang. Info: www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl
Vrijdag 12 augustus, de-
monstratie 3D-technieken 
van 14.00 tot 16.00 uur, 
de Bibliotheek Heemstede, 
Julianaplein 1 te Heemstede 
voor kinderen vanaf 8 jaar. 
Gratis toegankelijk. Meer 
info: www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl
Markten
Zondag 14 augustus, Kof-
ferbakmarkt, van 8.00 tot 
16.00 uur op de Dorpsweide 
van Wijk aan Zee. www.kof-
ferbakmarktwijkaanzee.nl.
Zondag 21 augustus, 
Trotsmarkt op de Vrijheids-
dreef Heemstede. Div. 
stands met ambachtelijke 
producten en spijzen. 11-
17u. Entree gratis.
Info: www.trotsmarkt.nl
Tentoonstellingen
Zondag 14 augustus 
Kunst uit de Haaglanden in 
De Waag en Kloostergan-
gen, beide te Haarlem. Or-
ganisator: KZOD. Uitwisse-
lingsexpositie met ArtiBrak. 
Zie verder: www.kzod.nl / 

www.artibrak.nl  en Face-
book.
T/m 8 oktober, ‘Op inhoud, 
paralympische portretten’ 
van fotograaf Inge Honde-
brink. Fotogalerie De Gang, 
Grote Houtstraat 43, Haar-
lem. Gratis toegankelijk. 
Meer info: www.fotogalerie-
degang.nl
T/m 21 augustus ‘Wenken-
de Verten’, digitale fotower-
ken samengesteld uit diver-
se fotografi sche onderdelen, 
van Tessa Verder. Te zien bij 
37PK Platform voor Kunsten, 
Groot Heiligland 37 in Haar-
lem. Toegang: vrij. Info: 023-
551 84 32 en info@37pk.nl.
www.37PK.nl.
T/m 1 september Aqua-
rellen van Ineke Meijer in 
Inloophuis Kennemerland, 
Wulverderlaan 51 Santpoort-
Noord. Kijk op www.inloop-
huiskennemerland.nl
Donderdag 11 augustus 
t/m 31 oktober werk van 
Marjolein Loppies: Foto’s ná 
de mens. Verlaten panden 
en meer. In het Raadhuis van 
Heemstede, Raadhuisplein. 
Informatie: www.loppies.nl

WIJ Heemstede
Open dagen, vrijdag 16 
augustus, 15-17 uur Vrolij-
ke Vrijdag bij WIJ Heemste-
de, Herenweg 96, Heemste-
de voor iedereen: expositie, 
inloop workshops, ontmoe-
ting. Tevens Open cursus-

AgendA dag; allerlei info over cursus-
sen. Ook optreden Blazers 
Huisorkest.
Film, donderdag 25 augus-
tus, Film & Lunch (informeer 
titel + inhoud: 023-5483828) 
10.30-13.30u. Deelname: 
13,50 euro. WIJ Heemste-
de, in de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Reserveren ui-
terlijk 23/8: 023-5483828.
Open cursusdag in De 
Luifel Vrijdag 26 augustus 
15.00–17.00 uur. Informatie, 
contact met docenten, expo-
sitie, inloop workshops.
Open Huis De Pauwehof 
Zaterdag 3 september van 
10.00–13.30 uur Met proef-
lessen, informatie, exposi-
tie én een feestelijk fototen-
toonstelling in verband met 
ons 50 jarig jubileum!
Muziek
Woensdag 10 augustus, 
concert pianist Amadeus 
Wiesensee en pianotrio Sen-
sibility (zomerschool Inter-
national Holland Sessions). 
Lutherse Kerk, Witte He-
renstraat 22 Haarlem. Aanv. 
20.30 u. Kaarten 18,- via VVV 
Haarlem en aan de zaal.
Woensdag 17 augustus, 
concert in kader van Inter-
national Holland Music Ses-
sions: Drake Driscoll en Sun 
A Park. Aanv. 20.30u. Lu-
therse Kerk, Witte Herenstr 
22, Haarlem. Toegang: 18,-. 
Kaarten: 072-2202310
Sport
Zaterdag 13 augustus RCH 
Zilveren Molen toernooi met 
drie voetbalteams. V.a. 15u. 
Met BBQ. Terrein van RCH, 
Sportparklaan Heemstede. 
Info: www.rch-voetbal.nl.

Zomerse 
Springbalsemien 
Heemstede - Achter de Kinderboerderij 
in Heemstede staan in het voorjaar be-
renklauwen maar nu is de oever roze ge-
kleurd van Balsemienen. Als je goed kijkt 
zie je altijd wel wat fraais in bloei staan. 
Het is heerlijk ‘struinen’ op deze plek in 
de buurt van wandelbos Groenendaal. 
De Springbalsemien (Impatiens balsami-
ca) is een vrij snel groeiende, compac-
te éénjarige plant. Hij heeft lancetvormi-
ge bladeren en in de zomer en het begin 
van de herfst komen er kleine komvor-
mige roze bloemen met sporen. Ze heb-
ben een voorkeur voor vochtige grond. 
De bloemen worden massaal door bijen 
bezocht. De Springbalsemien is als sier-
plant in 1850 ingevoerd vanuit Noord-In-
dia.
De plant doet zijn naam eer aan, omdat 
de rijpe zaadjes uit de bloem springen. 
Doe dit in de tuin en voor je het weet 
heb je een veld Balsemienen staan. Het 
is wel moeilijk er daarna weer van ver-
lost te zijn.
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Waar: 
Bij Bomans, Binnenweg 1-b                                                                                
Langs het water van de 
Zandvaart nabij de IJzeren 
Brug. Zonnig gelegen ter-
ras op het zuiden. Trendy, 
strakke, maar sfeervolle in-
richting.

Wanneer:
Vrijdagmiddag tussen 17.00 
en 18.00 uur Wie zijn er: 
Het is typisch vrijdagmid-
dag borreltijd en de meeste 
tafeltjes zijn bezet met pu-
bliek van alle leeftijden.

Bestelling:
1 glas rosé, 1 glas droge 
witte wijn, allebei de huis-
wijn en een portie bitter-
ballen.

Wij krijgen:
Een mooi en schoon glas 
witte Sauvignon Blanc Fin-
ca, fruitig en zoals beloofd 
droog van smaak. Een pri-
ma wijntje, mocht iets kou-
der gezien het warme 
weer. Een eveneens mooi 
en schoon glas Pinot rosé, 
heerlijk fris, licht van kleur 
en lekker koud. Een por-
tie van 8 stuks bitterballen, 
krokant van buiten en goed 

warm van binnen, uitste-
kend van smaak.

Opvallend detail:
Bij de wijn werden 2 gla-
zen met plat water geser-
veerd. De bitterballen kwa-
men op een fraai plateautje 
met een set kleine servet-
jes, prikkertjes en een bak-
je mosterd.

De bediening:
Vlot en vriendelijk.
Hygiëne: Schone glazen 
(zonder vette vingers), me-
nukaart en asbak eveneens 
onberispelijk. Ten slotte het 
toilet: dik in orde.

De rekening:
1 glas wit Finca 3,90 euro, 
1 glas rosé pinot 3,90 euro, 
1 portie bitterballen/8 stuks 
6,80 euro.
Totaal: 14,60 euro.

Algemene indruk:
Misschien was het begin-
nersgeluk, maar als alle 
terrasbezoeken zo plezant 
verlopen, staat ons een 
mooie (na)zomer te wach-
ten.

Mirjam Goossens

Terrassentest
Zomer 2016

Heemstede – Oudere inwoners van Heemstede weten 
het vast wel: vroeger waren horecaterrassen in de ge-
meente niet of nauwelijks aanwezig. Anno 2016 is dat 
wel anders, de terrasjes zijn inmiddels mede beeldbepa-
lend voor het winkelgebied. Wat mag je eigenlijk verwach-
ten van zo’n gezellig uitje in de open lucht? Is het tafel-
tje schoon, de bediening wel vriendelijk en de versnape-
ring naar verwachting? De Heemsteder gaat deze zomer 
op onderzoek met een heuse terrasjestest. Streng, doch 
rechtvaardig en met een knipoog. Want laten we vooral 
blij zijn met hardwerkende ondernemers die uw en mijn 
rondgang in het winkelcentrum zoveel aangenamer ma-
ken met een tussenstop op een zonnig terras.

Deze week: Bij Bomans

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

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

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

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

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

Volg ons ook via 
Facebook of Twitter

In deze uitgave:
- De officiële bekendmakingen
 van de gemeente

Bank voor wandelbos Groenendaal 
schenken?
Wist u dat u een bank kunt schenken aan 
wandelbos Groenendaal? Met enige regelmaat 
ontvangt de gemeente zo’n gift. Vorige week 
zijn twee banken geschonken die een mooie 
plek krijgen in het bos. De banken worden 
voorzien van een herdenkingsplaatje ter 
herinnering aan een overledene. 

Het komt vaker voor dat bijvoorbeeld nabestaanden 
met een bank in het bos de herinnering aan een 
overledene levend willen houden. Uiteraard is 
het ook mogelijk om andere redenen een bank te 
schenken. Tegen betaling van € 1.000 wordt op de 
gewenste locatie een bank geplaatst en wordt de 
bank voorzien van een plaatje met inscriptie. 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden? 

Vergadering commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 18 augustus 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een 
  subsidieverzoek ten behoeve van 
  lidmaatschap en inspectie Stichting 
  Monumentenwacht Noord-Holland
  - openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen een besluit 
  persoonsgebonden budget begeleiding 
  individueel - niet openbaar - 

Het betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda zal op dinsdag voorafgaand aan de datum 
van de hoorzitting via de website www.heemstede.
nl (vergaderstukken & besluiten) beschikbaar zijn.

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Bekendmaking Besluit Bodemkwaliteit
Ontwerp-Nota bodembeheer regio IJmond
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft op 2 augustus 2016 op grond van 
artikel 44 van het Besluit bodemkwaliteit de 
‘ontwerp-Nota bodembeheer regio IJmond’ met 
bodemkwaliteitskaarten voor het Heemsteedse 
grondgebied vastgesteld. De ontwerp-
Nota bodembeheer is opgesteld binnen de 
mogelijkheden van het Besluit bodemkwaliteit en 
richt zich op de volgende aspecten:
- Het uitbreiden van het gemeentelijke 

beheergebied met het grondgebied van de 
gemeenten die onderdeel uitmaken van het 
beheergebied IJmond. Hierdoor ontstaat 
het beheergebied dat het gemeentelijke 
grondgebied omvat van de gemeenten 
Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, 
Noordwijkerhout, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. 

- Het versoepelen van de administratieve regels 

voor het toepassen van industriegrond binnen 
de verschillende gemeenten.

- Het versoepelen van de administratieve regels 
voor het toepassen van grond en bagger in 
onverharde wegbermen die in het beheer zijn 
van de gemeente of Hoogheemraadschap van 
Rijnland. 

- Het versoepelen van de administratieve regels 
voor het toepassen van grond en baggerspecie 
in kades.

- Het mogelijk accepteren van grond op basis van 
de bodemkwaliteitskaart van andere gemeenten.

- Het versoepelen van de administratieve regels bij 
reparatiewerkzaamheden aan kabels, leidingen 
en riolering.

- Het vaststellen van strengere eisen bij het 
toepassen van grond met bodemvreemd 
materiaal.

Vervolg op volgende bladzijde

Stuur dan een e-mail naar 
PostbusUitvoeringOpenbareRuimte@heemstede.nl.



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

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

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

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

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

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

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

Uitschrijving uit de basisregistratie 
personen (BRP)
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven 
aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit 
goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente 
start dan een adresonderzoek, waarbij de persoon 
- indien mogelijk - erop gewezen wordt dat er 
nog aangifte van de verhuizing gedaan moet 
worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als 
de persoon niet te traceren is, besluit het college 
van burgemeester en wethouders deze persoon 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland uit 
de basisregistratie personen. Dit betekent, dat 
iemand dan ook formeel niet meer op dat adres 
staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat 
er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 
bij de woongemeente aangevraagd kan worden 
en dat er geen gebruik gemaakt kan worden van 
verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, 
als iemand 65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom 
van groot belang dat alsnog aangifte van een 
verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 2 augustus 2016, de heer S. Królikowski, 

geboren op 28-11-1987, Zandvoortselaan 69A.

- Per 2 augustus 2016, de heer J.B. Okyere, 
 geboren op 05-02-1955, Bankastraat 25.
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende persoon / personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 23 juni 2016, de heer R.J. Broekman, 
 geboren op 16-10-1957, p/a Bankastraat 6. 
- Per 23-06-2016, de heer M. Ahmadi, 
 geboren op 18-06-1981, Zandvoortselaan 158.

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

Inzage en zienswijzen
De ontwerp-Nota bodembeheer ligt tot en met 
21 september 2016 gedurende de openingstijden 
van het gemeentehuis ter inzage en is te 
downloaden vanaf www.heemstede.nl. 
De ontvangen zienswijzen zullen worden 
meegenomen bij het opstellen van de definitieve 
nota. De nota wordt naar verwachting behandeld in 
de raadsvergadering van november 2016. 

Schriftelijk kunnen zienswijzen kenbaar gemaakt te 
worden bij het college van B&W (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede) en via het e-mailadres gemeente@
heemstede.nl. Voor het mondeling kenbaar maken 
van zienswijzen kan gedurende werkdagen 
telefonisch (0251-263831), een afspraak met de 
heer Satoer van Omgevingsdienst IJmond worden 
gemaakt.

Vervolg van Bekendmaking Besluit Bodemkwaliteit

Heemstede – In Heemstede is veel groen te vinden maar 
ook water maakt de plaats aangenaam om te wonen. Zo-
als bij de Crayenestersingel. Bij een chique singel past een 
mooie watergang en die ziet u op de foto.

De Crayenester vaart loopt in een mooie boog langs de 
singel die uit Heemstede zo naar Haarlems grondgebied 
stroomt. Aldaar loopt de Crayenester vaart evenwijdig aan 
de Crayenesterlaan en mondt uit in het Spaarne. 

(Joke van der Zee)

Waterrijk Heemstede (12)
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