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Heemstede – De achtertuin van Ad en As-
trid Vreeburg aan de Zeelandlaan is goed 
gevuld. “De tuin is ongeveer 7 bij 5 meter 
en er staan 12 verschillende soorten klei-
ne bomen waaronder diverse acers en bon-
sai”, schrijft Astrid Vreeburg. “Ook een mini 
sier appelboom die pas net begint te kleu-
ren. Tegen de schuur hebben we een hou-
ten stelling met plantenbakken geplaatst 
en die vullen we met planten naar gelang 
het seizoen. Dan is er een vijver van 3 bij 
1,5 meter en 2 meter diep met Koi karpers 
waar de kleinkinderen gek op zijn. Ze kun-
nen de karpers voeren aan de rand van 
de vijver.” De tuineigenaresse vertelt ver-
der dat er ook kruiden zijn zoals peterselie, 
koriander, munt, bieslook en meer. Aan de 
schutting groeit een prachtige stretocarpus 
(blauwpaars) en de dahlia’s staan in pot-
ten om - als ze bijna gaan bloeien in de tuin 
te planten.
“Het is heerlijk om met de tuin bezig te zijn, 
even je hoofd leegmaken.”

Meedoen aan de Tuinenwedstrijd? Stuur 
uw foto naar: redactie@heemsteder.nl Alle 
gekozen tuinen komen eveneens op www.
heemsteder.nl en onze Facebookpagina. 
Let ook op de sites van sponsor Tuincen-
trum De Oosteinde: www.deoosteinde.nl 
en Facebook en bezoek de filialen aan de 
Zandlaan Hillegom, grens Bennebroek en 
Vijfhuizen, grens Vijfhuizen.

De drie winnaars worden in september ge-
kozen en blijgemaakt met een mooie prijs: 
25, 75 of 100 euro.

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Tuinenwedstrijd 2017 
met Tuincentrum De Oosteinde
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BK ingenieurs groeit.
Groei jij met ons mee?

Zie ons artikel in deze krant.

“Even je hoofd leegmaken”

Tennistoernooi met activiteiten
SPORT 2000 Open van start gegaan
Heemstede - Zaterdag 
jongstleden is bij Tennisclub 
HBC het jaarlijkse SPORT 
2000 HBC Open van start 
gegaan. Het toernooi duurt 

nog tot en met 13 augustus. 
Zo’n 300 deelnemers treden 
in verschillende categorieën 
aan op de banen. Het Sport 
2000 tennistoernooi, ver-

noemd naar de hoofdspon-
sor en mede mogelijk ge-
maakt door vele baanspon-
soren, is bovenal een gezellig 
toernooi waarbij leuke prijzen 

te winnen zijn. Niet alleen op 
de baan zijn er activiteiten 
maar ook daarbuiten.
Vrijdag 11 augustus vindt de 
Gamba-Samba avond plaats. 
Lekkere gamba’s eten, ge-
volgd door een swingend 
feest.
Alle informatie vindt u op 
www.tvhbc.nl 
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Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 13 augustus 
Geen Dienst
14 augustus, 20.00 uur
Bijbelkring

www.rafael-nehemia.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 13 augustus 10u, 
Oude Kerk: ds. J.E.Th. Nak-
Visser, gezamenlijke dienst
 

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 13 augustus,
10:00 uur

Dhr. W. van Stuijvenberg 
uit Waddinxveen
 
www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 13 augustus 10u. 
ds. Jolien Nak, gezamenlij-
ke dienst in de Oude Kerk

www. pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 10.00 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.  19.00 uur H.Mis
www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 13 augustus 10u.  
Eucharistieviering
Kapelaan R. Verhaegh 
samenzang

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (27)

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 13 augustus 10u.
Ds. B. C. Helmers (Velsen)

www.adventskerk.com

In de vorige twee artikelen 
is al vermeld dat Raadhuis-
straat 58 (onderwerp van 
deze week) in diverse adver-
tenties gebruikt werd door 
zowel Houthandel Nieuw-
dorp als later Houthandel 
P.J. van Dalen. Nummer 58 

was toen geen winkel, maar 
gewoon een woonhuis, de 
houthandel zat dus op 56a. 
Op de toenfoto van 1980 is te 
zien dat het lang een woon-
huis is geweest. Het huidi-
ge pand is van eind jaren 30, 
want voor die tijd stonden er 
andere huisjes. Dat ziet u vol-
gende week. 

In een advertentie van 15 april 
1932 lezen we dat Autogara-
ge Corn. E. van Egdom ook 
gebruikmaakt van de num-
mers 58-60. In het straatna-
menboek van Heemstede van 
1 januari 1940 lezen we dat 
Lood- en Zinkwerker A.C. de 
Bruijn zijn werkplaats had op 
Raadhuisstraat 58.
Nummer 58 is nooit een win-
kel geweest tot in 2005 het 
pand gesplitst werd naar een 
woning en winkel, opdracht-
gever: de dames A. Keyzer 
en B. Meillink. Op de websi-
te van Hans Krol lezen we op 
Raadhuisstraat 58 over twee 
kledingzaken: ‘Ik Kleding’ 
en ‘Damesmodezaak Violen-
to’ en bij foto’s van Van Dam 
zien we de winkel Nola M in 
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Rectifi catie
Geen Waterleidingduinen 

maar Landschap NH
Regio – In de ‘Terrastest’ waarin Gasterij Leyduin werd 
besproken, onlangs in deze krant, is helaas een fout ge-
maakt wat betreft de locatie. Leyduin behoort niet tot de 
Amsterdamse Waterleidingduinen, zoals beschreven.
Het natuurgebied is onderdeel van Landschap Noord-
Holland.
Meer informatie op: www.landschapnoordholland.nl

2011/2012. Daarna wordt het 
een restaurant. Restaurant 
Atmosphera zit er in 2013 en 
begin 2014.
Op 5 juni 2014 opende ‘Res-
taurant Tante Bep’ de deu-
ren en is nog steeds de hui-
dige uitbater op nummer 58a 
en die zien we dan ook terug 
op de nu-foto van Harry Op-
heikens van 2 augustus 2017. 

Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder).





Topspecialisatie op gebied van aquaria
Hofl everancier ‘Heems Sinds 1822’ 
trots op nieuwe behuizing
Heemstede - De in juni 
2008 gestarte besprekingen 
met Huib Bakker Bouw, pro-
jectontwikkelaar in Heem-
stede, hebben er na 9 jaar 
toe geleid dat de oudste die-
renspeciaalzaak van Neder-
land voor de 4e keer in zijn 
195-jarig (!) bestaan gaat 
verhuizen. Deze week zijn 
de deuren van de splinter-
nieuwe winkel geopend bin-
nen het nieuwbouwproject 
‘Havendreef’. Midden in de-
ze nieuwe woonwijk heeft de 
winkel een plaats gevonden 
waar de dierenliefhebber al-
les kan vinden voor zijn huis-
dieren. Eigenaren Frans en 
Jos Heems vonden het be-
langrijk om in dit deel van 
Heemstede te blijven, aan-
gezien niet alleen dieren-
liefhebbers uit Heemstede, 
maar uit de gehele regio de 
weg naar de zaak moeten 
kunnen blijven vinden. Ze-
ker voor de aquariumlief-
hebbers, die uit heel West-
Nederland komen, blijft de 
locatie makkelijk te vinden. 

Gratis parkeren voor de deur 
is in deze tijd een wens van 
iedere winkelier en consu-
ment. Frans, Jos en vaste 
medewerkers Rob, Marion 
en Lisa hebben samen het 
assortiment voor de nieuwe 
winkel uitgedacht. Een ver-
dere specialisering op aqua-
riumgebied moet de grote 
kracht worden van de nieu-
we winkel. Met alle aqua-
riumtopmerken onder een 
dak, een vernieuwde op-
zet van de aquariumvissen-, 
aquariumplanten- en vijver-
vissenafdeling is een be-
zoekje aan deze nieuwe win-
kel zeker de moeite waard. 
Ook voor de hond, de kat, 
de vogel, de knaagdieren en 
de hengelsportartikelen blijft 
er uiteraard een grote keuze 
binnen het assortiment. De 
nieuwe vogelkooienstelling 
met ruimtes voor de knaag-
dieren is uitgebreid met een 
gezellig zitje, zodat de kinde-
ren rustig met hun nieuwe 
aankoop kunnen knuffelen! 
Hofl everancier

BK ingenieurs zoekt nieuwe collega’s
Regio - BK ingenieurs 
in IJmuiden is een mid-
delgroot adviesbureau 
met een bijzonder open 
karakter. Er heerst een 
werkklimaat van collegi-
aliteit en samenwerking. 
Het motto is ‘samen wer-
ken aan morgen’. Samen 
met opdrachtgevers en 
samen met collega’s en 
externe partners wordt 
gewerkt aan de dag van 
morgen. Zodat er ook 
morgen een aangename 
leefomgeving is.

Volgens directeur Bert Zijl 
is het aantal opdrachten 
zodanig toegenomen dat 
BK op het moment hard op 
zoek is naar nieuwe colle-
ga’s. “Onze opdrachtgevers 

maken plannen op het ge-
bied van milieu, infrastruc-
tuur, arbo & veiligheid, ge-
bouwen of de openba-
re ruimte en wij helpen 
hen bij de realisatie ervan. 
Door het aantrekken van 
de markt zoeken wij nu een 
aantal collega’s die mee 
willen werken aan onze 
verdere groei. Denk daarbij 
aan de volgende functies: 
adviseurs bodem, (junior) 
veldwerkers en milieukun-
dig begeleiders, middel-
baar veiligheidskundigen 
en werkvoorbereiders of 
ontwerpleiders in de civie-
le techniek. Geïnteresseer-
den uit het vak en school-
verlaters (MBO, HBO en 
academici) dagen wij graag 
uit eens een kijkje op het 

vacaturegedeelte van on-
ze website te nemen en zo-
dra zij vragen hebben con-
tact op te nemen met Mi-
chelle Stoltenborg via 088-
3212520”, aldus Bert Zijl. 
Als allround advies- en in-
genieursbureau zet BK in-
genieurs de juiste technici 
op het juiste project. Door 
haar acht vestigingen biedt 
BK ingenieurs landelijke 
ondersteuning en is het bu-
reau regionaal vertegen-
woordigd. Met als voordeel 
dat projectleiders intensie-
ve contacten hebben met 
opdrachtgevers, gemeen-
ten en bevoegd gezag. 
Daarnaast is er veel kennis 
aanwezig over de markt en 
de regelgeving ter plaatse. 
Zie www.bkingenieurs.nl  

den luxere dierenbenodigd-
heden, hengelsport, aquari-
umartikelen, vissen en plan-
ten aan het assortiment toe-
gevoegd. Verschillende uit-
breidingen en verbouwin-
gen volgden zoals een speci-
ale vijverafdeling, een show-
room op de eerste etage en 
later een moderne aquarium-
afdeling. En nu dus een nieu-
we locatie, Havenstraat 49, 
Heemstede.

De eerste “laatste vaart”

Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding in Heemstede

Op de dag van de uitvaart ar-
riveren wij met de rouwauto 
bij het Haventje van Heem-
stede. De vier professionele 
dragers staan klaar op de 
kade. Samen met de zoon en 
dochter dragen zij de, door de 
kleinkinderen beschilderde, 
kist behendig naar de boot. 
Wij varen over het Spaarne 
naar de Algemene Begraaf-
plaats aan de Herfstlaan in 
Heemstede. 

Tijdens ons eerste gesprek 
vertelde de weduwe dat ze 
hun 50 jarig huwelijk vier-
den op een salonboot. Vlak 
voor het overlijden van haar 
echtgenoot lazen ze samen 
een artikel in deze krant, over 
de nieuwe mogelijkheid om 
een overledene varend naar 
de Algemene Begraafplaats 
aan de Herfstlaan in Heem-
stede te begeleiden. Voor hen 
was meteen duidelijk dat zij 
dit wilden.  Zo kozen zij voor 
deze (eerste) “laatste vaart.” 

Op het water worden, zoals 
gebruikelijk, koffi e en thee in 
grote mokken gedronken. Al 
gauw zit het gezelschap, om 
de kist, aan de koffi e en thee 
met, door de kleindochters 
zelfgebakken, appeltaart. 

Na een half uur varen wij de 
Van Merlenvaart op. Het wa-
ter wordt hier omsloten door 
hoge bomen en struiken. Het 
heeft iets weg van een jungle 
en het voelt heel sereen. 
Een zonnetje over het water 
zet dit gevoel extra kracht bij. 
Dan doemt de nieuwe aan-
legsteiger van de begraaf-
plaats op. De dragers staan in 
gelid. Met het besef dat het 
laatste afscheid nu echt nabij 
is, verstillen de gesprekken 
aan boord. 

Even soepel als de kist aan 
boord ging, wordt deze van 
boord getild en op de schou-
ders van de dragers, de doch-
ter en de zoon naar de aula 
begeleid.

Voor meer informatie over de 
“laatste vaart” kunt u contact 
met ons opnemen. 

Iedere eerste maandag van 
de maand van 16.00 tot 18.00 
organiseren wij een Open 
Deur in ons Afscheidshuis 
op de Herenweg 92 in Heem-
stede. Dan kunt u onze af-
scheidskamers bezichtigen 
en beantwoorden wij graag 
uw vragen over bijvoorbeeld 
een uitvaart of uw polissen.

Als hecht team staan wij garant voor een uitvaart die bij u past.

Herenweg 92 Heemstede
Eksterlaan 104 Haarlem
Tel. 023 - 531 02 38
Dag en nacht bereikbaar.
www.brokkingenbokslag.nl

Ons vaste team van uitvaartbegeleidsters Ons vaste, flexibele team van uitvaartbegeleidsters

samen met u, luisterend, betrokken, stijlvol,
voor iedereen, al dan niet verzekerd

Ons vaste team van uitvaartbegeleiders Ons vaste, fl exibele team van uitvaartbegeleiders

zelfgebakken, appeltaart. een uitvaart of uw polissen.

In 1923 heeft de fi rma Heems 
sinds 1822 bij het honderd-
jarig bestaan het predicaat 
‘hofl everancier’ ontvangen. 
In 1922 werd dit niet uitge-
reikt i.v.m het regeringsjubi-
leum van koningin Wilhelmi-
na. Heems Sinds 1822 is de 
enige dierenspeciaalzaak van 
Nederland met dit predicaat. 
De titel wordt toegekend be-
drijven van ten minste hon-
derd jaar oud met een zeer 
goede reputatie in de regio. 
Zij onderscheiden zich door 
kwaliteit, soliditeit en conti-
nuïteit.

Geschiedenis 
Achter het bedrijf Heems 
gaat een hele geschiedenis 
vooraf. 1822 trouwde de grut-
tersknecht Pieter Heems met 
Marijtje Steenvoorde. Marijtje 
verkocht erwten en andere 
levensmiddelen in de voorka-
mer van hun woonhuis in de 
Achterstraat in Haarlem. Die 
activiteit groeide uit tot een 
bescheiden grutterij. Na de 
dood van haar man zette Ma-
rijtje het winkeltje voort. Elke 
cent werd in het bedrijf ge-
investeerd zodat het assorti-
ment groeide.
In 1873 werd een groter pand 
betrokken aan de Antho-
niestraat in Haarlem. Om-
streeks 1925 kende het be-
drijf een grote bloei in de foe-
rage- en meelhandel. Met de 
komst van de auto nam de 
vraag naar haver af en leg-
de het bedrijf zich toe op de 
verkoop van mengvoeders. 
Via de groothandel schakel-
de het bedrijf na de Twee-

de Wereldoorlog over op de 
detailhandel in pluimvee- en 
vogelvoer. Grote bezorgwij-
ken in Haarlem en omgeving 
werden voorzien van de we-
kelijkse boodschappen voor 
huisdieren. In 1970 werd het 
pand in de Anthoniestraat 
onteigend door Gemeente 
Haarlem vanwege een nieu-
we brug. Heems verhuisde de 
winkel naar de Kanaalweg 7 
in Heemstede en daar wer-
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Receptie voor Kees Bouterse, al 25 jaar 
huismeester van ‘Spaarneborgh’
Heemstede - De jubileum-
receptie van 25 jaar huis-
meester op Spaarneborgh, 
op dinsdag 1 augustus, is 
een groot succes geweest. 
Kees Bouterse en zijn echt-
genote Linda zijn letter-
lijk en figuurlijk in het zon-
netje gezet door meer dan 
200 bezoekers. Veelal bewo-
ners, ex-bewoners, leveran-
ciers en personen die veel 
voor Spaarneborgh werken. 
Van de 214 appartementen 
kan gezegd worden dat ze-
ker 70% van deze bewoners 
hun felicitatie hebben over-
gebracht tijdens deze recep-
tie. Dit mag uniek genoemd 
worden want feitelijk had 
Kees niet 1 maar 214 ba-
zen, waarvan er een aantal 

niet altijd hun zin heeft ge-
kregen en dat ook wel eens 
hebben laten blijken. In die 
25 jaar heeft Kees Bouter-
se een unieke band opge-
bouwd met de bewoners en 
heeft hij in die jaren er velen 
zien komen, maar ook he-
laas zien gaan. De gemiddel-
de leeftijd in Spaarneborgh 
is heel hoog en zijn er zelfs 
nog mensen hier die van-
uit de nieuwbouw, begin ja-
ren 70, hier zijn komen wo-
nen. Vorig jaar is er een be-
woonster in fase 1 overleden 
op de leeftijd van 104 jaar. 
Kees Bouterse is geen on-
bekende in Heemstede en 
de sportwereld. Hij is vele ja-
ren zeer verdienstelijk honk-
bal- en voetbalscheidsrech-

ter geweest, waarmee hij ge-
stopt is nu hij onlangs 65 is 
geworden. Zijn kinderen en 
vooral de kleinkinderen zijn 
nu zijn grote hobby en hij 
is, alsmede zijn vrouw Lin-
da, helemaal gek met ze. Dit 
is tijdens de receptie ook wel 
duidelijk gebleken. Op de re-
ceptie werd een toespraak 
gehouden door de voorzitter 
van Stichting Spaarneborgh, 
de heer Hein Groenwegen.

Vanuit je hoofd naar je hart
Intuïtief schilderen 

vanuit beweging
Heemstede - Susanna Ma-
rijs verzorgt vanaf maandag 
18 september een cursus ‘in-
tuïtief schilderen vanuit be-
weging’. Deze bestaat uit 
drie bij elkaar horende work-
shops. De eerste is de zo-
mer/herfst-workshops, met 
als thema: kleur.
Op drie maandagen van 
10.00 tot 12.00 uur.
U gaat werken met het the-
ma kleur en wat dit voor je 
betekent door middel van 
bewegen en vrij schilderen. 
In het bewegen de levens-
troom op gang brengen en 
uiten in je schilderij. Vanuit je 
hoofd naar je lichaam, naar 
je hart en in de beleving ko-
men is het doel.
Werkvormen zijn inleiden-
de dans, bewegen met mu-
ziek en eenvoudige yoga en 
ademoefeningen, visualisatie 
en stilte oefeningen. Daar-
na schilderen vanuit de ont-
stane spontaniteit en experi-

menteren met verschillende 
materialen om zo de intuïtie 
op gang te brengen. Ervaring 
met kunstzinnig werk is niet 
nodig. Susanna Marijs is yo-
gadocent en docent intuïtief 
schilderen vanuit beweging.
De workshop vindt plaats bij 
WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede op 
maandag van 10 tot 12 uur. 
Opgeven voor deze cursus 
kan via www.wijheemstede.
nl of 023-5483828.

Hannah Choh
foto: Heikki Tuuli.

Holland Music Sessions 
nu ook in Bloemendaal
Regio - Op woensdag 16 
augustus vindt het Sessions-
concert plaats in de Lutherse 
Kerk, Witte Herenstraat 22, 
Haarlem, aanvang 20.30 uur.
Op deze avond treedt de 
Amerikaanse pianiste Ka-
telyn Vahala op met vroeg-
klassiek programma: een 
prelude en fuga uit het Wohl-
temperiertes Klavier van 
Bach, gevolgd door de lyri-
sche suite n3 3 van Georg
Friedrich Händel. Ze sluit af 
met fraaie 26e sonate van 
Beethoven: Les Adieux.

Na de pauze treden op Geir-
thrudur Gudmundsdottir 
(Verenigde Staten), cello en 
de Hongaar István Lajkó, pi-
ano met rapsodie nr 1 voor 
cello en piano van Béla 
Bartók. Dit stuk wordt ge-
volgd Frédéric Chopins so-
nate voor cello en piano.
Op donderdag 17 augus-
tus volgt een concert in de 
Dorpskerk, Kerkplein 1, Bloe-
mendaal, aanvang 20.30 uur.
Dit is het eerste concert dat 
door de Holland Music Sessi-
ons in Bloemendaal georga-

niseerd wordt. Voor de pau-
ze treedt de Poolse pianist 
Rafał Mokrzycki op die een 
sonate van Domenico Scar-
latti en Mozarts negen vari-
aties op een menuet van Du-
port ten gehore zal brengen. 
Hij sluit af met Schumann´s 
Faschingsschwank aus Wien, 
een stuk vol stemmingswis-
selingen die zo kenmerkend 
zijn voor Schumann.
Na de pauze vertolkt de 
Amerikaanse violiste Han-
nah Cho de spannende so-
nate voor vioolsolo van Béla 
Bartók. Die wordt gevolgd 
door de warme eerste sona-
te voor viool en piano van Jo-
hannes Brahms, waarbij So-
mi Kim uit Nieuw-Zeeland 
haar begeleidster is. Ze be-
eindigt dit recital met Prokof-
jef ´s Mars voor viool en pi-
ano (uit de opera De liefde 
voor de drie sinaasappels).
Kaarten: 18,- (15,- voor be-
gunstigers International Hol-
land Music Sessions). Kaar-
ten in voorverkoop bij VVV-
Haarlem en voorafgaand aan 
het concert aan de zalen.

 
06   de Heemsteder  •  9 augustus 2017 



Heemstede - In de nieuwe 
Olijftak aan de Van der Ein-
dekaden heeft de Doopsge-
zinde gemeente een kerk-
zaal waar diensten gehou-
den worden, maar er is ook 
alle ruimte voor eigen invul-
ling. Zoals een ‘Slamatan’, 
een feestelijke maaltijd on-
der Indische en Surinaamse 
Nederlanders uit Heemste-
de, die vieren dat zij 35 jaar 
geleden in Heemstede kwa-
men. Zaterdag kwamen ze 
bijeen. Ze zijn nog altijd trots 
en dankbaar dat ze goed zijn 
opgevangen. Nu komen ze 
samen voor ontmoeting en 
om te eten. Karmoen Karja-
menawi, organisator van de 
slamatan, houdt de gebrui-
kelijke toespraak die hoort 
bij het feest. Een feest voor 
vier families die de kern vor-
men van een bijzondere ge-
meenschap in Heemstede. 
Karmoen vertelt over de ge-
schiedenis van zijn opa en 

oma die vanuit Java geron-
seld werden voor contact-
arbeid in Suriname. Werken 
op een koffie-en suikerplan-
tage, leven zonder sanitair 
in barakken en geen scho-
len voor de kinderen die met 
12 jaar ook op de plantage 
werkten. De meesten waren 
moslim. Zelf leefde hij tot zijn 
dertiende in de bushbush 
van plantage Kampoong-
miering/Zorgvliet. Hij liep er 
blootsvoets, ver van de be-
woonde wereld.

Hernhutters
Toen kwamen de Hernhut-
ters van de evangelische 
broedergemeente  die de 
mogelijkheid boden tot scho-
ling. Als moslim vertrouw-
den zijn ouders hun kinde-
ren toe aan deze christelij-
ke school. Elke dag bloots-
voets door modderige klei-
paden en hete zandpaden de 
vier kilometer naar school. 

Na school helpen op de sa-
wa, rijst planten, gras snijden 
voor de koeien. Na de lagere 
school ging hij naar de stad, 
deed de mulo en middelbare 
handelsschool via een broer 
van zijn moeder. Hij ging 
werken bij de winkelketen 
C.Kersten NV als interne fi-
nanciële controleur en volg-
de na werktijd de opleiding 
businessmanagement. Na 
de militaire staatsgreep in 
Suriname in 1980 volgde een 
economische crisis, studen-
ten en docenten kregen het 
moeilijk veel scholen sloten 
hun deuren, mensen vlucht-
ten naar het buitenland.
Hij kreeg de kans op kosten 
van zijn werkgever zijn studie 
handelsmanagement aan de 
businessschool in Amster-
dam af te maken en woon-
de in ‘Uilenstede Heemste-
de’. Ook zijn broer, neefjes 
en nichtjes zijn gevlucht uit 
Suriname, zijn vrouw en haar 
zus uit Indonesië voor ge-
zinshereniging.
Hij is de enige met een chris-
telijk geloof, zijn broers en 
zussen hebben het mos-
limgeloof, maar door de le-
venservaring, de ontbering 
die ze samen doorstonden 
is er onderling nooit een ge-
loofstrijd. Vier families vre-
dig aan de feestmaaltijd, 
die samen het leven we-
ten te vieren met een maal-
tijd die hoort bij hun cultuur. 
Een maaltijd vol onbegrijpe-
lijke namen, maar vol heer-
lijkheden die ook in Heem-
stede smaken. In een Heem-
stede waar ze vieren dat ze 
nu 30 jaar in dit dorp wonen, 
waar ze nooit meer weg wil-
len. Zoals Karmoen zegt is 
hun trektocht hier geëindigd.
Ton van den Brink

Slamatan aan de haven
Feestmaaltijd voor Heemsteedse 
Surinamers en Javanen

Trefpunt-WIJ Lezing 
‘Fietstocht op Sumatra’
Heemstede - Frank van 
den Berge verzorgt dins-
dag 22 augustus een lezing 
over Sumatra. Met een ter 
plekke gekochte mountain-
bike fietst Frank van de Ber-
ge circa 600 km op Suma-
tra, één der grootste eilan-
den ter wereld. Dankzij de 
fiets kan hij op een intense 
manier genieten van volk en 
cultuur. Na de beklimming 
van de Sibayak-vulkaan ten 
zuiden van Medan, waar op 
kleine schaal zwavel gewon-
nen wordt, neemt hij vanuit 
Sibolga de boot naar het ei-
land Nias, 125 km voor de 
kust van Sumatra. Daar zijn 
nog steeds resten van een 
monolithische cultuur te zien 
en typische huizenbouw. Na 

6 weken verkoopt hij zijn 
fiets en vaart drie dagen lang 
terug naar Jakarta. Ook trekt 
Frank tientallen kilometers te 
voet door het gebied van het 
natuurvolk de Baduy, prak-
tisch geheel van de moderne 
samenleving afgezonderd. 
Zo uniek, dat hij hiermee zijn 
lezing zal openen. 
De reisverslagen ‘Nias’ en 
‘De Baduy’ worden tijdens de 
lezing t.b.v. de stichting S-3-
0 ter verkoop aangeboden.
De Trefpunt-WIJ lezing 
‘Fietstocht op Sumatra’ be-
gint om 13.30 uur bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. En-
tree is 5 euro. Opgeven kan 
via www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

‘Afstand tussen boerenbedrijf en consument verkleinen’

Expositie in Fotogalerie 
De Gang Haarlem
Regio - In Fotogalerie De 
Gang is vanaf 19 augustus 
de expositie ‘Oog in oog’ te 
zien. Deze expositie is ge-
opend t/m 21 oktober 2017. 
Adres: Grote Houtstraat 43, 
Haarlem. Fotograaf Tine-
ke Schuurmans hoopt men-
sen aan het denken te zet-
ten over hoe wij in het leven 
staan en hoe we ermee om-
gaan. Daarbij is met name 
de relatie tussen de mens, 
de cultuur en de natuur een 
thema in haar werk. De foto’s 
in deze expositie maken deel 
uit van een kunstproject dat 
gaat over de maatschappe-
lijke vraagstukken van voed-
sel, voedselproductie en de 
invloed op de cultuur. Het 
doel was om de afstand tus-

sen het boerenbedrijf en de 
consument te verkleinen. De 
opening zal plaatsvinden op 
vrijdag 18 augustus om 16.00 
uur in de kerkzaal van de 
Doopsgezinde kerk, ingang 
Frankestraat 24, waarbij ds. 
Herman Heijn de fotograaf 
interviewt. Aansluitend kunt 
u tot 18.00 uur de foto’s be-
kijken.
Fotogalerie De Gang is een 
initiatief van de Vereenig-
de Doopsgezinde Gemeente 
Haarlem. De Gang is de oude 
toegang naar de Doopsge-
zinde kerk. Door middel van 
het organiseren van exposi-
ties van geëngageerde, pro-
fessionele fotografen wordt 
letterlijk een verbinding ge-
legd tussen de thema’s van 

de buitenwereld en de the-
ma’s binnen de kerk. Foto-
galerie De Gang bevindt zich 
midden in de drukste winkel-
straat van Haarlem, de Grote 
Houtstraat. Openingstijden: 
Maandag 12.00–17.00 uur; 
dinsdag t/m zaterdag 10.00–
17.30 uur. De Gang is gra-
tis toegankelijk en voor meer 
informatie kunt u terecht op 
www.fotogaleriedegang.nl.

Voor meer informatie over de 
fotograaf zie: http://tineke-
schuurmans.nl/

Rode Kruis Scootmobiel-
tocht in september
Regio - Op 16 september 
organiseert het Rode Kruis 
Haarlem wederom een gro-
te toertocht voor scootmo-
bielrijders. De tocht begint 
om 10.00 uur bij Tennisclub 
Overhout en gaat vervol-
gens dwars door het cen-
trum van Haarlem richting 
de duinen naar Zandvoort. 
In Zandvoort wordt de lunch 
gebruikt, met uitzicht op zee 
om vervolgens door de dui-
nen terug te gaan naar Bloe-
mendaal waar de tocht rond 
16.00 uur zal eindigen. In to-
taal is de tocht zo’n 30 kilo-
meter lang. 

Zo’n 80 scootmobielrijders 
kunnen er mee deze dag. Zij 
worden de gehele dag be-
geleid door een enthousias-
te groep vrijwilligers op de 
fiets en natuurlijk zijn er ook 
de nodige verkeersregelaars, 
EHBO-ers en technische be-
zemwagens aanwezig. Deel-
nemers moeten beschikken 

over een scootmobiel die mi-
nimaal 12 kilometer per uur 
kan rijden en geschikt is voor 
langere afstanden. De kos-
ten voor deelname bedragen 
17,50 euro per persoon inclu-
sief lunch en versnaperingen 
bij start en finish. 

Met deze scootmobieltocht 
wil het Rode Kruis Haarlem 
scootmobielrijders de mo-
gelijkheid bieden om eens 
in groot verband een mooie 
tocht te maken over paden 
die anders niet of nauwelijks 
toegankelijk zijn. Daarnaast 
vraagt het Rode Kruis met 
deze tocht aandacht voor 
een verbetering van toegan-
kelijkheid en mobiliteit voor 
mensen met een fysieke be-
perking. 

Wilt u meerijden? Meldt u 
aan via het Rode Kruis Haar-
lem en Omstreken, 023-
5411612 of info@rodekruis-
haarlem.nl. 
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Wie schrijft die blijft...
Marjan Versteeg

Heemstede - De Heemste-
der mag zich beroepen op 
een viertal correspondenten 
die in dienst van de krant re-
gelmatig (soms wekelijks) 
stukken aanleveren. Berich-
ten uit de gemeentepolitiek, 
artikelen over nieuwe win-
kels, achtergrondverhalen, 
interviews... er is altijd wat te 
schrijven. Er zijn ook men-
sen die in hun vrije tijd druk 
zijn met de pen (=computer). 
Schrijvend voor hun vereni-
ging of sportclub. Nooit last 
van een writer’s block maar 
juist gezegend met een ge-
zonde dosis toewijding naar 
hun club én naar de lezers. 
Deze week: Marjan Versteeg. 
Marjan Versteeg schrijft al 
jaren artikelen voor zwem-
vereniging HPC. Overigens 
een vereniging uit 1916! 

Marjan heeft een map met 
knipsels mee van geplaats-
te artikelen die in de Heem-
steder hebben gestaan. On-
der een kop thee vertelt ze 
dat het eerste krantenknip-
sel van 2009 dateert en ook 
het laatst geplaatste heeft 
ze meegenomen. “Ik stuur 
ze alleen naar ‘de Heemste-
der’ en we merken bij HPC 
dat die krant erg goed gele-
zen wordt. Elk stukje dat in 
de krant stond knipte ik uit 
en prikte dat op het prikbord 
in het zwembad.

Dus iedereen kreeg het mee 
en we hoorden zo vaak: Hé, 
ik sta in de krant.”
De redactie vraagt zich altijd 
af wat de vaste kopijschrij-
vers in het dagelijks leven 
doen, of ze ook een beroep 
of aanleg hebben op taalge-
bied. Vaak blijkt dat het ge-
val. Ook deze PR-vrouw voor 
HPC doet iets met taal. De 
Bennebroekse is vertaalster 
Spaans. Na een aantal ja-
ren in Spanje te hebben ge-
woond volgde ze eenmaal 
weer op Nederlandse bodem 
een studie. Nu doet ze veel-
al juridisch vertaalwerk voor 
rechtbanken. Daarnaast is 
Marjan werkzaam bij Brok-
king & Bokslag Uitvaartbe-
geleiding in Heemstede. Te-
rug naar HPC. Hoe is dat zo 
gekomen, dat schrijven voor 
de krant? Marjan: “Ik ben al-
tijd al betrokken geweest bij 
HPC. Mijn moeder zat een 
tijd in het bestuur en mijn 
dochter - die nu in Amerika 
studeert in combinatie met 
wedstrijdzwemmen - zwemt 
sinds haar zesde jaar bij de 
Heemsteedse vereniging.” 
Bescheiden voegt Mar-
jan haar eigen zwemerva-
ring toe: “Ooit won ik brons, 
destijds met school.” Mar-
jan blijkt, naast het schrij-
ven over alle takken van de 
zwemsport die HPC biedt, 
ook over organisatietalent 

te beschikken. Zo is zij een 
van de animatoren achter het 
‘Hagenweekend’, een zwem-
festijn in Duitsland waar je 
als vereniging de beste tij-
den probeert neer te zet-
ten. Het is een populair on-
derdeel waarbij de bus naar 
Duitsland elk jaar weer vol 
zit. De bus en het eten voor 
de deelnemers worden ver-
zorgd door Marjan en mede-
teamleden Patricia en Denise 
van der Linden.
Ook de ledenadministratie 
schrijft Marjan op haar conto. 
Zij is een van de vrijwilligers 
die veel tijd en liefde in de 
vereniging steken. Eigenlijk 
ongemerkt, als toewijding en 
een gevoel ‘iets voor de sa-
menleving te willen doen’. Er 
is ook een mooi positief as-
pect dat dit type passione-
le vrijwilligers voorbrengt: PR 
voor de club. De redactione-
le stukjes met altijd een ‘pak-
kende’ foto doen hun werk 
maar zeker ook de vrijwilli-
ger zelf die zo vol enthousias-
me vertelt over de vereniging. 
Zo hoor je dat HPC naast het 
wedstrijdzwemmen ook nog 
andere leuke onderdelen 
biedt zoals triatlon, open wa-
ter zwemmen, waterplezier 
(voor de kleinsten), waterpo-
lo (alleen een damesteam) en 
G-zwemmen. 

Joke van der Zee

Afvalproject gemeenten:
“Ik dacht dat ik het goed deed maar 
het kon met factor 10 omlaag”

Heemstede - De deelne-
mers aan het afvalproject 
100-100-100 van gemeen-
ten Heemstede en Bloe-
mendaal hebben in 100 da-
gen hun hoeveelheid rest-
afval verminderd tot 14,3 ki-
lo. Dat is 1 kilo restafval per 
huishouden per week. Terwijl 
een gemiddeld huishouden 
in Bloemendaal en Heem-
stede 8,9 kilo restafval per 

week heeft. De gemeenten 
zijn trots op de deelnemers 
en zeer tevreden met de re-
sultaten, die gepresenteerd 
zijn op woensdag 26 juli (de 
100e dag).
Wethouder Duurzaamheid 
van Heemstede, Sebastiaan 
Nieuwland was één van de 
deelnemers en is trots op het 
resultaat. Zelfs met een kind 
in de luiers had zijn gezin 

niet meer dan 2,1 kilo restaf-
val per week: “Als je doorhebt 
hoe het werkt, is afval schei-
den helemaal niet zo moei-
lijk.” Wethouder Kruijswijk 
van Bloemendaal: “De ge-
meenten worden geacht over 
twee jaar gemiddeld maar 
100 kilo restafval per huis-
houden per jaar aan te leve-
ren. Dat is nog een hele uit-
daging.” Hij hoopt op de goe-

de voorbeeld-werking van dit 
project in het belang van het 
halen van deze doelstelling.

Het project
Voor het project 100-100-
100 gingen zo’n 60 gezinnen 
in Heemstede en Bloemen-
daal 100 dagen lang de uit-
daging aan om 100% afval te 
scheiden. “Ik dacht dat ik het 
al goed deed, maar het kon 
nog een factor 10 omlaag” 
zei een deelnemer. Het weke-
lijkse gewicht van hun rest-
afval hielden de deelnemers 
bij op de ‘afvalmeter’. Het ge-
wicht van het restafval is zo 
laag omdat zij hun afval goed 
scheiden. Zo wordt dit af-

val niet verbrand maar gere-
cycled of hergebruikt. Daar-
naast hielden de deelnemers 
bij de aankoop van produc-
ten rekening met het soort 
verpakking en of het product 
zonder verpakking aange-
kocht kon worden.

Platform
Op het platform:
www.heemstedebloemen-
daal.100-100-100.nl
werden weekopdrachten ge-
daan, tips uitgewisseld en 
kritische vragen gesteld over 
de beste manier van afval 
voorkomen. Op de site staat 
nu een samenvatting van de 
100 dagen.

Werk van Albert Röllich 
in galerie De Wachtkamer
Regio – Vanaf  heden tot en 
met zondag 27 augustus pre-
senteert galerie ‘De Wacht-
kamer’, in Jupiter Plaza, Hal-
te straat 2c te Haarlem, een 
aantal kunstschilders. On-
der de genodigden om werk 
tentoon te stellen is ook de 
Heemsteedse schilder Albert 
Röllich. Hij laat verschillen-
de thema`s aan de orde ko-
men; zoals ‘What kind of fu-
ture will you leave behind’. 
De mens in het middelpunt 
van het wereldnieuws. Een 
wereld van vrede en geweld 
een wereld van keuzes. Voor 
elke keuze staat een andere 
keuze.
Ook is van Röllich te zien 
‘Zandvoort in experience’. 
Groene energie met horizon-
vervuiling. Het gaat dan om 

de kustlijn de rust met daar-
achter de boule vard en aan 
de horizon de hoogovens 
met windmolen energie, een 
gemaakte wereld.
Daarnaast toont hij schilde-
rijen die als beeld ge dichten 
worden geëxposeerd. Hierbij 
vormen de gedichten van zijn 
vrouw Mieke de basis voor 
de schilderijen. Een aantal 
heeft onlangs in de Klooster-
gangen gehangen in Haar-
lem.
Zelf is Röllich aanwezig 
op zondag 13 en za ter dag 
19 augustus en verder elk 
weekend op afspraak. 
De galerie is in augustus van 
vrijdag tot en met zondag 
open van 12.00 tot 16.00 uur. 
Parkeren kan op de parkeer-
plaats om de hoek.

Theater Poppekus komt in de 
zomervakantie naar Zorgvrij
Regio - ‘Theater Poppekus’ 
organiseert op dinsdag 15 
augustus de wandeling Op 
stap met de boswachter. De 
boswachter vertelt iets over 
verschillende dieren rondom 
de boerderij. Loop mee en 
beleef het dierenrijk op een 
grappige manier. De wande-
lingen starten om 12.00 en 
15.00 uur en duren 45 mi-
nuten. Geschikt voor kinde-
ren van 4 tot en met 7 jaar. 
Graag van tevoren reserve-
ren via info@theaterpoppe-
kus.nl. 
Op donderdag 24 en don-
derdag 31 augustus tre-
den ze op met de voorstel-
ling ‘In de Dromenschijn’. De 
voorstelling gaat over Daan. 
Daan logeert bij zijn opa. Hij 
mag in een tentje slapen in 
de tuin naast het huis. Dat 
is best spannend. Gelukkig 
is het volle maan. Dan is het 

niet zo donker. Daan heeft hij 
een hele gave droom. Maar 
als hij ’s morgens wakker 
wordt, is er iets heel vreemds 
aan de hand… Was het wel 
een droom? De voorstellin-
gen beginnen om 15.00 uur 
en duren 50 minuten. Ge-
schikt voor kinderen van 4 
tot en met 7 jaar. Graag van 
tevoren reserveren via info@
theaterpoppekus.nl.
Informatieboerderij Zorgvrij 
ligt midden in het recreatie-
gebied Spaarnwoude aan de 
Genieweg 50, in Velsen-Zuid. 
Zorgvrij is een educatief, bi-
ologisch melkveebedrijf en 
schapenhouderij en het be-
zoekerscentrum van Spaarn-
woude. In de zomervakan-
tie alle dagen van de week 
open van 10.00 tot 17.00 uur. 
Kijk voor meer activiteiten 
op www.infornatieboerderij-
zorgvrij.nl.
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en donderdagmiddag van 
13.30 tot 15.30 kunnen kin-
deren vanaf 4 jaar aanschui-
ven aan de gezellige knut-
seltafels voor de workshop 
‘knutselen met afval’. Er is 
hulp aanwezig om de jonge 
knutselaars te begeleiden. 
Voor of na de knutselwork-
shop kan de tentoonstelling 
‘Poepgoed/scheid goed’ wor-
den bekeken met de speur-
tocht met vragen over alles 
wat er te zien is in de ten-
toonstelling.  Alle knutselac-
tiviteiten kosten 1,50 boven-
op de entreeprijs van het mu-
seum. Aanmelden is niet no-

en donderdagmiddag van 
13.30 tot 15.30 kunnen kin-
deren vanaf 4 jaar aanschui-
ven aan de gezellige knut-
seltafels voor de workshop 
‘knutselen met afval’. Er is 
hulp aanwezig om de jonge 
knutselaars te begeleiden. 

ER OP UIT IN 
DE REGIO

Hoe kun je overleven in de natuur?
Hutten bouwen met de boswachter op Leyduin
Regio - Heb jij altijd al eens 
een echte hut in het bos wil-
len bouwen? Wie kan je be-
ter vertellen hoe je dit het 
best aanpakt dan de bos-
wachter? Hij leert je ook met 
je horloge en de zon de weg 
terug naar huis te vinden! 
En hoe kom je eigenlijk aan 
eten en drinken in het bos? 
Na deze dag ben jij helemaal 

klaar om te overleven in de 
natuur!
Dit survivalavontuur kun je 
beleven op zondag 13 au-
gustus van 13.30 tot 16.00 
uur op de Buitenplaats Ley-
duin.
Meld je aan op www.gaatu-
mee.nl.
Vertrekpunt is Gasterij Ley-
duin, Tweede Leyweg 7, Vo-

gelenzang. Parkeren kan 
op de parkeerplaats aan de 
Manpadslaan.
Kosten van deelname: Kin-
deren tot 12 jaar 4,- euro van 
Beschermers 3,- euro vol-
wassen begeleiders mogen 
gratis mee. Ter plekke aan-
melden en betalen is ook 
mogelijk.
Foto: Aline Smits

Pieter Vermeulen Museum Driehuis 
bruist van de zomeractiviteiten

dig: wie komt kan meteen 
aan de slag!

Natuurpad en GPS-
bomenroute
Natuurpad: In het naast 
het museum gelegen ‘park 
Schoonenberg’ heeft het mu-
seum een Natuurpad uitge-
zet. Bij de balie zijn natuur-
pad-tasjes te huur voor 5,00 
waarmee kinderen onder be-
geleiding van meegekomen 
(groot)ouders of leerkrach-
ten/begeleiders op speelse 
wijze kunnen kennismaken 
met de natuur in de omge-
ving van het museum. In de 
Natuurpad-tasjes vind je o.a. 
vogelzoekkaarten, verrekij-
kers, loeppotjes en nog meer 
materialen die gebruikt kun-
nen worden om het boek-
je met de opdrachten over 
bomen, vogels en struiken 
rondom de vijver te beant-
woorden.GPS-bomenroute: 
De GPS-tocht voert de wan-
delaar over de Velsense land-
goederen Schoonenberg en 
Beecksteijn, langs 21 bomen 
die worden beschreven vol-
gens de Keltische bomenho-
roscoop. Wandelaars kunnen 
op pad gaan met de GPS en 
een tas voor 5,00 met attribu-

ten die tijdens de wandeling 
gebruikt kunnen worden. De 
tas kan gereserveerd worden 
in het museum.
Bezoekers van het muse-
um die de route willen lo-
pen kunnen zich tot 15.00 

‘Vorm niets anders dan aanleiding 
voor een coloristisch avontuur’
Regio - Op 20 augustus om 
12.00 en om 14.00 uur vertelt 
natuurkenner en kunstschil-
der Frans Buissink anek-
dotes over zijn schilderlo-
caties in Noord-Holland en 
over het tot stand komen van 
een olieverfschilderij van zijn 
hand.
De collectie van bijna 30 olie-
verfschilderijen kunt u gratis 
komen bekijken in de fraaie 
stijlkamers van Huis Leyduin, 
gelegen op buitenplaats Ley-
duin in Vogelenzang. Buis-
sinks’ werk bestaat voor-
namelijk uit kenmerkende 

Noord-Hollandse landschap-
pen. Zijn schilderstijl ligt op 
de grens tussen werkelijk-
heid en abstractie, waarbij de 
vorm niets anders is dan een 
aanleiding voor een coloris-
tisch avontuur: een langdu-
rig zoeken en experimente-
ren met kleur en de nooit uit-
geputte mogelijkheden van 
olieverf.
De verkoopexpositie is gratis 
te bezichtigen tussen 10.00 
en 16.00 uur op de data in 
augustus (wijzigingen voor-
behouden): 3, 7, 11, 15, 16, 
20, 23, 24, 28 en 31 augustus. 

Regio - Dat het niet al-
leen tijdens de zomermaan-
den bruist in het Pieter Ver-
meulen Museum in Driehuis, 
maar het hele jaar door, laat 
de handige jaarplanner op 
affi che-formaat zien: gra-
tis verkrijgbaar in het mu-
seum. Het Pieter Vermeulen 
Museum is voor alle leeftij-
den maar zeker ook voor kin-
deren het bezoeken waard. 
Tijdens de zomervakan-
tie van 24 juli t/m 3 septem-
ber is het museum geopend 
op dinsdag-woensdag- don-
derdag- vrijdag- en zondag-
middag van 13.00 tot 17.00 
uur. De expositie ‘Poepgoed/
Scheid Goed’ is nog de he-
le zomervakantie te zien! Er is 
ook een poppenkastvoorstel-
ling, ‘Poep en Troep’, mee te 
maken op woensdag en zon-
dagmiddag in augustus. 

Workshops knut-
selen met afval 
Elke dinsdag-woensdag- 

De openingsdata vindt u ook 
op www.gaatumee.nl. Als de 
expositie open is, staan de 

vlaggen ‘expositie open’ bui-
ten.

Frans Buissink, geboren in 
1943 studeerde af bij IVKNO 
in Amsterdam, de latere Riet-
veld Academie. De Spaarn-
damse schilder Leen Spie-
renburg, leerde hem de fi jne 
kneepjes van het impressio-
nistische schilderen. Hij ex-
poseerde o.a. bij het Kunste-
naars Centrum Bergen, gale-

Entree expositie.

Op zoek naar nachtelijke 
bewoners in het Bennebroekbos
Regio - Overdag is het fi jn 
wandelen in het rustige 
Bennebroekbos. In de scha-
duw van oude grote bomen 
kunnen omwo-
nenden en be-
zoekers ont-
spannen en tot 
rust komen. ’s 
Avonds nemen 
heel andere be-
woners het bos 
over. Vleermui-
zen ontwaken 
als de zon on-
dergaat en be-
nutten de lanen 
en waterpartijen om te ja-
gen. In de vlucht zoeken ver-
schillende soorten vleermui-
zen met hun radarsysteem 
naar muggen en andere ge-
vleugelde hapjes.
Onhoorbaar voor het men-
selijk oor, maar daar is de 
batdetector voor uitgevon-
den. Een speciaal apparaat 
waarmee de signalen van 
de langs vliegende vleermui-
zen voor mensen hoorbaar 
worden. De gids van Land-
schap Noord-Holland neemt 
een aantal van deze detec-

toren mee, zodat ook u deze 
vliegende jagers kunt spot-
ten. Deze vleermuisexcursie 
voert door het donkere bos 

langs de schimmen van gro-
te bomen, nachtelijk gefl ad-
der en wie-weet-wat-nog-
meer?
Deze vleermuisexcursie is 
vrijdag 25 augustus; van 
21.00 uur tot 22.30 uur.
Startplek: Parkeerterrein bij 
Speeltuin Linnaeushof, Glip-
perweg 4c, op de grens van 
Heemstede en Bennebroek.
Kosten: 7,- en 3,- voor kinde-
ren tot 12 jaar. Beschermers 
4,- en 2,- voor hun kinderen 
tot 12 jaar. Reserveren kan 
op www.gaatumee.nl

rie het Posthuys op Texel, Pi-
lat & Pilat, de Appelhaven, 
Pulchri Studio, Katwijker Mu-
seum, de Grote Kerk van Vee-
re en in Snug Harbour in New 
York. Meer informatie over de 
kunstenaar vindt u op www.
fransbuissink.nl

U vindt de parkeerplaats van 
Huis Leyduin aan de Woest-
duinweg 4, Vogelenzang.
Gratis entree.

uur melden bij de balie en na 
betaling van 100,00 borg of 
door het inleveren van het le-
gitimatiebewijs, aan de wan-
del gaan. De kosten zijn 5,00: 
daarbij inbegrepen is het 
route-boekje met een be-
schrijving van de 21 bomen. 
Kijk op: www.pietervermeu-
lenmuseum.nl. Pieter Ver-
meulen Museum, Driehuizer-
kerkweg 34d, Driehuis.  Tel. 
0255–536726.
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Een mooi bestraat pleintje in de tuin van de familie De Graaff, 
Zandvaartkade Heemstede.

“Ik werk en zit graag in de tuin en geniet van de vogels en 
het uitzicht op de vijver”, zo laat Auktje Valens uit de J. Dix-
laan weten.

“Wij hebben een tuintje waar 
je vrolijk van wordt. Alle kleu-
ren zijn welkom, net als de 
insecten in ons insectenho-
tel. Onze tuin heeft weinig 
steen zodat het water goed 
afgevoerd kan worden. Wordt 
het ons te warm, dan zoe-
ken we verkoeling onder de 
druiven pergola. Naast bloe-
men en insecten kweken wij 
ook onzen eigen groente, 
fruit en kruiden in de achter-
tuin.” Ingestuurd door Yvonne 
van Staveren, Thorbeckelaan, 
Heemstede. 

“Na jarenlang niets aan de tuin gedaan te hebben, was er dit 
voorjaar dan eindelijk de uitdaging. Mijn man heeft voor 90% 
de tuin zelf aangelegd. “Wij houden van paars, roze tinten van 
hortensia, agapanthus, lavendel, delphinium, gaurea, van al-
les wat! “ Aldus Pauline Willard, Roosje Vislaan Heemstede.

Ik loop of fi ets regelmatig langs het fl atgebouw aan de Provinciënlaan hoek Overijssellaan. 
Daar hebben enkele bewoners(sters) van het fl atgebouw zich beziggehouden met de aan-
leg van een tuin. Wanneer je daar langs komt is het genieten van de kleurscharkeringen in al-

lerlei planten en bloemen. Het is een lust voor het oog van elke passant. Hoewel ik op de Brabantlaan woon, geniet ik regelmatig van deze tuin en waardeer 
zeer het enthousiasme waarmee de bewoners de aanleg en het onderhoud verzorgen. Het zou te wensen zijn dat op meerdere plaatsen een dergelijk initi-
atief in Heemstede nagevolging krijgt.

P.C. Rebel, Heemstede.

Lezerspost

Ex� a tuinen – deelnem� s aan de Tuinenweds� ijd z� �  2017

“Deze 25 meter lange tuin, onderbroken door een pergo-
la, geeft toch een intieme sfeer met veel kleur. Met achter-
in een zit- of speelruimte.” De heer of mevrouw Van Wensen 
wonend aan de Lorentzlaan in Heemstede.

Bijzondere pruikenboom, in-
gestuurd door Rob en Iete-
ke Peters. 

Wat een gezellige en kleurige tuin! Ingestuurd door Janneke 
Beemsterboer, wonend op de Zonnehoek in Vijfhuizen.
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Terrassentest
Zomer 2017

Heemstede – Deze zomer gaat de Heemsteder door met 
het bezoeken van horecagelegenheden in de buitenlucht. 
De grenzen worden verlegd, letterlijk, want Gasterij Ley-
duin is gelegen in Vogelenzang, op een steenworp afstand 
van de gemeentegrens met Heemstede.  

Deze week:
’t Wapen van Kennemerland,
ook wel bekend als De Stinkende Emmer.

Waar: 
Ramplaan 125 in Haarlem. 
De bijnaam De Stinken-

de Emmer heeft een voor-
geschiedenis, volgens de 
website van het restaurant: 

“Eeuwenlang leidden de be-
woners van Zandvoort een 
karig bestaan. Het leven be-
stond voornamelijk uit vis-
sen en het verhandelen van 
de opbrengst.
De mannen brachten de 
vangst aan land en de vrou-
wen vervoerden de vis via 
een lang, mul, zanderig pad 
naar Haarlem. De vermoeide 
vissersvrouwen namen hal-
verwege de tocht een wel-
verdiende rustpauze bij de 
‘Kousenpaal’. Bij De Blinkert 
en de oude herberg Kraan-
tje Lek werd ook gerust. In 
Haarlem stalden de vrou-
wen hun waar uit langs de 
huizen of op de vismarkt. In 
1881 kwamen nog elke dag 
300 van deze ‘vislopers’ naar 
de stad. Op de terugweg de-
den de vissersvrouwen een 
neut bij ‘t Wapen van Ken-
nemerland. Vanwege de vi-
semmers die buiten ston-
den te wachten kreeg deze 
kroeg de bijnaam ‘De Stin-
kende Emmer’.”

Wanneer:
Zaterdagmiddag tussen 
16.30 en 17.30 uur.

Wie zijn er: 
Het is druk op het terras, 
gasten van diverse leeftij-

den, met of zonder hondje 
of fiets. Er is nog net een ta-
feltje vrij in de zon.

Bestelling:
Vanwege het warme weer 
hebben we zin in een glaas-
je rosé.
Op de vraag of ze een lek-
ker frisse en droge variant 
in huis hebben mogen we 
even proeven, extra punten 
voor het sympathieke initi-
atief!
De borrelkaart bevat een 
selectie van 15 borrelhap-
pen, lekker veel keus, en we 
bestellen ’t Wapen plateau 
voor 2 personen.

Wij krijgen:
2 glazen Syrah Rosé igp 
’Bis by Biscaye’ uit de Fran-
se Languedoc, licht zalm-
roze van kleur: fruitig, maar 
droog, geschonken in een 
groot schoon glas met het 
wapen van het restaurant 
erin gegraveerd.
Aangezien we al geproefd 
hadden wisten we inmid-
dels dat deze rosé heer-
lijk zou smaken. Het pla-
teau was een samenstelling 
van diverse hapjes (of amu-
ses): crabsalade, carpaccio, 
kreeftenbitterballen, brood 
en tapenade en zelfs een 

glaasje gazpachosoep. Twee 
glaasjes water worden stan-
daard bijgeleverd.

De bediening:
Bijzonder enthousiaste 
meisjes en jongens, gastvrij 
en vriendelijk. Wat een ver-
ademing!

Hygiëne:
Geen trendy terrasmeubi-
lair, maar wel goedzittende 
rieten stoelen met vierkan-
ten tafeltjes. Tafels, stoelen, 
menukaart, bordjes en be-
stek waren allen onberispe-
lijk schoon.

De rekening:
2 glazen rosé: 9,50 euro, 1 
’t Wapen plateau voor twee: 
18,50 euro. Totaal 28,00 eu-
ro. 

Algemene indruk: 
Wat een leuk terras hebben 
we getroffen aan de rand 
van een landelijk weideveld 
met oer-Hollandse koeien.
Zowel de wijn, de bijbeho-
rende borrelhappen als de 
gastvrije houding van het 
bedienend personeel no-
digen zeker uit om terug te 
komen.                                                                                              

Mirjam Goossens

De Heemsteder gaat kamperen

‘Happy campers’ op 
camping Bloemendaal
Regio - De Heemsteder 
gaat deze zomer weer kam-
peren en langs bij drie cam-
pings in de buurt. Deze keer 
een bezoek aan de derde en 
de laatste in de reeks: cam-
ping Bloemendaal in Bloe-
mendaal aan Zee.
Camping Bloemendaal is 
prachtig gelegen in de dui-
nen aan de Zeeweg bij Na-
tionaal Park de Kennemer-
duinen in Bloemendaal aan 
Zee, op steenworp afstand 
van het strand. Wat opvalt 
aan deze camping is dat het 
hier zo heerlijk rustig is. Dat 
is ook niet zo gek, want de 

camping is een walhalla voor 
gasten die de rust opzoeken 
en liefhebber zijn van de na-
tuur dicht bij zee. Dat maakt 
deze camping onderschei-
dend, die ruim 50 jaar be-
staat. Het is een goede uit-
valsbasis om van alles te 
ondernemen, zoals fietsen, 
wandelen of als je natuurlijk 
naar het strand wilt. Maar 
ook als je richting de stad 
wilt, dan ben je binnen rela-
tief korte tijd in Haarlem. De 
camping ziet er ook keurig 
uit met goede sanitaire voor-
zieningen en heeft een fiets-
verhuur en een kampwinkel. 

De camping trekt veel kam-
peerders uit Duitsland. Hoe-
wel de doelgroep de 50-plus-
ser is, kunnen jeugdige toe-
risten hier ook terecht. De 
minimumleeftijd is wel ge-
steld op 18 jaar en groepen 
jongeren worden niet toege-
staan, omdat camping Bloe-
mendaal de rust echt hoog 
in het vaandel heeft staan. 
Een rondje over de camping 
dan maar. Op een hoek staat 
een caravan, die wordt afge-
schermd door een vrolijk be-
schilderde afscherming, met 
de tekst ‘Happy Campers’. 
Wie zijn die happy campers? 
Het zijn Henk en Rosalie 
Gommans, die uit Konings-
lust komen, vlakbij Venlo. 
Ze zitten samen op het ter-
ras voor de caravan met hun 
vrienden, de familie Linssen, 
die zelf een camping hebben 
aan de Maas in Kessel.  “Een 
stukje voor de lokale krant 
de Heemsteder? Natuur-
lijk willen we daaraan mee-
werken”, roept Henk Gom-
mans enthousiast. “Kom er-
bij!” Bij binnenkomst staat op 
het hekje de tekst: ‘Herinner 
je gisteren, droom van mor-
gen en leef vandaag’. “De-
ze tekst gaat helemaal voor 
ons op”, vertelt Henk Gom-
mans. “We hebben een sei-
zoenplaats op deze camping 
en we zijn hier voor het derde 
seizoen. Gisteravond zijn we 

aangekomen. We blijven drie 
weken hier. Het is hier zo rus-
tig en gemoedelijk. En je hebt 
hier goed de ruimte. Ik heb 
zelf een drukke baan, dan is 
deze camping een heerlijke 
uitlaatklep. We zijn met recht 
happy campers.” Rosalie is 
verantwoordelijk voor de cre-
atieve noot en beschilderin-

gen op de opvallende hap-
py campers afscherming. Er 
wordt nog even een sponta-
ne foto van gemaakt. Het ziet 
er allemaal even vrolijk en 
gezellig uit. Kortom: op cam-
ping Bloemendaal word je 
snel een happy camper.

Bart Jonker



 

Excursies
Vrijdag 18 augustus 
trein-bootexcursie naar vo-
gelpark Avifauna. 9.10 uur. 
Vertrek v.a station Haarlem. 
Georganiseerd door WIJ 
Heemstede. Inschrijven bij 
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Info (ook over 
de kosten) 5483828.
Vrijdag 25 augustus 
vleermuizen spotten in 
Bennebroeksebos, 21-
22.30u. Met gids Land-
schap N-H. Deelname: 7,-. 
Korting voor ‘beschermers’. 
Reserveren:
www.gaatumee.nl
Dinsdag 5 september 
Amersfoort en Museum 
Flehite. Verzamelen: 9.05 
uur in hal station Heemste-
de. Organisatie: WIJ Heem-
stede. Opgeven tot uiterlijk 
maandag 21 augustus. In-
fo: 023-5483828.

Markten en beurzen
Zondag 13 augustus
Kofferbakmarkt, Dorps-
weide, Wijk aan Zee, 8.00-
16.00 uur.
Info: www.kofferbakmarkt-
wijkaanzee.nl
Zaterdag 26 augustus 
streek- en brocantemarkt 
in Centrum Heemstede, 
8.00-17.00 uur.
Info: www.wch.nl.

Tentoonstellingen/
exposities
T/m zondag 13 augustus 
Overzichtstentoonstelling 
70 jaar kunstenaarschap 
Henk Ames met werken 
van kleindochter Millie 
Honnebier. KZOD, Spaar-
ne 30 Haarlem. kzod.nl en 
facebook.
Zaterdag 19 augustus 
t/m zaterdag 21 okto-
ber ‘Oog in oog’, foto’s die 
mensen aan het denken 
moeten zetten wat betreft 
maatschappelijke vraag-
stukken van voedsel. Fo-
togalerie De Gang, Gro-
te Houtstraat 43 Haarlem. 
Gratis toegang,
www.fotogaleriedegang.nl
T/m zondag 27 augustus 
werk van Albert Röllich uit 
Heemstede in ‘De Wacht-
kamer’, Jupiter Plaza, Hal-
testraat 2c Haarlem. Ge-
opend vrij t/m zo 12-16u. 
Schilder zelf aanwezig op 
13/8 en 19/8.
T/m 1 september Project 
tussen fotoclub en vluchte-
lingen uit de Koepel Haar-

lem, div deelnemers, onder-
werp naar keuze. Raadhuis 
Heemstede.
Info: http://fotoclubdeluifel.
wordpress.com en
www.wijheemstede.nl.

Vrolijke Vrijdag
Vrijdag 25 augustus, in-
loop bij WIJ Heemstede met 
div. activiteiten als de ver-
halentafel en spel. De Lui-
fel, Herenweg 96 Heem-
stede. Gratis toegang. Info: 
www.wijheemstede.nl en 
opgave: 023-5483828.

Jeugd
Zondag 13 augustus hut-
ten bouwen met de bos-
wachter op buitenplaats 
Leyduin, Vogelenzang. 
13.30-16.00 uur. Vertrek: 
Gasterij Leyduin (Juffers-
huis). Deelname: 4,-. Aan-
melden en betalen op de 
dag zelf mogelijk..

Lezing
Dinsdag 22 augustus, le-
zing ‘Fietstocht op Sumatra’ 
bij WIJ Heemstede, Heren-
weg 96 Heemstede.13.30 
uur. 5,- toegang. Opgave: 
www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

Sport
t/m zondag 13 augustus 
Sport 2000 Open, tennis-
toernooi en allerlei activitei-
ten bij HBC Sportparklaan 
Heemstede. Info op:
www.tvhbc.nl
Zondag 20 augustus ten-
nisclinic4parkinson op 
Tennispark Groenendaal 
Heemstede, te gast bij TV 
Merlenhove. V.a. 12u. Ten-
nis gekoppeld aan goede 
doel: Team Gijs dat fietst 
voor Parkinson. Info:
www.voorparkinson.nl
Info/aanmelden: marja.van-
denheuvel@hotmail.com en 
vries.heuvel@gmail.com

Muziek
Woensdag 16 augustus, 
Holland Music Sessions in 
Lutherse Kerk, Witte Heren-
straat 22, Haarlem. 20.30u. 
Bach, Händel, Bartók e.a..
Donderdag 17 augustus, 
Holland Music Sessions 
in Dorpskerk, Kerkplein 1, 
Bloemendaal. 20.30u. Scar-
latti, Mozart, Schumann e.a.
Kaarten: 18,- (15,- voor be-
gunstigers International 
Holland Music Sessions). 
Kaarten in voorverkoop bij 
VVV-Haarlem en aan de za-
len. 

AgendA

Heemstede – Diep in wandelbos Groenendaal is de begroeiing dicht en waan je je ei-
genlijk in een veel groter bos. Zeker omdat de meeste mensen langs de ‘geijkte’ paden 
wandelen, dichterbij de rand van het bos. Als je wat dieper het bos binnengaat ervaar je 
rust en kalmte. Prima om wandelkilometers te maken met je wandelmaatje. Rugzakje op 
en gaan! Wel oppassen dat je niet onverhoopt in een hooglanderdrol stapt want in het 
rustige deel van het bos komen zij ook graag.

Fotografie:
 Marenka Groenhuijzen

Wandelplezier in het Zomerbos 

Tennisclinic4parkinson op
tennispark Groenendaal
Heemstede - Op zondag 20 
augustus vindt op Tennis-
park Groenendaal in Heem-
stede de tennisclinic4parkin-
son plaats.
Tennisleraar Peter Bouten 
verzorgt met een aantal vrij-
willigers (ex-competitiespe-
lers) deze clinic.
Nooit getennist, beginnend 
of gevorderd? Meedoen is 
belangrijker dan winnen! Het 
wordt een sportieve en voor-
al gezellige tennismiddag op 
het mooie park Groenendaal 
bij TV Merlehove, waar spor-
tiviteit wordt gekoppeld aan 
een goed doel: onderzoek 
naar de ziekte van Parkinson.
Als extra ondersteuning is er 
een loterij, een wijnproeverij 
en live muziek.

De kosten?
Wil je meedoen aan de-
ze clinic? De kosten bedra-
gen 12,50 euro per persoon. 

Gelieve contant te betalen 
voor aanvang van de clinic. 
De opbrengst van de mid-
dag gaat naar de sponsor-
pot van ‘Team Gijs’. Gijs de 
Vries, Parkinsonpatiënt, fietst 
samen met een vrienden-
team op zaterdag 2 septem-
ber de BikevoorParkinson 
in Limburg. In aanloop naar 
deze fietstocht zamelt Team 
Gijs geld in voor het goede 
doel. Na de finish zullen de 
teamleden een cheque over-
handigen aan ParkinsonNet, 
verbonden aan het Radboud 
umc in Nijmegen. Voor meer 
informatie: www.voorpar-
kinson.nl Er worden 3 ron-
des gespeeld, om 12.00 uur, 
13.30 uur en 15.00 uur en er 
zijn leenrackets aanwezig. 
Er zijn ongeveer 50 plaatsen 
beschikbaar en vol=vol. 

Inschrijven en informatie?
Bel of mail naar Marja: mar-

ja.vandenheuvel@hotmail.
com, 06-22368991 of naar 
Ivonne: vries.heuvel@gmail.
com, 06-50641545.

De organisatoren zijn TV 
Merlenhove dankbaar voor 
het beschikbaar stellen van 
de banen en zijn Jacco El-
tingh erkentelijk voor zijn 
support, zie ook de foto. Gijs de Vries.

Mirjam Neervoort van club-
huis Park Groenendaal.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 9 augustus 2017

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 Heemstede via
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
De offiële bekendmakingen
van de gemeente

Vervolg op de volgende pagina.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
- Javalaan 69, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 179486, ontvangen 24 juli 2017
- Franz Lehárlaan 129, het plaatsen van een 

overkapping, wabonummer 179576, ontvangen 24 
juli 2017

- E. van Slogterenlaan 3, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
179570, ontvangen 24 juli 2017

- Narcissenlaan 13, het vergroten van een dakkapel 
op het achtergeveldakvlak en plaatsen op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 179686, 
ontvangen 24 juli 2017

- Havenstraat 49, installatie op het dak, wabonummer 
179718, ontvangen 24 juli 2017

- Leidsevaartweg 67, stucen van de achtergevel, 
wabonummer 177276, ontvangen 19 juli 2017, 
reguliere procedure

- Jacob van Campenstraat 8, het realiseren van een 
dakterras, wabonummer 180110, ontvangen 25 juli 
2017

- Leidsevaartweg t.o. 79, werkzaamheden aan 
waterleiding, wabonummer 180036, ontvangen 25 
juli 2017

- Herenweg 65, het kappen van een kastanjeboom, 
wabonummer 181653, ontvangen 27 juli 2017

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

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Schouwbroekerstraat 18, het plaatsen van een 

dakopbouw en dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 171688, ontvangen 7 juli 2017. 

- Linge 32, het plaatsen van een fietsenberging, 
wabonummer 170736, ontvangen 5 juli 2017. 

- Ankerkade 1, het uitbreiden van de bestemming 
daghoreca met avondhoreca, wabonummer 
163963, ontvangen 19 juni 2017. 

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvragen de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van 6 weken. Tegen (de verdaging 
beslistermijn van) bovengenoemde aanvragen is in 
dit stadium nog geen bezwaar mogelijk.

De politie in Heemstede heeft een tijdelijk 
onderkomen in het hoofdgebouw van de 
gemeentewerf aan de Cruquiusweg 49 in 
Heemstede. Op deze locatie zijn onder meer de 
wijkagenten werkzaam. Ook is dit de uitvalsbasis 
voor de lokale politie in de noodhulp. Politie is 
voor inwoners van gemeente Heemstede 24/7 
bereikbaar via 0900-8844 en bij spoed via 112 snel 
ter plaatse. 

Tijdelijke verhuizing 
Het bureau op de gemeentewerf is tijdelijk. In 
het voorjaar van 2018 verhuist  de politie naar het 
bibliotheekgebouw aan het Julianaplein. Deze 

locatie wordt nu door de gemeente verbouwd tot 
een breed ontmoetingscentrum. 

3D-aangifte loket
In het bibliotheekgebouw zit nu al het 
3D-aangifteloket. Inwoners kunnen hier zeven 
dagen in de week van 09.00 uur tot 22.00 uur op 
afspraak (via 0900-8844) aangifte doen.

Op afspraak 
De tijdelijke locatie op de gemeentewerf heeft 
geen publieksfunctie en is niet zonder afspraak te 
bezoeken. Wel kunnen wijkagenten op deze locatie, 
op afspraak via 0900-8844 burgers ontvangen.

Tijdelijk onderkomen politie Heemstede

- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?
- Kapot speeltoestel?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via 
www.heemstede.nl/meldpuntwoonomgeving
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van de 
gemeente (023) 548 57 62

Afspraak maken = 
niet wachten!
Wilt u snel geholpen worden? Als u een 
afspraak maakt, kunt u langskomen wanneer 
het u uitkomt. U wordt direct geholpen op 
het afgesproken tijdstip voor bijvoorbeeld 
het aanvragen van een paspoort, rijbewijs, 
identiteitskaart of voor het aanvragen van 
een bouwvergunning. Snel en makkelijk dus! 
Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog steeds vrij 
inlopen. Ga naar www.heemstede.nl en klik 
rechts in uw scherm op ‘Afspraak maken’.



Nieuwe regelgeving

Vaststelling bestemmingsplan ‘Herziening Landgoederen en 
Groene Gebieden’ en besluit Hogere Waarden wet Geluidhinder

Doelstellingen/Prioriteiten en 
Uitvoeringsprogramma ‘integrale handhaving’ 
gemeente Heemstede 2017
Op 20 juni 2017 heeft het college 
de Doelstellingen/Prioriteiten en het 
Uitvoeringsprogramma ‘integrale handhaving’ 
gemeente Heemstede 2017 vastgesteld. 
Dit programma treedt in werking op 9 augustus 

2017. Het Uitvoeringsprogramma ‘integrale 
handhaving’ gemeente Heemstede 2016 komt 
hiermee te vervallen. 

Lees de volledige bekendmaking in het 
digitale Gemeenteblad via https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-134127.
html

Gemeentelijk Rioleringsplan Heemstede en 
Bloemendaal (2017-2021)
Op 29 juni 2017 heeft de raad het Gemeentelijk 
Rioleringsplan Heemstede en Bloemendaal (2017-
2021) vastgesteld. Dit plan treedt in werking op 9 
augustus 2017. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-134138.html

Burgemeester en wethouders van Heemstede 
maken hierbij ingevolge artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad 
op 29 juni 2017 het bestemmingsplan ‘Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden’ met planidn: 
NL.IMRO.0397.BPh1landgoederen-0201 gewijzigd 
heeft vastgesteld. Daarnaast maken burgemeester 
en wethouders bekend dat in het kader van de 
Wet geluidhinder hogere waarden zijn vastgesteld 
ten behoeve van het perceel Cruquiusweg 75 te 
Heemstede.

Inhoud bestemmingsplan en besluit hogere 
waarden
Het bestemmingsplan vervangt het huidige 
bestemmingsplan ‘Landgoederen en Groene 
Gebieden’ dat 10 jaar geleden door de 
gemeenteraad is vastgesteld. Hiervan uitgezonderd 
is de bebouwing in de zuidstrook van de Hartekamp. 
Hiervoor wordt op een later moment een aparte 
procedure gevoerd.  
Het bestemmingsplan is conserverend van aard. 
Dat wil zeggen dat de huidige planologische 
situatie zoveel mogelijk opnieuw wordt bestemd. 
Slechts enkele ontwikkelingen zijn op verzoek van 
initiatiefnemers in het ontwerpbestemmingsplan 
meegenomen. Dit betreft ontwikkelingen op 
de percelen Cruquiusweg 75, Hageveld 102 
en Herenweg 7-11. Met de actualisatie voldoet 
het bestemmingsplan aan het meest recente 
planologische beleid en aan de uitgangspunten van 
de standaard vergelijkbare bestemmingsplannen 
2012. 
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat als 
gevolg van het wegverkeer op de Cruquiusweg 
sprake is van een overschrijding van de 
voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting op 
de woning op het perceel Cruquiusweg 75. Voor de 
noord- en oostgevel van de woning wordt daarom 

voor de vaststelling van het bestemmingsplan 
een hogere waarde vastgesteld voor de maximaal 
toelaatbare geluidsbelasting door het wegverkeer. 
Voorwaarde voor het besluit is het realiseren van 
dove zuid- en westgevel van de woning. Het besluit 
tot vaststelling hogere waarde is vastgesteld en bij 
het bestemmingsplan gevoegd.

Wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan
Het door de gemeenteraad vastgestelde 
bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn 
opgesomd in bijlage 4 behorende bij de toelichting 
van het bestemmingsplan: ‘Overzicht wijzigingen 
vastgesteld bestemmingsplan ‘Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden’’.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u 
digitaal inzien op de website van de gemeente 
Heemstede, www.heemstede.nl en op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke 
planbestanden kunt u raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar ‘Een plan bekijken’ en 
dan naar ‘Bestemmingsplannen’. Klik vervolgens op 
‘ID’ en vul ‘NL.IMRO.0397.BPh1landgoederen-0201’ 
in om het gehele plan te bekijken. Het besluit 
met bijbehorende stukken ligt voorts met ingang 
van donderdag 10 augustus 2017 voor zes weken 
voor een ieder ter inzage in de publiekshal van 
het Raadhuis, Raadhuisplein 1, te Heemstede. De 
openingstijden van het Raadhuis vindt u op de 
website van de gemeente Heemstede.

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan beroep 
instellen?
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 

naar voren hebben gebracht, kunnen met ingang 
van 10 augustus 2017 gedurende 6 weken 
(dus tot en met woensdag 20 september 2017) 
tegen dit besluit beroep instellen. Dit geldt ook 
voor belanghebbenden die kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen 
bij de gemeenteraad kenbaar te maken en voor 
belanghebbenden die geen zienswijze kenbaar 
hebben gemaakt en kunnen aantonen door de 
gewijzigde vaststelling in een ongunstiger positie te 
worden gebracht.  Dit beroep kan worden ingesteld 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Naast de mogelijkheid om op papier beroep in 
te stellen, kunnen burgers ook digitaal in beroep 
gaan. Dat kan alleen via het speciale digitale loket 
dat u op de homepage van de website van de 
Raad van State vindt. Om toegang te krijgen tot 
het digitale loket moet u beschikken over DigiD. 
Binnen het loket volgt u de instructies en vult u de 
formulieren in. Deze kunt u dan digitaal verzenden. 
Bijlagen levert u eveneens digitaal aan via het loket. 
Let op: u kunt geen beroep instellen per e-mail.
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien 
onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afloop van de 
beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 
Vanaf dat moment is het bestemmingsplan 
‘Herziening Landgoederen en Groene Gebieden’ ook 
van kracht.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Linge 32, het plaatsen van een fietsenberging, 

wabonummer 170736, ontvangen 5 juli 2017
U kunt zienswijzen indienen tot en met 6 weken 
na publicatie, zie verder Inzien, reageren, bezwaar 
maken.

Verleende omgevingsvergunning
- Hageveld 15, het vervangen van deuren in ramen, 

wabonummer159031, verzonden 31 juli 2017
- Esdoornkade 3, het uitbreiden van de 2e 

verdieping, wabonummer 145111, verzonden 3 
augustus 2017

- Herenweg 65, het kappen van een kastanjeboom, 
wabonummer 181653, verzonden 4 augustus 
2017

- Johan Wagenaarlaan 58, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
168608, verzonden 4 augustus 2017

- Spoorplein 3, het plaatsen van een verdiepte 
fietsenberging, wabonummer 177135, verzonden 
4 augustus 2017

- Bronsteeweg 15, het verbreden van de 
dakopbouw, wabonummer 149698, verzonden 4 
augustus 2017

- Dinkellaan 15, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak en vergroten van 
een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 178268, verzonden 4 augustus 2017

- Borneostraat 66, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 171351, verzonden 4 
augustus 2017

- Voorweg 63, het uitbreiden van de 1e verdieping, 
wabonummer 146415, verzonden 4 augustus 
2017

- Billitonstraat 22, het plaatsen van een dakopbouw 
en het uitbreiden van de 1e verdieping, 
wabonummer 166648, verzonden 4 augustus 
2017

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

Vervolg van de vorige pagina.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 
023-5485797.

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

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

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

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

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

Verwijdering aanhangwagen op de Nijverheidsweg

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)

De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende aanhangwagen aangetroffen 
op de Nijverheidsweg ter hoogte van bedrijfspand 
nummer 4:
- Een aanhangwagen voorzien van één as, zonder 

kenteken, van het type trailer, met als lading een 
groene Volkswagen van het type Kever.

Op grond van artikel 5:6 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden 
een voertuig, dat voor recreatie of anderszins voor 

andere doeleinden wordt gebruikt langer dan drie 
achtereenvolgende dagen te laten staan op een 
door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn 
oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling 
van de beschikbare parkeerruimte of schadelijk 
is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. De 
eigenaar van deze aanhangwagen krijgt tot en met 
23 augustus 2017 de gelegenheid
de aanhangwagen te verwijderen.

Bestuursdwang
Als de aanhangwagen binnen bovengenoemde 

termijn niet is verwijderd, wordt deze in opdracht 
van het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving en zijn 
aanhangwagen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. Als de aanhangwagen na deze 13 weken niet 
is opgehaald, zullen burgemeester en wethouders 
overwegen de aanhangwagen te verkopen en of 
te vernietigen. Heeft u vragen over deze publicatie, 
neem dan contact op met bureau Handhaving via 
het algemene telefoonnummer 14 023.   

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende persoon ambtshalve 
uit te schrijven uit Nederland:
- Per 30-05-2017, mevrouw J. Chen, geboren 25-
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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).

Speciaal voor kinderen: 
workshop elektriciteit
Regio - Altijd al meer wil-
len weten over elektriciteit 
en magneten en wat deze 
twee met elkaar te maken 
hebben? Speciaal voor kin-
deren van 8 t/m 12 jaar or-
ganiseert ‘Iridio’ een weten-
schap en techniek workshop 
op donderdag 24 augustus 
van 11.00 tot 13.00 uur in de 
Bibliotheek Haarlem Cen-
trum (Gasthuisstraat 32). De-
ze workshop vindt donder-
dag 24 augustus ook plaats 
in de Bibliotheek Bloemen-
daal (Korte Kleverlaan 9) van 
14.00 tot 16.00 uur. Op vrij-
dag 1 september ben je van 
11.00 tot 13.00 uur welkom 
in de Bibliotheek Haarlem 
Noord (Planetenlaan 170) en 
van 14.00 tot 16.00 uur in de 
Bibliotheek Haarlem Cen-
trum. De toegangsprijs be-
draagt 7,50; niet–leden beta-
len 10,–. Schrijf je snel in via 

www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl want er is maar 
een beperkt aantal plaatsen!
Tijdens deze workshop leer 
je de basisprincipes van 
elektriciteit.
Eerst krijg je een eenvoudi-
ge uitleg en daarna ga jezelf 
aan de gang. Grappige expe-
rimenten geven je inzicht in 
dit wonderlijke en tegelijk al-
ledaagse verschijnsel. Na-
tuurlijk wordt ook de veilig-
heid niet vergeten.

Heemstede – Wie ‘zwartwit-
kijker’ wordt doorgaans als 
pessimist bestempeld maar 
het kan ook een positieve 
wending nemen wanneer 
je foto’s van nu zwartwit 
maakt. Dat betekent even 
wegdromen naar tijden van 
weleer. Rustige tijden, wei-
nig auto’s, geen vliegtuigla-
waai, geen mobiele tele-
foons, geen internet, geen… 
etc. Daarom dit rustgevend 
plaatje van de Zandvaartka-
de.

Nostalgie…
Jaren dertig 
of anno nu?
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