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Bloemrijke tuin in Bennebroek 

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Tuinenwedstrijd STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

Bowler uit 
Heemstede naar 
EK in Brussel
Heemstede - Tegen het ein-
de van de Olympische Spe-
len starten in Brussel de Eu-
ropese kampioenschappen 
bowlen voor heren. Namens 
Nederland is Jeffrey van de 
Wakker uit Heemstede één 
van de zes spelers die Ne-
derland van 20 t/m 28 augus-
tus gaat vertegenwoordigen.
Het Nederlands team be-
schikt over veel ervaring 
in de selectie. Zo is ook de 
27-jarige Van de Wakker ze-
ker geen groentje. In 2013 
stond hij tussen de wereldtop 
tijdens het WK in Las Vegas. 
In dat zelfde jaar behaalde 
Van de Wakker de Top 8 tij-
dens het EK voor landskam-
pioenen in Bratislava. 

Na een jaar afwezigheid in 
2015, Van de Wakker had 
toen net een eigen bedrijf 
gestart, is hij dit jaar weer te-
rug en erop gebrand om de 
ervaringen uit 2013 mee te 
nemen naar Brussel en om te 
zetten naar mooie prestaties. 

Programma
Het team van Van de Wak-
ker komt tijdens het EK uit 
in verschillende events: Dou-
bles, Trio’s, Teams en Singles. 
De beste 24 spelers over al-
le events plaatsen zich aan 
het eind van de week voor 
het Masters Event, waarmee 
het toernooi op zondag 28 
augustus wordt afgesloten. 
Het EK start zaterdag 20 au-
gustus. Via dit EK hoopt de 
Nederlandse selectie zich te 
plaatsen voor het WK 2017 
dat in Koeweit wordt georga-
niseerd.

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

Keurslager

OPEN
Wim Kuijk

weer

vanaf woensdag 
24 augustus

Heemstede – In 
Heemstede is een 
Narcissenlaan maar 
ook in buurgemeente 
Bloemendaal (Benne-
broek) is er een laan 
die zo heet. Gerrie van 
Bezu is er woonachtig 
en heeft een bloem-
rijke tuin, zo te zien. 
Wat wil je ook, als je in 
een laan woont die de 
naam van een bloem 
heeft. Geen narcissen maar wel licht- en donkerroze gekleurde fl ora manifesteert zich 
in deze bijzonder smaakvolle tuin. Dat hond en kat – zo te zien – in harmonie kunnen 
leven in de tuin, heeft dan ook vast te maken met de beplanting die hier in harmonie is. 
Een eervolle vermelding voor dit Bennebroekse 
paradijsje. Heeft u ook zo’n smaakvolle en heer-
lijke voor- of achtertuin? Of grenst uw tuin aan 
het water? Toon uw foto in de Heemsteder en 
maak kans op mooie prijzen, beschikbaar ge-
steld door Nijssen Tuin Heemstede. 100 euro is 
voor de allerfraaiste tuin maar er zijn twee extra 
prijzen van 50,- voor tuinen die de jury eveneens 
opvallen. U heeft nog tot en met 30 augustus de 
tijd! Insturen kan naar redactie@heemsteder.nl
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 21 augustus, Ou-
de Kerk, Wilhelminaplein: 
10.00 uur. 
ds. A. Molendijk. 

www.pknheemstede.nl

Vanaf vandaag beginnen we 
een nieuwe serie winkeltjes. 
Ook deze laan heeft een aar-
dige winkelgeschiedenis. 
Wat wel bijzonder is dat in 
vroegere winkeladvertenties 
de Valkenburgerstraat ge-
noemd wordt, terwijl het nu 
Valkenburgerlaan is.
Het Stratenboek, uitgegeven 
in 1985, geeft het antwoord. 
Het gedeelte van de laan ten 
noorden van het Valkenbur-
gerplein, kreeg de naam Val-
kenburgerstraat. Op 10 ju-
li 1930 werd dat echter ver-
anderd in Valkenburger-
laan. Omdat de gelijke huis-
nummering in de laan én de 
straat verwarring zaaide bij 
de postbezorging.
De naam Valkenburgerlaan 
bewaart de herinnering aan 
de oude buitenplaats ‘Valc-
kenburgh’, die ten zuiden van 

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

toen en nu (1)

de Camplaan gestaan heeft, 
waarvan de naam al in 1623 
voorkwam. Omstreeks 1800 
werd ‘Valckenburgh’ afge-
broken.
De toenfoto is een ansicht-
kaart uit de jaren 20 (KNA), 
genomen vanaf de Raadhuis-
straat en toen werd het dus 
nog Valkenburgstraat ge-
noemd.
Rustig verkeer in die tijd, 
maar wel dubbel tramspoor, 
dus dat was uitkijken ge-
blazen. Op de plek waar nu 
‘Yverda’ staat, stond toen een 
tramwachthuisje. Links op de 
foto staan nog bomen op de 
weg.

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 21 augustus, 10.00 
uur zomerdienst
o.l.v. R. & Y. Elbers

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 21 augustus, 10.00 
uur
Ds. D. Schiethart  (Den 
Haag)

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 21 augustus om 
10.00 uur.
Mevr. M. Eijkelenboom- 
den Uijl, uit Lopikerkapel

www.hervormdpknbennebroek.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 21 augustus, 10.00 
uur
Mevr. ds. C.B. Blei-Strijbis,  

www.pknbennebroek.nl                     

Op Facebook
voor uw

tips, foto’s en 
reacties.

Heemstede 4 t/m 10 augustus 2016
 

Geboorte
05-08-2016 Bodine M.E. Brands

Huwelijk
04-08-2016 Royston W. Fernandes & Juul S.S. Rozenbroek

10-08-2016 Stef Streuper & Mafri A.M. Leidsman

Geregistreerd Partnerschap
09-08-2016 Hendrik H. Bos & Tessa Schuur

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

De nufoto van augustus 2016 
van Harry Opheikens geeft 
een totaal ander (drukker) 
beeld. De laan zou nu geen 
dubbelspoor meer kunnen 
hebben door o.a. de parkeer-
plekken. Mooi is wel dat er 
nog veel groen staat.
Mocht u verhalen of infor-

matie over de Valkenburger-
laan willen vertellen dan kunt 
u terecht via webmaster@hv-
hb.nl (H. Opheikens). Beeld-
materiaal is ook zeer welkom. 

Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder). 





Column 

Een brief van de postbode
Van geinige kaarten en verstekelingen

Een mevrouw uit mijn wijk stuurt wel eens 
kaartjes. Zelfs naar de postbode als die in 
de krant zegt dat ze jarig is en van verjaar-
dagskaartjes houdt. (“U vraagt, wij draaien.”) 
Maar veel vaker naar een goede vriendin in 
Nederhorst den Berg. Laatst had ze haar 
een kaart gestuurd, maar daarvan de en-
velop niet dichtgeplakt. Die envelop kwam 
keurig aan. Maar tot verbazing van haar 
vriendin zat er een kaart in van ene Wim uit 
Egmond a/d Hoef, met een hond erop, en 
met de groeten van zijn hele familie. Blijk-
baar waren er op het sorteercentrum twee 
kaarten ongeveer tegelijkertijd op ongeveer 
dezelfde plaats uit hun enveloppen komen 
zetten en daar door een goedbedoelende 
voorbereider weer in terug gestopt. Alleen 
dan verkeerd-om. 
Die enveloppen kunt u dus maar beter dicht-
plakken. En dan vooral met de Kerst. Dan 
fungeren open enveloppen namelijk ook nog 
eens als draagbuidel voor kleine kerstkaart-
jes die bang zijn om alleen te reizen. Ontdek 
ik die arme dingen daar, dan ben ik verplicht 
ze aan hun veilige toevluchtsoord te ontruk-
ken en alsnog moederziel alleen de kou in 
te sturen. En ontdek ik ze niet, dan komen 
ze verkeerd aan, bij mensen die helemaal 

niet van ze 
houden. Diep 
triest is het, 
hoe dan ook. 
Dus helpt 
u de kleine 
kerstkaart en 
plakt u uw enveloppen dicht.

Maar wat nu als u aan het eind van een 
goedbestede middag een keurig dichtge-
plakt kaartje-met-envelop op de post wilt 
doen, maar u komt bij de brievenbus en u 
heeft net de lichting van 5 uur gemist? En 
uw vriendin is verdorie morgen jarig en het is 
nou net zo’n leuke kaart, met een hond er-
op en van iedereen de groeten? Dan kunt u 
gelukkig nog naar een van onze postagent-
schappen. Daar wordt de post namelijk pas 
op zijn vroegst om 6 uur opgehaald. En ik 
weet uit ervaring dat u bij Copyshop de Print 
aan de Binnenweg uw post wel tot half 7 
kunt afgeven, aan een echte PostNL-chauf-
feur. Dan weet u zeker dat het goed komt. 

Met vriendelijke groet,
IJoris, Geertje, Siep, Mimi, en  
Inge (van Eijk)

plakt u uw enveloppen dicht.

Meer dan een 
verjaardagsfeestje

In 2015 op 11 augustus was mijn familie net aangekomen 
vanuit Syrië en waren we verhuisd naar ons huis in Benne-
broek. 
11 augustus is de geboortedag van mijn twee dochters
Sara en Marya. Ja, ze zijn geboren op dezelfde dag, alle 
twee om 21.00 uur. Maar met twee jaar verschil.
In 2015 zaten we alleen in ons nieuwe huis rond de tafel 
met een paar kaarsen en gebak in een poging om het te 
vieren met hen. Maar het was niet een echt feest.
Alleen. Maar met in onze gedachten de jaren ervoor met 
alle familie, vrienden en buren. Ik was verdrietig omdat ik 
dacht dat we verjaardagen voortaan altijd op deze manier 
zouden vieren. Ook omdat we de taal en de verjaardag 
ultuur niet kenden.
Dat was in 2015! 
Maar wat een verschil met 11 augustus 2016!  Het toen
lege huis was nu vol met vrienden en buren. Ik had enke-
le dagen voor de verjaardag besloten Nederlandse mensen, 
die we hebben leren kennen en waar we contact mee heb-
ben opgebouwd, uit te nodigen.  
Ik belde negen families. Sommige van hen hielpen met de 
voorbereidingen. Met onze buurvrouw, die geen Engels 
spreekt, kon ik vorig jaar niet praten. Dit jaar heeft zij ‘s 
nachts ballonnen en slingers opgehangen bij de entree van 
onze woning. Wat een verrassing! Zij kwam op de verjaar-
dag, zelfs met haar dochter en kleinkinderen. En we praten 
nu samen Nederlands.
Ons huis, leeg op 11 augustus 2015, was nu te klein voor 
alle mensen die gekomen waren. 
Na een jaar in Bennebroek kan ik de verjaardag van mijn 
dochters vieren met veel vrienden en een tiental kinderen 
van hun leeftijd.
Hebben we dit bereikt omdat we boffen met de mensen in 
onze omgeving of zijn alle Nederlanders zo aardig? Ik vier-
de dit jaar meer dan de verjaardag. 
Bedankt Diny, Gery, Guy, Ingrid, Kathleen, Linda, Marleen 
en Toi.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

Column
Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.

Heemstede – De mees-
te watergangen in Heem-
stede zijn nu wel belicht. 
Maar het prachtige wa-
ter bij het Oude Slot aan 
de Lelylaan was nog on-
belicht. De serene vijver 
past heel goed bij de lo-
catie waar ooit een slot 
was gevestigd. Een slot-
gracht is er dan niet maar 
de waterpartij naast het
Oude Slot en het vaar-
tje er naartoe zijn een
foto meer dan waard. De 
eenden genieten er ook 
volop, trouwens. 
(Joke van der Zee)

Waterrijk Heemstede (13)

Boetseren, mozaïek, collage 
maken en meer!

Heemstede - Deelnemers 
aan WIJ Heemstede Crea-
tief 55+ zijn vorige jaren met 
de twee enthousiaste vrij-
willigers bezig geweest met 
boetseren, schilderen en mo-
zaïeken. Ook nu gaan de cur-
sisten verschillende materia-
len en technieken gebruiken. 
Op het programma staan dit 
najaar: het maken van een 
kleivogel voor in de tuin, 

een plantenpot met moza-
iek, armbanden van fi moklei, 
een collage van herfstblade-
ren en een etagère van ser-
viesgoed. Er zijn nog plaat-
sen vrij. WIJ Heemstede Cre-
atief 55+ start op maandag 5 
september van 13.30-15.30 
uur in de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Opgeven kan via 5483828 of
www.wijheemstede.nl.
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Lokaal nieuws in de krant, regionieuws op de website

De Heemsteder en andere edities
Heemstede – Naast de Heemsteder ver-
schijnen bij dezelfde uitgeverij nog negen 
andere kranten. Deze ‘zusterkranten’ wor-
den net als de Heemsteder wekelijks uit-
gegeven en ook huis-aan-huis verspreid. 
Het gaat om deze titels: de Nieuwe Meer-
bode (drie edities: Aalsmeer, Uithoorn en 
Mijdrecht), de Jutter (Ymuiden en omstre-
ken), de Hofgeest Santpoort Noord en Zuid, 
Velserbroek), de Uitgeester (Uitgeest), de 
Castricummer (Castricum e.o), de Bever-
wijker (Beverwijk e.o) en de Heemskerkse 
Courant (Heemskerk). De kracht van al de-
ze kranten is dat ze lokaal nieuws brengen 
maar dan ook overal over onder de noemer 
‘wat gebeurt er in uw woonplaats’. De for-
mule is voor al deze edities gelijk. Lokaal 
nieuws heeft voorrang op berichten met 
onderwerpen ‘buiten de regio’. Af en toe 
worden wel regionale berichten geplaatst, 

bij voldoende ruimte. Kijkt u voor regionaal 
nieuws vooral op de website van de ge-
noemde kranten. Via www.heemsteder.nl 
leest u niet alleen meer regionaal nieuws 
maar u kunt ook doorklikken naar de ande-
re lokale kranten. Daarnaast biedt de web-
site elke dag ‘vers’ nieuws, regionaal maar 
natuurlijk ook plaatselijke berichten. 
Al jaren zijn lokale kranten graag gezien. 
Ze vallen kosteloos op de mat, u hoeft er 
geen abonnee van te zijn. Gratis het nieuws 
uit eigen woonplaats met een laagdrempe-
lig karakter. Dat wil zeggen: inwoners kun-
nen zelf nieuws aandragen vanuit vereni-
ging, bedrijf of via een ingezonden brief. 
Natuurlijk zijn er ook correspondenten in 
dienst die bij alles wat gebeurt in de om-
geving aanwezig zijn. Tips voor hen kunt u 
doorgeven via de redactie:
redactie@heemsteder.nl

Sponsor van de FamilyRun, onderdeel van de Heemstede Loop.

30 oktober Heemstede Loop
De FamilyRun,

ben jij er ook bij?
Heemstede - Op zondag 30 oktober vindt de Heemstede 
Loop plaats. Ook nu is er een speciale FamilyRun. Spon-
sor is Les Petits Kinderopvang uit Heemstede.
Les Petits FamilyRun op zondag 30 oktober is bedoeld 
voor de jonge sportievelingen uit Heemstede en omstre-
ken. Deze run is voor kinderen tot 12 jaar die alleen of 
samen met hun ouders een  sportieve uitdaging  willen  
aangaan. Tijdens de Les Petits FamilyRun (1,5 km) wor-
den  de deelnemers  aangemoedigd door een enthousiast 
publiek. In 2015 was de FamilyRun met bijna 1000 deel-
nemers een enorm succes. Ben jij er dit jaar ook bij…? 
Zie: www.heemstedeloop.nl.

     Waar is dit? ???

Ken je woonplaats

Heemstede – Het bleek wel moeilijk: de vorige afleve-
ring van ‘Ken je woonplaats’. Omwonenden weten het 
natuurlijk wel, ook als u vaak op de Glipperweg rijdt had u 
kennis kunnen zien aan het huisje op de brug tegenover 
de Princehof. Het brughuisje is beplakt met affiches voor 
evenementen. Wel kleurig, een beetje stads ook. Maar 
toch echt in Heemstede. 

Weet u deze keer ook te raden waar deze foto gemaakt 
is? Tip: deze vogel is onbeweeglijk en fungeert als uit-
hangbord voor een plek waar niemand echt onbeweeg-
lijk kan blijven…

Heemstede – Het mooie donkerrode gewas op de foto is de Duizendknoop-Persicaria- 
Amplexicaulis ‘Firetail’. Een mond vol maar de benaming ‘firetail’ dekt de naam wel als je 
ze bekijkt. Duizendknoop is een geslacht met meer dan 80 soorten uit de Polyganaceae fa-
milie en het word wereldwijd  aangetroffen, het is een vaste plant. De heesterachtige strui-
ken bestaan uit spitse bladeren en rechtopstaande ‘bloemkolven’. Het geheel durft er wel 
eens wat ‘onkruidachtig’ uit te zien, wat echter tegelijkertijd voor een bijzondere natuurlijke 
charme zorgt. Wees wel op uw hoede voor echte woekeraars. De struik gedijt prima in de 
volle zon. Afkomstig uit het Himalayagebied, de plant leent zich uitstekend om te combi-
neren. De firetail bloeit in de zomer en het najaar. Ze zijn nu volop langs de Herfstlaan te 
bewonderen.                                                                            (foto: Marenka Groenhuijzen)

Zomerfoto Firetail

Foutje
(zo) gemaakt

Heemstede – Waar gehakt 
wordt, vallen spaanders. Be-
kend gezegde en dat gaat 
ook op voor de redactie.
In het stuk over de tuin op 
de voorpagina van de vorige 
Heemsteder prijkt een fout: 
onze tuin licht…(etc). Daar 
had natuurlijk moeten staan 
‘ligt’. Bij het uitspreken is er 
geen verschil maar op papier 
uiteraard wel! Gelukkig ma-
ken ook de ‘grote’ kranten 
fouten, zoals het bijgaande 
fotootje laat zien. ‘Ik wordt’, 
daar is nèt een letter teveel 
geschreven. Ook de Volks-
krantredacteuren zijn dus  
niet foutloos, zo te zien.
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Heemstede – Het is nog 
steeds zomer en bij het ge-
nieten van het heerlijke war-
me weer wordt snel een zo-
mers glaasje wijn gedronken. 
Maar wat is nu een lekkere 
zomerse wijn? De Heemste-
der gaat als een soort Bac-
chus de komende weken 
langs enkele wijnhandels in 
Heemstede en vraagt naar 
de ideale zomerwijn. Deze 
week een gesprek met Will 
Beeren, eigenaar van de ge-
renommeerde wijnhandel 
Le Grand Cru in de Jan van 
Goyenstraat.

“Ik heb er goed over nage-
dacht welke zomerse wijn ik 
onder de aandacht wil bren-
gen, dat was nog niet zo een-
voudig”, vertelt Will Beeren. 
“Maar ik ben uitgekomen 
op een prachtige witte wijn 
met een roemrijke geschie-
denis, namelijk ‘De Bos’ uit 
2015. Het is een Sauvignon 
Blanc uit de Walker Bay re-
gio in Zuid-Afrika. Deze wijn 
komt van de Bosman Fami-
ly Vineyards, een wijnprodu-
cent die inmiddels met acht 
generaties de oudste is in 
Zuid-Afrika. De geschiedenis 
van dit wijnhuis gaat terug 
tot 1707. Hermanus Bosman, 
oorspronkelijk een Fries, 
monstert vanuit Amsterdam 
als ‘sieketrooster’ aan bij de 
VOC en wordt als verpleger 
aangesteld te Drakesteyn in 

Summersale bij The Vintage Store:

Tot wel 70% korting op tuinmeubelen
Heemstede - Regenach-
tige zomer? Niet tijdens de 
summersale bij The Vin-
tage Store. In de winkel 
aan de Cruquiusweg 37a 
te Heemstede is namelijk 
een verscheidenheid aan 
afgeprijsde tuinmeubelen 
te vinden. Dit kan wel op-
lopen tot 70% korting op 
een groot aantal exclusie-
ve merken! Denk aan fau-
teuils, bijzettafels, tuinta-
fels en bloembakken. Zo 
verkoopt The Vintage Sto-
re weerbestendige stoelen 
die tegen een spatje regen 
kunnen. Interesse? Veel 
tuinmeubelen zijn te vinden 
op Marktplaats (zoek via 
‘The Vintage Store Heem-
stede’) of kom langs in 
de winkel aan de Cruqui-
usweg. Informatie via 
023-7600477.

Heemstede - Op woensdagmiddag 24 augustus wordt 
er weer een leuke activiteit georganiseerd bij ‘Kom in mijn 
Tuin’ (KIMT). Een vrijwilligster gaat met kinderen (en hun 
begeleiders) waterdiertjes vangen en bekijken. Er wordt 
gebruik gemaakt van schepnetten en om ze goed te be-
kijken zijn er plastic bakken en loeppotjes.

Trek waterdichte schoenen en kleding aan en doe mee! 
Het begint om 14.45 uur en eindigt om 16.00 uur. Locatie/
startpunt is het tuinhuis van Kom in mijn Tuin aan de He-
renweg 16 te Heemstede, ingang Groenendaalse Bos, te-
genover het Manpad. Doelgroep zijn kinderen van de ba-
sisschool (met hun ouders/grootouders). Als je wilt mee-
doen, geef je dan op via info@kominmijntuin.com of tele-
fonisch: 023-5282651 (Mik van der Bor)

Kijk ook op www.kominmijntuin.com

Jeugdactiviteit ‘Slootjesexpert’ 
bij Kom in mijn Tuin

Kom In Mijn Tuin (KIMT)

Zuid-Afrika. Daar trouwt hij 
met de dochter van Philip le 
Roy, een Franse Hugenoot, 
die in 1699 in de gelegenheid 
was een wijngaard te stich-
ten. Het is zijn kleinzoon Pie-
ter Wilhelmus Jacobus Bos-
man die trouwt met de doch-
ter van een paardenfokker in 
Wellington en landgoed Le-
lienfontein naast hen koopt. 
Dit is tot op de dag van van-
daag nog steeds het wijndo-
mein van de inmiddels acht-
ste generatie in het wijnge-
bied Parel, ten noorden van 
Stellenbosch. 
In 1886 hebben wereldwijd 
de wijngaarden te duch-
ten van de Phylloxera: druif-
luis. Om deze verwoestende 
druifluis te stoppen, worden 
in 1888 met succes de eerste 
wijnstokken geënt. Het enten 
van de wijnstokken neemt 
meer en meer de rol over van 
het produceren van wijn bij 
de familie Bosman, zodat in 
1957 landgoed Lelienfontein 
zich alleen maar richt op het 
enten van wijnstokken, waar-
mee de familie wereldbe-
roemd wordt.
In 2004 besluit de familie 
Bosman opnieuw wijn te ma-
ken en met succes: de eerste 
wijn die na lange tijd wordt 

geproduceerd is een Caber-
net-Sauvignon.
In 2006 heeft de familie Bos-
man ook een wijngaard in 
Walker Bay aan de Westkaap, 
waar deze wijn ‘De Bos’, van-
daan komt. De familie plant 
daar druivensoorten die het 
beter doen in een koeler kli-
maat. Deze wijngaarden zijn 
wat hoger gesitueerd, dat 
leidt tot een groter verschil 
in temperatuur van dag en 
nacht. De langzamere rijping 
maakt de druiven smaakvol-
ler en zorgt voor een bete-
re smaakbeleving. Deze ‘De 
Bos’ is bleek strogeel van 
kleur, is fris en heeft een aro-
ma van kruisbessen en pas-
sievruchten. De wijnstokken 
staan op een bodem van lei-
steen, waar de wortels recht 
naar beneden groeien in ver-
schillende bodemlagen, die 
de wijn een bepaalde mine-
raliteit geven. Deze wijn is 
uitermate geschikt te ser-
veren als aperitief, bij cris-
py salades (zoals ijsbergsla), 
een frisse zomersalade of 
bij kipgerechten. Daarnaast 
past deze wijn door het frisse 
karakter uitstekend bij lich-
te visgerechten en schaal- 
en schelpdieren. Noemens-
waardig is ook dat dit een 

fairtrade wijn is, aangezien 
de familie Bosman maat-
schappelijk verantwoord on-
derneemt in vele facetten, 
waar onder meer het welzijn 
van haar werknemers cen-

traal staat”, aldus Will Beeren.  
Le Grand Cru, Jan van Goy-
enstraat 12-14, Heemstede, 
tel. 023-5293839,
Website: www.legrandcru.nl.
Bart Jonker

De Heemsteder gaat op
zoek naar… de ideale         
                     zomerwijn
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Aanstaande zondag weer een 
Trotsmarkt op de Vrijheidsdreef
Heemstede - In de maanden 
juli, augustus en september 
wordt elke derde zondag van 
de maand een breedgesor-
teerde markt gehouden aan 
de Vrijheidsdreef te Heem-
stede: de Trotsmarkt. Zondag 
17 juli vond de eerste ‘afleve-
ring’ plaats. Het was prach-
tig weer en veel inwoners 
kwamen even een kijkje ne-
men bij de kraampjes aan de 
rand van het Groenendaal-
se bos. De Trotsmarkt heeft 
voorheen gestaan bij Buiten-
plaats Beeckestijn in Velsen. 
Deze locatie lag iets te ver 
buiten de dorpskern van Vel-
sen. Ook de locatie Duin en 
Kruidberg had de organisatie 

in beeld, maar die plek bleek 
eveneens topografisch niet 
ideaal. Vandaar dat organi-
sator Rogier Engels van ‘Trots 
Event Concepts’ op zoek is 
gegaan naar een alternatief. 
“De Vrijheidsdreef in Heem-
stede is een prachtige locatie 
voor het organiseren van een 
duurzame markt. De deelne-
mers kenmerken zich door 
dat zij trots en passie voor 
hun producten hebben en 
die op een mooie manier pre-
senteren. De markt is bereik-
baar voor een breed publiek 
en er worden kennis en erva-
ringen gedeeld”, aldus Rogier 
Engels. Het evenement vindt 
plaats in een ongedwongen 

sfeer op een locatie die on-
derdeel uitmaakt van een 
dagbesteding op de zondag, 
een mooie wandeling, een fij-
ne proeverij of even met de 
kinderen naar de kinderboer-
derij of speeltuin gaan... Het 
Trotsconcept is al een aantal 
jaren een groot succes. Ex-
posanten komen uit het he-
le land maar ook uit de direc-
te omgeving zijn veel onder-
nemers die zich willen pre-
senteren. Ook voor kinderen 
is er van alles te beleven. De 
markt begint om 11.00 uur en 
duurt tot 17.00 uur. Entree is 
gratis. Kom lekker op de fiets!
Meer info op:
www.trotsmarkt.nl. Standhouders met trots en passie voor producten…

Uriah Heep zondag 4 september 
in Patronaat Haarlem
Regio - De Britse hardrock 
band Uriah Heep gaat al lan-
ger dan 40 jaar mee. Met 
nummers als Easy Livin’, Gy-
psy en Lady In Black verwierf 
de band wereldbekendheid. 
Die seventies-klassiekers van 
Uriah Heep zijn voor veel lief-
hebbers hét schoolvoorbeeld 

van hoe hardrock moet klin-
ken. Na een paar jaar niet in 
Haarlem te hebben gespeeld, 
komt Uriah Heep op zondag 
4 september naar Patronaat. 
Verwacht dus weer een over-
weldigende rockshow!

En naast al hun classics, tim-
mert Uriah Heep ook nog ge-
woon aan de huidige hard-
rock-weg. Met hun meest 
recente album ‘Outsider’ uit 
2014 gaat de band bovendien 
meer dan ooit terug naar de 
sound van de oude Uriah 
Heep albums. ‘Outsider’ is 
opnieuw het bewijs dat Uriah 
Heep nog lang niet toe is aan 
een overigens welverdiend 
pensioen. “Still Easy Livin”, 
zou je kunnen roepen! De 
deuren van Patronaat gaan 
om 19.30 uur open; het con-
cert start om 20.00 uur. Tic-
kets: 30 euro in de voorver-
koop en 34 euro aan de deur. 
Patronaat vind je aan de Zijl-
singel 2 te Haarlem. Kijk ook 
op www.patronaat.nl.

School van de 
13 technieken 

KEN Heemstede

 

Tai Chi/Chi Kung
Vrijdag 12.00 - 13.00 uur

Locatie “de Spaarneborgh”
Offenbachlaan 1

www.taichitrainen.nl
020 - 659 69 14

Tragediedichters en Olympische goden 
in cursus ‘Klassieke Mythologie’
Heemstede - De cursus 
Klassieke Mythologie biedt 
een kennismaking met de 
Grieks/Romeinse goden- 
en heldenwereld. De onder-
werpen worden steeds geïl-
lustreerd en toegelicht door 
docent Henk Huurneman 
aan de hand van kunstwer-
ken van 800 voor Chr. tot he-
den. Bij elk thema leest de 
groep passages uit de my-
thologische verhalen zoals 
ze zijn verteld door Griek-
se of Romeinse auteurs, zo-

als Ovidius, Homerus en de 
tragediedichters(in moder-
ne vertalingen). Verbindin-
gen worden gelegd met my-
thologie uit het Midden-Oos-
ten. Ook de achtergronden 
van de mythologie komen 
aan bod: waarom de ver-
halen ontstonden en waar-
om ze nog steeds aanspre-
ken. Daarbij komt een stukje 
psychologie om de hoek kij-
ken, met name uit de school 
van Jung. Aan de orde ko-
men onder meer: de Olym-

pische goden, de zwerftoch-
ten van Odysseus, Herakles, 
Orfeus en de Onderwereld, 
Amor en Psyche en de verha-
lencycli rond Kreta en Thebe. 
Een interessante inleiding in 
de klassieke mythologie.

Deze cursus van 14 lessen 
start op dinsdag 6 september 
van 20.00-21.30 uur bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Op-
geven kan via www.wijheem-
stede.nl of 5483828. 

Mix tussen pop, klassiek en flamenco
Regio - Marnix Ducroock, 
Haarlemse songwriter en gi-
tarist, presenteert op vrij-
dag 26 augustus zijn eer-
ste cd ‘Psycho Body Flamen-
co’ in de Doopsgezinde kerk 
in de Frankestraat. Organi-
sator van de albumpresen-
tatie is de Stichting Gitaar-
lem, die zich meer wil inzet-
ten op talentontwikkeling in 
muziekstad Haarlem. Voor-
al met Haarlemse talentvol-
le songwriters op Haarlemse 
locaties.

Met het jaarlijkse Gitaar-
lem Talent Award zet Gitaar-
lem zich al in om jonge ta-
lentvolle singer-songwriters 
een podium te bieden in de 
stad. Deze albumpresentatie 
is een logisch vervolg op de 
talentenjacht. Michael Struis, 
drijvende kracht bij Gitaar-
lem: “In 2014 kwam Marnix 
af en toe het Huis van Gitaar-
lem binnenwandelen en be-
gon spontaan te spelen. Hij 
gebruikt zijn gitaar als een 

soort van percussie-instru-
ment, geïnspireerd door zo-
wel Paco de Lucia als Syd 
Barrett. Dat levert spannende 
muziek op. Nu dan eindelijk 
gebundeld op cd.”

Marnix Ducroock is een 
graag geziene muzikant in de 
regionale popscene en speelt 
net zo makkelijk rock and roll 
als op zijn akoestische gitaar 
flamenco. Een brede oriënta-
tie, die begon met het luis-

teren naar de vroege Pink 
Floyd en King Crimson. Toen 
Marnix op zijn vierde levens-
jaar voor het eerst Pink Floyd 
hoorde, wist hij dat muziek 
maken zijn leven zou wor-
den. “Op mijn zevende ben 
ik op gitaarles gegaan. Ik 
moest eerst op klassieke les 
gaan van mijn ouders. Die gi-
taarleraar was een hele goe-
de flamencogitarist, dus bin-
nen een paar jaar heb ik ook 
flamenco geleerd. Vervolgens 
ben ik mijn eigen nummers 
gaan maken met een mix 
tussen pop, klassiek en fla-
menco,” legt hij uit.

Het concert vindt plaats in de 
Doopsgezinde Kerk in Haar-
lem en begint om 20.15 uur 
(zaal open 19.45 uur). Kaar-
ten à 10 euro kunnen ge-
reserveerd worden via gi-
taarlem@gmail.com maar 
zijn ook bij de kassa van de 
Doopsgezinde Kerk, Frankes-
traat 24, Haarlem te koop op 
de avond zelf.
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Cijfers over Heemstede
Heemstede - Het is, zoals 
dat zo mooi heet, komkom-
mertijd. Door de vakanties 
liggen veel bedrijven stil en 
ook aan de politiek valt niets 
te beleven. Op bouwplaat-
sen is het opvallend stil. Een 
mooie tijd dus om eens op-
zoek te gaan naar wat cijfer-
tjes die betrekking hebben 
op onze gemeente. Vele in-
stanties houden zich bezig 
met het verzamelen van cij-
fers. Alles wordt tegenwoor-
dig gemeten. De cijfers in dit 
stuk zijn ontleend aan RTL 
buurtfacts, het CBS, RTV NH 
en de gemeente Heemstede. 
In Heemstede werd in de af-
gelopen 12 maanden fl ink in-
gebroken. Het postcodege-
bied 2101 ondervond hier-
van het meeste last. Toch be-
zochten dieven een jaar eer-
der deze buurt vaker. In 76% 
van de gevallen lukte het de 
dieven om binnen te komen. 
In de Provinciënbuurt wonen 
rond de 800 personen. Meer 
dan de helft is vrouw. Van de-
ze inwoners behoort 19% tot 
de groep niet-westerse al-
lochtonen. Meer dan de helft 
van de woningen wordt be-
woond door alleenstaanden.
Heemstedenaren behoren tot 
de rijksten van het land. Per 
hoofd heeft men 31.700 eu-
ro te besteden. Landelijk is 

dit 23.500 euro per persoon 
per jaar. Van de 10% rijkste 
Nederlanders woont 27% in 
Heemstede. Alle huizen in 
Nederland werden gemid-
deld 1,5% meer waard in het 
afgelopen jaar. In Heemste-
de was de stijging veel gro-
ter namelijk 5,3%. Uiteraard 
een goed bericht voor hen 
die hun huis willen verkopen. 
Zij die blijven zitten gaan wel 
meer heffi ngen en belas-
tingen betalen over de ho-
gere waarde. In Heemstede 
doet men het rustig aan met 
het krijgen van kinderen. Per 
10.000 vrouwen werden (411) 
kinderen geboren. lande-
lijk ligt dat cijfer op (465) per 
10.000 vrouwen in de vrucht-
bare leeftijd. Vrouwen krijgen 
ook steeds later hun eerste 
kind. Een enkele vrouw zelfs 
boven de 40 jaar. Dit zijn cij-
fers van 2014 dus een beet-
je oud zijn ze wel. Het aantal 
inwoners in Heemstede met 
een uitkering schommelt zo 
rond de 240 personen. On-
ze 26.550 inwoners wonen in 
12.700 woonruimten. Heem-
stede heeft 89 kilometer aan 
wegen. Met 76 ha is Groe-
nendaal het grootste natuur-
gebied al is er meer groen 
dat vooral bestaat uit 46 ha 
aan plantsoenen en natuur. 
Eric van Westerloo

Jongstleden vrijdag hebben de bewo-
ners van het laantje van Alverna het recht 
in eigen hand genomen en pas heropende 
spoorwegovergang gebarricadeerd met een 
hoog hek. Zij zijn woedend op de gemeente 
Heemstede omdat zij alsnog  gehoor heeft 
gegeven aan de uitspraak van de hoogste 
rechter dat de overgang openbaar is. ProRail 
werd gemaand voor 1 augustus de spoor-
wegovergang alsnog te heropenen; dit in af-
wachting van een nieuwe innovatieve oplos-
sing voor onbewaakte overgangen: een hek 
dat elektronisch vergrendelt als er een trein 
aankomt.

De gemeente nam dit besluit nadat duide-
lijk werd dat ProRail niet in staat bleek om 
tot  een snelle oplossing in deze slepen-
de zaak te komen; de drie dure oplossin-
gen die ProRail in een duur rapport had la-
ten onderzoeken, kon bij geen van de par-
tijen de goedkeuring wegdragen. Het was 
een burger van Heemstede, de heer Koe-
ne van de ActiegroepOverwegAlvernaOpen, 
die perspectief bood met bovengenoem-
de concrete oplossing; hij had zelfs al con-
tact gelegd met het bedrijf dat in Europa ve-
le onbewaakte spoorwegovergangen met 
een eenvoudig elektronisch beveiligd hek 
uitrust. Het visitekaartje van dit bedrijf werd 
door hem met een ceremonieel gebaar -en 
met humor-  aan de regiomanager van Pro-
Rail overhandigd.
 
Eigenrichting lijkt In Heemstede een ge-
woonte te worden bij de omstreden spoor-
wegovergang. Eerst ProRail die als een dief 
in de nacht de spoorweg afsloot terwijl de 
zaak nog onder de rechter lag (2014); een 
eerste aanzet tot verharding tussen de be-
trokken partijen. En nu de bewoners die 

hun gram halen over de rug van andere be-
langhebbenden. De bewoners van het laan-
tje zoeken steeds meer hun toevlucht tot 
bangmakerijverhalen over de ‘levensgevaar-
lijke’ overweg  om hun ‘recht’ alsnog te ha-
len en hun onwettige actie te rechtvaardi-
gen. Het gaat in dit verhaal echter om het 
enige –weliswaar ernstige- ongeval met een 
gemotoriseerd voertuig.
Hoewel de teruggeplaatste hekken een 
achteruitgang in veiligheid betekenen ten 
opzichte van de oude hekken, is de situatie 
ter plekke voor voetgangers en afgestapte 
fi etsers nog steeds overzichtelijk.
Twaalf keer per uur komt er een trein langs 
die je als ongemotoriseerd verkeer van gro-
te afstand ziet en hoort.
Door al het gedoe zou je bijna vergeten hoe 
heerlijk het weer was om na bijna twee jaar 
het landelijke gebied vanuit de Geleerden-
wijk te kunnen betreden… ik raad iedereen 
aan eens een kwartiertje naar de situatie al-
daar te kijken om een reëel beeld te krijgen. 
Met ook nog  in het achterhoofd dat om het 
een tijdelijke situatie gaat. Er is uitzicht op 
een elektronisch beveiligd hek, dat er met 
een beetje goede wil van de kant van ProRail 
binnen vier maanden kan staan.
 
Maaike Vrugt, Heemstede

Eigenrichting en bangmakerij bij
overgang Alverna

Lezerspost

te laten verwijderen. Zo een-
voudig ligt dat nu ook weer 
niet want de bewoners clai-
men dat het laantje op eigen 
grond ligt. Of er binnen het 
bestemmingsplan eisen wor-
den gesteld ten aanzien van 
het plaatsen van een hek is 
niet duidelijk. De gemeente 
kan nu wel overgaan tot het 
onteigenen van de Laan van 
Alverna. Een beroep op het 
algemeen belang zou daar-
toe voldoende zijn. Een over-
weg die feitelijk geen over-
weg is omdat men toch niet 

verder kan is natuurlijk een 
bizarre situatie. De gemeente 
liet eerder al weten dat men 
wil wachten hoe de stem-
ming over het onttrekken 
van de toegangsweg tot het 
spoor uitpakt. 
Tijdens de commissieverga-
dering van 15 september zal 
er meer duidelijk worden. 
D66, HBB, GroenLinks en 
de PvdA zouden in meerder-
heid de onttrekking afwijzen 
waarna de onteigeningspro-
cedure gestart kan worden. 
Eric van Westerloo

Heemstede - Het was te 
verwachten. Nadat ProRail 
aan de gerechtelijke uit-
spraak had voldaan en de 
spoorwegovergang bij de 
Laan van Alverna weer had 
opengesteld, kwamen de be-
woners in het geweer. Het 
afgelopen weekend plaats-
ten de bewoners een hek zo-
dat er, na het passeren van 
het spoor, niet verder gefi etst 
of gelopen kan worden. De 
overgang is hierdoor waar-
deloos geworden. Zoals eer-
der al in de Heemsteder werd 
bericht, lag deze bewoners-
actie in de lijn der verwach-
tingen. ProRail had eerder al 
de door henzelf aangelegde 
ontsluitingsweg aan de west-
zijde van het spoor afgeslo-
ten voor alle verkeer. De Fiet-
sersbond doet in een persbe-
richt een klemmend beroep 
op de gemeente om het hek 

‘Bizarre situatie’
Alverna overgang open en toch weer dicht

Heemstede - Op zaterdag 27 augustus treft u meer dan 
60 marktkramen aan in Centrum Heemstede, van 10.00 
tot 17.00 uur, gevuld met een zeer gevarieerd en aantrek-
kelijk aanbod aan brocante, curiosa, boeken, kunstobjec-
ten en streekproducten. Ook ondernemers van Heemste-
de zullen deelnemen en hun producten aanbieden. 

Exclusieve standhouders bieden, verspreid over de Raad-
huisstraat en de Binnenweg, tegen betaalbare prijzen 
zeldzame boeken, mooie brocante en curiosa, bijzondere 
kunst en interessante spullen uit grootmoeders tijd aan. 
Antiek, glas, sieraden, aardewerk, porselein, tin, schilde-
rijen, bronzen beelden, verzamelobjecten, schoolplaten, 
landkaarten, nostalgische albums en boeken zullen in 
overvloed aanwezig zijn. 
Heemstedenaren en bezoekers uit de hele regio zijn wel-
kom om een kijkje te nemen op deze knusse markt in het 
gezellige winkelhart van Heemstede. In de meer dan 60 
kramen is voor een ieder wel iets te vinden. 

Op 18 juni jongstleden was er een soortgelijke markt op 
de Binnenweg. De bezoekers reageerden erg enthousi-
ast. Winkelcentrum Heemstede heeft daarom besloten 
deze markt nogmaals te faciliteren.

Het wordt vast weer een zeer geslaagd evenement voor 
publiek, standhouders en de middenstand van Heemste-
de. De toegang is gratis.
De rijbaan blijft gewoon open en parkeerplaatsen blijven 
beschikbaar.

Brocante-,
boeken-, kunst- en 
streekmarkt  in Heemstede
boeken-, kunst- en 

Uitgaanstip!
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Tuinwedstrijd met Nijssen Tuin Heemstede

Paradijsje op
kleine schaal
Heemstede - “In de gemeenschap-
pelijke tuin van het appartementen-
complex de Burghave hebben wij 
een parterre fl at met inpandig balkon
en een eigen terrasje van 2,5 bij 3,5 
meter.
Wij zitten zoveel mogelijk buiten, of 
op het overdekte balkon, of op het 
terras temidden van mijn blauwe
keramische bollen en potten verza-
meling.
Vanaf het voorjaar zijn deze potten 
gevuld, eerst met een keur van bloei-
ende voorjaarsbolletjes, daarna viool-
tjes in geel/oranje/blauw en zoals nu 
met eenjarige bloeiers, in roze/blauw/

paars, met daartussendoor fel oranje oostindische kers.
De planten van de algemene tuin vormen de achtergrond; op tafel staat een
waterbad voor de vogels,goed bij het warme weer”, aldus Herta Visser, Provin-
cienlaan, Heemstede.

Aan het water…
Heemstede – Kort en krachtig 
is de tekst bij de volgende mooie
foto’s: “Ik wil graag meedoen aan 
uw actie ‘Tuinenwedstrijd”. Bij de-
ze! De tuin van mevrouw Valens-
Eefting aan de Dixlaan is gelegen 
aan het water. Hoe fi jn is dat!  

Japanse tuin
Heemstede - “Hier zijn 
een paar foto’s van mijn 
semi-Japanse tuin. Het 
is heerlijk theedrinken 
in de middag met een 
mooi boek. Rustgevend 
is het geluid van het wa-
ter dat uit de drie bollen 
in de derde vijver loopt. 
Ik ben zo vaak buiten 
als het weer het toe-
laat. In de voortuin be-
vindt zich de bloeiende 
Japanse Kornoelje. De 
andere foto’s zijn ge-
maakt in de achtertuin”, 
aldus Isabel de Graaff 
uit de Paulus Potterlaan 
in Heemstede.
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Gabrielli, Schubert, Kodály 
en Liszt in Lutherse Kerk
Regio - In het laatste con-
cert van the International 
Holland Music Sessions zul-
len de talentvolle jonge Ne-
derlandse celliste Amke Jo-
rienke te Wies (begeleid door 
Àlex Ramirez) en de Duitse 
pianiste Marie Rosa Günter 
op woensdag 24 augustus in 
Haarlem een concert geven. 
Amke Jorienke te Wies speelt 
na een Ricercare van Dome-
nico Gabrielli (1651-1690) de 
bekende Sonata ‘Arpeggio-
ne’ van Franz Schubert. Ze 
sluit af met de even moeilij-
ke als verpletterende sona-
te voor cello solo van Zol-
tan Kodály. Marie Rosa Gün-
ter, die al een cd heeft uitge-
bracht met Bach’s Goldberg 
variaties, heeft een volledig 
Schubert-programma sa-
mengesteld met de 12 Länd-
ler (D 790), twee liederen uit 
Schwanengesang in bewer-
king van Franz Liszt en ten-
slotte de sonate nr 9.
De aanvang is 20.30 uur. Lo-
catie: Lutherse Kerk, Wit-
te Herenstraat 22, 2011 NV 
Haarlem. Toegangsprijs: 18,- 
euro (normaal), 15,- euro 
(begunstigers), 9,- euro (CJP/
Jongeren tot 30 jaar). Toe-

gangskaarten verkrijgbaar bij 
de VVV-Haarlem, aan de zaal 
en via TIHMS: 072-2202310 
(maandag tot en met vrijdag 
van 10 tot 16 uur).

Celliste Amke Jorienke te 
Wies.

Maria Rosa Günter (foto: Jo 
Titze).

Zonnebloemplukmiddag in de Stadskweektuin
Regio - Vrijdag 19 augus-
tus om 15.00 uur organiseert 
Groei en Bloei Zuid-Kenne-
merland een zonnebloem-
plukmiddag in de Stads-
kweektuin, om het zonne-
bloemenproject van Koen 
Baart te steunen. Hij heeft 
daar samen met  vrijwilligers 
uit de buurt en asielzoekers 
uit de Koepel op een speci-
aal veld 5000 zonnebloemen 
gezaaid. Door die te verko-
pen wil hij  geld inzamelen 
voor een natuurspeelplaats 
voor kinderen op het ter-

rein van de nieuw in te rich-
ten Haarlemmer Kweektuin. 
De zonnebloemen zijn inmid-
dels op weekdagen te koop 
bij de Stadskweektuin. Groei 
& Bloei wil dit sympathieke 
project graag steunen door 
een speciale plukmiddag te 
organiseren. Karin Schot van 
het zonnebloemenproject zal 
iets vertellen over de plan-
nen van de Stichting Haar-
lemmer Kweektuin voor het 
terrein van de Stadskweek-
tuin. Vervolgens zal Mieke 
Vink van Groei & Bloei Zuid-

Kennemerland demonstre-
ren hoe je een prachtig boe-
ket met zonnebloemen kunt 
maken. Daarna kan men zelf 
voor vijf euro een bos met vijf 
zonnebloemen plukken, met 
een zakje zaad erbij om weer 
nieuwe bloemen te zaaien. 
Tot slot wordt de deelnemers 
een drankje  aangeboden. 
Ook niet-leden zijn van har-
te welkom. Adres: Kleverlaan 
9, Haarlem.

Informatie: Yvonne Hassing, 
tel. 023-5277394.

Expositie Modeltekenen in de Haarlemse Waag
Regio - Kunstenaarsvereni-
ging KZOD (Kunst Zij Ons 
Doel) biedt al bijna 200 jaar 
gelegenheid tot tekenen 
naar levend model. De twee-
de etage van het monumen-
tale pand De Waag aan het 
Spaarne in Haarlem is daar-
toe ingericht als tekenzaal. 
De komende drie weken 
exposeren 16 tekenaars werk 
dat gedurende het afgelopen 
jaar is gemaakt. De werken 
tonen vrouwen en mannen 
in allerlei posities, gekleed of 
ongekleed. Bezoekers kun-
nen tijdens de gehele ex-
positieperiode hun waarde-
ring uiten door een stem uit 
te brengen op het volgens 
hen mooiste, opvallendste of 
origineelste werk. Op zon-
dag 4 september vindt een 
feestelijke finissage plaats. 
De kunstenaar met de mees-
te stemmen (winnaar van de 
Publieksprijs) ontvangt om 
16.30 uur de KZOD-Teken-
prijs – evenals vorig jaar - 
uit handen van Pieter Hei-
liegers, burgemeester van 

Haarlemmerliede en Spaarn-
woude.   

Over bijna 200 jaar tekenen 
in de Waag kan nog het vol-
gende verteld worden: teke-
nen nam in vroegere jaren 

een zeer belangrijke plaats 
in. KZOD ontstond immers 
zo’n twee eeuwen geleden 
uit het z.g. ‘Teekencollegie’, 
ook wel bekend als de Stads 
Teekenacademie. Destijds 
werden er zelfs aparte teken-
avonden voor gekleed model 
en voor naaktmodel georga-
niseerd. Om aan het laatste 
deel te nemen werd een zeer 
strenge selectie toegepast. 
Nieuwe leden bijvoorbeeld 
mochten in geen geval een 
naaktmodel zien, laat staan 
tekenen! Naast model werd 
er ook naar gipsen beelden 
getekend. 

Een van de diverse tekenaars 
die exposeren is Luna Meis.
De tekeningen zijn te be-
zichtigen vanaf donderdag 
17 augustus tot en met zon-
dag 4 september in de Waag 
(Spaarne 30). Openingstijden 
donderdag t/m zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Zie verder 
www.kzod.nl en
www.facebook.com/kunst.
zijonsdoel 

Vrouwennetwerk gaat op reis
Heemstede - In het jubi-
leumjaar – 100 jaar – van 
NVVH-Vrouwennetwerk 
Heemstede e.o. gaan de le-
den van donderdag 18 tot 
en met 21 augustus op ju-
bileumreis naar Bremen, 
Hamburg en Lubeck. 
Op de heenreis wordt een 
kort bezoek aan de binnen-
stad van Bremen gebracht, 
daarna rijdt de groep voor 
de overnachting naar Bad 
Bramstedt. De volgende 
dagen worden Hamburg en 

Lubeck bezocht. Lubeck is 
bekend om zijn marsepein.
Op de laatste dag is er een 
afscheidsdiner in De Lutte.  
Op 22 oktober viert NVVH 
het grote jubileumfeest met 
alle leden en genodigden in 
hotel Van der Valk in Haar-
lem.

Wilt u meer weten over de 
actieve en gezellige 55+ 

vrouwenvereniging,  bel 
dan naar 023-5477486 of 
kijk op www.nvvh.nl.

Meer bewegen bij WIJ Heemstede
Internationale dans voor 55+

Heemstede - Heeft u zich 
ook voorgenomen om weer 
lekker sportief aan de slag 
te gaan na de vakantieperio-
de? Bij WIJ Heemstede star-
ten na de zomer maar liefst 
21 bewegingscursussen. Ie-
dere week krijgt u wat extra 
informatie over één van deze 
cursussen, zodat u na de zo-
mer een weloverwogen keu-
ze kunt maken.  Bij de cur-
sus ‘internationale dans’ ko-
men eenvoudige dansen uit 
de hele wereld aan bod en 
kunt u genieten van muziek 

uit landen als Hongarije, Rus-
land en Israël. Maar ook uit 
Engeland, Turkije en Hawaii, 
kortom een muzikale dan-
sante reis. Plezier in dansen 
en muziek staat voorop.
Internationale dans 55+ start 
op dinsdag 6 september 
van 10.00-11.30 uur bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96 en op woensdag 
7 september van 10.00-11.30 
uur in de Princehof, Glipper-
weg 57, beiden in Heemstede.
Opgeven kan via www.wij-
heemstede.nl of 5483828. 

Luna Meis.

(6+), dé herfstvakantie-acti-
viteit, een hele dag vermaak, 
spel, knutselen en meer op 
dinsdag 18 oktober van 10-
16 uur.

Plexat Peuter & Kleuterpret 
2.0 is er ook in de herfst-
vakantie-editie (2-7 jaar), 
woensdagmorgen 11-13 uur, 
met thema ‘Sprookjes en Fa-
bels’, met mooie en spannen-
de sprookjes, heerlijke pan-
nenkoeken en spelen in het  
schaduw theater.

Zet u ze vast in uw agenda? 
Meer informatie vindt u op 
www.wijheemstede.nl.

Heemstede - Voor kinderen 
zijn er bij WIJ Heemstede aan 
de Herenweg 96 hele leuke 
activiteiten na de zomerva-
kantie. Alvast iets om te no-
teren en te onthouden?

Het gaat bijvoorbeeld om de 
kinderdisco (6-10 jaar) 1x per 
maand op vrijdagavond van 
19-21 uur, weer op 9 septem-
ber met thema Superhelden. 
Of de Knutselclub (5-10 jaar) 
iedere woensdagmiddag van 
13.30-15.00 uur, de eerste 
keer op 14 september ma-
ken de kinderen een lief uil-
tje van klei. Iets anders is de 
Typvaardigheidscursus (10-
12 jaar), die vanaf maandag 
19 september start, in totaal 
zijn er 12 lessen, telkens van 
16-17.15 uur. Superhandig 
om goed te leren typen!

De cursus Houtbewerking 
(7-10 jaar en beginners / 
11+ en gevorderden) is van-
af donderdag 22 september 
(12 lessen) van 16-17.30 uur 
/ 18-19.30 uur. Mooie dingen 
maken met écht gereed-
schap!

Plexat Peuter & Kleuterpret 
(2-7 jaar), vindt plaats op 
zondagochtend 9 oktober 
van 11-13 uur.  De kleintjes 
komen in aanraking met mu-
ziek, theater, film, gaan pan-
nenkoeken eten, spelen en 
ontdekken. Dit is voor de al-
lerjongsten met thema ‘100 
jaar Fiep Westendorp’; (ook 
op 13 november en 18 de-
cember).

In de herfstvakantie kun je 
meedoen aan Plexorama 

Peuter- en kleuterpret na de 
zomervakantie, bij WIJ Heemstede
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‘This is what is feels like’ Strandfeest 
@ De Haven van Zandvoort
Regio - Op zaterdag 20 au-
gustus organiseert Swing-
steesjun.nl een bruisend 
30up ‘This is what is feels 
like’-strandfeest in De Haven 
van Zandvoort, strandafgang 
nr. 9 in Zandvoort. De 30up 
feesten van Swingsteesjun 
zijn uniek: bruisend, onge-
dwongen, uitgelaten, een-
echt-dansfeest. Een goed 
feest is moeilijk te beschrij-
ven, dat moet je ervaren.

Heerlijk dansen, ontmoeten 
en genieten met uitzicht op 
zee met de friendly 30up. DJ 
Wally de Luxe draait een mix 
van zomerse discoclassics 
,uit voornamelijk de 70s, 80s 
en 90s.
Het feest is van 19.30 tot 
23.50 uur.
Tickets á 12,50 euro zijn te 
koop op:
www.swingsteesjun.nl.
Voorverkoopadressen onder 
meer in Zandvoort: Bibi For 

Shoes Kerkstraat 1a, Haar-
lem: Muys Kantoor & Ka-
do (Gedempte Oude Gracht 
108), Van der Geest Optiek 

(Generaal Cronjéstraat 15) 
en in Heemstede bij Ajewe-
Sport (Raadhuisstraat 95). 
Deurprijs is 16,00 euro.

Open dagen bij voetbalclub VEW
Heemstede - Op zaterdag 
20 en 27 augustus organi-
seert voetbalvereniging VEW 
Heemstede wederom open 
dagen voor alle jonge voet-
ballertjes in spé en overi-
ge jongeren die uit Heem-
stede en omstreken die op 
zoek zijn naar een leuke en 
gezellige voetbalvereniging 
waar zij onbezorgd kunnen 
sporten.   

Eerste jaar gratis!  
Met het prachtige kampi-
oenschap van het eerste elf-
tal van VEW is meteen ook 
de jacht op de kampioentjes 
van de toekomst ingezet. Op 
de open dag laten we ouders 
en kinderen graag zien hoe 
leuk en makkelijk het is om 
bij VEW te komen voetbal-
len. Geen wachtlijsten, geen 
gedoe met hoge contribu-
ties en onpersoonlijke bege-
leiding; bij VEW kunnen jon-
gens en meisjes van alle leef-
tijden meteen lekker voet-
ballen. Daarnaast is het eer-
ste jaar van een nieuw jeugd-
lid volledig gratis. Voetballen 
bij VEW is dus ook nog eens 
goed voor de portemonnee!  

Wat valt er te beleven? 
In ieder geval een gezellige 

en actieve ochtend vol leuke 
voetbalspelletjes in de vorm 
van een training. Meer ver-
klappen we nog even niet. 
De open dag begint beide 
dagen om 10.00 uur en duurt 
tot 12.00 uur. Jong, oud, klein, 
groot, met papa en/of mama: 
iedereen is welkom! Kom die 
dag gewoon langs bij de ge-
zelligste voetbalvereniging 
van Heemstede! En maak 
ontspannen kennis met 
jeugdbestuur en andere vrij-
willigers die eventuele vra-
gen kunnen beantwoorden. 
Er staat vast een kopje koffie 
of limonade klaar in de nieu-
we koffiecorner van het mo-
derne clubhuis. Kom ook ge-
woon langs als er nog even 
geen tijd was om voetbal-
schoenen of voetbalkleding 
aan te schaffen. Dat maakt 
die dag niet zo veel uit. De 
ingang naar VEW vind je aan 
de sportparklaan en ligt tus-
sen de hockeyvelden van Al-
liance en het zwembad Groe-
nendaal in. Na een kleine 
wandeling ligt de kantine 
dicht tegen de ringvaart aan. 

Voor nadere informatie mail 
of bel Michiel van Rooijen 
jeugdvoorzitter@vewheem-
stede.nl of 06-51998746.

Filosofie gaat over betekenis
Heemstede - Wie bij fi-
losofie denkt aan stoffi-
ge boeken en mopperen-
de Oude Grieken, doet de 
filosofie tekort. Toegege-
ven, bij filosofie komt veel 
boekenwijsheid kijken en 
Socrates en Plato hadden 
een pessimistisch mens-
beeld, maar filosofie heeft 
veel praktisch en positiefs 
te bieden. 
Filosofie is een prachtige 
tegenhanger van de hec-
tiek van alledag. Het speelt 
zich af in een domein dat 
ver weg staat van Face-
book, Twitter, mobiele te-
lefoons en de wereld van 
oneliners. Het kan troost en 
nieuwe inzichten bieden en 
helpen bij het helder krij-
gen van wat voor jou van 
betekenis is. 
Juist die praktische kant 
wordt belicht door filoso-
fe Jacqueline Duurland van 
de Filosofiefabriek in Haar-
lem. Zij geeft toegankelij-
ke filosofiecursussen waar-
in onder andere de inzich-
ten van Plato, de humor van 
Nietzsche en de veelzijdig-
heid van Schopenhauer 
aan bod komen. Deze cur-
sussen worden gepresen-
teerd in de kraam van de 
Filosofiefabriek op de Cur-

susmarkt van zaterdag 27  
augustus op het binnen-
plein van de bibliotheek 
in Haarlem Centrum. Tijd: 
10.00 van 16.00 uur. Infor-
matie:
info@filosofiefabriek.nl.
Gratis lezingen op zater-
dag 10 en zondag 11 sep-
tember: ‘Verleid door beel-
den & omgeven door bete-
kenis’. Een luchtige en leer-
zame lezing over iconen 
en symbolen en mytholo-
gische voorstellingen van 
(Haarlemse) beelden. Tijd: 
14.00 tot 15.00 uur. Locatie: 
Hart Haarlem, Kleine Hout-
weg 18, 2012 CH Haarlem. 
Kijk ook op:
www.filosofiefabriek.nl.

Zeer geslaagd Sport 2000 TVHBC Open

Rick Hoogland winnaar HE4
Heemstede - Zondag, na 
een spannende partij, heeft 
Rick Hoogland het HE4 ge-
wonnen op een drukbezocht 
park.
Hij speelde tegen Jeroen Ne-
derstigt, die er vorig jaar met 
de prijs vandoor ging. De 
wedstrijd werd gekenmerkt 
door mooi tennis, lange ral-
ly’s en was tot op het einde 
erg spannend.
De hoogste categorie in het 
damesenkel was de DE4. 
Deze werd gewonnen door 
Chantal Verzijlberg, Natasha 
Bruggink werd 2e. 
Mede dankzij het vele pu-
bliek dat hun weg vond naar 

HBC, waren het drukke, ge-
zellige dagen.
Er was dit jaar weer een uit-
gebreide keuken, die door de 
eigen leden werd gerund on-
der leiding van Nanco. Op 
vrijdag was er een gast-kok 
die heerlijke gamba’s bereid-
de. 
Voor de innerlijke mens werd 
dus goed gezorgd. De toer-
nooicommissie kijkt met veel 
plezier terug op een zeer ge-
slaagde week, waarvoor 300 
deelnemers zich hadden in-
geschreven. 
Zij hoopt dan ook iedereen 
volgend jaar weer in goede 
gezondheid terug te zien.

RCH wint Zilveren Molen Cup
Heemstede - De eerste prijs 
van dit seizoen is binnen voor 
RCH. Zaterdag 13 augustus 
werd de 64e Zilveren Molen 
Cup gespeeld en voor deze 
wedstrijd was ASV Arsenal 
de tegenstander. Beide ploe-
gen wisten elkaar aardig in 
evenwicht te houden en na 
90 minuten was de stand nog 
steeds 0-0.
Strafschoppen moesten de 
beslissing brengen en daarin 
deed RCH het iets beter. Met 
5-4 won RCH de cup van AR-
SENAL uit Amsterdam. 

Ook in de HD-cup doet RCH 
het niet slecht. Met drie over-

winningen (7-6 tegen Hoofd-
dorp zaterdag, 6-2 tegen 
HBC zaterdag, 6-1 tegen 

Geel Wit) staat RCH boven-
aan in Poule G en kan wor-
den gezegd dat RCH goed 
van start is gegaan voor het 
seizoen 2016-2017.

Foto: RCH Heemstede
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Evenementen
17, 18, 19 en 22 augus-
tus Circus Sijm met ‘La Pas-
sione’, Bennebroekerweg 
(centrum) Bennebroek. 17/8 
aanv: 13.30u., 18/8: 19u., 
19/8: 13.30u. 22/8: 13.30u. 
V.a.16,- euro toegang (let op 
kortingen via de site:
www.circussijm.nl).

Zaterdag 20 augustus 
Swingsteesjun met 30up 
Strandfeest, Haven van 
Zandvoort, strandafgang nr 
9. Aanv. 19.30 uur. Tickets á 
12,50 euro via:
www.swingsteesjun.nl. 
Voorverkoop oa in Zand-
voort: Bibi For Shoes Kerk-
straat 1a en in Heemstede 
bij Ajewe-Sport (Raadhuis-
straat 95). Deurprijs 16,- eu-
ro.

Jeugd
Woensdag 24 augustus 
Waterdiertjes vangen en be-
kijken bij Kom In Mijn Tuin. 
14.45 tot 16.00 u. Loc: tuin-
huis KIMT, Herenweg 16 
Heemstede. Opgeven:
info@kominmijntuin.com of 
023-5282651.

Markten
Zondag 21 augustus, 
Trotsmarkt op de Vrijheids-
dreef Heemstede. Div. 
stands met ambachtelijke 
producten en spijzen. 11.00-
17.00 u. Entree gratis.
Info: www.trotsmarkt.nl

Zaterdag 27 augustus 
Brocante, curiosa en div 
andere producten in cen-
trum Heemstede, Binnen-
weg, 10-17u. Toegang vrij. 
Rijbaan en parkeerplaatsen 
blijven beschikbaar tijdens 
de markt.

Muziek
Woensdag 24 augus-
tus, ikv International Hol-
land Music Sessions con-
cert van celliste Amke Jo-
rienke te Wies en pianis-
te Marie Rosa Günter. Werk 
van div componisten. Aanv. 
20.30 uur. Lutherse Kerk, 
Witte Herenstraat 22, Haar-
lem. Prijzen: 18,- euro (nor-
maal), 15,- euro (begunsti-
gers), 9,- euro (CJP/Jonge-
ren tot 30 jaar) via VVV en 
072-2202310.

Open dagen
Zaterdagen 20 en 27 au-
gustus Open dagen bij 

voetbalvereniging VEW 
Heemsted. 10,00-12.00 uur. 
Sportparklaan, tussen de 
hockeyvelden van Alliance 
en het zwembad Groenen-
daal in. Info:
jeugdvoorzitter@vewheem-
stede.nl of 06-51998746.

Tentoonstellingen
Donderdag 17 augustus 
t/m zondag 4 septem-
ber div tekenaars ‘modelte-
kenen’ in De Waag, Spaar-
ne 30, Haarlem. Openings-
tijden donderdag t/m zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Zie verder www.kzod.nl en 
www.facebook.com/kunst.
zijonsdoel

T/m 21 augustus ‘Wen-
kende Verten’, digitale fo-
towerken samengesteld uit 
diverse fotografi sche onder-
delen, van Tessa Verder. Te 
zien bij 37PK Platform voor 
Kunsten, Groot Heiligland 
37 in Haarlem. 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 Sant-
poort-Noord. Kijk op www.
inloophuiskennemerland.nl

WIJ Heemstede
Donderdag 25 augustus 
Film & lunch (informeer ti-
tel + inhoud: 023-5483828) 
10.30-13.30 u. Deelname: 
13,50 euro. WIJ Heemste-
de, in de Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. Reserveren 
uiterlijk 23/8: 023-5483828.

Vrijdag 26 augustus Open 
cursusdag in De Luifel 
,15.00–17.00 uur. Informatie, 
contact met docenten, ex-
positie, inloop workshops.

Zaterdag 3 september 
Open Huis De Pauwehof 
van 10.00–13.30 uur Met 
proefl essen, informatie, ex-
positie én een feestelijk fo-
totentoonstelling in verband 
met ons 50 jarig jubileum!

Zomeractiviteiten
Vrijdag 19 augustus ‘Zon-
nebloemplukmiddag’ in de 
Stadskweektuin Haarlem 
ter ondersteuning v/h zon-
nebloemenproject van Koen 
Baart tbv natuurspeelplaats 
voor kinderen. V.a. 15.00 u. 
Kleverlaan 9, Haarlem. In-
formatie: Yvonne Hassing, 
tel. 023-5277394.

AgendA

Waar: 
Jan van Goyenstraat 33. Een zonnig terras 
voor ca. 60 gasten in de bekende winkel-
straat met voldoende (gratis) parkeerge-
legenheid voor de deur. Eigentijds steiger-
houten meubilair, grote parasollen en voor-
zien van verwarming.

Wanneer:
Vrijdagmiddag tussen 16.30 en 18.30 uur. 

Wie zijn er: 
Het terras is gelegen in een wijk op de 
grens van Heemstede en Haarlem-Zuid en 
de clientèle lijkt een afspiegeling van de 
bewoners. Twintigers, dertigers en vooral 
veertigplussers, mooi in de make-up, lekker 
luchtje, colbertje, streepje, baby botox, on-
gedwongen en met een gezellig bierbuikje, 
alles is hier welkom. Ook de kinderen mo-
gen mee. De zon breekt eindelijk door en 
het wordt steeds gezelliger.

Bestelling:
1 glas Zuid-Franse rosé, 1 glas droge wit-
te wijn en 1 glas rode wijn, allen uit de col-
lectie huiswijnen en een portie bitterballen.

Wij krijgen:
Een glas Sauvignon Blanc Domaine St.Felix 
uit de Languedoc, een heerlijk verfrissen-
de en aromatisch witte wijn. Een glas Fleur 
de L’Amaurigue Grenache/Cinsault ro-
sé uit de Provence: fris, lichtroze van kleur 
en behoorlijk droog, maar daar houden we 
van, een top roseetje. En een glas Italiaan-
se Masseria Pietro, Negroamaro del Sa-
lento, volgens ons testpanellid ‘een soepe-
le wijn met een fl uweelvolle smaak en een 
tikkeltje zoet, goed op kamertemperatuur’. 

Een portie van 9 
stuks hete en pit-
tig gezouten Oma 
Bobs-bitterballen, 
voor ons gezel-
schap een mooi 
aantal om eerlijk 
te verdelen.

De bediening:
Jong en aardig. Geen haast, want het is 
druk en bijna weekend.

Hygiëne:
Weinig op aan te merken. Verse bloemen 
op het toilet!

De rekening:
1 glas St.Felix Sauvignon Blanc 4,10 euro, 1 
glas rosé Fleur Grenache 5,25 euro, 1 glas 
Masseria Pietro rode wijn 4,10 euro, 1 por-
tie bitterbal/9 stuks 8,00 euro. Totaal: 21,45 
euro.

Algemene indruk:
Proefl okaal De Groene Druif  kan moei-
teloos doorgaan voor een buurtterras in 
de Amsterdamse wijk Oud-Zuid. De wijn-
tjes zijn er prima, de ballen goed van
kwaliteit en het terras overvol. De prijs-
kwaliteitverhouding is net oké.

De rekening wijkt enigszins af van de prij-
zen op de website, maar je moet wel een 
Zure Druif zijn om je daar druk om te ma-
ken, want de sfeer is top, iedereen heeft het 
naar zijn zin en wat een gezellige plek om 
een (zomer)weekend te beginnen. Hang 
daar maar eens een prijskaartje aan.  
Mirjam Goossens

Terrassentest
Zomer 2016

Heemstede – Waren de horecaterrassen in Heemstede ooit met een lantaarntje te zoe-
ken, anno 2016 is dat wel anders. De terrasjes zijn inmiddels mede beeldbepalend voor 
het winkelgebied. Wat mag je eigenlijk verwachten van zo’n gezellig uitje in de open lucht? 
Is het tafeltje schoon, de bediening wel vriendelijk en de versnapering 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 onder-
nemers die uw en mijn rondgang in het winkelcentrum zoveel aangenamer maken met 
een tussenstop op een zonnig terras.

Deze week: Proefl okaal De Groene Druif
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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:
- Omgevingsvergunningen
- Verwijdering fietswrakken
- Melding in/uitrit

De schapen komen weer! 
Komt dat zien! Net zoals vorig jaar komt een 
kudde van zo’n 100 schapen weer helpen bij 
het onderhoud van het groen in wandelbos 
Groenendaal. Op zondagochtend 21 augustus 
lopen ze, begeleid door een herder met honden, 
rond 9.00 uur vanuit Aerdenhout (bij de rotonde 
Zandvoortselaan) over de openbare weg in 
ongeveer een uur naar Heemstede. 

Route
De kudde volgt de volgende route: 
Zandvoortselaan, station, Leidsevaart, Rivierenwijk, 
Herenweg. De intocht wordt ondersteund door 
verkeersregelaars; door het vroege tijdstip wordt 
verkeershinder tot een minimum beperkt. 

Alleen in het hondenvrije deel
De schapen grazen dit jaar alleen in het zuidelijke 
deel van Groenendaal waar honden niet zijn 
toegestaan. Hier zijn ze tussen 21 augustus en 
18 september actief op maandag, dinsdag, 
woensdag en zondag, in totaal 14 graasdagen. 
De rest van de tijd lopen ze op een stukje land 
ten zuiden van het bos.

Schapen als tuinman
De gemeente zet de kudde in om het bos van 
kleine esdoorns te ontdoen. Begrazing door 
schapen is hierbij zeer effectief gebleken. Daarnaast 
eten schapen ook bramen en brandnetels. 
Met hun hoeven ploegen ze de aarde meer om 
dan runderen; dit heeft een positief effect op de 
bodemsamenstelling. Bovendien is het leuk en 
leerzaam om de schapen aan het werk te zien. 
Kom dus kijken, bij de intocht of in het bos!

Vertrek
Op zondagochtend 18 september vanaf circa 9 uur 
vertrekken de schapen weer uit het bos. Ze volgen 
daarbij dezelfde route als bij aankomst. 

Tentoonstellingen raadhuis Heemstede
In de Burgerzaal en publiekshal zijn diverse 
kunstwerken te zien. Tijdens de openingstijden 
van het raadhuis bent u van harte welkom om de 
tentoonstellingen te komen bewonderen.

Marjolein Loppies: fotografie
Tot en met eind oktober 2016 is in de Burgerzaal 

werk te zien van Marjolein Loppies. Met de camera 
in de hand loopt Marjolein door verlaten hotels, 
ziekenhuizen en theaters. Stiekem gaat zij op zoek 
naar de verstilde schoonheid. Tijdens het kijken naar 
de foto’s gaat je fantasie ongemerkt met je aan de 
haal en verzin je verhaal na verhaal over het hoe en 
waarom...

Letty Hesselink: keramiek
In de publiekshal exposeert Letty Hesselink met een 
selectie van haar beelden. De nadruk ligt vooral op 
het maken van keramiek. Naast figuratieve beelden 
maakt zij ook beelden van (fantasie) dieren, vogels, 
vazen en wandtableaus.

Anna Croes: fotografie
In de publiekshal zijn in augustus foto’s te zien 
van Anna Croes. Door de verschillende reizen 
naar het verre Oosten is zij gefascineerd geraakt 
door fotografie. Dit uitte zich in haar grenzeloze 
bewondering voor de prachtige mensen die zij op 
haar reizen tegenkwam. Hierdoor is zij dingen met 
andere ogen gaan zien.Werk van Marjolein Loppies in de Burgerzaal

Looproute van de schapen



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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Wipperplein 4 en 4A, het toevoegen van de 

bestemming wonen, het wijzigen van de zijgevel 
en het maken van een balkon en een dakterras, 
wabonummer 51204, ontvangen 2 augustus 
2016

- Camplaan 20, het kappen van 2 lindebomen, 
wabonummer 51369, ontvangen 5 augustus 
2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
(reguliere procedure)
- Bronsteeweg 10, wijzigen reclame, wabonummer 

46946, ontvangen 6 juli 2016. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 

 6 weken. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Vossenlaan 2, aanpassen van de wegen rondom 

de boerderij i.v.m. de verbouw en herinrichting, 
wabonummer 45633, verzonden 5 augustus 2016

- Rembrandtlaan 16, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 47184, 

 verzonden 5 augustus 2016
- Nabij Cruquiushaven, de aanleg van een 

glasvezelkabel, wabonummer 47727, 
 verzonden 5 augustus 2016
- Herenweg 78, de nieuwbouw van een villa, 

wabonummer 41110, verzonden 5 augustus 2016

- César Francklaan 20, het vergroten van de 
badkamer, wabonummer 44802, 

 verzonden 5 augustus 2016
- W. Denijslaan 3, verbouwen van een loggia 
 tot dakkapel, wabonummer 44025, 
 verzonden 12 augustus 2016
- Lanckhorstlaan 32, constructieve doorbraak 

keuken, terugplaatsen balkon en vergroten 
dakkapel op het achtergeveldakvlak en plaatsen 
dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
44239, verzonden 12 augustus 2016

- Herenweg 101, plaatsen reclame, wabonummer 
45895, verzonden 12 augustus 2016

- Hendrik Andriessenlaan 9, nieuwbouw van een 
woning (gewijzigd uitvoeren eerder verleende 
vergunning met nummer 31026) wabonummer 
47494, verzonden 12 augustus 2016

- Timorstraat 63, het plaatsen van een dakopbouw 
met dakkapel en een dakterras op de 

 uitbouw, wabonummer 47741, 
 verzonden 12 augustus 2016
- Burgemeester van Lennepweg 35-247, 
 plaatsen reclame, wabonummer 44911, 
 verzonden 12 augustus 2016

Melding besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval
- Havenstraat 81, melding besluit mobiel breken 

bouw- en sloopafval t.b.v. nieuwbouw locatie 
Havendreef, periode 23 augustus 2016 tot en met 
23 november 2016.  Er is geen bezwaar mogelijk 
tegen deze melding. 

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

Verwijdering fietswrakken
In navolging op een eerdere publicatie zijn 
op 4 augustus 2016 door de buitengewoon 
opsporingsambtenaren van bureau Handhaving  
van de gemeente Heemstede de volgende fietsen 
verwijderd.
- Spaarnzichtlaan t.h.v. nr. 1 een paarse damesfiets, 

merk Germaani, met platte achterband
- Raadhuisstraat, t.h.v. nr. 53: een blauwe 

damesfiets, merk Batavus, met platte achterband, 
t.h.v. nr. 88: een zwarte herenfiets, merk Delta, 

met platte achterband
- Binnenweg t.h.v. nr. 149 een zwarte damesfiets, 

merkloos, met platte achterband
Het verwijderen van de fietsen komt voort uit artikel 
5:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
van de gemeente Heemstede. De fietswrakken 
zijn voor een periode van 13 weken opgeslagen 
bij de milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 
47 te Heemstede, alwaar zij tegen betaling van de 
gemaakte kosten kunnen worden opgehaald.

Melding in/uitrit
Op 10 augustus 2016 hebben wij onze goedkeuring 
verleend aan het verzoek een in- en uitrit aan te 
leggen op de Bachlaan 14 2021 EH te Heemstede.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een 
gemotiveerd bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor 
Inzien, reageren, bezwaar maken.

- 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’.
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