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Op Facebook voor uw
tips, foto’s en reacties.

Heemstede – Deze week 
aandacht voor de prachtige 
achtertuin van Jeanine R. 
Van Oijen, mooi aan het wa-
ter gelegen achter de Alber-
dingk Thijmlaan, grenzend 
aan landgoed Berkenrode. 
De lijnen in de tuin zijn 
strak met verschillende ni-
veaus, maar de borders zijn 
in cottagestijl met een gro-
tenvariëteit aan bloeien-
de vaste planten en hees-
ters. Jeanine in haar mail: 
“Ik heb het zo uitgedacht 
dat er van het vroege voor-
jaar tot de late herfst altijd 
wel iets bloeiends te be-
wonderen is. Elke zomer be-
denk ik er weer een andere 
beplanting met eenjarigen 
voor. Dit jaar paars, lila en 
grijs. We hebben vele soor-
ten clematissen, rozen, ge-
raniums en Zeeuws knoop-
je. En momenteel staan de 
phloxen en anemonen erg 
mooi. In de potten die het 
terras verfraaien, staan ver-
schillende soorten agapan-
thus, fuchsia en hortensia.” 
Ze vervolgt: “Het leuke is 
dat we op verschillende ter-
rasjes kunnen genieten van 
onze tuin: ’s ochtends met 
een kopje thee bij het huis, 
op de warme dagen op het 
houten vlonderterras aan 
het water en ’s avonds eten 
we met een avondzonnetje 
op ons rozenterrasje.”
Blikvanger is het tuinbeeld 
‘Groei’ van de Amsterdamse 
beeldhouwer Marianne van 
den Heuvel. Een stoer tuin-
beeld van Belgisch hard-
steen dat bij elk weertype 
een andere kleur grijs aan-
neemt. Groei staat aan de 
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Protestactie bij gemeente Bloemendaal
Heemstede - Twee bewo-
ners van de Geleerdenwijk 
hebben in hun buurt 43 na-
men, adressen en handteke-
ningen (in vakantietijd!) ver-
zameld en op het gemeente-
huis van Bloemendaal aan-
geboden.
Zij protesteren hiermee te-
gen de vergunning die de 
gemeente Bloemendaal heeft 
afgegeven voor een hek dat 
bij de oude kloostermuur ge-
plaatst.
De laan is nu ook van de kant 
van Bloemendaal niet meer 
toegankelijk voor voetgan-
gers en fi etsers. Ook de Ac-
tiegroep Overweg Alverna 

Open (AOAO) heeft bij de be-
treffende wethouder, de heer  
Kruijswijk, protest aangete-
kend naar aanleiding van de 
afgegeven vergunning.
Gemeente Bloemendaal be-
antwoordt de bezwaarma-
kers: “Over het hek en de 
spoorwegovergang van Al-
verna lopen nog diverse juri-
dische procedures. Het is een 
ingewikkelde kwestie waar-
bij veel partijen en belang-
hebbenden zijn betrokken. 
De bewoners zijn eigenaar 
van het Laantje, waarvan wij 
op grond van historisch on-
derzoek moeten aannemen, 
dat het niet openbaar is. Dit 

betekent, dat wij een aan-
vraag om vergunning voor 
een hek, mits dat voldoet aan 
de bouwvoorschriften en be-
stemmingsplanregels, niet 
mogen weigeren. Hoe de uit-
eindelijke uitkomst van de lo-
pende procedures zal zijn, is 
nog niet te zeggen. Pas na
de zomer zijn uitspraken te 
verwachten.”

De gemeente Bloemendaal 
zegt overigens voorstander te 
zijn van een oplossing waar-
in het Laantje -binnen de
gemeente Bloemendaal - 
voor langzaam verkeer toe-
gankelijk blijft.

voet van de koelreuteria, de 
blazenboom, die momenteel 
uitbundig zachtgeel bloeit. 
Een prachtige boom!
Een ander mooi item is 
de grote antieke stookpot 
uit een Duitse hoogoven. 
Jeanine: “Mijn grootvader 
kreeg die in de jaren 20 van 
de vorige eeuw. En sinds-
dien heeft deze stookpot al 
3 generaties, van moeder 
op dochter, een ereplek in 
de tuin.”

Ook trots op uw tuin? Stuur 
uw foto(’s) naar redactie@
heemsteder.nl Meedoen 
kan tot en met eind au-
gustus. Win mooie prijzen, 
beschikbaar gesteld door 
Tuincentrum De Oostein-
de met fi lialen in Hillegom 
(grens Bennebroek) en Vijf-
huizen (grens Haarlem). Kijk 
op: www.deoosteinde.nl
Succes!

Op verschillende 
         terrasjes genieten
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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 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
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!
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van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 20 augustus, 10u. 
Ontmoetingsdienst
o.l.v. Y. Elbers.

www.rafael-nehemia.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 20 augustus 
Trefpunt, Bennebroek, 10u.: 
ds. A. Molendijk, gezamen-
lijke dienst.
 

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 20 augustus, 10.00 
uur, Dhr. E.J. Bergman, 
Katwijk.

Woensdag 23 augustus, 
19.30 uur, Zomerzang-
avond met bekende en 
minder bekende liederen.
 
www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 20 augustus, 10 
uur: ds. Arie Molendijk.
Gezamenlijke dienst in het 
Trefpunt.

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 20 augustus, 10.00 
uur, Woord- en Commu-
nieviering Pastor A. Dekker  
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 (28)

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 20 augustus, 10u.
Mevr. Drs. G. van der Harst-
de Leeuwe (Aerdenhout)

www.adventskerk.com

We kennen het vooral van de 
chocolade en het ijs, maar 
de winkelhistorie van Raad-
huisstraat 60 gaat verder. 
Op de toenfoto uit het NHA 
van 1935 is er geen herken-
bare winkelactiviteit. Sterker 
nog, deze panden zijn hele-
maal verdwenen. De huidi-
ge panden dateren uit 1938. 
Houthandel Nieuwdorp en 
later Houthandel P.J. van
Dalen gebruikten nummer 60 
in hun advertenties.
In het Haarlems Dagblad van 
6 april 1925 heeft de “eer-
ste Heemsteedsche Marqui-
sen, Rolluiken en Jalouzieën-
fabriek M.T. Hessels” zijn fa-
briek in de Drieheerenlaan, 
maar postadres Raadhuis-
straat 60. 

In de jaren 40/begin 50 zat 
daar “Kleedingcorrectie M.P. 
Paap”. In het adressenboek 
van Heemstede van 1 januari 

1942 adverteerde M.P. Paap 
met: “Heerenkleding naar 
Maat, Reparatie en Pers-in-
richting, Vlug-Net-Billijk”. Het 
huidige pand uit 1938 is in 
1959 een winkel geworden. 
In het stratenboek van 1 april 
wordt “Fa. WABU” vermeld 
met IJzerwaren en Gereed-
schappen. Ook voor huishou-
delijke- en elektrische artike-
len, wasmachines, koelkas-
ten en tuinmeubelen.

In 1977 opende de ‘Koe-
rier Combinatie’ (weekblad) 
de deuren op Raadhuis-
straat 60. Niet helemaal dui-
delijk tot wanneer ze er heb-
ben gezeten, maar op een fo-
to uit 1980 zien we deze win-
kel nog wel.

In de bouwtekeningen van de 
gemeente Heemstede zien 
we dat In 1988 de winkel-
pui is aangepast. Opdracht-

geefster mw. Verkouteren 
en in 1992 een pui aanpas-
sing voor ‘Modeboetiek Bon 
Coeur’. 
In 1995 is Chocolaterie van 
Dam begonnen op de Bin-
nenweg, maar na bijna 10 
jaar zijn ze verhuisd naar het 
huidige adres. In 2004 was 
er een aanpassing van de 
pui met een andere belette-
ring. In 2012 was Van Dam de 
leukste winkel van Nederland 
en na een fl inke verbouwing 
begin 2017 was op 23 maart 

 
02   de Heemsteder  •  16 augustus 2017 

de opening van de vernieuw-
de winkel.

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 6 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). 
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Deze keer willen we Mila
eens extra onder de aan-
dacht brengen! Mila is een 
dame van 14 jaar en zit al 
een lange tijd bij ons in het 
asiel. Ze is een aantal keer 
geplaatst geweest maar
helaas steeds weer terug 
gekomen. En bijna altijd om 
dezelfde reden, Mila kan 
zich misdragen... Het lasti-
ge van haar is dat ze graag 
bij mensen is maar als ze
aandacht krijgt dan kan ze 

af en toe fl ink uithalen. Ze 
gaat hier op de afdeling haar 
eigen gangetje en heeft in 
het buitenverblijf haar eigen 
tentje of ze ligt binnen in de 
krabpaal te slapen. Als we 
‘s morgens  binnen komen 
krijgt ze altijd wat lekkers 
en daar staat ze dan ook al 
echt op te wachten. Als ze 
dat wil dan mogen we haar 
ook over haar koppie aaien. 
Verder laten we haar haar 
eigen ding doen en dan is 
er niks aan de hand, ze is 
hier ook heel tevreden mee.
Mila zoekt een huisje waar 
ze dit ook kan doen, haar 
eigen weg gaan en de tuin 
in om van de zon te genie-
ten. Deze tuin houdt ze kat-
vrij, op de afdeling gedoogt 
ze de katten maar we we-
ten dat het in huis niet sa-
men gaat (dit was reden nr 
2 dat ze is teruggekomen). 
We gunnen Mila zo graag 
een leuk huis waar ze haar 
oude dag mag doorbrengen 
want ook al kwam ze als
volwassen kat binnen, in-

middels heeft 
ze de sticker ‘senior’ ge-
kregen. Vanwege haar ge-
drag en om haar zoveel mo-
gelijk haar eigen gang te
kunnen laten gaan zoeken 
we voor deze dame een huis 
zonder andere katten, kin-
deren of andere dieren.

We weten dat het voor onze 
Mila, inmiddels een begrip 
in het asiel, moeilijk wordt 
om voor haar een huis te 
vinden maar we hopen toch 
op een wonder! 

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

Mila wil graag haar eigen gang gaan

Sport 2000 bij HBC, een prachtig toernooi!
Heemstede - Afgelopen 
week hebben bijna 300 deel-
nemers gestreden voor de 
prijzen tijdens het Sport 2000 
HBC Open Tennistoernooi. 
De organisatie kijkt terug op 
een prachtige week waar-
in 281 wedstrijden gespeeld 
zijn. Dinsdag vorige week 
leek het alsof de regen roet 
in de planning zou schop-
pen maar dat viel gelukkig 
allemaal mee! Een uurtje la-
ter werd begonnen en daar-
na zijn er prachtige partij-
en gespeeld. Woensdag-
avond was de kip met appel-
moes avond. Een idee van de 
keuken bij HBC dat erg goed 
werd ontvangen! Vrijdag-

avond vond de gamba-sam-
ba avond plaats. En wat een 
feest was het! Gamba’s eten 
op vrijdag is een traditie van 
dit toernooi waar veel men-
sen elk jaar voor terugko-
men! Vanaf 17.00 uur moes-
ten 28 partijen gespeeld wor-
den. Veel mensen kwamen 
lekker eten, spelen en kij-
ken, wat er voor zorgde dat 
het erg druk maar vooral heel 
gezellig was. Nadat de partij-
en gespeeld waren gingen de 
voetjes van de vloer en werd 
nog heerlijk gedanst. Het was 
een mooi feestje.  Op de fi -
naledag werden er prachti-
ge en soms hele spannende 
fi nales gespeeld. Rond een 

uur of twee begon het te re-
genen maar daarna brak het 
helemaal open en had ieder-
een een heerlijke middag met 
een vol terras kijkend naar de 
spannende partijen! 
Vorig jaar werd in de HE 4 
Jeroen Nederstigt nog twee-
de maar dit jaar is hij de win-
naar, die naar eigen zeg-
gen helaas volgend jaar niet 
meer mee kan spelen omdat 
hij graag een klasse hoger 
wil komen. In de DE 4 was 
Chantal Verzijlberg te sterk 
voor haar tegenstandsters en 
werd kampioen in haar pou-
le. Typerend voor het toernooi 
zijn de vele drie setters die er 
gespeeld zijn. Een beeld dat 
de deelnemers erg aan el-
kaar gewaagd waren en er 
veel spanning was wie uitein-
delijk de winnaar of winnares 
werd van de categorie. Bent 
u benieuwd naar alle andere 
prijswinnaars en naar de vele 
foto’s neem dan een kijkje op 
www.tvhbc.nl.

Het komt weleens voor dat een reisorganisatie de reis-
overeenkomst wijzigt. Reisorganisaties bieden dan 
een ander hotel aan of een andere locatie. De vraag is 
of dit zomaar is toegestaan.
Reisorganisaties mogen alleen in beperkte gevallen 
de reisovereenkomst wijzigen. Wat precies uw rechten 
zijn hangt af van de aard van de wijziging. Is er spra-
ke van een ingrijpende wijziging of is er sprake van een 
kleine wijziging? 
Indien er sprake is van een ingrijpende wijziging hoeft 
u hier niet mee akkoord te gaan. Bij een ingrijpende 
wijziging kunt u denken aan bijvoorbeeld een totaal 
ander hotel dat wordt aangeboden, omdat er sprake 
is van een overboeking. Daarnaast kunt u denken aan 
een eerder of later vertrek. U bent in die gevallen niet 
verplicht om akkoord te gaan. De reisorganisatie mag 
de wijziging dan niet doorvoeren en moet de reis uit-
voeren zoals is afgesproken. 
De reisorganisatie kan er ook voor kiezen om de reis 
op te zeggen. U heeft dan recht op uw geld en een 
schadevergoeding. De schadevergoeding kan bestaan 
uit de kosten die u daadwerkelijk heeft gemaakt. Daar-
naast kan een vergoeding worden gevraagd voor het 

misgelopen reisgenot. De maximale 
vergoeding is in totaal het bedrag dat 
u heeft betaald voor de reis. 
U heeft geen recht op een schade-
vergoeding als er sprake is van over-
macht. Daarbij kunt u denken aan een 
natuurramp of oorlog. Indien u in dat 
soort gevallen de reis opzegt, heeft u 
in principe wel recht op het ontvangen 
van uw geld. 
Mw. mr. S. Bayraktar

Column

Wijziging vakantie door 
reisorganisatie

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

tel. 023-5767851
E info@hiddesadvocatuur.nl
www.hiddesadvocatuur.nl

Recentelijk informeerde de heer M.G.L. van Leeuwen 
bij de gemeente Heemstede wat men gezamenlijk zou 
kunnen doen tegen de geluidstoename van vliegtuigen
boven Heemstede. Men verwees hem naar de site BAS, 
coördinatie geluidsoverlast Schiphol. Als reactie op dit ver-
wijs reageerde ondergetekende in de rubriek ‘Lezerspost’ 
dat de gemeente enkele jaren terug meetapparatuur ge-
plaatst heeft op de sporthal. Een verantwoorde investe-
ring om accuraat te kunnen reageren als de geluidsover-
last van Schiphol Heemstede zal teisteren. Dan mag men 
verwachten dat de gemeente uit eigen waarneming open-
baar maakt welk resultaat zij heeft gemeten en de ge-
meenschap informeert over te nemen stappen. Blijkbaar 
wenst men geen antwoord te geven en steekt men de kop 
in het zand. Blijft over de niet te accepteren geluidsoverlast
boven Heemstede. Zo maakt men haar inwoners mond-
dood en zet B. en W. haar onkreukbaar beleid als ‘Heer en 
Meester’ voort.
J.C.M. Sijm, Heemstede

Kop in het zand voor vliegtuigoverlast 

Lezerspost

Kop in het zand voor vliegtuigoverlast 





Ook vluchtelingen van harte welkom
Fietscursus voor volwassenen
Regio - Op maandag 4 sep-
tember start  in Hillegom een 
fi etscursus voor volwasse-
nen.  De cursus is voor ie-
dereen die niet kan fi etsen 
of door omstandigheden 
een tijd niet heeft gefi etst en 
angst heeft om weer op de 
fi ets te stappen.
De cursus omvat 10 praktijk- 
en 4 theorielessen waarna de 
deelnemers zich veilig in het 
drukke verkeer kunnen ver-
plaatsen. De lessen worden 
elke maandagochtend van 
9.00 tot 10.00 uur en met de 
theorielessen tot 11.15 uur 
gegeven (niet in de school-
vakanties). Tijdens de eerste 
lessen wordt er in een veili-
ge omgeving geoefend, op 

een leeg terrein van de fi r-
ma Kalkers aan de Parallel-
weg 101 in Hillegom. Na on-
geveer vijf lessen kunnen de 
cursisten onder begeleiding 
de weg op. De kosten van de 
cursus bedragen 25,- euro. 
Deze kosten krijgt de deelne-
mer weer terug na afl oop van 
de cursus, tijdens het uitrei-
ken van het certifi caat. 
Aan de voorgaande cursus-
sen hebben vele dames en 
heren met veel plezier deel-
genomen.
Bent u geïnteresseerd of wilt 
u meer informatie over deze 
cursus? 
Belt of mailt u dan naar
Marian Dekker, marian@
matmar.nl, 06-54755007.

Gezellige brocante-,
kunst- en streekmarkt in Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 26 augustus 
zijn meer dan 60 marktkramen in Centrum 
Heemstede van 10.00 tot 17.00 uur gevuld 
met een zeer gevarieerd en aantrekkelijk 
aanbod aan brocante, curiosa, kunstobjec-
ten en streekproducten. 

Exclusieve standhouders bieden in het cen-
trum tegen betaalbare prijzen mooie bro-
cante en curiosa, bijzondere kunst en inte-
ressante spullen uit grootmoeders tijd aan. 
Antiek, glas, boeken, sieraden, aardewerk, 
porselein, tin, schilderijen, bronzen beel-
den, nostalgische en verzamelobjecten zul-
len in overvloed aanwezig zijn. Ook stands 
met streekproducten zoals worsten, kaas en 
andere heerlijkheden zullen er zijn.

Vele stalletjes, waar het heerlijk neuzen is, 
lekker slenteren over de markt of op één 
van de vele terrasjes die het centrum rijk 
is lekker genieten van een hapje en een 

drankje.
Heemstedenaren en bezoekers uit de re-
gio en de wijde omtrek zijn welkom 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. 

Dit is de zesde keer dat een soortgelijke 
markt op de Raadhuisstraat & Binnenweg 
wordt georganiseerd. Omdat de bezoekers 
steeds enthousiast reageren op de gezel-
ligheid heeft de winkeliersvereniging van 
Winkelcentrum Heemstede besloten deze 
markt wederom te faciliteren.

Het wordt vast weer een zeer geslaagd eve-
nement voor publiek, standhouders en de 
middenstand van Heemstede. De toegang 
is gratis.
De rijbaan blijft gewoon open en parkeer-
plaatsen blijven beschikbaar.

kunst- en streekmarkt in Heemstede

Rectifi catie
Geen pruikenboom
maar een Albizzia

Heemstede - De tuinen-
wedstrijd die de Heemste-
der samen met Tuincen-
trum De Oosteinde orga-
niseert is al heel succesvol. 
Elke dag ontvangt de re-
dactie tuinfoto’s uit Heem-
stede en daarbuiten. We 
zien tuinen met uitbundi-
ge zomerbloeiers, oases 
van rust, strakke ontwer-
pen, tuin aan het water, ho-
ge bomen, parkachtige tui-

nen of leuke knusse hoek-
jes, mooie trendy terras-
sen… Ook sturen mensen 
foto’s van bijzondere ge-
wassen. Zoals de ‘Albizzia’ 
van Rob en Ieteke Peters 
uit Heemstede. Een zeer 
mooie en aparte bloem die 
de redactie helaas de ver-
keerde naam gaf. Want, 
hoe zeer de naam Pruiken-
boom ook tot de verbeel-
ding spreekt, deze roodroze 
bloem groeit aan de Albiz-
zia, familie van de Mimosa, 
zoals Rob en Ieteke in hun 
mail aangeven. Ze schrij-
ven erbij: “Zeer verheugd 
zag ik dat de foto van onze 
bijzondere boom geplaatst 
was. Maar ik had wel ver-
meld dat het een Albizzia 
is, en zeker geen pruiken-
boom. Hij komt voor op bij-
voorbeeld Bali en Tenerife.”

Hierbij de rectifi catie en 
andermaal aandacht voor 
de mooie Albizzia.

Bezoek Dagcentrum van Zuiderhout bij KIMT
Heemstede - Op dinsdag 1 
augustus is een groep van 
het dagcentrum van Zui-
derhout (Haarlem) naar de 
moestuin geweest in het 
Groenendaalse Bos in Heem-
stede bij KIMT. De mensen 
zijn gastvrij ontvangen door 
Mik en Rob van der Bor, vrij-
willigers die zich inzetten 
voor de kinder-, generatie- 
en mindervalide tuinen.
Het was een prachtige zon-
nige dag. Onder de parasol 
stonden mooie veldboeketjes 
die net uit de tuin waren ge-
plukt. Na een gezellige pick-
nick kreeg het bezoek een 
rondleiding en mocht een 
aantal dingen proeven.
Er kwamen nog meer vrijwil-
ligers helpen, want een deel 
van de bezoekers zat in een 
rolstoel. Zij konden over het 

gras en langs de groenten 
gereden worden om toch al-
les te kunnen bekijken. Er is 
een aangepast toilet, dus een 
prachtige plek ook voor men-
sen met een beperking.

Mik had voor cake en thee 
gezorgd. De groep uit Zui-
derhout kijkt terug op een 
zeer geslaagde dag en ging 
huiswaarts met bossen bloe-
men en groenten.

Vermist op 
logeeradres: 
poes Lucky

Heemstede – Sinds 29 ju-
li is poes ‘Lucky’ van 7 jaar 
oud vermist op haar lo-
geeradres aan de Overbos-
laan 21 (fam Van Daalen). 
Het gaat om een zwar-
te gesteriliseerde poes 
(gechipt). Op het meld-
punt van Amivedi Haar-
lem/Ymuiden is Lucky al 
geregistreerd. Wie haar 
vindt kan dit melden op 
088-0064641 of haarlem@
amivedi.nl. Contactnum-
mer Dierenbescherming 
Haarlem: 023-5246899.

Benefi etgala
‘Hans Klok and Friends’

Regio - Op zondag 27 au-
gustus organiseert Stich-
ting ‘Vrienden van het Ma-
gic Art Center’ in schouw-
burg De Meerse te Hoofd-
dorp het MAC benefi etga-
la Hans Klok and Friends. 
De gehele opbrengst van dit 
gala, met als hoofdact Hans 
Klok, komt ten goede aan het 
Magic Art Center; het knusse 
theater in Bennebroek opge-
richt in 1984, waar iedere Ne-
derlandse goochelaar mini-
maal één keer op het podium 
heeft gestaan. Speciaal voor 
dit benefi etgala komt een bij-
zonder gezelschap illusionis-
ten samen, waaronder enkele 

Nederlandse en wereldkam-
pioenen, om geheel belan-
geloos optredens te verzor-
gen ter ere van het Magic Art 
Center. Het Magic Art Cen-
ter in Bennebroek werd op-
gericht door tweevoudig we-
reldkampioen Richard Ross. 
Sinds de start wordt iede-
re eerste maandag van de 
maand een thema-avond vol 
goochelen en variété georga-
niseerd. Het Magic Art Center 
zet zich in om nieuw en jong 
talent een podium te bieden. 
Het gala begint om 20.00 uur 
in Schouwburg De Meerse in 
Hoofddorp. Toegangskaarten 
zijn 29,95.
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Iedereen welkom op rommelmarkt 2 september
Leegverkoop café en koffi ehuis Yverda
Heemstede - Het was geen 
besluit dat snel genomen is. 
Yvonne Beck gaat haar ca-
fé en koffi ehuis ‘Yverda’ slui-
ten. Ze is druk doende om 
haar rekeningen te betalen 
en dat lukt haar nog. Vader 
Beck nam in 1974 het failliete 
koffi ehuis op de hoek Cam-
plaan en Valkenburgerlaan 
over van Van der Heuvel. Dat 
werd hard werken. Zeven da-
gen in de week van ‘s mor-
gens zeven tot één uur in de 
nacht. Dat vraagt veel perso-
neel, dat maakt het besluit 
nog moeilijker. De woensda-
gen waren met de markt al-
tijd druk. Heel druk en heel 
gezellig. Was het elke dag 
maar marktdag, dan had je 
er een goede boterham aan. 
Veel mensen bezoeken de 
markt en zit je al gauw lek-
ker vol.
Maar dat is niet het patroon 
in de week. Yvonne probeer-
de van alles. Met een he-
le goeie kok begon ze in au-
gustus 2016 met een heer-
lijke daghap. Als restaurant 
met een kleine kaart. Het wil-
de niet lukken. Dan kom je 
onherroepelijk tot een besluit 
dat je eigenlijk niet wilt ne-
men. Maar je ziet ook dat het 
niet anders kan. Zoveel uren 
in de week, hoe lang hou je 
dat nog vol? Ze gaat sollici-

teren. Ziet dat er genoeg ba-
nen zijn en zij gaat optimis-
tisch dit traject in. Moet je 
voorstellen, maar veertig uur 
werken, wat een weelde, wat 
een vrijheid, voor Yvonne is 
dat zo, maar ze kan het zich 
nauwelijks voorstellen. Ze 
vindt het toch een beetje eng 
dat afscheid nemen van je 
vertrouwde omgeving, waar 
je zoveel energie in hebt ge-
stopt.
Yvonne houdt op 26 augus-
tus een afscheidsfeest. Jam-
mer dat ze niet meer trak-
teren kan, maar dat mogen 
mensen best snappen. Op 31 
augustus is ze voor het laatst 
open.

Rommelmarkt 2 september
Op zaterdag 2 september 
vanaf half tien houdt ze een 
grote rommelmarkt. Alle pot-
ten, pannen, bestek, servies-
goed, tafellinnen, meubi-
lair en alle gein die je in een 
koffi ehuis en café maar kunt 
verzamelen, gaat weg voor te 
gekke prijzen. Hier koop je 
geschiedenis van Heemste-
de voor een koopje. Voorlo-
pig gaat het koffi ehuis dicht 
en cafébezoekers mogen er-
gens anders een biljart zoe-
ken. Hier gaat de tap dicht 
en blijft Yverda straks nog te 
vinden in de historie van het 
dorp Heemstede.
Ton van den Brink

Privacy bestaat 
niet meer

U heeft een aandoening. U heeft uw school niet afgemaakt. 
U bent ooit ontslagen, gescheiden, bekeurd, heeft de ver-
zekering opgelicht, een BKR-registratie of een veroorde-
ling op uw naam.

Alles is te vinden op het wereldwijde web of dit soort in-
formatie is op een al dan niet slinkse wijze te bemachtigen. 
De overheid doet het voorkomen alsof alles wat zij aan ge-
gevens van u heeft geheim blijft. Was het maar waar. Tien-
duizenden ambtenaren hebben toegang tot uw gegevens. 
Alle medici, gezondheidswerkers, onderzoekers, welzijns-
werkers, verzekeraars en ga zo maar door. Zijn al deze 
mensen ter goeder trouw? De meeste wel natuurlijk maar 
de verleiding is groot met bepaalde wetenschap iets te 
doen.

Een onschuldig voorbeeld kwam tot mij via een vriend. 
Hij organiseerde een reünie maar miste een paar per-
sonen. Hier en daar wist hij wel een woonplaats. De 
gemeentes gebeld met de vraag of zij het adres van de
betreffende persoon willen doorgeven. Niet, natuurlijk; dat 
is schending van de privacy zegt de ambtenaar. Kunt u de 
familie dan voor mij bellen en vragen of ze mij willen bel-
len? Nee ook dag mogen zij niet. Niet getreurd, een be-
kende werkt bij een fysiotherapeut. Deze kijkt voor mijn 
vriend in de systemen en hup daar is het adres. Onschul-
dig natuurlijk, maar wat te denken van verzekeraars die on-
der valse voorwendsels röntgenfoto’s van patiënten opha-
len bij ziekenhuizen? Verzekeringsartsen laten zich voor 
dat karretje spannen. U wilt een nieuwe hypotheek maar 
u heeft ooit iets op afbetaling gekocht. Jammer, u staat in 
het BKR-register dus de bank doet moeilijk over uw hypo-
theek. Ik schat dat 100.000 bankmedewerkers bij uw BKR-
registratie kunnen komen. Wilt u weten wie de eigenaar 
van een pand is en hoeveel hypotheek er op rust? Tegen
betaling op te vragen bij het kadaster. Hoeveel alimenta-
tie u moet betalen weten ze bij de bank precies, want het 
bedrag zien ze iedere maand voorbijkomen. Laat uw buur-
vrouw nu net bij deze bank werken en uw verplichting ligt 
op straat. Heeft u geld of bezit in een ander land dan is de 
kans groot dat de Nederlandse belastingdienst is geïnfor-
meerd. De 60.000 politiemensen hebben toegang tot veel 
van uw gegevens. De Rijksdienst voor het wegverkeer weet 
precies welke auto’s u bezit. Ben u veroordeeld i.v.m een 
ernstige verkeersovertreding? Uw gegevens gaan naar het 
RDW. Er promoveren nogal wat studenten. Vaak op ba-
sis van een onderzoek waarbij ze vertrouwelijke gegevens
nodig hebben.
Dag privacy! Iemand die de illusie heeft dat er iets van hem 
onbespied blijft, is wel heel erg naïef.
Eric van Westerloo

Zomercolumn

Heemstede – Ilja Jansen en Esther Zillig 
(destijds spelend voor Alliance en nu Pinoke) 
vertegenwoordigen ons land op het EK Mas-

ters Hockey in Tilburg. Dat wordt deze week 
gespeeld en duurt tot en met zaterdag 19 au-
gustus.

Heemsteedse vertegenwoordiging EK Masters Hockey

Jules Deelder’s ‘Deeldelirium’ 
in Haarlemse Koepelgevangenis 
Regio - In de prachtige voor-
malige Koepelgevangenis 
te Haarlem kun je op vrij-
dag 8 september gaan genie-
ten van de dampende, fun-
ky souljazz met bluesy gos-
pel van Jules Deelder’s Deel-
delirium. Een samenwerking 
tussen tenor-saxofonist  Bo-
ris van der Lek (o.a. Herman 
Brood & his Wild Roman-
ce, Golden Earring) en dich-
ter/schrijver/performer Ju-
les Deelder. Verwacht een 
avond vol (semi-) akoesti-
sche jazz en spoken woord - 
soms kolderiek, soms schrij-
nend, maar altijd met de be-
kende Deelder-insteek. Ook 
zingt Jules een bluesy mur-
der ballad met een geweld-
dadig einde. De meeste 
stukken deze avond zijn be-
kend van legendarische te-

norsaxofonisten als War-
dell Gray, Lester Young, Dex-
ter Gordon, Stanley Turrenti-
ne, Ben Webster, Sonny Stitt 
en Coleman Hawkins, maar 
ook Hans Dulfer komt voor-
bij. Pakkende, catchy stuk-
ken dus. 
Een van de meest bijzon-
dere gebouwen van Haar-
lem wordt dit najaar dus als 
concertlocatie van Patro-
naat gebruikt. Het culturele 
seizoen wordt geopend met 
een reeks concerten in sep-
tember, waarvan Deeldeliri-
um het eerste is. Op dit mo-
ment wordt de Koepel be-
heerd door Stichting Panopti-
con, opgericht om het gebied 
rond de Koepel van Haarlem 
tot bloei brengen met Uni-
versity College Haarlem als 
hoofdfunctie/doel.

De voormalige Koepelgevan-
genis Haarlem vind je aan de 
Harmenjansweg in Haarlem. 
De zaal opent om 19.30 uur 
en de aanvang is 20.00 uur. 
Kaarten kosten 20,- euro per 
stuk. 

Meer informatie op:
www.patronaat.nl.
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Ex� a tuinen – deelnem� s aan de Tuinenweds� ijd z� �  2017

Mevrouw Goedhart van de Herenweg 39D uit 
Heemstede is verguld met De Oosteinde. Haar 
balkonbak en tuin zijn voorzien van planten die 
bij het tuincentrum aan de Zandlaan vandaan 
komen. “Leuk dat de jongens van De Oostein-
de nu ook de resultaten zien van hun collectie 
en hoe mooi de planten zijn gegroeid. Wij ge-
nieten er iedere dag weer van en van het wer-
ken in de tuin. We zien in uw blad dat ook an-
deren dat ervaren”, aldus mevrouw Goedhart.

“Leuk dat De Oosteinde 
ook de resultaten ziet”

“Ook dit jaar ziet onze tuin er weer prachtig uit en er wordt 
vaak door voorbijgangers even stil gestaan”, vertellen Leny 
en Jan van Bentem van de Kees van Lentsingel. Het echtpaar 
won eerder de Tuinenwedstrijd en dat is niet voor niets. Na-
tuurlijk besteedt de Heemsteder ook dit jaar aandacht aan 
deze prachtige, goed verzorgde tuin. Zowel voor als achter zie 
je dat hier veel liefde in wordt gestoken.

Ook dit jaar fraai bij 
voormalig prijswinnaar

Dit is de achtertuin van Eve-
lien en Peter van Bruggen 
in de Oude Posthuisstraat. 
Allebei een drukke baan, 
maar geen tegeltuin! Het 
gras was vorig jaar nog een 
hobbelig voetbalveldje en 
de zijborders vol met zeven-
blad. In het voorjaar zijn de 
borders opgeknapt na het 
verwijderen van het zeven-
blad. 3 Leikersen werden 
geplaatst en o.a. de horten-
sia’s, hosta’s, en blauwe ge-
ranium teruggeplant. Nieu-
we bogen werden neerge-
zet waarlangs de rozen en 
kamperfoelie nu groeien. 
Tevens werd een mooie her-
gebruik-houten hoekbank 
neergezet. Oma en opa ge-
nieten er nu van terwijl zij 
logeren in hun in Italië.

“Vorig jaar nog 
een hobbelig 

voetbalveldje”

“Ik ben nu werkzaam in 
Heemstede in de thuiszorg 
en las deze advertentie in 
uw weekkrant”, vertelt An-
gela Banning uit Vijfhuizen. 
“Omdat ik best trots ben 
op mijn tuin wilde ik graag 
mee doen met de tuinenwedstrijd.” Dat horen we graag! Ze woont op de Zonne-
hoek in Vijfhuizen. Een gezellige ruimte met hanging baskets en een knus zitje. 
mee doen met de tuinenwedstrijd.” Dat horen we graag! Ze woont op de Zonne-

en hoe mooi de planten zijn gegroeid. Wij ge-
nieten er iedere dag weer van en van het wer-
ken in de tuin. We zien in uw blad dat ook an-
deren dat ervaren”, aldus mevrouw Goedhart.

Martin en Inge Kooren hebben een tuin die aan het water 
grenst. “Wij wonen sinds 1990 op de Floradreef 17 en hebben 
daar een heerlijke tuin met verdeelde zitplekken, zo ook aan 
het water, kijkend op de Kadijk.” Fraai wonen!

Martin en Inge Kooren hebben een tuin die aan het water 

“Ben best trots 
op mijn tuin”

Aan het water, kijkend op de Kadijk
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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 Heem-
stede.
Organisatie: WIJ Heemste-
de. Opgeven tot uiterlijk 
maandag 21 augustus. In-
fo: 023-5483828.

Hans Klok
Zondag 27 augustus 
Optreden Hans Klok and 
Friends, Schouwburg De 
Meerse Hoofddorp. Een 
Benefietoptreden voor jon-
ge goochelaars. Aanv. 20u. 
Toegang: 29,95.

Lezing
Dinsdag 22 augustus, 
lezing ‘Fietstocht op Su-
matra’ bij WIJ Heemste-
de, Herenweg 96 Heemste-
de.13.30 uur. 5,- toegang. 
Opgave: www.wijheemste-
de.nl of 023-5483828.

Markten en beurzen

Zondag 20 augustus Cu-
riosa- en brocantemarkt op 
landgoed Beeckestijn, Vel-
sen-Zuid (Rijksweg 130). 
9-16.30u. Toegang vrij. Par-
keren: 2,-. 

Zaterdag 26 augustus 
streek- en brocantemarkt in 
Centrum Heemstede, 8.00-
17.00 uur. Info:
www.wch.nl.

Zaterdag 2 september 
va 9.30 uur, rommelmarkt 
in café/koffiehuis Yver-
da, hoek Camplaan en Val-
kenburgerlaan Heemstede. 
Iedereen welkom. (etablis-
sement stopt).

Muziek
Donderdag 17 augus-
tus 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 
zalen. 

Sport
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

Tentoonstellingen/
exposities
Donderdag 17 augustus 
t/m zondag 3 septem-
ber Kunst, gekozen door 
‘meester collectioneur’ An-
ton Meester, in de Waag 
(KZOD), Spaarne 30 te 
Haarlem. Zie: www.kzod.nl 
Opening: 20 aug, 16u door 
kunstenaar Helga Kos.

AgendA

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. 
Fotogalerie 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.
Geopend vrij t/m zo 12.00-
16.00u.
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, on-
derwerp naar keuze. Raad-
huis Heemstede.
Info: http://fotoclubdelui-
fel.wordpress.com en
www.wijheemstede.nl.

Vrolijke Vrijdag
Vrijdag 25 augustus, in-
loop bij WIJ Heemstede 
met div. activiteiten als de 
verhalentafel en spel.

De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Gratis toe-
gang.
Info: www.wijheemstede.nl 
en opgave: 023-5483828.

Op landgoed Beeckestijn Velsen-Zuid
Grootste curiosa- en brocantemarkt 
van Noord-Holland op 20 augustus
Regio - 140 kramen vol met 
de leukste oude artikelen, die 
kunt u bekijken en bewon-
deren op zondag 20 augus-
tus tijdens de grote curiosa- 
en brocantemarkt op land-
goed Beeckestijn in Velsen-
Zuid. Deze unieke locatie is 
het decor voor dit prachtig 
evenement. Je waant je zo in 

Frankrijk met al die gezellige 
kraampjes met tienduizen-
den oude goederen.

Even lekker terug in de tijd 
met oude serviezen, nostal-
gisch speelgoed, klein meu-

bilair, klokken, tuin-
decoraties, snuffe-
len tussen boeken 
en platen en ande-
re sfeervolle artike-
len van vroeger. Voor 
een hapje en een 
drankje kunt u ui-
teraard ook terecht 
hiervoor wordt een 
gezellig terrasje in-
gericht.

De curiosa- en brocante-
markt wordt gehouden van 
9.00 tot 16.30 uur en de toe-
gang is gratis. Parkeren kost 
2 euro. Dit bedrag is voor on-
derhoud aan de locatie.

Landgoed Beeckestijn is ge-
legen aan de Rijksweg 130, 
Velsen Zuid.

Heemstede – (Tuin-)architect Jan David Zocher (1763–
1817) is geen onbekende in Heemstede en Bennebroek. 
Zo zette hij zijn stempel in het Bennebroekse bos en na-
tuurlijk ook in wandelbos Groenendaal. Bijvoorbeeld de 
‘vijver van Zocher’.
De Zochervijver is een vijver met oeverbeschoeiing en in 
het midden een eiland met verschillende vegetatie. Een 
zichtlijn loopt over het midden van de vijver. De vijver 
dateert van 1794 (!). De historische waarde ervan moet 
behouden blijven en daarom worden de oevers strak ge-
houden en de beplanting open. De bekende vijver bevindt 
zich aan het einde van de Beukenlaan, het ‘historisch 
gedeelte’ van het Groenendaalse bos.               
                                               Foto: Marenka Groenhuijzen

Zomerbos:
De vijver van Zocher 

Orakels uitgelegd
Heemstede - In de toekomst 
kijken: hoe doe je dat? In de 
oudheid vroeg men de goden 
om raad. Zij antwoordden 
met orakels. De cursus ‘Ora-
kels’ bij WIJ Heemstede gaat 
over de heiligdommen waar 
in de oudheid orakels wer-
den gegeven. Het beroemd-
ste is het orakel van Delfi, 
waar de Griekse god Apollo 

orakels gaf via de Pythia, zijn 
priesteres. Nog steeds is Del-
fi één van de meest indruk-
wekkende heiligdommen van 
het oude Griekenland. Van de 
tempel, waar de priesteres in 
trance raakten, is niet veel 
meer over, de prachtige om-
geving en de vele ruïnes om 
de tempel heen maken dit 
echter meer dan goed. Delfi 
was niet het enige orakel in 
de oudheid. Er waren er meer 

en niet alleen in Grieken-
land. De rijke koning Croe-
sus heeft in de zesde eeuw 
een onderzoek gedaan naar 
de belangrijkste orakels uit 
de oudheid om te zien welke 
het betrouwbaarst was. De 
cursus is bij WIJ Heemste-
de, Herenweg 96, Heemste-
de op maandag van 14 tot 16 
uur vanaf 25 september. Op-
geven: www.wijheemstede.nl 
of 023- 548382.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 16 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:
- Verkeersbesluiten
- Omgevingsvergunningen

De schapen komen weer naar Groenendaal
Komt dat zien! Al weer voor het derde jaar komt 
een kudde van zo’n 100 schapen ons helpen 
bij het onderhoud van het groen in wandelbos 
Groenendaal. Op zondagochtend 20 augustus 
lopen de schapen, begeleid door een herder met 
honden, vanaf circa 9.00 uur vanuit Aerdenhout (bij 
de rotonde Zandvoorterweg) over de openbare 
weg in ongeveer een uur naar Heemstede. 

Route
De kudde volgt de volgende route: 
Zandvoortselaan, station, Leidsevaartweg, 
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 ook dit jaar weer alleen in het 
zuidelijke deel van Groenendaal waar honden niet 
zijn toegestaan. Hier zijn ze tussen 20 augustus 
en 17 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 17 september vanaf circa 9.00 
uur vertrekken de schapen weer uit het bos. Ze 
volgen daarbij dezelfde route als bij aankomst. 

Looproute van de schapen

Melding verwijdering gemeentelijke 
bomen
Bartoklaan 1 abeel, (instabiel, scheef hangend op parkeerdek)
J. Dixlaan 3 essen (essentaksterfte)
Heemsteedse Dreef t.h.v. 235  1 eik (dood)
Kerklaan t.h.v. 58   1 es (dood)
Kohnstammlaan bij pad grasveld 2 kastanjes (kastanjebloedingsziekte)
Lorentzlaan 1 es (essentaksterfte)
Orchideeenlaan t.h.v. 26  1 linde (dood)
Raadhuisplein-Van Merlenlaan 2  eiken uit de rij van 5 naast tuin raadhuis (dunning rijbeplanting)
Coby Riemersmalaan t.h.v. 23 1 els (dood)
Romeinlaan t.h.v. 63 1 robinia (dode kroon)
Dr. Schaepmanlaan t.h.v. 53 1 lijsterbes (dood)
J.P. Strijboslaan bij gazon/water  1 es (dood)
Te Winkelhof  1 haagbeuk (slechte vitaliteit)
Zandvaartkade-Heemsteedse Dreef  1 populier (slechte kroon, takbreuk)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 30 augustus 2017 reageren via gemeente@heemstede.nl of 
telefonisch via 023- 548 57 76. Deze publicatie is een aankondiging van feitelijk handelen, waarop geen 
mogelijkheid tot bezwaar is.



Werk van de Heemsteedse An 
Luthart.

Meester Collectioneur stelt 
expositie samen voor KZOD
Regio - De komende we-
ken heeft Anton Meester, 
befaamd kunstverzamelaar 
uit Amstelveen, op verzoek 
van kunstenaarsvereniging 
KZOD als curator een specia-
le tentoonstelling in de Waag 
samengesteld. Bekend is An-
ton Meester (in de wandel-
gangen betiteld als ‘Mees-
ter Collectioneur’) van zijn 
deelname twee jaar geleden 
aan de College Art Tour. An-

ton kan gekenschetst wor-
den als een gepassioneerd 
verzamelaar van beeldende 
kunst. Zoals de curator het in 
eigen woorden omschrijft: “Al 
zo’n 40 jaar ben ik een soort 
verslaafde.” De herinneringen 
aan zijn jeugdjaren, de aan-
raking van kunst als uit een 
andere wereld speelt in zijn 
beleving een grote rol. 

Voor deze tentoonstelling 

heeft Anton Meester een 
keuze gemaakt uit het werk 
van 6 leden met als thema 
‘Kunst is meer dan wat je 
ziet’. Uitgangspunt daarbij is 
uiteraard zijn eigen smaak en 
voorkeur. “Ik ben gewoon de 
arme tuinman met een came-
ra die kijkt en geniet.” Dit laat-
ste aspect, te weten een bijna 
fotografische benadering van 
de natuur is duidelijk terug te 
vinden in zijn keuze voor de 
werken van An Luthart, Afke 
Spaargaren en fotografe Odi-
le Bosch. Het werk van Lucia 
Bezemer, Lizan van Dijk en 
Willemien Spook kan even-

eens als figu-
ratief geken-
schetst worden. 

De tentoon-
stelling is van-
af donder-
dag 17 augus-
tus t/m zondag 
3 september in 
de Waag aan 
het Spaarne te 
Haarlem 30 te 
bezichtigen. Op 
zondag 20 au-
gustus om 16.00 uur vindt de 
officiële opening plaats. Info: 
www.kzod.nl en Facebook.

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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Kennemeroord, het kappen van een eik, 

wabonummer 185857, ontvangen 2 augustus 
2017

- Spaarnzichtlaan 9B, aanpassing poort in 
erfafscheiding, wabonummer 186325, 

 ontvangen 4 augustus 2017

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen
- Anna Blamanlaan t.h.v. 1, 3, 5, 7, het plaatsen van 

een geluidschutting, wijzigen gebruik grond 
van “groen” naar “wonen” en kappen 3 bomen, 
wabonummer 174442, ontvangen 12 juli 2017

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

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.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Anna Blamanlaan t.h.v. 1, 3, 5, 7, het plaatsen van 

een geluidschutting, wijzigen gebruik grond 
van “groen” naar “wonen” en kappen 3 bomen, 
wabonummer 17442, ontvangen 12 juli 2017

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan het 
college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’

Verleende omgevingsvergunningen
- Wilhelminaplein, aanlegvergunning herinrichting 

Wilhelminaplein i.v.m. archeologische waarde, 
wabonummer 175844, verzonden 11 augustus 
2017

- Amstellaan 1, het plaatsen van een carport, 
wabonummer 178008, verzonden 11 augustus 
2017

- Franz Lehárlaan 129, het plaatsen van een 
overkapping, wabonummer 179576, verzonden 
11 augustus 2017

- Jeroen Boschlaan 23, wijziging dakvorm en 
realiseren 2e verdieping, wabonummer 164147, 
verzonden 11 augustus 2017

- Jeroen Boschlaan 21, wijziging dakvorm en 
realiseren 2e verdieping, wabonummer 164108, 
verzonden 11 augustus 2017

- Leidsevaartweg tegenover nr. 79, 
werkzaamheden uitvoeren aan bestaande 
waterleiding, wabonummer 180036, verzonden 
11 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’

Verkeersbesluiten
Laad- en loshaven Julianalaan
Het wijzigen van de venstertijden van de laad- en 
loshaven in de Julianalaan naar 8.00-11.00 uur. 

Elektrische laadpunten parkeerterrein 
Van der Waalslaan
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen op het 
parkeerterrein naast Van der Waalslaan 25 voor 
het laden van elektrische auto’s.

De volledige tekst van de verkeersbesluiten wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 14 
augustus 2017 zes weken ter inzage in het raadhuis 
van Heemstede. Bent u het niet eens met het 
besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. 
Zie ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.
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