
Tuinenwedstrijd Heemsteder & Nijssen Tuin 
“Hoop dat jullie er plezier aan beleven”
Heemstede - “Geachte redactie”, begint In-
grid Snitker haar mail aan de redactie die een 
groot aantal foto’s begeleidt. “Ik stuur jullie di-
verse foto’s van mijn achtertuin die door mij ie-
der jaar weer een beetje anders word vorm-
gegeven. Veel bloemen en blijvende plan-
ten en ook een paar zitjes maken een tuin 
met veel kleur en vorm. Ik hoop dat jullie er 
plezier aan beleven”, aldus Ingrid. Dat doet 
de redactie zeker. Er bloeit lekker veel in de-
ze tuin, er is gras, tafeltjes met stoelen en de 

muur van de buren is ook bij de tuin getrok-
ken. Het ziet er gezellig uit, deze tuin aan de 
Lanckhorstlaan. We zijn al benieuwd naar de 
vormgeving van volgend jaar! Doet u dan ook 
weer mee?!  Lezers die hun achter- of voor-
tuin (met vijver bijvoorbeeld?) aan het Heem-
steedse publiek willen laten zien, kunnen fo-
to’s sturen naar  redactie@heemsteder.nl   
Vermeld uw adres en schrijf er iets bij over uw 
tuin. Klein of groot, een strak ontwerp of juist 
romantisch met veel bloemen... we willen alles 

zien. De prijzen die het mooie kwaliteitstuin-
centrum Nijssen (Sportparklaan) beschikbaar 
stelt, zijn aantrekkelijk: van €25 tot aan €100 
euro voor diverse categorieën. Doe mee!
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Heemstede – Met zicht op Mooi Heemstede eigenlijk, want de 
foto is gemaakt op grondgebied van Haarlemmermeer. Vlakbij 
gemaal De Cruquius welteverstaan. Het elektrisch pontje in de 
hoofdrol de Stroomboot. De �ets- en voetgangerspont, die hele-
maal op groene stroom vaart. Het veer wordt beheerd door een 
stichting en wordt gevaren en onderhouden door vrijwilligers. 
De overtocht is gratis, aan boord is wel een fooienpotje. Hiermee 
en met gelden van donateurs en sponsors en met subsidie van 
de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer wordt het pontje in 
de vaart gehouden. Jaarlijks maken zo¹n 20.000 mensen gebruik 
van de stroomboot. Meer op: www.destroomboot.nl

Joke van der Zee

Mooi Heemstede (11)

Heemstede - Langzamerhand kun 
je in de vroegere openbare bibli-
otheek en nog vroeger de Dreef-
school, een naam die overigens 
nog elke dag gebruikt wordt, zien 
hoe het wordt. Al eerder maak-
te de oud-wethouder Christa Kui-
per tijdens een vrijwilligersbijeen-
komst de nieuwe naam bekend, ge-

kozen door inwoners van Heemste-
de. ‘PLEIN 1’, zo heet het kindje van 
Christa die best trots mag zijn op 
het nieuwe sociaal cultureel cen-
trum dat ons dorp verrijkt. Archi-
tect Taetske van Dijk van KPG Archi-
tecten tekende voor het ontwerp. 
Een hele uitdaging, want om al die 
wensen van de gemeente in te vul-

len was geen ruimte. Probleem was 
hier ook dat het gebouw een ge-
meentelijk monument is dus mag 
je aan de buitenkant niets veran-
deren, nou, bijna niets. Om meer 
ruimte te maken zijn enkele vloe-
ren gezakt en kon de zolderverdie-
ping volwaardig benut worden. Een 
vondst, alleen mogelijk met de ho-

Plein 1, Bieb en dorpscentrum

Nieuw Sociaal cultureel 
ontmoetingscentrum

ge plafonds. Omdat je dan anders 
tegen de ramen kijkt maar dat is op-
gelost door een vrije ruimte te ma-
ken tussen vloer en raam. 

Alles onder één dak
Links van de hoofdingang aan het 
Julianaplein zit een kleine politie-
post met een aangifteloket. Bin-
nen zie je links de bibliotheek met 
ervoor de Vitaliteitswinkel van de 
Zorgspecialist, de Drive, waar in-
zicht gegeven wordt in de huidige 
gezondheid, motiveren en onder-
steunen naar een leven vol energie. 
De sportleraressen starten elke och-
tend met een sportieve sessie waar 
iedereen aan mee kan doen. U kunt 
een vitaliteitscheck doen en er wor-
den lezingen gehouden. De biblio-
theek loopt door naar boven. Er zijn 
studieplekken, een leestafel met 
heel veel tijdschriften. Willie Cher-
min van WIJ Heemstede vangt ons 
hier op en neemt het kleine liftje 
naar boven waar zij kantoor houdt. 
Doel is om de zelfstandige woon- 
en leefsituatie van senioren te on-
dersteunen. Samen met honderd 
vrijwilligers en zes parttime mede-
werkers. Zoals hulp bij de �nancië-
le administratie en belastingformu-
lieren, vervoer met vrijwilligers, met 
de KOBUS of verre ritten. De socië-
teit op is woensdag. 

Kennemerhart
Het maatschappelijk werk heeft op 
de eerste verdieping hier een kan-
toor en de dagopvang van Kenne-
merhart is hier, zowel de groep van 
de Luifel en van de Lieven de Key-
laan, onder de naam Dreefhart. Zij 
hebben de eerste bijeenkomsten al 
gehad en zijn enthousiast over de 
nieuwe dingen die ze allemaal ont-
dekken. “Mooi” en “prachtig” hoor je 
alom. Er zijn voldoende ruimten be-
schikbaar voor diverse activiteiten. 
Daar valt een lange boomstamta-

fel op, die gemaakt blijkt te zijn van 
hout uit Groenendaal. Je vindt er 
vijf van door het hele gebouw. Op 
de parterre is een restaurant met 
daarachter de speellokalen van de 
kinderopvang Op Stoom. helemaal 
uitgevoerd in kleuren als groen en 
roze. Herkenbaar is nog de trap 
met de houten leuningen, de gra-
nito vensterbanken en sommige 
vloeren. Niet meer herkenbaar is de 
vroeger ruimte onder de dakspan-
ten, waar de Historische Vereni-
ging het archief  had en Hans Krol 
vele uurtjes doorbracht. Ja de ou-
de balken zitten er nog, maar met 
de lichte vloer en veel daglicht is 
het bedompte nu weg. Het beken-
de beeldje van die jongen met bal 
en boek heeft zijn plekje weer bij 
de ingang. Enkele meubelen van 
de vorige eeuw geven in de ruim-
ten voor ouderen een stukje ver-
trouwd beeld terug. Ook de oude 
glas-in loodramen zijn weer terug. 
De beheerder van de gemeente is 
Caroline Kloppenburg, trots laat zij 
maandagochtend de mensen van 
de dagopvang binnen. “Wilt u de 
trap of de lift?” Dagopvang Kenne-
merhart en Drive werkt al, de ande-
ren zijn vanaf 3 september open. 

Ook de volwaardige bibliotheek op 
de drie etages is dan open. De o�-
ciële opening is op 5 oktober.
Ton van den Brink
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dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
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ingezonden brieven worden niet 
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redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.
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ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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de Heemsteder
De huizenrij 34 tot en met 48 
stamt uit de begin jaren 20 van 
de vorige eeuw, waarvan Zand-
voortselaan 34 al heel lang be-
staat als �etsenwinkel. Woon-
huis 36 is in 2008 toegevoegd 
aan de rijwielwinkel. Op nr. 36 
zat o.a. Hoveniersbedrijf Tom 
Vosshard. Toch werden er niet 
altijd �etsen verkocht op nr. 34. 

Als eerste ondernemer was daar 
Van Breemen’s Brandsto�en-
handel, weliswaar een Haarlems 
bedrijf, maar had een ‘aanzeg-
shuis’ in Heemstede op ‘Zand-
voortschelaan 34‘. Zeker tot 
april 1930 adverteerden ze met 
o.a. Anthraciet. Op 29 april 1930 
lezen we dat op Zandvoortsche-
laan 34 vis verkocht wordt door 

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (10)

Kerkdiensten

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede
www.petrakerkheemstede.nl

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur. Welkom!

H.Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

www.parochiesklaverblad.nl

Donderdag 16 augustus 9u. 
Eucharistieviering. 
Past. R. Verhaegh.

Zondag 19 augustus 10.30u. 
Eucharistieviering. 

Past. J-J. van Peperstraten
Samenzang

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

www. parochiesklaverblad.nl 

Zo. 9.15 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof 
Di.   9.00 uur H.Mis  
Wo. 10.00 uur H.Mis 
Vr.  19.00 uur H.Mis

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 
Aerdenhout

www.adventskerk.com

Zondag 19 augustus, 
aanvang 10u. Prof. Dr. 

M.A. Smalbrugge (Haarlem)

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

www.rafael-nehemia.nl

Zondag 19 augustus geen dienst
vanwege de zomervakantie

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek
www.pkntrefpunt.nl

Zondag 19 augustus: 
ds. Arie Molendijk (Oude Kerk). 

Gez. Dienst

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede
www.pknheemstede.nl

www.kerkpleinheemstede.nl

Zondag 19 augustus, 10u.
Oude Kerk: ds. A. Molendijk, 

gezamenlijke dienst.

Hervormd 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

www.hervormdpknbennebroek.nl

Zondag 19 augustus om 10u. 
Ds. D. Verboom

Woensdag 22 augustus  om 
19.30u.

Zomerzangavond met bekende 
en minder bekende liederen

De nu foto van Harry Opheikens is van 4 augustus 2018. 

Zomerpoëziewedstrijd
Heemstede - Via het e-mailadres van de redactie (redactie@
heemsteder.nl) komen veel inzendingen binnen voor de poëzie-
wedstrijd die deze krant samen met boekhandel Blokker organi-
seert. Ook niet-digitale inzendingen komen tot ons, zoals deze 
bijdrage van H. Huijser. Post ontvangen, gebracht door de post-
bode, heeft toch ook wel wat! Een alleraardigste inzending deze 
week, actueel zelfs, gesproken over bosbranden en lange �les. 
Bent u ook geïnspireerd? Ook al is de zomerhitte op vakantie en 
zijn de temperaturen meer ‘Hollands’, dan weet de ware dichter 
er toch nog ‘warm’ over te schrijven. Doe mee! Gebruik niet meer 
dan 16 regels en verbindt de schrijverij aan het thema ‘Zomer’. 
Het allerfraaiste gedicht beloont de jury met een boekenbon van 
€50, beschikbaar gesteld door boekhandel Blokker. 

Zomerdag
Een zomerdag telt vele uren
De zon wordt vast ontzettend moe
Aan slaap komt zij nauwelijks toe
Hoe kan zij dit zo lang verduren?

Het volk blijkt geheel losgeslagen
In �les perst het zich naar ’t strand
En bos en heide staan in brand
Wie kan ’t motorgeronk verdragen?

Maar ’s avonds keert de rust dan weder
En men ontsteekt de barbecue
De wijn vloeit en de sfeer wordt teder

Ook de natuur ademt weer stilte
Terwijl een merel kwinkeleert
Valt nevel in, gepaarde met kilte

H. Huijser, Merwedeplantsoen, 
Heemstede

Regio - Tijdens de zomeracade-
mie van The International Hol-
land Music Sessions (TIHMS) ge-
ven zeer getalenteerde jonge 

22 en 29 augustus
Zomeravondconcerten in 
Lutherse Kerk Haarlem 

‘Vischhandel Fa. M. Bok & Co’. 
Een jaar later wordt op 30 mei 
1931 de ‘Wijn- en gedistilleerd-
handel Bloemenhove’ van dhr. 
F.W. Engel geopend, die weer 
bekend was van ‘De Oude Beuk’. 
Een liter Jonge Jenever kostte 
toen �.3,00. Heel lang heeft de-
ze winkel er niet gezeten want 
in augustus 1936 vestigde J.A. 
Sleeman zich op het adres. Hij 
startte daar Rijwielmagazijn 
‘ACO’. Binnenbanden waren 
toen 29 cent. Gaandeweg breid-
de zich dat uit naar ‘Rijwielhan-
del en reparatie-inrichting J.A. 
Sleeman’. Jacobus Anthonius 
Sleeman overleed op nog jonge 
leeftijd (59 jaar) op 27 mei 1952. 
De naam J.A. Sleeman bleef wel 
voortbestaan in de naam van 
de winkel. Brom�etsen kwa-
men er ook bij: ‘Brom�ets- en rij-
wielhandel J.A. Sleeman’ aldus 
het adressenboek van 1966. De 
�etswinkel zat er tot 1976. Daar-
na is op 1 augustus 1976 de fa-
milie Hart begonnen. De toenfo-
to is uit dat jaar en komt uit het 
archief van Patrick Hart. Lang 
was het ‘Joop en Zonen Hart Rij-
wielen’, maar inmiddels is het 
Rijwielspecialist Hart’.

Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben dan 
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook 
zijn we op zoek naar beeldmate-
riaal. Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heem-
steder).

musici concerten in de Luther-
se Kerk aan de Witte Herenstraat 
22 in Haarlem, aanvang 20.30 uur. 
Op woensdag 22 augustus spelen 
pianiste Natsumi Ohno (Japan) 
en violiste Sara Göbel (Duitsland) 
werken van Leoš Janáček, Robert 
Schumann en Johannes Brahms. 
Na de pauze is het de beurt aan 
pianiste Olga Albasini (Spanje). 
Zij speelt stukken van Ludwig van 
Beethoven, Claude Debussy en 
Sergej Proko�ev. Op woensdag 
29 augustus treedt het Russische 
Bell Trio op. Het trio werd in 2016 
opgericht. De leden zijn: Alla Be-
lova (piano), Ekaterina Glazova 
(viool) en Anna-Lucia Costiuc (cel-
lo). Ze zijn alle drie winnaars van 
internationale solo competities. 
Ze spelen werken van Ludwig van 
Beethoven, Joaquín Turina en Jo-
hannes Brahms. Kijk voor het vol-
ledige programma van alle TIHMS 
concerten op www.tihms.com. 
Toegangsprijs €18,- ,CJP/Jonge-
ren tot 30 jaar €9,- ,kinderen tot 
en met 12 jaar kunnen gratis naar 
binnen. Kaarten via de website 
(www.tihms.com/concerten) of 
voorafgaand aan het concert, aan 
de zaal.

Regio - Schildert, tekent, boet-
seert u, maakt u mozaïek of wilt u 
graag iets leren? Sinds 1984 orga-

Open Dag op 25 augustus
Zin in een leuke cursus? Kom naar 
Creatief Centrum Bennebroek

uw (nieuwe) hobby. Wilt u zelf-
standig aan de slag dan kunt u te-
recht op maandagmiddag in het 
Open Atelier. In de zomermaan-
den kunt u tevens het Atelier op 
vrijdagochtend bezoeken. Op za-
terdag 25 augustus van 11.00 tot 
15.00 uur uur organiseert het CCB 
de jaarlijkse Open Dag met de-
monstraties en informatie over 
de cursussen. Wees welkom! Bent 
u geïnteresseerd? Alle informatie 
over het cursusaanbod voor het 
komend seizoen en het aanmel-
den vindt u op www.creatiefcen-
trum.nl. Het telefoonnummer van 
de cursistenadministratie is 06-
46575907.

niseert het Creatief Centrum Ben-
nebroek (CCB) creatieve cursus-
sen voor kinderen en volwasse-
nen. Voor kinderen is er het Kin-
deratelier tekenen/schilderen en 
keramiek. Docent Lidia Larssen 
geeft al vele jaren schilderlessen. 
Maartje Hinse gaat vanaf septem-
ber het Kinderatelier keramiek 
begeleiden. Zij is een jonge en-
thousiaste docent afgestudeerd 
aan de Gerrit Rietveld Academie.
Het CCB is gevestigd in Het Tref-
punt, middenin Bennebroek. Het 
is een kleinschalige organisatie 
met enthousiaste docenten. De 
cursussen met veel individuele 
begeleiding zijn voor beginners 
en gevorderden. In een ontspan-
nen sfeer maken de docenten u 
wegwijs in nieuwe technieken en 
helpen u graag verder op weg in 
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Heemstede – Vitaminstore op de 
Heemsteedse Binnenweg 19 is 
een gemoedelijke en laagdrem-
pelige winkel. In de zaak zijn vita-
minesupplementen te koop, waar 
de naam van de winkel naartoe 
verwijst. Maar bovendien vind je 
hier veel andere artikelen die de 
gezondheid bevorderen, op ge-
bied van voeding maar ook voor 
huid- en lichaamsverzorging bij-
voorbeeld. Alle producten zijn te 
herkennen aan de bekende groe-
ne ‘V’. Vitaminen zijn broodno-
dig en als je er zelf niet genoeg 
van binnenkrijgt door omstan-
digheden is Vitaminstore de sto-
re voor jou en je kind. Want spe-
ciale kind- en babyproducten zijn 
er ook. En ben je fanatiek spor-
ter? Ook dan kun je zo nu en dan 
wat extra’s gebruiken. In de win-
kel ben je van harte welkom – er 
is zoveel te zien! Maar bekijk de 

site ook eens: www.vitaminstore.
nl  Je kunt niet alleen produc-
ten bestellen maar ook live chat-
ten als je vragen of advies (nodig) 
hebt. Intussen zijn er al 35 Vita-
minstore’s in Nederland!
Bij die in Heemstede tref ik afge-
lopen vrijdag, naast store manan-
ger Marianne Mooij, Diane Dijt. 
Zij heeft een praktijk voor na-
tuurgeneeskunde en biedt diver-
se behandelingen aan voor uit-
eenlopende problemen als huid-
klachten, migraine en allergieën. 
Zij is van plan regelmatig een in-
loop te gaan houden in Vitamin-
store Heemstede. Handig te we-
ten, vraag maar raak! Zij is op za-
terdag 22 september van 11.00 
tot 16.00 uur in de Vitaminstore 
aan de Binnenweg. Vitaminstore 
is bereikbaar via: 023-5473590.

Joke van der Zee

Vitaminstore Heemstede, 
meer dan vitaminen

Joke van der Zee op bezoek bij Marianne, manager van de Vitaminstore.

Marianne (links) van de Vitaminstore en Diane 
(praktijk natuurgeneeskunde).

In de slepende zaak betre� en-
de de Overweg Alverna heeft 
de rechter van de Haarlemse 
rechtbank gemeend de knoop 
te moeten doorhakken ten 
gunste van ProRail en de be-
woners van het Laantje en  de 
spoorwegovergang afgesloten 
te laten.

Een te betreuren uitspraak 
voor onder andere de bewo-
ners van de aanpalende Ge-
leerden- en Rivierenwijk. De 
kans bijvoorbeeld voor met 
name voetgangers om via de 
nieuwe veilige ontsluitings-
weg station Heemstede te be-
reiken is vrijwel bekeken. He-
laas is er niet gekozen voor 
een èn/èn oplossing: èn open-
houden van de overweg èn er 
een veilige situatie van maken 
door middel van bijvoorbeeld 
een eenvoudig voetgangers-
tunneltje of beveiliging met 
spoorbomen zonder bellen 
(om de bewoners van de Laan 
tegemoet te komen) voor niet 
gemotoriseerd verkeer.
Jarenlang hebben ProRail en 
de bewoners van het Laantje 
onder één hoedje gespeeld 
met het afsluiten van alle toe-
gangswegen, nadat de spoor-
wegovergang openbaar ver-
klaard was door de hoog-
ste rechter èn de gemeente 
Heemstede in 2015. De belof-
te van ProRail en de bewoners 
van het Laantje om de hek-
ken pas te verwijderen als echt 
blijkt dat de overweg de� nitief 
gesloten zal blijven is regel-

rechte chantage geweest. De 
gemeente Heemstede bleef 
aan de zijlijn staan en keek toe 
en liet het de Fietsersbond en 
Wandelnet lekker uitvechten. 
De uitspraak van de rechter is 
dubieus met het argument van 
veiligheid boven recreatief ge-
bruik. Iederéén is voor veilig-
heid op het spoor.
Terugkijkend op de hele a� ai-
re durven wij te stellen dat het 
pure onwil van ProRail is ge-
weest om voor alle partijen 
een constructieve oplossing te 
vinden. De verdeel- en heers-
politiek , ook door de bewo-
ners van het Laantje die zich 
in hun woongenot (!) bedreigd 
voelden, heeft alleen maar tot 
geldverslindende rechtszaken 
geleid. Daar had een mooi tun-
neltje van gebouwd kunnen 
worden en was de � jne toe-
gang tot de fraaie natuur van 
het Laantje, ook voor een om-
metje voor de oudere bewo-
ners van de achterliggende 
wijken, behouden gebleven.
De kans bestaat dat de Fiet-
sersbond en Wandelnet na 
deze beslissing naar de Hoge 
Raad stappen. In dat geval roe-
pen we de belanghebbende 
bewoners van de gedupeer-
de wijken op hun steun expli-
ciet kenbaar te maken. In wel-
ke vorm dat zal zijn wordt dan 
nog bekendgemaakt.

Maaike Vrugt namens Actie-
groep Overweg Alverna Open
A. Pels namens bewoners Ge-
leerdenwijk

We krijgen nieuwe buren op 
de Von Brucken Focklaan 18. 
Om te beginnen vijf of zes 
maar het kunnen er wel twin-
tig worden. De keuken wordt 
al verbouwd. De slaapkamers 
krijgen later een opknapbeurt. 
Het is altijd � jn om leegstand 
weer bewoond te zien worden. 
Alleen werden we niet veel wij-
zer na het lezen van de brief 
die een tijdje op de voor- en 
achterdeur zat. Wie komen hier 
nou wonen? Zowel gemeente 
Heemstede, Welzijn Ouderen, 
de verhuurder van het pand, 
de beheerder en Componis-
tenBuur weten van niets. Er 
wordt gezegd dat er mensen 
komen wonen die moeten le-
ren zelfstandig te leven, voor-
dat ze naar een eigen woon-
ruimte kunnen verhuizen. In 

Heemstede? Sociale huur? 
Waar dan?
Waar de nieuwe buren nu wo-
nen? In GGZ-instellingen in de 
regio. GGZ desgevraagd: “Voor 
psychische klachten. Psycho-
se, autisme, ADHD, automu-
tilanten, in alle combinaties. 
Nee, niet echt verslaafd, maar 
wel afhankelijk van medicij-
nen. Nee, geen nachtbegelei-
ding. Ze moeten zelfstandig 
worden. En mocht er overlast 
zijn of sprake van een psycho-
se of anderszins, dan kunt u al-
tijd bellen. Dat hebben we ook 
gezegd tegen de directeur van 
de basisschool hiernaast.”

Er wordt nagedacht over een 
platform voor buurtbewoners. 

Ems Post, Heemstede.

LEZERSPOST

Overweg Alverna 
defi nitief gesloten?

Welkom nieuwe buren
Heemstede - Egelopvang in 
Haarlem is dringend op zoek 
naar collectanten voor de col-
lecte in Heemstede die plaats-
vindt in de week van 27 augustus 
tot en met 1 september. Egelop-
vang Haarlem en omstreken is ac-
tief in de gemeenten. Heemstede, 
Bloemendaal, Zandvoort, Haar-
lemmermeer, Velsen, Hillegom 
en  Haarlemmerliede/Spaarnwou-
de. “Wij hebben collectanten heel 
hard nodig. De opbrengst van de 
collecte vormt de belangrijkste in-
komstenbron voor ons om zo hulp 
te blijven geven aan de egels  in 
Haarlem e.o.”, aldus het secretari-

aat van de stichting. Meer infor-
matie over de Egelopvang: www.
egelopvanghaarlem.nl

Egelopvang zoekt 
dringend collectanten

Regio - 2018 is door Vogelbe-
scherming Nederland uitgeroe-
pen tot het Jaar van de huiszwa-
luw om extra aandacht te vragen 
voor deze bedreigde vogelsoort. 
De Vogelwerkgroep Zuid-Kenne-
merland telt de huiszwaluwen-
nesten in Zuid-Kennemerland 
en Haarlemmermeer. Die nest-
jes bouwen de vogels heel kun-
stig met klei tegen de gevel van 
huizen en boerderijen. De tellers 
kunnen nieuwe broedlocaties ge-
mist hebben. De Vogelwerkgroep 
roept daarom iedereen op nestlo-
caties door te geven.
De laatste jaren schommelt het 
aantal bezette nesten rond de 
600 á 700. Het resultaat van de 
telling dit jaar, laat in de meeste 

gebieden een gunstig beeld zien. 
Maar rond Santpoort en in Vel-
sen is de populatie geslonken. In 
Haarlemmermeer en de Bollen-
streek zijn de aantallen juist � ink 
hoger.

Oproep
Weet u plekken waar huiszwa-
luwen dit jaar hebben gebroed? 
Geef dan het aantal nesten en 
het adres door aan de Vogelwerk-
groep via j.stuart@planet.nl. Huis-
zwaluwen zijn te herkennen aan 
hun staalblauwe bovenkleed, 
witte onderzijde en witte stuit. De 
laatste jongen vliegen rond deze 
tijd uit. Nesten van boerenzwalu-
wen (altijd in een schuur), hoeft u 
niet door te geven.

Nestlocties van de huiszwaluw 
tellen, doe je mee?

Twinkle, twinkle little star
Hierbij stellen we Twinkle aan 
je voor: een hondje die, zoals 
zoveel dieren, vanuit het bui-
tenland hier naar toe is ge-
komen voor een beter leven. 
En voor Twinkle was alles be-
ter dan de vorige plek waar ze 
woonde. Ze heeft daar een heel 
nare ervaring met een man ge-
had. Zo erg dat ze doodsbang 
voor mannen is geworden. Dus 
gaan we helaas discrimine-
ren: de nieuwe baas van Twin-
kle moet echt een vrouw zijn. 
Maar wel een vrouw die haar 
mannetje staat. Twinkle heeft 
namelijk bedacht dat aanval de 
beste verdediging is. Ze wil dus 
nog wel eens uitvallen naar an-
dere honden en naar mannen. 
In het asiel zijn de verzorgers 
natuurlijk met Twinkle aan het 
trainen. Zo heeft ze al iets be-
ter geleerd om uitgelaten te 
worden met meerdere hon-
den. Zolang ze haar met rust 
laten en niet te opdringerig zijn gaat dat best goed. Twinkle is bij 
ons korte tijd geplaatst geweest en ging toen door de duidelijke 
regels erg goed vooruit. Ze kwam zelfs naar de puberzoons om 
te knu� elen. Onze training werd op de nieuwe plek doorgezet 
en dat had resultaat. Helaas kreeg de nieuwe eigenaar van Twin-
kle problemen met haar gezondheid en kon daardoor niet lan-
ger voor de hond zorgen. Een verdrietige situatie voor iedereen. 
We gunnen Twinkle allemaal een herkansing bij een vrouw die 
ervaring heeft met onzekere honden en het � jn vindt om dit 
hondje verder te begeleiden. Twinkle kan prima alleen thuis zijn 
en is een enorme fan van knu� elen. Als ze eenmaal gewend is 
doet ze echt alles voor je!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met: Jacquelien Veldhoven / T 023 571 3888 / 
jacquelien.veldhoven@dierenbescherming.nl

Haemstede Barger maakt 
kennis met ‘Archery Tag’
Heemstede - Team Sportservice 
heeft de laatste week voor de zo-
mervakantie diverse sportactivi-
teiten op de Haemstede Barger 
georganiseerd. Leerlingen uit klas 
2 hebben dinsdag 10 juli een les 
van (S)Cool on Wheels gehad, op 
donderdag 12 juli heeft klas 1 een 
clinic Archery Tag gevolgd.

(S)Cool on Wheels
(S)Cool on Wheels is een voorlich-
tingsproject waarbij een docent 
jongeren in laat zien hoe het is om 
een handicap te hebben. Ze erva-
ren zelf hoe het is om in een rol-
stoel te zitten en gaan met elkaar 
de uitdaging aan tijdens een potje 
rolstoelbasketbal. Vooraf aan het 
praktijkgedeelte is een theorieles 

gegeven waar de docent over zijn 
handicap heeft verteld, indruk-
wekkende voorbeelden heeft ge-
geven en interessante � lmpjes 
heeft getoond. Aan de hand daar 
van zijn de leerlingen met elkaar 
in discussie gegaan over hoe het 
is om met een beperking te leven.

 Archery Tag
De leerlingen van klas 1 (bijna 
60 leerlingen) hebben met een 
nieuwe en hippe beweegactivi-
teit kennisgemaakt: Archery Tag. 
Dit is een combinatie van trefbal, 
paintball en boogschieten. Op de-
ze ludieke manier probeert Team 
Sportservice jongeren een nieu-
we sportieve ervaring op te laten 
doen.

SPORT 2000 Open Tennistoernooi
Negen dagen bomvol 
gezelligheid bij TV HBC
Heemstede - Het is weer gedaan! 
De Open Toernooi Commissie 
van Tennisvereniging HBC kan te-
rugkijken op een gezellig en ge-
slaagd Open toernooi. De � na-
ledag alleen al trok een enorme 
stroom toeschouwers die geno-
ten van de mooie � nale partij-
en. In de singel categorie 4 won-
nen Chantal Verzijlberg en Mike 
Moojen de eerste prijs.  Tijdens de 
prijsuitreiking werd er onder de 
bijna 300 deelnemers een E-bike 
verloot.

Niet alleen de � naledag had veel 
belangstelling. Tijdens de warme 
avonden eerder in de week was 
het goed toeven op het terras van 
de tennisvereniging. Op de Gam-
ba-Samba avond van vrijdag 10 
augustus genoten, ondanks de 
regen, maar liefst 80 gasten van 
een heerlijke gamba maaltijd. Om 
dit allemaal te realiseren draaide 
het vrijwilligersapparaat van Ten-
nisvereniging HBC de afgelopen 

weken overuren. Gezellig toch! 
Volgend jaar weer!

De toernooicommissie en de voor-
zitter bereiden zich voor op de prijs-
uitreiking.





“Een paar jaar geleden wa-
ren wij al eens zo gelukkig om 
de wedstrijd te winnen”, ver-
telt B. Van der Linden uit de 
Alberdingk Thijmlaan. Ook 
nu is de tuin weer prachtig…
Van den Linden: “Toen wij in 
1989 dit huis kochten kregen 
wij van mijn schoonvader een 
bron, geslagen op ca. 30 me-
ter diepte, cadeau. Bovendien 
ook nog een aangesloten op 
een sproei-installatie voor de 

voor- en achtertuin. Ach, was 
zijn verhaal altijd handig voor 
het geval het wat droger is. 
Helaas heeft mijn schoonva-
der de zomer 2018 niet meer 
mee kunnen maken want, 
zoals je ziet, houden wij het 
heerlijk groen. De omgeving, 
die niet weet dat wij hier geen 
drinkwater verspillen,kijkt 
ons wel een wat vreemd aan, 
maar bij deze; het is gewoon 
grondwater.”

Annewiek Reijmer uit de Pie-
ter de Hooghstraat stuurt de-
ze foto’s. “Onze tuin is het re-
sultaat van 32 jaar lang ‘slim 
tuinieren’. Slim, omdat naast 
een drukke baan, het tui-
nieren op de tweede plaats 
komt, ik optische trucjes toe-
pas om de tuin groter te laten 
lijken. En als het gras er maar 
verzorgd uitziet. De tuin is 
een ‘lege plek om te blijven’ 
(gedicht van Rutger Kop-
land) en niet alleen voor ons. 
De vogels, hommels, vlin-
ders en de poes van de buren 
zijn welkom. Natuurlijke orde 
met zo min mogelijk stenen 
en vooral het hele jaar door 
iets te beleven. In het voor-
jaar de bollen die door een 
weken lang wit bloeiende in-
heemse bodembedekker op-
komen (gekocht in de Hey-
manshof). De heerlijke lucht 

van de klimmende Hortensia, 
waar ik soms ’s winters naar 
kan verlangen. En dan, in de 
ochtendschaduw, de oplich-
tende witte rozen (Sneeuw-
witje), Floxen, Kalimeris,  op-
gevolgd door de witte Hibis-
cus en als laatste de heerlijk 
geurende Zilverkaars (Cimici-
fuga), die samen met de gras-
sen het begin van de herfst 
inluiden.

Ik wilde graag dichtbij huis 
een knal geel, oranje, ro-
de border, maar omdat de 
Echinacea en Helenius na de 
winter niet zijn teruggeko-
men, staat er nu voorlopig 
een pot met rode geranium. 
Samen met een pas cadeau 
gekregen witte Delphinium, 
is het  genoeg mooi. Het leu-
ke van tuinieren is dat het 
nooit af is…”

“Deze volkstuinen huur ik op 
de Mansppadlaan, het is mijn 
grote genot ieder jaar op-
nieuw is het een sprookje”, 
aldus Trudy Polman. Trudy is 
graag op de tuinen en weet 
alle planten die er in staan. 
“Wat heerlijk is dat de bijen 
en hommels als zweefvlie-

gen allemaal om je heen zoe-
men… De kikkers in de vijver 
plonzen en de vogels zingen. 
Dan de zwanen die met hun 
jongen langs de tuin zwem-
men… Dit alles wil ik delen 
met de inwoners van Heem-
stede”, zegt Trudy. We kijken 
graag mee!

“Hierbij wat foto’s van on-
ze tuin aan de Zernikelaan 
in Heemstede”, vertelt de fa-
milie De Vries. “Een heerlijke 
tuin aan het water bevolkt-

door vele hortensia¹s, appel-
bomen en een uitbundige 
druivenstruik. Het is
er heerlijk toeven”. Dat lijkt 
ons ook.

“Enthousiast geworden door 
de leuke stukjes in deze krant 
ben ik meteen foto’s gaan 
maken van onze oude, maar 
ook weer jonge tuin”, begint 
Han Robanus. Met Ria is hij 
nog geen jaar geleden neer-
gestreken vanuit de grote 
stad (je weet wel) en ze heb-
ben hun stempel al gezet op 
de aanwezige tuin! Trots zijn 
ze op de rode esdoorn en 
rotstuin met vijvers met, jaja, 
alweer visjes. “De waterplan-
ten houden ze uit het zicht 
van de vaste gast, de reiger, 

die onze vorige aanwinsten 
heeft verzwolgen. We wach-
ten af. De merels hebben in 
een boom hun kroost goed 
verzorgd. Wie weet komen 
ze volgend jaar weer terug, 
en dan ook de pimpelmees-
jes. Die hadden het vogel-
huisje wel ingericht met mos 
en veertjes, maar ze vonden 
het blijkbaar toch geen ide-
ale plek. Het huisje hebben 
we nu verplaatst, dus wie 
weet… Fijne zomer in mooi 
Heemstede!” Aldus Han en 
Ria uit de Einthovenlaan.

Winnaar van enkele 
jaren geleden

Slim tuinieren...

Tuinenwedstrijd Heemsteder & Nijssen Tuin 

Hobbytuin aan de
Manpadslaan

Bevolkt door veel
hortensia’s

Neergestreken vanuit 
de ‘grote’ stad
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Heemstede - Het was rondom de Dagbesteding van de Hartekamp 
Groep aan de Vossenlaan 1 een beetje een kale boel… Nu ziet het er 
een stuk vrolijker uit. Het terrein is leuk aangekleed met bankjes en 
potten met bloemen. De omgeving op het Hartekamp Groep terrein 
is al prachtig groen, en nu is het ook op het dagbestedingsterrein he-
lemaal een prachtige oase. De cliënten en medewerkers zijn ontzet-
tend blij met de nieuw aangelegde tuintjes. Nu kunnen ze heerlijk bui-
ten op het nieuwe meubilair zitten. Vooral de schommelbankjes en 
de boombank zijn populair bij de cliënten. Je kunt lekker in de zon 
gaan zitten en genieten van al die mooie kleuren. En als het te warm 
wordt, dan lekker in de schaduw onder de boom waar de eekhoorn-
tjes naar hartenlust in klimmen. Nu maar hopen dat het nog heel lang 
mooi weer blijft.

Eerst kale boel, nu prachtig opgeknapt 
bij dagbesteding Hartekamp Groep

Afgelopen vrijdag stak ik mijn 
neus eens buiten Heemstede. 
Geen Podia Heemstede of Thea-
ter Haarlem deze keer, maar een 
kort bezoek aan Londen om een 
optreden van Samantha Fox bij 
te wonen en met de fotocame-
ra vast te leggen. Samantha Fox 
is een Engelse zangeres die fu-
rore maakte met enkele tophits 
in de jaren tachtig. Het grootste 
deel van haar succes heeft ze ech-
ter niet aan haar zangkwaliteiten 
te danken. Zij weet zichzelf des-
ondanks op grootse wijze op de 
voorgrond te bewegen. Haar op-
treden boezemt overdadige glit-
ter, glamour en een vleugje or-
dinair in. Met de fotocamera in 
de aanslag, had ik een plaats pal 
naast de catwalk van het podium 
gekregen, waar zij amper 30 cen-
timeter van mij optrad en af en 
toe oogcontact zocht. Het ging er 
vooral om in Engeland mijn Brit-
se vrienden weer eens te zien en 
dat was best gezellig. De volgen-
de dag keerde ik terug naar het 
vliegveld London Luton om met 
Easy Jet naar huis te vliegen. Al-
le airports geven zo’n beetje een 
eender beeld in deze vakantie-
tijd. Een mensenmassa van heb 
ik jou daar met lange wachtrijen 
bij de incheckbalies, lange wacht-
rijen bij de security en overvolle 
bevuilde toiletten. Echt het ont-
spannen vakantiegevoel. Na de 
security mag je even bijkomen 
op een promenade van verlei-
ding die tax free heet, een Hof 
van Eden met allerhande luxe ar-
tikelen, inclusief verkopers die 
om je heen kronkelen en je naar-
stig proberen deze verleidings-

vruchten aan te reiken. Hier word 
je verplicht doorheen geleid: een 
andere route richting de gate met 
een chronisch tekort aan zitplaat-
sen is er niet. Na al dit gejakker 
ben je inderdaad snel aan vakan-
tie toe. Het is nog net even de zu-
re appel waar je doorheen moet 
bijten, een soort eindexamen dat 
je moet doen voordat je echt va-
kantie mag houden. Bij de gate 
zit je dan te wachten tot je aan 
boord mag. Het valt me altijd op 
als je gaat boarden dat de gehele 
meute opstaat: iedereen wil dan 
als eerste aan boord. De angst dat 
het vliegtuig zonder jou gaat ver-
trekken is op menig panisch ge-
zicht af te lezen. 

Tegen betaling van een meer-
prijs kun je bij Easy Jet ‘spee-
dy boarding’ kopen, zodat je als 
eerste aan boord mag. Kenne-
lijk had een Nederlands gezin dat 
gedaan. Het probeerde zich met 
een scala aan trolleys wild een 
weg naar voren te wurmen. Dat 
wekte nogal wat verontwaardi-
ging op bij het Britse publiek, dat 
gewend is om altijd keurig in de 
rij te wachten. Speedy boarding 
haalde deze keer op Luton Air-
port weinig uit. De gate was ta-
melijk klein en had een trap in 
een relatief klein trappenhuis 
naar het platform toe, waar het 
vliegtuig klaarstond. Daar ston-
den we dus met z’n allen, vast in 
een claustrofobisch trappenhuis, 
waar je je achterwerk niet kon ke-
ren, met of zonder speedy boar-
ding. Het moment dat je je be-
seft waar de Engelse uitdrukking 
‘trapped’ vandaan komt...

Zomercolumn Bart Jonker

Speedy boarding

Foto: Samantha Fox

Heemstede - Een lezeres woon-
achtig aan de Molenwerfslaan 
wees ons op de typische aanleg 
van een mini-parkeerplaats. On-
langs zijn er extra parkeerplekken 
bijgekomen, een welkome aan-
winst, zegt de laanbewoonster. 
“Maar”, laat ze in een e-mail we-
ten, “De gemeente heeft in de mid-
denberm van de laan tweeënhal-

ve parkeerplek gecreëerd waar dus 
nu drie auto’s terecht zouden moe-
ten kunnen. Het is hier normaal al 
een crime om te parkeren.” Een-
maal de situatie aanschouwd is het 
inderdaad een krachttoer om met 
een hedendaagse SUV op dat hal-
ve plaatsje in te parkeren. Of is die 
plek alleen voor Mini¹s bestemd?
Foto: Bart Jonker)

Parkeerplaats speciaal 
voor een mini-auto?

scouts (10-14 jaar) kampeerde in 
Baarn, en de sherpas (14-18 jaar) 
zaten een week in Brexbachtal 
(Duitsland). De welpen hebben 
de smurfen geholpen hun eigen 
huisjes weer terug te vinden. Ze 
hebben de highland games ge-
speeld bij Potige, een smurfen-
huis gemaakt bij Klussmurf en 
cakejes gebakken bij Smulsmurf. 
Ook hebben ze zich vermaakt 
met o.a. een hike, laserbaan, wa-
terpistolengevecht en uiteraard 
een bonte avond! De sherpa’s 

Meiden van scouting WABO hebben 
een geweldig leuk zomerkamp

hebben de regio van hun verblijf 
in Duitsland verkend. Ze hadden 
enorm warm weer, maar hebben 
zich niet tegen laten houden. Ze 
hebben o.a. de klimroute tussen 
de bomen van Kletterwald Sayn 
afgelegd, zijn naar de dierentuin 
geweest en een dropping gedaan 
samen met een scoutinggroep 
de Vliegende Pijl, ze zijn Koblenz 
in geweest en hebben lekker af-
gekoeld in het zwembad! Het 
nieuwe seizoen begint met het 
Girl Power Event op zaterdag 15 
september. Alle meiden vanaf 6,5 
jaar zijn welkom om van 13:00 tot 
16:00 gratis mee te komen doen. 
Kijk voor meer informatie op fa-
cebook.com/scoutingwabo of op 
www.waboscouting.nl

Heemstede - De zomervakan-
tie is inmiddels al op de helft, en 
alle meiden van scouting WABO 
Heemstede zijn weer terug van 

hun zomerkamp. De welpen (6-10 
jaar) zijn dit jaar naar Oegstgeest 
geweest, waar ze een smurfach-
tigleuk kamp hebben gehad. De 
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CAR – Commissie 
Aangepast Roeien
Daarmee begon voor Edith 
Schopman in 1994 het meehel-
pen bij aangepast roeien. Roei-
en met geïnteresseerde en ge-
motiveerde roeiers die door hun 
stoornis in de categorie aange-
past roeien vallen. Bram en Riek 
Jongh Visser namen de organi-
satie voor hun rekening. Het be-
gin was er maar aangepast roei-
en kwam pas goed van de grond 
tijdens de Nationale Roeitocht 
in 1997 georganiseerd door het 
Spaarne. Tropisch heet weer die 
dag, het leek de zomer van 2018 
wel, met veel roeiers en vrijwil-
ligers op de been en op het wa-
ter. Een topdag voor de Neder-
landse roeivalidatie op het Spaar-
ne in Heemstede met roeiers uit 
het hele land. Maar hoe zetten we 
aangepast roeien breder neer bij 
Het Spaarne? Koos van der Lin-
den vormde vervolgens een klei-
ne commissie met Edith als voor-
zitter. Koos beloofde alle steun en 
werd secretaris en penningmees-
ter tegelijk (met algemene stem 

van hem zelf!). Doel was om men-
sen met een beperking te inte-
greren in de vereniging. Iedereen 
moeten kunnen roeien als je hem 
of haar de techniek van het roei-
en kan bijbrengen. Koos en Edith 
vulden elkaar goed aan en heb-
ben samen 12,5 jaar roeivalidatie 
op het Spaarne op de kaart gezet. 
Bij aangepast roeien spelen ei-
genlijk twee doelen een grote rol: 
stap voor stap proeven halen en 
roei evenementen beleven. Sa-
men naar een andere vereniging 
om daar als groep te roeien, mee-
doen aan dagtochten, roeiwed-
strijden e.d..
Bärbel, coördinator van de Ko-
ninklijke Roeibond Nederland, 
leerde de Spaarne vrijwilligers 
hoe instructie moet geven aan 
roeiers met een handicap. Zij wist 
beeldend uit te leggen hoe je om 
moet gaan met mensen met een 
handicap in een roeiboot. Hoe 
haal je angst uit mensen? Dat en-
ge zwarte water... Hoe geef je ver-
trouwen en zekerheid? Omslaan 
werd geleerd in zwembad Groe-
nendaal waar zelfs een Spaarne 

Roeien met de riemen die je hebt en 
varen met de wind in de zeilen
Heemstede - Ze stapte wat knullig uit een ‘wherry’ en viel bijna in 
het water. Edith Schopman was net lid geworden van ‘het Spaar-
ne’, augustus 1994. Een groepje roeiers op het vlot zag dit gebeu-
ren, lachte en er werd geroepen: “We hebben wat voor je. Als jij 
vrijwilligster wordt bij roeivalidatie dan snijdt het mes aan twee 
kanten. Wij hebben een vrijwilliger erbij en jij leert hoe je beter 
kunt in en uit kunt stappen.” 

wherry te water ging. De Mytyl-
school in Haarlem werd benaderd 
en dat leverde veel enthousias-
te roeiers op. Kinderen hebben 
van nature al een goede balans, 
die slaan niet zo gauw om. Edith 
maakte het aangepast roeien bre-
der bekend en het Spaarnebe-
stuur werkte voor 100% mee. Er 
kwam een traplift in de Loods, je 
kunt van het verlaagde vlot naar 
het vaste vlot. Zo is er een stoel-
tjeslift en een plateaulift en in de 
boten zijn enkele nodige voorzie-
ningen snel aan te brengen. Bij 
de Koninklijke Roei en Zeilvereni-
ging Het Spaarne werd het roeien 
voor mensen met een beperking 
ondergebracht bij het CAR, Com-
missie Aangepast Roeien. 
Na 13,5 jaar heeft Edith het voor-
zitterstokje doorgegeven aan 
haar opvolgers. Welke uitwerking 
heeft de inzet bij aangepast roei-
en Edith gegeven? Zelf verwoordt 
zij dit als volgt:
“Ik heb gezien en meegemaakt 
wat aandacht en ondersteuning 
teweeg kan brengen in positie-
ve zin. Het heeft mij veel ener-
gie gegeven en blij en geluk-
kig gemaakt. Ik heb veel geleerd 
van hun manier hoe in het leven 
te staan. Hun positieve instel-
ling heeft mij veel rijkdom gege-
ven.” Edith is in 2018 nog steeds 
actief als vrijwilliger, nu bij Saila-
bility. Carla Huisman is thans de 

Edith Schopman wordt overeind geholpen door Carla Huisman

CAR-voorzitter met net zoveel en-
thousiasme als haar voorganger 
Edith Schopman. Met een groep 
van 25 vrijwilligers begeleiden zij 
ongeveer 25 roeiers met een be-
perking. 

Sailability – aangepast zeilen
Omdat het Spaarne ook gehandi-
capte zeilers hulp en plezier biedt 
is Evert Abeln, voorzitter Sailabili-
ty, gevraagd naar een reactie.
“Het geeft een hele kick om zelf 
je koers te bepalen, in je eentje 
op het water, zo vanuit je rolstoel. 
Wie had dat ooit gedacht. Vrijwil-
ligers helpen je heel handig in de 
boot, je hoeft alleen maar te zei-
len. De zeilafdeling van het Spaar-
ne heeft een eigen zeillocatie aan 
de Mooie Nel met een instap-
plaats die voor een rolstoel ge-
makkelijk bereikbaar is. Ongeacht 
de beperking kun je toch  (leren) 
zeilen. KR&ZV Het Spaarne werkt 
hierin samen met stichting Saila-
bility Nederland.
Tijdens de zeildagen vanaf de 
zeillocatie aan de Mooie Nel zijn 
er altijd vrijwilligers die iedereen 
kunnen helpen. Ook is een tillift 
aanwezig waarmee de zeiler in 
en uit de boot geholpen kan wor-
den. In het clubgebouw is een 
aangepast toilet. Veiligheid staat 
natuurlijk voorop. Er wordt ge-
zeild in tweepersoons Hansa bo-
ten. Deze boten kunnen niet om-
slaan en liggen stabiel in het wa-
ter. Zeilen doe je samen met een 
vrijwilliger in de boot. Andere vrij-
willigers begeleiden in een volg-
boot en er zijn ook vrijwilligers op 
de steiger. In de boot draagt ie-
dereen altijd een reddingsvest. 

Gevoel van vrijheid
Alleen of samen in een zeilboot 
geeft een gevoel van vrijheid. 
Je geniet van wind, lucht en wa-
ter. Je bepaalt zelf waar je naar 
toe wilt zeilen. Jij hebt het roer 
in handen. Aan het zeilen bij het 
Spaarne zijn net als bij het roei-
en -behoudens het jaarlijkse lid-
maatschap- geen kosten verbon-
den. Dit betekent dat je geen kos-
ten per uur hoeft te maken. Bij de 
vereniging kun je een proe�id-
maatschap te nemen. Gedurende 
3 maanden kan je dan kijken of je 
lid wil worden.”

Vrijwilliger worden?
Neem contact op met Carla Huis-
man om vrijwilliger te worden bij 
CAR, telefoon 06-55143214. Wil 
je liever of ook vrijwilliger wor-
den bij Sailability, bel dan met 
Evert Abeln, 023-5290194 of 06-
51586852. 
Kijk ook op: www.hetspaarne.nl
Ton van den Brink

Heemstede - Het hoogheem-
raadschap van Rijnland neemt 
extra maatregelen om verde-
re verzilting in het gebied zo-
veel mogelijk te beperken. Een 
maatregel is het afdammen 
van de Leidsevaart in Heem-
stede. Daarmee wordt voorko-
men dat het zoutgehalte van 
het water in de Bollenstreek 
oploopt. Als gevolg hiervan is 
de doorgaande recreatievaart 
op de Leidsevaart vanaf sinds 
10 augustus, 6.00 uur voorlo-

pig niet meer mogelijk. Nor-
maal gesproken krijgt het wes-
ten van Nederland voldoende 
zoet water via de Hollandse IJs-
sel. Bij extreme droogte raakt 
dit innamepunt verzilt. Verzilt 
(zout) water is schadelijk voor 
de natuur en teelt van groen-
ten, fruit en planten. Via alter-
natieve routes wordt nu zoet 
water vanuit het Amsterdam 
Rijnkanaal en de Lek naar West 
Nederland gevoerd. 
Bron: Rijnland.

Leidsevaart voorlopig afgesloten 
voor recreatievaart

Regio - Er is in de afgelopen 
maanden �ink verbouwd op lo-
catie A.G. Bodaan van Kennemer-
hart om daar een mooie plek te 
maken voor de revalidatie en tij-
delijk verblijf. De revalidanten 
zijn hiermee de eersten die Huis 
in de Duinen hebben verlaten in 
de aanloop naar sloop en nieuw-
bouw van Huis in de Duinen. Het 
woonzorgcentrum A.G. Bodaan 
ligt midden in de duinen en dat 
gevoel is zichtbaar op de nieu-
we afdeling. Er staat een grote 
strandpaal in de gang en op de 
muren zijn afbeeldingen van de 
duinen en het circuit te vinden. 
Teamleider Danielle van der Lin-
den is trots op de nieuwe revali-
datie afdeling. “Wij willen graag 
revalidatie dicht bij huis aanbie-
den. Dit is een mooie plek voor 
iedereen uit Heemstede en Aer-
denhout om te komen revalide-
ren.” De eerste revalidanten zijn 
lovend over de afdeling. “De kleu-

ren zijn fris groen en de kamers 
zijn op de begane grond dus we 
kijken prachtig de duinen in.” De 
afdeling heeft plek voor 20 men-
sen. De kamers zijn zowel ge-
schikt voor revalidatie als ook 
voor tijdelijk verblijf. Voor pallia-
tieve zorg zijn er bovendien en-
kele ruime kamers ingericht, waar 
ook familie kan verblijven. 
Naast deze zorg is er ook een 
mooi behandelcentrum in A.G. 
Bodaan gekomen. Ouderen met 
vragen voor bijvoorbeeld fysio-
therapie en ergotherapie zijn wel-
kom. Voor informatie over de re-
validatie afdeling kunt u kijken op 
de website van Kennemerhart of 
bellen met het aanmeldpunt re-
validatie via 088-0404102. 
Kennemerhart biedt zorg- en 
dienstverlening aan vanuit tien 
woonzorgcentra, twaalf dag- en 
ontmoetingscentra en meerde-
re behandelcentra aan ruim 2500 
ouderen in Zuid Kennemerland. 

Fotograaf: Agnes Weber.

Kennemerhart opent nieuwe 
revalidatie afdeling in Bentveld

Regio - De kansen voor een door-
trekking van de Duinpolderweg 
tot aan de N206 zijn aanzienlijk 
verkleind. Deze wegverbinding 
zou namelijk leiden tot aanzien-
lijk meer luchtvervuiling met stik-
stof in de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen. In de huidige situatie 
leidt die luchtvervuiling al tot on-
acceptabele e�ecten op de plan-
tengroei in de duinen. De provin-
cies dachten dit te kunnen oplos-
sen door te werken volgens het 
nationale Programma Aanpak 
Stikstof, maar volgens het recent 
uitgekomen advies van de Euro-
pese Advocaat-Generaal aan het 
Europese Hof van Justitie mag 
dat niet. Aldus ‘Duinbehoud’ in 
een persbericht.

De provinciale plannen voor de 
Duinpolderweg zijn altijd uitge-
gaan van een doorgaande ver-
binding tussen de A4 en de N206 
(de weg langs de duinen). Welis-
waar stellen de provincies Noord- 
en Zuid-Holland tegenwoordig 
voor de verbinding tussen N208 
en N206 nog niet aan te leggen, 
maar alleen ruimtelijk te reser-
veren. Toch beschouwen de pro-
vincies ook dit weggedeelte als 
een essentieel onderdeel van de 
Duinpolderweg.
Aan deze wegverbinding kleeft 
een groot knelpunt volgens 
Duinbehoud. Het ernaast gele-
gen duingebied – onderdeel van 
het Europees beschermde Natura 
2000-gebied – krijgt hierdoor te 

‘Duinpolderweg op 
losse schroeven’

Regio - Wilt u boeken lezen die 
u bijblijven, daarover inspireren-
de gesprekken voeren en nieu-
we mensen ontmoeten? Dan is 
een leesclub misschien iets voor 
u. Twee door de landelijke organi-
satie Senia opgerichte leesclubs 
zoeken nieuwe leden.
 
Leesclub literatuur
Een recent gestarte leesclub van 
4 vrouwen heeft plaats voor 2 of 
3 nieuwe leden. Mannen en vrou-
wen zijn welkom. De bijeenkom-
sten vinden plaats van 10.30 tot 
12.15 uur op wisselende dagen 
in de week bij één van de deel-
nemers thuis. Per keer wordt in 
gezamenlijk overleg bepaald op 
welke dag de volgende bijeen-
komst zal zijn.
Als u interesse hebt kunt u voor 
meer informatie terecht bij de 
contactpersoon van de groep, 
Anneke Smits, te bereiken via an-
nekesmits@quicknet.nl.
 

Leesclub�loso�e
Als u geïnteresseerd bent in �lo-
so�e en bij voorkeur woonach-
tig bent in de regio Haarlem, kunt 
u terecht bij de leesclub �loso-
�e. Die komt ‘s avonds bij elkaar, 
meestal op dinsdag of donder-
dag. Verdere informatie is te vin-
den op het pro�el op de Senia-
website www.senia.nl. Als u be-
langstelling hebt, kunt u contact 
opnemen met de contactper-
soon van de groep, Jan van Die-
pen. Graag via e-mail, met kor-
te een introductie (leeftijd, werk-
achtergrond), interesse en er-
varing met �loso�e, en reactie 
op het pro�el. Mailadres: diep-
55box@hotmail.com.
Beide leesclubs maken gebruik 
van de door deskundigen samen-
gestelde boekenlijsten van Senia. 
Senia-leesclubs bespreken de boe-
ken aan de hand van leeswijzers 
met discussievragen die het ge-
sprek in de groep houvast bieden. 

Leesclubs literatuur en 
filosofie zoeken nieuwe leden

Regio - Op donderdag 16 augus-
tus is de Heemsteedse zangeres 
Yvonne Weijers met haar com-
bo te horen tijdens Haarlem Jazz 
in Café Raecks, Raaks 1-3 in Haar-
lem. Je kunt luisteren en genieten 
van swingende jazz en latin met 

Cajan Witmer (piano), Han Slinger 
(bas) en Joost Kesselaar (drums).
Het viertal speelt ook een paar 
Nederlandstalige liedjes van het 
nieuwe album ‘De Zon Komt Op’.
Van 19.30 tot 22.30 uur en de toe-
gang is gratis.

Yvonne Weijers bij 
Haarlem Jazz & More

Fotogra�e: G. Zwetsloot.

maken met een grote extra stik-
stofbelasting. En dat is volgens 
de Europese regelgeving niet 
toegestaan, omdat de stikstofbe-
lasting er nu al veel te hoog is. De 
provincies dachten een eenvou-
dige ‘oplossing’ te hebben voor 
dit probleem. Er zou gebruik wor-
den gemaakt van de zogenaam-
de ‘ontwikkelruimte’ in het lande-
lijke Programma Aanpak Stikstof 
(PAS). Vanaf het begin was het 
echter twijfelachtig of deze werk-
wijze niet in strijd zou zijn met de 
Europese regelgeving. 
In haar recent verschenen ad-
vies aan het Europese Hof van 
Justitie geeft de Europese Advo-
caat-Generaal daar nu helderheid 
over. Volgens de Advocaat-Ge-
neraal moet op het tijdstip waar-
op toestemming wordt verleend 

voor een project, al de�nitief 
vaststaan dat de totale belasting 
van het gebied door stikstof  on-
der de grenswaarde blijft. Voor 
de Duinpolderweg is dat nog op 
geen enkele manier veilig ge-
steld. Integendeel, de stikstofbe-
lasting in het kwetsbare duinge-
bied pal naast de N206 is al vele 
jaren veel te hoog. De metingen 
van de laatste jaren laten boven-
dien zien dat er geen enkel voor-
uitzicht is dat de grenswaarde op 
afzienbare termijn zal worden be-
reikt. De grote toename van stik-
stof door de Duinpolderweg is 
onaanvaardbaar en in strijd met 
de Europese regelgeving. 
Stichting Duinbehoud zal zich om 
deze reden verzetten tegen de 
ruimtelijke reservering voor een 
Duinpolderweg naar de N206.

www.kinderfonds.nl

Even niet bang zijn  
omdat mama als een  
monster  tegen je praat
Zieke kinderen voelen zich beter als hun ouders dichtbij zijn.  
Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen.  
Dan is zo’n lekkere knuffel van papa of mama nooit ver weg.

Een ziek kind
kan niet zonder 
zijn ouders



16 augustus
  Kinderworkshop drinkschaal 
maken voor zomervogels. Start 
13.30u Bij NME-Haarlem, Haar-
lemmer Kweektuin a/d Klever-
laan. Deelname: €5,-. Aanmelden: 
nmeactiviteiten@haarlem.nl
  Avondconcert The Internatio-
nal Holland Music Sessions, 
Dorpskerk Bloemendaal, Kerk-
plein 1. 20.30u. Info en kaarten: 
www.tihms.com

23 augustus
  Watersafari voor kinderen, in 
de Haarlemmer Kweektuin, 
Kleverlaan 9. Aanv. 13.30u. 
Duur: ca 2 uur. Deelname: €3,- 
Aanmelden: nmeactiviteiten@
haarlem.nl

17 augustus 
  Fietstocht Architectuurmuse-
um Haarlem langs Haarlemse 
waterwerken, va 14u. Deelna-
me: €7,50. Aanmelden via: 023-
5340584. Adres: Groot Heilig-
land 47, Haarlem.

18 augustus
  L:unchconcert projectkoor 
Apostolisch Genootschap in de 
Bavo op de Grote Markt, Haar-
lem. Aanv. 13.15 uur. Entree 
kerk: €2,50. Concert gratis toe-
gankelijk. Info: www.apgen.nl

25 augustus
  Open Dag Creatief Centrum 
Bennebroek, 11-15u. Trefpunt, 
Akonietenplein, Bennebroek. 
Info over div cursussen. Websi-
te: www.creatiefcentrum.nl

19 augustus
  Wandeling door Haarlemmer 
Kweektuin, Kleverlaan 9 Haar-
lem. Aanvang: 10u. Aanmelden 
niet nodig en deelname gratis.

26 augustus
  10.000 stappenwandeling, 
start 10.00 uur vanaf de achter-
zijde van het station Heemste-
de/Aerdenhout. 

15 augustus
  Wandeling door Haarlemmer 

▲

Kweektuin, Kleverlaan 9 Haar-
lem. Aanvang: 19.30 u. Aan-
melden niet nodig en deelna-
me gratis. 

22 en 29 augustus
  Zomeravondconcerten in Lu-
therse Kerk Haarlem. Musici 
van The International Holland 
Music Sessions (TIHMS). Wit-
te Herenstraat 22 in Haarlem, 
aanvang 20.30 uur. Program-
ma, info over prijzen en kaar-
ten bestellen: www.tihms.com.

29 augustus
  Busexcursie WIJ Heemstede 
naar de tuinen van Appeltern, 
tevens rondvaart in natuurge-
bied de Gouden Ham. Verza-
melen om 8u bij De Luifel, He-
renweg 96 Heemstede. Info en 
betaling bij receptie De Luifel, 
tel. 023-5483828.

12 september
  Open Dag & Cursusmarkt van 
15.00-20.30 uur bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. 

TENTOONSTELLINGEN

T/m 26 augustus
  ‘Kleur bekennen’, expositie van 
Trudie Noordermeer in hui-
ze Bosbeek, Glipperdreef 209, 
Heemstede. Melden bij de re-
ceptie. 9.30-16u. Info: www. 
trudienoordermeer.exto.nl.

T/m 31 augustus
  14-tal kunstenaars (KZOD) ex-
poseren onder thema ‘Visioe-
nen’. Kloostergangen vh stad-
huis Haarlem, Grote Markt 2. 
Info: www.kzod.nl.

16 augustus t/m 
2 september

  ‘Jeugdportretten’ van schilder 
Rob Daniëls uit Beverwijk bij 
KZOD, Galerie de Waag, Spaar-
ne 30 in Haarlem. Info: www.
kzod.nl en www.robdaniels.nl

T/m 1 oktober
  Expositie Cubaans artiest Car-
los Casas bij Tummers Pa-
tisserie (tearoom) ‘Vervui-
ling en bewustwording oce-
anen’. Aandacht voor goed 
doel ‘The Ocean Cleanup’. Info: 
www.theoceancleanup.com. 

T/m eind december
  Inktwerken van Cubaans schil-
der Carlos Casas bij Oléron - 
specialist in vis & visgerechten, 
Zandvoortselaan 167 Heem-
stede. Thema: ‘Vis & Vis’. 

10 15 augustus 2018

Heemstede – Werkt u al (goed) 
met de iPad? Op woensdag 19 
september tussen 10.00 en 
12.00 uur kunt u meedoen 
aan de lessen over het gebruik 
van de iPad, die worden gege-
ven bij WIJ Heemstede. U leert 
werken met de iPad. Na 4 les-
sen bent u vertrouwd met de 
instellingen en kunt u apps 
installeren en gebruiken. Te-
vens worden door docent Ca-
rin Leuven diverse andere mo-
gelijkheden behandeld. Om 
deze cursus te kunnen volgen 
is het nodig dat u uw eigen 
iPad (of iPad mini) meeneemt. 
Bij de cursus hoort het boekje 
‘Starten met de iPad, eventu-

eel aan te schaffen bij aanvang 
van de eerste les voor €12,50. 
Meenemen: uw eigen iPad (of 
iPad mini, geen tablet!). De do-
centen van de Seniorweb cur-
sussen zijn vrijwilligers. De les-
stof en de manier van lesgeven 
is aangepast aan de behoefte 
van senioren. Er is veel tijd om 
vragen te stellen en om te oe-
fenen. Wilt u meer weten, kijkt 
u dan op www.seniorwebhaar-
lem.nl. Starten met de iPad 
vindt plaats in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Opge-
ven kan via www.wijheemste-
de.nl, u kunt mailen naar info@
wijheemstede.nl of bellen naar 
023-5483828.

Voor beginners en gevorderden
Schilderen met acrylverf
Heemstede - Woensdag 19 sep-
tember van 9.30 tot 11.30 uur is 
de eerste ochtend van de cursus 
‘schilderen met acrylverf’, bij WIJ 
Heemstede. In deze cursus gaat 
u de mogelijkheden onderzoe-
ken van het werken met acryl-
verf. Het gebruik en alle mogelijk-
heden van deze verfsoort op wa-
terbasis, dekkend, transparant en 
sneldrogend, komen aan bod, zo-
als ook compositie, kleurgebruik 
en vorm. Er wordt vanuit een ge-
meenschappelijke opdracht ge-
werkt, maar eigen benadering 
wordt juist gestimuleerd door 
docent en beeldend kunstenaar 
Gemma van Schendelen. Op het 
einde van de les worden de wer-
ken besproken. Als het mogelijk 
is, wordt een museum of andere 
plek om inspiratie op te doen, be-
zocht. Dit is een cursus voor men-
sen die nieuwsgierig zijn en zich 

met deze verftechniek willen ont-
wikkelen in een prettige omge-
ving. Zelf mee nemen: penselen, 
grafietstift, gum en acrylverf. De 
cursusbijdrage is exclusief mate-
riaalkosten. Deze kunt u zelf of in 
overleg met de docent aanschaf-
fen. Meer informatie over de do-
cent vindt u op: www.gemma-
vanschendelen.nl. Schilderen 
met acrylverf voor beginners en 
gevorderden start op woensdag 
19 september van 9.30 tot 11.30 
uur bij WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. Op 
11 september start van docent 
Gemma van Schendelen ook een 
cursus Schilderen met olieverf 
voor beginners en gevorderden, 
28 lessen op dinsdag van 13.30-
15.30 uur in de Luifel. Opgeven 
kan via www.wijheemstede.nl, u 
kunt mailen naar info@wijheem-
stede.nl of 023-5483828.

Seniorweb: 
Starten met de iPad

Regio - De komende weken in 
augustus exposeert Rob Daniëls 
uit Beverwijk in de fraaie histori-
sche expositieruimte in de Waag 
aan het Spaarne. Met bijzonder 
nieuw werk, te weten recent ge-
maakte portretten van personen 
uit het verleden. Post Jeugd por-
tretten noemt de beeldend kun-
stenaar deze werken, waarbij hij 
gedetailleerd uit de doeken doet 
hoe hij daartoe is gekomen. Door-
gaans geen vooraf geplande wer-
ken maar portretten die veelal op 
gevoel of na plotseling opkomen-
de fantasieën zijn ontstaan. Rob 
streeft er als echte portrettist wel 
naar om tijdens dit creatieve pro-
ces de persoon, die hij onbewust 
in gedachten heeft, in een laat-
ste fase zo natuurgetrouw mo-
gelijk weer te geven. Hoe de per-
soon er destijds echt heeft uitge-
zien en een tipje van de sluier van 
de persoonlijkheid van de gepor-
tretteerde op te lichten. Dus meer 
te tonen dan alleen een treffende 
gelijkenis. 
Het ontstaan-proces van deze 
portretten wordt door Rob uit-
voerig met voorbeelden toege-
licht. Daarbij kunnen opgedane 
ervaringen tijdens poseersessies 

van invloed zijn. Het toeval kan 
zeker een rol spelen, een bepaald 
gezicht doet hem – al schetsend - 
plotseling denken aan een oude 
vriend, een ander gezicht op een 
gebeurtenis met een familielid 
na een huiselijk drama in het ver-
leden. Bij het maken van een te-
kening van een jong meisje voor 
een wand met hertenkoppen rea-
liseerde hij zich plotseling dat hij 
onbewust een jeugd portret van 
zijn grootmoeder had gemaakt. 
Een spannend traject noemt de 
beeldend kunstenaar het maken 
van de portretten waar hij het 
afgelopen jaar mee bezig is ge-
weest. Een proces van eindeloos 
arceren in sepia, inkt of zwart krijt 
en vervolmaking met andere ma-
terialen. Met als resultaat: een 
jeugd portret! 
De werken van Rob Daniëls zijn 
vanaf donderdag 16 augustus 
t/m zondag 2 september te be-
zichtigen in Galerie De Waag, 
Spaarne 30 te Haarlem. De ope-
ningstijden zijn van donderdag 
t/m zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. De opening vindt plaats op 
zondag 19 augustus om 16.00 
uur. Zie ook www.kzod.nl en 
www.robdaniels.nl

Jeugdportretten als 
spiegel van het verleden

Regio - Op zaterdag 8 en zondag 
9 september heeft de Philharmo-
nie Haarlem een divers en com-
pleet programma. Tijdens het cul-
turele openingsweekend ‘Haar-
lems Cultuur Festival’ zetten alle 
podia de deuren wagenwijd open 
om te laten zien wat ze in huis 
hebben. In de Philharmonie kun-
nen bezoekers het hele weekend 
terecht voor gratis vermaak. Het 
gebouw wordt omgetoverd tot 
een mini-parade met optredens 
van o.a. Ruben Hein en René van 
Meurs, maar ook verrassende the-
ateracts of workshops en lezin-
gen van o.a. Renate Reijnders en 
natuurlijk ook een lekker drank-
je en hapje. Voor de allerklein-
sten is een uitgebreid jeugdpro-
gramma met o.a. schminken, mu-
sicalworkshops en knuffelen met 
Woezel of Pip. Nieuw dit seizoen 
is de Cultuurnacht ‘Club Phil’. Een 
club waar iedereen lekker kan 
loungen en genieten van verras-
sende acts van o.a. Nora Fischer, 
King Hassan en Los Calxunxos 
Tuyos. Houd www.theater-haar-
lem.nl in de gaten voor het actue-
le programma.

Mini-Parade met veel 
gratis vermaak
De Philharmonie wordt tijdens 
het Haarlem Cultuur Festival een 
mini-parade met veel gratis ver-
maak. In de grote foyer, entree 
en grote zaal zijn verrassende 

Gratis theateroptredens, verrassende 
acts en uitgebreid kinderprogramma 
Openingsweekend Mini-
parade in Philharmonie

Liefdescollege van Renate Reijn-
ders. (Saskia Kerkhoff)

Knutselhoek Haarlem Cultuur Festival.

theateracts, workshops of lezin-
gen, meezingen met koren en 
ook voor kinderen een uitgebreid 
jeugdprogramma zoals voorstel-
lingen of in een bus of kleine zaal, 
schminken en knutselen. En extra 
op zondag zijn er verschillende 
voorproe�es van voorstellingen 
en concerten in de Kleine Zaal 
van de Philharmonie, Voor alle 
leeftijden en voor alle smaken is 
er iets te vinden. Een parade is na-
tuurlijk niks zonder een leuke her-
innering en daarom staat er ook 
een photobooth voor gratis een 
leuke foto’s. Bij een speciale para-
dekassa zijn kaarten te koop voor 
het nieuwe seizoen en krijgen be-
zoekers leuke tips of cadeaus. Dit 
jaar ook een speciale jubileum-
hoek m.b.t. het 100-jarig bestaan 
van de Stadsschouwburg Haar-
lem. Openingstijden zaterdag 8 
september vanaf 12.00 en zon-
dag 9 september vanaf 10.00 tot 
17.00 uur op de locatie Philhar-
monie Lange Begijnestraat 11 in 
Haarlem. Zie www.theater-haar-
lem.nl voor de laatste informatie 
over het programma.

Nieuw Club Phil tijdens 
Haarlemse Cultuurnacht
Tijdens het openingsweekend 
organiseert netwerkorganisatie 
JCI Kennemerland voor het eerst 
de Haarlemse Cultuurnacht, een 
evenement met als thema ‘een 
ander perspectief’. Op zaterdag-
avond 8 september vanaf 20.30 
uur verandert de Philharmonie 
in een club waar iedereen lekker 
kan loungen aan de bar en de he-
le avond kan genieten van nieu-
we acts zoals o.a. two Al’s en ‘spo-
ken-word-gasten’ Demi Baltus, 
Daan Doesborgh en Louky van 
Eijkelenburg. Onder andere King 
Hassan, Perforator en Diamanda 
La Berge Dramm, Vanbinsbergen 
Playstation, Nora Fischer & Mar-
nix Dorrestein en Los Calxunx-
os Tuyos maken er een muzikaal 
feest van. Voor meer informatie 
over kaartverkoop en het pro-
gramma zie www.haarlemsecul-
tuurnacht.nl 
Philharmonie, Lange Begij-
nestraat 11 Haarlem.

Werk van Paul Cézanne 
centraal in cursus

Heemstede - Woensdag 19 
september kunt u naar de cur-
sus over schilder Cézanne. Deze 
vindt plaats bij WIJ Heemstede en 
duurt van 19.30 tot 21.30 uur.
Cézanne was een generatiege-
noot van de impressionisten (Mo-
net, Manet, Pissarro, Sisley) maar 
vond hun werk te vluchtig, te 
slordig en daarmee te oppervlak-
kig. Het werk van Cézanne is een 
zoektocht naar structuur en orde-
ning, zoals in de wereld om ons 
heen te vinden is. Door het ver-
eenvoudigen van vormen wil-
de hij doordringen tot de kern 

van de dingen die hij schilder-
de. Vorm is kleur. Met harmonië-
rende kleuren schilderde Cézan-
ne structuren die de essentie van 
dingen weergaf. Matisse en Picas-
so worstelden rond 1900 met de-
zelfde vragen en vonden in Cé-
zanne hun inspiratiebron. ‘Paul 
Cézanne, vader van de Moderne 
Kunst’ is een cursus waarin zijn le-
ven en werk uitgebreid bespro-
ken wordt. In drie bijeenkomsten 
gaan docenten Emmelie de Mol 
van Otterloo en Michiel Kersten 
in op Cézanne als voorbeeld voor 
de grote meesters van de klassie-
ke moderne kunst: Henri Matis-
se, Pablo Picasso en Mondriaan. U 
zult zien dat deze heel bedacht-
zaam werkende schilder de rich-
ting van de ontwikkeling van de 
Moderne Kunst definitief beïn-
vloedde.
De Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Opgeven kan via www.wij-
heemstede.nl, via info@wijheem-
stede.nl of 023-5483828.

Heemstede - Een 16-jarige jon-
gen uit Haarlem is donderdag-
avond het slachtoffer geworden 
van een straatroof. Dit gebeurde 
nabij het station Heemstede-Aer-
denhout. Rond 22.50 uur werd 
de Haarlemmer klemgereden 
door twee scooters waar in to-
taal vier personen op zaten. Eén 
van de passagiers stapte af, be-
dreigde het slachtoffer met een 
mes en eiste zijn rugtas. De jonge 
Haarlemmer gehoorzaamde en 
gaf zijn rugtas aan zijn belager. 
Vervolgens stapte de man weer 
achterop en vervolgens reden 
de scooters weg over de Leidse-
vaart in de richting van Benne-
broek. De jongeman raakte niet 
gewond.

Signalementen
Het slachtoffer kon de politie ver-
tellen dat één van de scooters on-
herkenbaar was omdat alle kap-
pen eraf waren. Beide voertuigen 

waren niet voorzien van een ken-
tekenplaat. De bestuurders en de 
passagiers waren allen in het don-
ker gekleed. De persoon die de 
Haarlemmer bedreigde, droeg 
een donkere pet met daarover 
een capuchon, een donkerkleuri-
ge doek voor zijn gezicht en een 
zonnebril met donkere glazen. De 
bestuurder van de belager droeg 
een pet met daarover een capu-
chon, een donkere doek over zijn 
mond en heeft een blanke huids-
kleur. De andere twee personen 
kon het slachtoffer niet goed zien, 
hij kon wel zien dat de bijrijder 
een Canadian Goose jas droeg.

Getuigen gezocht
De politie doet onderzoek naar 
deze straatroof en is op zoek naar 
getuigen. Heeft u iets gezien 
of gehoord dat met dit voorval 
te maken heeft of kan hebben? 
Neem dan contact op met de po-
litie via 0900-8844.

Politie zoekt getuigen 
Straatroof bij station 
Heemstede-Aerdenhout

Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Deze week een lichte versie van 
HeemstedeNieuws
In deze vakantieweek vindt u alleen officiële 
bekendmakingen in HeemstedeNieuws. 
U leest het laatste nieuws van ons op 

www.heemstede.nl, 
Facebook.com/gemeenteheemstede en 
Twitter.com/heemstede

Verwijdering fietswrakken diverse 
locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Meijerslaan, ter hoogte van 2 tot en met 

152: een zwarte herenfiets, merkloos, een 
zwarte herenfiets, merkloos, een paarse 
herenfiets, merkloos, een zwarte damesfiets, 
merk Gazelle, een zwarte herenfiets, merk 
Ranger

- Meijerslaan, ter hoogte van 154 tot en met 
256: een blauwe damesfiets, merk Gazelle, 
een blauwe damesfiets, merk Sparta, een 
blauwe herenfiets, merk Rodex, een zwarte 
damesfiets, merk BSP

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 29 augustus 2018 de gelegenheid hun 
fiets van de weg te verwijderen of ervoor te 
zorgen dat de fiets weer in rijtechnische staat 
verkeert.

Als de betreffende fiets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen.

Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg 47 te Heemstede 
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben op 15 augustus 2018 het 
volgende voertuig aangetroffen:
- Wipperplein, parkeervak tegenover 5: een 

eenassige aanhangwagen, merkloos, met 
open opbouw 

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat 
het verboden is een voertuig, dat voor 
recreatie of anderszins voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer 
dan op 3 achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling 
van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
Bovengenoemde aanhangwagen is op 15 
augustus 2018 voorzien van een beschikking. 
De eigenaar krijgt tot en met 29 augustus 
2018 de gelegenheid zijn aanhangwagen 
van de openbare weg te verwijderen. De 
aanhangwagen mag dus niet verplaatst meer 
worden naar een andere plek op de openbare 
weg.
Als de betreffende aanhangwagen binnen 
deze termijn niet is verwijderd, wordt deze in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen 
die periode kan de eigenaar de aanhangwagen 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering 
aanhangwagen 
Wipperplein

Jubileumfeest 
Jan van Goyenstraat
Op 3 augustus 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan Proeflokaal 
De Groene Druif voor het organiseren van 
een afsluitend jubileumfeest in de Jan van 
Goyenstraat op 8 september 2018 van 18.00 
uur tot 24.00 uur.

Ook is, overeenkomstig artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven het 
weggedeelte van de Jan van Goyenstraat 
tussen het Adriaan van Ostadeplein (kruising 
Willem van de Veldekade / Adriaan van 
Ostadeplein moet vrijgehouden worden) en 
Jan van Goyenstraat 27, aan de zijde van de 
Groene Druif, op 8 september vanaf 18.00 uur 
tot 01.00 uur op 9 september 2018 af te sluiten 
voor autoverkeer. 

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Achterweg 5, het verwijderen van een 

afgebroken spar, wabonummer 317810, 
ontvangen 6 augustus 2018

- Julianaplein 1, plaatsen fietsenoverkapping, 
wabonummer 316513, ontvangen 30 juli 
2018

- Romeinlaan 55, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 316474, 
ontvangen 31 juli 2018

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

Rectificatie aanvraag 
omgevingsvergunning
Op 8 augustus 2018 hebben wij een aanvraag 
omgevingsvergunning voor een reclamebord 
op de Herenweg 15 gepubliceerd. Dit adres 
is onjuist. Het gaat om Herenweg 115. De 
aanvraag gaat dus om:
- Herenweg 115, plaatsen reclamebord, 

wabonummer 313483, ontvangen 23 juli 
2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Oudemanslaan 9, plaatsen luifel bij entree, 

wabonummer 311784, verzonden 9 
augustus 2018

- Romeinlaan 55, het plaatsen van een 
dakopbouw met een dakkapel op het 
verhoogde voordakvlak, wabonummer 
316474, verzonden 9 augustus 2018

- Sportparklaan 3, aan de achterzijde van de 
school wordt voor 3 jaar een noodgebouw 
met 2 lokalen geplaatst, wabonummer 
314214, verzonden 8 augustus 2018

- Zernikelaan 17, aanbouw entree voorgevel 
tussen berging en woning, wabonummer 
284471, verzonden 6 augustus 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Kees van Lentsingel 9, het uitbreiden van 

een woonhuis, wabonummer 311655, 
ontvangen 18 juli 2018

- Groenendaalkade 2, wijzigen aanzicht 
woning, maken dakopbouw op bestaande 
aanbouw achterzijde, wabonummer 
301199, ontvangen 20 juni 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Cruquiusweg 128, het optrekken van 

de voorgevel, wabonummer 299264, 
ontvangen 13 juni 2018

- Kees van Lentsingel 9, het uitbreiden van 
een woonhuis, wabonummer 311655, 
ontvangen 18 juli 2018

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.

Omgevingsvergunningen

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg



‘Meer mensen last van geluids-
hinder en (ultra)fijnstof’
Regio - Gemeenten rondom 
Schiphol willen de komende ja-
ren 34.000 nieuwe woningen 
bouwen binnen de geluidscon-
tour van Schiphol. Langs de ran-
den van die geluidscontouren 
gaat het om nog eens 45.000 
woningen. “Totaal kunnen ruim 
170.000 mensen, een stad gro-
ter dan Haarlem, last krijgen van 
geluidshinder en (ultra-)fijnstof.” 
Dat zegt Natuur en Milieufede-
ratie Noord-Holland naar aanlei-
ding van een nieuwe inventarisa-
tie op basis van de meest recen-
te woningbouwcijfers. Geluids-
hinder en fijnstof hebben gevol-
gen voor de gezondheid, zoals 
slaapklachten en klachten aan de 
luchtwegen.
Natuur en Milieufederatie vindt 
het onverantwoord om Schiphol 
te laten groeien. Door de fikse uit-
breiding van de woningbouw on-
der de aanvliegroutes van Schip-
hol ontstaat een grote toename 
van bewoners die geluidsoverlast 
gaan ervaren. 

Bouwexplosie
De toename van woningen bin-
nen en aangrenzend aan de ge-
luidscontouren wordt verklaard 
door de druk op de woningmarkt 
in de Randstad. Bovendien speelt 
er nog iets anders. Natuur en Mi-
lieufederatie NH: “Vanaf 1 januari 
mogen gemeenten grotendeels 
zelf beslissen over het wel of niet 
bouwen binnen geluidscontou-

ren (LIB5). Voorheen moesten ge-
meenten deze plannen voorleg-
gen aan het Ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat om een 
ontheffing te krijgen. Dit lijkt te 
leiden tot een bouwexplosie.

Gemeenten laten nieuwe bewo-
ners een kettingbeding tekenen 
waarin ze verklaren op de hoog-
te te zijn van de geluidshinder. 
Dat kettingbeding zorgt er ook 
voor dat gemeenten niks hoeven 
te doen met klachten of eventue-
le gezondheidsschade van bewo-
ners. In ieder geval niet richting 
de luchtvaartsector.”

Bouw nieuwe indoor attractie op stoom
Gemaal de Cruquius in 
Madurodam den Haag
Regio - De bouw van de inmid-
dels vijfde indoor-attractie van 
Madurodam, de Waterwolf, is op 
stoom. 

Hoewel de spectaculaire familie-
attractie pas in de eerste helft van 
september open gaat voor het 
brede publiek, trok het gemaal 
de Cruquius (schaal 1:2) al veel 
bekijks. Met het bereiken van het 
hoogste punt van het imposante 
gebouw was het tijd om een van 
de meest in het oog springende 
elementen in te hijsen: de zes ba-
lansarmen die onderdeel zijn van 
’s werelds grootste stoommachi-
ne, die bezoekers binnenkort zelf 
mogen gaan bedienen. Net als bij 
het echte gemaal in Haarlemmer-
meer zullen ook deze gietijze-
ren reuzen binnenkort in Madu-

rodam in beweging gezet gaan 
worden. De naam van de nieuwe 
indoor-attractie is een verwijzing 
naar de bijnaam van het verwoes-
tende binnenmeer, de Waterwolf, 
dat tussen de 15e en 19e eeuw 
hele dorpen wegvrat. In de spec-
taculaire attractie de Waterwolf 
beleven bezoekers in Maduro-
dam binnenkort zelf tijdens een 
show hoe de Nederlanders met ’s 
werelds grootste stoommachine 
het immense Haarlemmermeer 
omtoverden tot land. Een indruk-
wekkend verhaal over Holland-
se daadkracht, over landwinning 
in de 19e eeuw, en hoe gemalen 
zoals het gemaal de Cruquius ons 
land tot op de dag van vandaag 
droog weten te houden. Volg de 
laatste ontwikkelingen op www.
Madurodam.nl/Waterwolf

Excursies in augustus
Ecologisch park met natuur-
speelplaats voor kinderen
Regio - De voormalige Stads-
kweektuin heeft niet alleen een 
naamsverandering ondergaan 
(Haarlemmer Kweektuin) maar 
ook de inrichting is goeddeels 
veranderd. Van een plek waar bo-
men opgeslagen werden, zwaar 
gereedschap en rollend materi-
eel voor het groenonderhoud in 
de stad werden gestald en onder-
houden, tot een ecologisch park 
met een natuurspeelplaats voor 
kinderen. Wie het met eigen ogen 
wil zien, neemt op zondagoch-
tend 19 augustus of op woens-
dagavond 15 augustus deel aan 
een excursie. De Haarlemmer 
kweektuin was voorheen de plek 
waar de gemeentelijke groen-
dienst gestationeerd was. Na de 
privatisering van die dienst, is ge-
zocht naar een nieuwe bestem-
ming voor het terrein. Haarlem-
mers hadden inspraak en er is uit-
eindelijk gekozen voor centrum 
voor duurzame initiatieven gele-
gen in een ecologisch park. Het 
westelijk deel was al als zodanig 
ingericht en wordt al decennia 
lang door NME-Haarlem beheerd. 

Begin vorig jaar is de rest van de 
grond aangepakt. Er zijn waterlo-
pen gegraven, het terrein heeft 
enkele niveauverschillen gekre-
gen en er zijn diverse zaadmeng-
sels met inheemse kruidensoor-
ten ingezaaid. Verder is de hees-
terlaag flink uitgebreid met een 
groot aantal gewassen van diver-
se inheemse soorten. Mooi is om 
te zien hoe het dierenleven daar 
op heeft gereageerd. Een aanzien-
lijk aantal soorten dat niet eer-
der in de Haarlemmer Kweektuin 
werd gezien, heeft zich inmid-
dels in het struweel gevestigd. De 
Stichting Haarlemmer Kweektuin 
en NME-Haarlem bieden nieuws-
gierigen de mogelijkheid om, on-
der leiding van een deskundige 
gids, kennis te maken met de be-
groeiing van het terrein en haar 
bewoners (dieren). De wandelin-
gen op zondag beginnen elk om 
10.00 uur en die op woensdag om 
19.30 uur. Ze duren elk circa een 
uur. Deelname is gratis en aanmel-
ding is niet nodig. De Haarlemmer 
Kweektuin is gelegen aan de Kle-
verlaan 9 te Haarlem.

Kinderworkshop
Drinkschaal voor 
zomervogels maken
Regio - In de wintermaanden lokt 
men tuinvogels met voer; in de 
zomer met drink- en badwater. 
Kinderen van 6 tot en met 12 jaar 
kunnen op donderdag 16 augus-
tus een fraaie vogeldrinkschaal 
komen maken bij NME-Haarlem. 
Aan de workshop gaat een leer-
zame introductie vooraf over de 
vogelsoorten die in een stadstuin 
te verwachten zijn. Het is leuk om 
tuinvogels te observeren. Wie 
daartoe enige moeite doet, leert 
de diverse soorten herkennen en 
merkt dat zij grote karakterver-
schillen hebben. In de late herfst 
en in de winter zijn ze met vetbol-
len, pindaslingers en ander voer 
naar de tuin te lokken. Maar in het 

vroege voorjaar is er geen nood-
zaak meer om ze te voeren. Om 
de vogelstudie dan voort te zet-
ten, moet een ander middel wor-
den ingezet. Dat is bad- en drink-
water, en voor een enkele soort 
ook zand. In een schaal met zand 
nemen vooral huismussen graag 
een zandbad. Deelnemers dienen 
wel oude kleren aan te trekken 
want er wordt met cement ge-
werkt. De workshop vindt plaats 
in de Haarlemmer Kweektuin aan 
de Kleverlaan en begint om 13.30 
uur en duurt circa twee uur. De 
deelnamekosten bedragen €5,00. 
Stuur voor aanmelding en vra-
gen een mailtje naar nmeactivi-
teiten@haarlem.nl

Watersafari voor kinderen
Regio - Wie goed kijkt ziet over-
al beestjes. Is het geen vogel, dan 
is het wel een vlieg of een hom-
mel. Maar wat er allemaal onder 
water leeft, is niet altijd makke-
lijk te zien. Kinderen die mee-
doen aan de watersafari op don-
derdag 23 augustus, gaan kennis-
maken met beestjes die onder de 
waterspiegel leven. De Haarlem-
mer Kweektuin organiseert deze 
watersafari. Het woord ‘safari’ is 
afkomstig uit het Swahili en be-
tekent reis. Voor velen is dat een 
reis door de Afrikaanse wildernis, 
met het doel leeuwen, olifanten 
en giraffen te spotten. De tocht 
naar de Haarlemmer Kweektuin 
buiten beschouwing gelaten, is 
de watersafari niet een echte reis. 
De deelnemers lopen slechts, 
met een schepnetje, langs de oe-

ver van een waterpartij in de ge-
noemde tuin. Daar gaan ze op 
zoek naar wat er in de duisternis 
van de waterdiepte leeft. Vooraf-
gaande aan het actieve gedeel-
te, wordt verteld welke beestjes 
te verwachten zijn en hoe zij le-
ven. De vangst gaat in een grote 
bak met water, waarna de beest-
jes gezamenlijk geobserveerd en 
op naam worden gebracht. Een 
bijzondere en bijzonder leerzame 
activiteit. 
De activiteit is bedoeld voor kin-
deren van 6 tot en met 11 jaar en 
begint op beide dagen om 13.30 
uur (duur ca. twee uur). De Haar-
lemmer Kweektuin is gelegen 
aan de Kleverlaan 9. De deelna-
mekosten bedragen €3, ter plek-
ke te voldoen. Aanmelding via:  
nmeactiviteiten@haarlem.nl

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 via telefoonnummer (023) 548 57 97.

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 vermeld.

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 
deze 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’.

Regio - Buitenplaats Leyduin is 
niet zomaar een bos, het wemelt 
er van cultuurhistorische elemen-
ten. Daarom nodigt Landschap 
Noord-Holland u op Open monu-
mentendag 9 september uit om 
naar Buitenplaats Leyduin in Vo-
gelenzang te komen. U kunt daar 
een wandeling meemaken, ‘terug 
in de tijd’. Deelname is gratis. Ver-
zamelen gebeurt om 11.30 uur 
op de parkeerplaats van Buiten-
plaats Leyduin op de Woestduin-
weg 4 in Vogelenzang. 

De wandeling loopt dwars door 
landgoed Leyduin. Verteld wordt 
over de familie Dorhout Mees die 
het huis heeft laten bouwen, ver-
volgens gaan de wandelaars via 
het voormalige Juffershuis (nu 
Gasterij Leyduin) mee naar een 
fraai uitzichtpunt de Belvedère. 
Tot slot gaat u naar het Koetshuis, 
waar eerst paarden en later auto’s 
stonden. Het is nu kantoor van 
de boswachters van Landschap 

Noord-Holland. Aanmelden is no-
dig en kan op www.gaatumee.
nl. Als tweede activiteit deze dag 
is er een lezing met wandeling 
over ‘de Vloek van Kennemerland’ 
en de historie van Vogelenzang. 
Gokken kon vroeger elke zondag 
in het bos in Vogelenzang. De 
paarden stonden te wachten, de 
spanning steeg, de inzet werd ge-
daan en dan kwam het startsein. 
De paarden vlogen over de ren-
baan van Woestduin, onderdeel 
van Buitenplaats Leyduin. Gert de 
Kruif en Martin Bunnik ontvan-
gen u zondag 9 september vanaf 
13.45 uur in het statige Huis Ley-
duin voor een bijzondere duo-le-
zing van 14.00 tot 15.00 uur waar-
bij ook aandacht is voor de histo-
rie van Vogelenzang. Na de lezing 
wandelt u samen naar de plek 
toe waar de renbaan was. De kos-
ten bedragen €5,- per persoon 
inclusief koffie of thee. Aanmel-
den is noodzakelijk en doet u op  
www.gaatumee.nl. 

Monumentale lezing over 
De vloek van Kennemerland

Gokken op de renbaan van Woestduin werd uiteindelijk verboden. 
Men noemde het ‘de vloek van Kennemerland.’ 
Foto: Archief Landschap Noord-Holland

Heemstede - Wie in oude bin-
nensteden in eigen of buitenland 
wandelt, komt er vaak mooie 
huizengevels tegen. Trapge-
vels, torentjes, bijzondere beel-
den, typische nokkenŠ er is veel 
te zien voor wie het wil zien. 
Ook in Heemstede zijn her en 
der smaakvolle gevels en apar-
te nokken te bekijken. Een van 
de foto¹s toont een wel zeer be-
kend dak, dat van het Gramopho-
ne huis aan de Bronsteeweg. Het 
huis, waar vroeger grammofoon-
maatschappij Bovema gevestigd 
was, kent een mooie historie. Nie-
mand minder dan operazangeres 
Maria Callas was in 1959 de ere-
gast. Zij legde de eerste steen van 
de opnamestudio aan de Over-
boslaan. Callas was destijds op 

het toppunt van haar roem. In 
Heemstede werd zij nog begeleid 
door haar echtgenoot Meneghi-
ni. Niet lang daarna zou ze voor 
Aristoteles Onassis kiezen.

Bron: website Librariana: 
https://ilibrariana.wordpress.com

Gevels kijken in Heemstede

Gevels aan de Bronsteeweg.

Regio - Woonzorglocatie Jacob in 
de Hout (Haarlem) van Stichting 
Sint Jacob heeft sinds zaterdag 11 
augustus te kampen met behoor-
lijke wateroverlast. Door de hevi-
ge regenval van de vrijdagavond 
ervoor is de riolering gespron-
gen en zijn de kelders van het ge-
bouw waar de installaties zich be-
vinden ondergelopen. Gevolg 

hiervan is dat de warmwatervoor-
ziening is uitgevallen. Het hele 
weekend is met man en macht 
gewerkt om het probleem te ver-
helpen. Zaterdagavond heeft de 
brandweer een groot deel van 
het water weggepompt. Maan-
dag is verder gegaan met de re-
paratiewerkzaamheden en is een 
noodvoorziening aangebracht.

Wateroverlast woonzorgcentrum 
Jacob in de Hout te Haarlem




