
Tuinenwedstrijd Heemsteder & Nijssen Tuin 
‘De Veluwe dicht bij huis gehaald’
Heemstede - “Elk voorjaar weer (en dat be-
gint bij ons vroeg hoor) maken fijne uitjes 
naar tuincentra voor het kopen van met na-
me eenjarige perkplantjes. Favoriete keuze 
voor in de bakken/potten zijn Petunia’s en 
Vlijtig Liesjes in vele kleuren. En daarnaast 
proberen wij elk jaar onze grote witte en 
wat kleinere rode knolbegonia’s na de bloei 
over te houden voor het volgende jaar en 
dat is ook - zoals op de foto is te zien - ook 
dit jaar weer goed gelukt.” Zo geven Roel 
Ramakers en Leonne Beekmeijer aan in hun 
e-mail naar de redactie. De tuin valt op door 
fleurigheid en natuurlijk maakt het gezelli-
ge tafereel van poes Daantje ook een glim-
lach los. 

Roel en Leonne, woonachtig aan de Meijers-
laan, ervaren elke dag een ‘Veluwesfeer’ in 
hun achtertuin waar zich een heerlijk prieel 
bevindt. “Een paar jaar geleden hebben wij 
onze auto weggedaan. Het laatste ritje was 
naar de bouwmarkt voor een partij hout om 
een prieel te maken. Wij zouden onze ge-
liefde Veluwe immers best gaan missen en 
besloten de Veluwesfeer dan maar thuis 
te halen. En voor onze poes Daantje is het 
sowieso elke dag vakantie…” 

Wilt u ook meedoen aan de tuinenwedstrijd 
die de krant deze zomer samen met Nijssen 
Tuin organiseert? Stuur een of meer foto’s 
naar: redactie@heemsteder.nl en vertel iets 

over uw tuin(hobby). De leukste en mooi-
ste inzendingen worden geplaatst en din-
gen mee naar mooie prijzen, beschikbaar 
gesteld door het kwaliteitstuincentrum van 
Nijssen (Sportparklaan).

U kunt inzenden tot en met dinsdag 28 au-
gustus, 12.00 uur. In september buigt de 
jury zich over alle tuinen. 

www.heemsteder.nl | 0238200170 22 augustus 2018

ZIE ONZE SITE: 
HEEMSTEDER.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Heemstede – Soms dienen foto¹s van mooie plekjes in Heem-
stede zich vanzelf aan, zoals dit tafereel, runderen die wat afkoe-
ling zochten. Gadegeslagen door Cees Verdonkschot. Hij ‘schoot’ 
deze foto aan de Ritzema Boskade. Gelukkig wordt niet daadwerke-
lijk gejaagd op de prachtige hooglanders.
Maar een mooi plaatje najagen mag natuurlijk altijd.

Joke van der Zee

Mooi Heemstede (12)

Geluksvogel in Gambia
Heemstede - Als vogelaar ging 
Marco Meeuwisse uit Heemste-
de naar Gambia (Westkust van 
Afrika) om vogels te fotografe-
ren. Het liep echter anders. Hij 
koos niet voor de strandvakantie 
aan de kuststrook, maar ging het 
binnenland in. Eerst met gids, la-
ter alleen. Een verhaal over vele 
mooie vogels maar ook over ont-
moetingen met de lokale bevol-
king, kinderen, artsen, dieven en 
vakkundige gidsen.

De reis met vogelbestemming, 
werd een verhaal over ‘een mens 
in uitvoering’.
Marco schrijft gemakkelijk over 
zijn belevenissen in Gambia. Zijn 
beschreven indrukken laten je 
kennismaken met het rustige 
Gambiaanse leven op het platte-
land. GHIG, Geen Haast In Gam-
bia. Slenteren, omdat Gambia 
ook in de winter ‘kleeft’. Hij spot 
vogels genoeg, maar documen-
teert slechts wat hij fotografeert, 
ook al ‘vang’ je die niet altijd even 
gemakkelijk. Zijn stelregel is: Je 
schrijft slechts over vogels die je 
hebt vastgelegd.
Zijn mooiste waarnemingen il-
lustreren zijn boek (foto’s). IJs-
vogels, Purperglansspreeuwen, 

Roodbuikhoningzuigers, ze heb-
ben hem allemaal iets te vertel-
len. Met uiteindelijk Dwergbijen-
eters als boodschappers van ge-
luk. Niet alleen de zon en de vo-
gels, maar juist de openhartige 
gesprekken met iedereen inclu-
sief de hartelijkheid van de Gam-
bianen doen hem het leven zon-
niger inzien. Zijn emoties bren-
gen hem zelfs tot gedichten en 
zijn hartenkreten zijn om in te lijs-
ten.

Eenmaal terug in Nederland telt 
hij zijn zegeningen, want Gambia 
heeft hem verrijkt. Het boek kost 
€12, waarvan een deel naar het 
Koninklijk Wilhelmina Fonds gaat. 
Zijn eerste verkopen leverde na 
drie weken al €1000 voor KWF het 
op. In het besef dat iedereen in-
tussen wel met die verschrikkelij-
ke ziekte te maken heeft wil Mar-
co zo zijn bijdrage aan onderzoek 
leveren. 

U kunt hem zien en spreken op 
zaterdag 25 augustus (14.00 uur) 
bij Boekhandel Blokker aan de 
Binnenweg waar hij zijn boek 
‘Geluksvogel in Gambia’ signeert. 

Ton van den Brink  

Links Marco Meeuwisse met Arno Koek, eigenaar van boekhandel Blokker.

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

Wij zijn vanaf
volgende week

woensdag
29 augustus

weer
geopend!

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5
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Koekjes voor Bike4Parkinson
Heemstede - Afgelopen vrijdag 
zijn er 4000 gesponsorde koekjes 
gebakken bij Tummers in Heem-
stede. De koekjes gaan op zater-
dag 1 september in uitdeelzak-
jes mee naar Valkenburg voor al-
le deelnemers en supporters van 
de Bike4Parkinson die daar dan 
plaatsvindt.

Gijs de Vries is in Heemstede be-
kend vanwege ‘Team Gijs’ dat 
diverse activiteiten op sportief 
en ander gebied ontplooit om de 
strijd aan te gaan tegen de ziekte 
van Parkinson. Gijs heeft die ziek-
te zelf.

Tijdens het koekjes bakken heeft 
Gijs hulp gekregen van Ed van 

Mil uit Vlaardingen. Ed en Gijs 
hebben beiden op jonge leeftijd 
de ziekte van Parkinson als diag-
nose gekregen en zijn bevriend 
geraakt door de Bike4Parkinson. 
Het koekjes bakken is hun eerste 
gezamenlijke actie, samen sterk! 
Vincent van den Bosch, eigenaar 
Tummers Patisserie uit Heemste-
de, ondersteunt deze actie graag.

Van links naar rechts: Gijs, Vincent (Tummers), Frans en Ed.

Foto: Hans van der Weijden
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Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
De huizenrij 34 tot en met 48 
stamt uit de begin jaren 20 van 
de vorige eeuw. Behoudens de 
nummers 34/36 hebben op de 
andere adressen geen winkels 
gevestigd gezeten. Via Goog-
le komen we wat ondernemer-
schappen tegen op nummer 46, 
maar dat was geen winkel. De 
huizenrij 50 tot en met 62 stamt 
uit 1925. Nummer 62 is dan 
weer een winkel geweest. 

In het Haarlems Dagblad van 1 
augustus 1925 biedt makelaar 

H. Brouwer woningen en win-
kels te huur of te koop aan op 
nummer 62. Op 15 februari1926 
overleed de vrouw van H. Brou-
wer op 31-jarige leeftijd. In het 
Haarlems Dagblad van 14 au-
gustus 1926 een verzoek om
beëdiging voor H. Brouwer als 
makelaar in onroerende goede-
ren.
Volgens het adressenboek 
Heemstede van 1 januari 1932 
zat melkhandel A. Sengers op 
nr. 62, maar  bleek in april 1933 
failliet te zijn gegaan, waarna, 

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (11)

Kerkdiensten
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volgens de Eerste Heemsteed-
sche Courant van 31 maart 
1933, G. Tervoort zich op Zand-
voortschelaan 62 vestigde. G. 
Tervoort zat o.a. in de vertrou-
wenscommissie van de Coöpe-
ratieve Vereniging voor de Han-
del in Melk en Melkproducten 
Heemstede. Hij zat er In ieder 
geval tot 1948, waarna J. Ter-
voort het overnam (o.a. adres-
senboek Heemstede van 1961). 

De toenfoto komt uit de beeld-
bank van het NHA en is van 
1968. Johannes Martinus Ter-
voort is gestorven op 23 maart 
1996 met in de Heemsteder 
van 10 april 1996 een korte
‘in memoriam over Jan Ter-
voort’.
Daarin staat o.a. dat de winkel 
in 1991 gesloten is en de bezor-
ging met de melkwagen stop-
te. In 1991 is er een aanpassing 
van de winkelruimte door Ver-
keersschool W. Weijers, aldus 
een bouwtekening.

Tegenwoordig is Salon 
d’Antoinette in het pand ge-
vestigd. In 2005 (bouwteke-
ning) werd de toenmalige win-
kel omgebouwd naar kapsalon. 
De nufoto van Harry Opheikens 
is van 20 augustusi 2018. 

Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben dan 
kunt u terecht via:
webmaster@hv-hb.nl (H. Op-
heikens).
Ook zijn we op zoek naar 
beeldmateriaal. Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Regio - De zomer is bij ons de 
tijd van het kleine grut. Naast 
vele kittens hebben we dit 
jaar ook een konijn met maar 
liefst zeven kleintjes binnen 
gekregen. De eerste weken 
weten we niet precies hoe-
veel baby’s het zijn gewor-
den want dan moet je het 
nest wat de moeder heeft ge-
maakt zoveel mogelijk met 
rust laten. En dan opeens zie 
je wat nieuwsgierige hoofdjes 
tevoorschijn komen tussen al 
dat zachte haar. Nog even la-
ter gaan de diertjes de omge-
ving verkennen. Het waren er 
dus best veel.

De konijntjes zijn gelukkig wel 
heel erg mooi om te zien in al-
lerlei zachte kleurtjes. Inmid-
dels rennen ze ook rond in de 
buitenren. Het is leuk om ze 

te zien springen en gek doen. 
Hun moeder is een lief konijn-
tje dat zich prima laat aaien. 
De kleintjes moeten nog wel 
een beetje leren dat aanhalen 
best leuk is. 

Natuurlijk zoeken we ook voor 
deze diertjes een goed huis 
waar ze lekker met z’n tweeën 
kunnen wonen. Konijnen zijn 
groepsdieren en dus plaatsen 
we de dieren niet alleen. Ook 
willen we graag dat de konij-
nen voldoende ruimte krij-
gen. Begin september zijn de 
diertjes oud genoeg om hun 
eerste enting te krijgen en dar 

weten we ook hoeveel 
mannetjes en vrouwtjes 
er zijn.
Denkt u erover om twee 

konijntjes te nemen? Kom 
dan eens kennis maken in Die-
rentehuis Kennemerland en 
laat je voorlichten over onze
baby bunnies. Of over de an-
dere konijnen natuurlijk die 
bij ons in de opvang verblij-
ven.

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

Baby bunnies

uur, dan ook telefonisch
bereikbaar. 

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 26 augustus 
Oude Kerk, 10u.

ds. F.D. Meijnhardt.

www.pknheemstede.nl
www.kerkpleinheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Woensdag 22 augustus om 
19.30u., zomerzangavond.

Bekende en minder bekende
liederen.

Zondag 26 augustus
om 10.00 uur, Ds. Dirk Jorissen.

Na de dienst koffi  edrinken
in het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 26 augustus, 10u.
Voorganger Ds.  N. Scholten.

www.adventskerk.com

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 23 augustus,
9u. Eucharistieviering.

Past. R. Verhaegh.

Zondag 26 augustus, 10.30u.
Eucharistieviering met

samenzang.
Past. J.-J. van Peperstraten.

www.parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 26 augustus:
geen dienst.

www.rafael-nehemia.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag  26 augustus,
10u.

ds. Jolien Nak.

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

Za. 17.00 uur Holy Mass
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

www. parochiesklaverblad.nl

Even (binnen) lopen op de Binnenweg
Heemstede - De Binnenweg kun 
je niet binnenlopen maar je kunt 
wel een behoorlijk stuk lopen óp 
de Binnenweg. Samen met de 
Raadhuisstraat vormt de lang-
gerekte Binnenweg het bekende 
winkelhart van Heemstede met 
zoveel verschillende soorten win-
kels.

De afgelopen weken wandelde 
de redactie bij menig goede rela-
tie van de krant binnen. Nu, met 
september in het vooruitzicht, is 
de vakantieperiode bijna weer 
ten einde. Een beetje weemoe-
dig maar ook wel weer leuk: alles 
begint weer. Scholen, sportclubs, 

cursussen, politiek. Ook de bij de 
zomervakantie horende uitver-
koop loopt op zijn achterste be-
nen en de nieuwe collecties drup-
pelen of zijn al binnen. Nieuw, 
vers, fris! Er komen ook nieuwe 
zaken bij in de winkelstraat, wor-
den compleet verbouwd of zijn 
overgenomen door nieuwbak-
ken ondernemers. Wij nemen af-
scheid van de lome, luie vakan-
tieperiode en verwelkomen een 
drukker wordende winkelstraat.

Binnenkort meer nieuws over 
nieuw ondernemers.

Joke van der Zee

Nieuwe brochure van WIJ Heemstede
Heemstede - Over alles wat WIJ 
Heemstede voor u doet, kunt u 
lezen in de brochure die op 5 sep-
tember uitkomt. Voor kinderen 
vanaf 2 jaar tot en met senioren 
van 88plus, WIJ Heemstede is er 
voor iedereen. 
In het multifunctionele gebouw 
de Luifel aan de Herenweg draai-
en wekelijks fi lms op woensdag-
avond, is er 1x per maand de 
fi lm&lunch op donderdagoch-
tend en vaak ook 1x per maand 
de fi lm&diner op donderdag-
avond. Er zijn culturele Trefpunt-
WIJ lezingen op dinsdagmid-
dag en lezingen en workshops 
over heel diverse onderwerpen, 
meestal op donderdagavond.

Ook in de Luifel vindt u het Eet-
huis, waar 4x per week een ge-
zonde, verse maaltijd gekookt 
wordt in de professionele keu-
ken met 2x per maand een The-
mamaaltijd.

In het nieuwe multifunctione-
le gebouw Plein1, aan het Juli-
anaplein, vindt u alle dienstver-
lening voor senioren en volwas-
senen, het maatschappelijk werk 
en de Sociëteit voor ouderen. Van 
hieruit worden ook de bustocht-
jes voor senioren georganiseerd, 
u wordt dan thuis opgehaald en 
weer teruggebracht voor een ge-
zellige middag uit. Vanaf septem-
ber is er een nieuwe dienstverle-

ning: hulp bij de fi nanciële admi-
nistratie.
Ook starten er vanuit de verschil-
lende locaties veel nieuwe cur-
sussen vanaf september.
De brochure wordt deze week 
huis-aan-huis verspreid in heel 
Heemstede. Mocht u de brochu-
re niet ontvangen hebben, dan 
kunt u hem vanaf 10 september 
even ophalen bij één van de lo-
caties: WIJ de Luifel, WIJ de Prin-
cehof, WIJ de Molenwerf, WIJ in 
Plein1, bij de bibliotheek of het 
Raadhuis. 
Voor meer informatie kijkt u op 
www.wijheemstede.nl, kunt u 
mailen naar info@wijheemstede.
nl of bellen met 023-5483828.





04 22 augustus 2018

Heemstede - Of het nu zomer of 
winter is, het is ook wel eens heer-
lijk om een fijne vleeswarenscho-
tel aan vrienden of familie te ser-
veren. Voor zulke fijne delica-
tessen kun je bij Slagerij Van der 
Werff goed terecht, die met su-
blieme vakkennis ook wat over 
deze prachtige producten weet 
te vertellen en meteen wat culi-
naire tips meegeeft. 

Sjaak van der Werff: “Bij de keu-
ze en de samenstelling van zo’n 
vleeswarenassortiment in je sla-
gerij dien je grotendeels op je 
gevoel af te gaan. Smaken ver-
schillen nu eenmaal: de een gaat 
voor de moeder de ander voor 
de dochter. Mijn vleeswaren be-
trek ik van verschillende leveran-
ciers, niet iedereen heeft name-
lijk hetzelfde in het assortiment. 
Bijvoorbeeld van grossiers die af-
nemen van verschillende leveran-
ciers in Italië en Spanje. Zo komt 
onze Serranoham rechtstreeks 
van de importeur. Serranoham is 
eigenlijk de verzamelnaam voor 
gedroogde Spaanse hamsoorten. 
Binnenkort hebben wij ook een 
luxere Ibericoham in het assorti-
ment, die is langer gedroogd en 
dat proef je ook. Hoe langer ge-
droogd, hoe duurder, maar zo’n 
ham is wel veel fijner van smaak. 
Zo heb je ook nog de Pata Ne-
gra, een ham die van het gevlekte 
varken komt. Deze varkens wor-
den met eikels gevoerd en me-
de daarom heeft deze ham zijn 

unieke en onmiskenbare verfijn-
de smaak. Ik maak bij de inkoop 
van deze hammen een keuze en 
bekijk welke het beste in de win-
kel passen. Zo komt onze heerlij-
ke Ardennerham uit Larochette in 
Luxemburg. 

Dat geldt ook voor de Italiaan-
se Parmaham, deze heb je ook 
in verschillende vormen. Ik was 
ooit in het Italiaanse Sirmione 
aan het Gardameer bij een deli-
catessenwinkel. De eigenaar liet 
mij daar een plakje van een uit-
stekende Parmaham proeven. 
Twee ons van deze ham kost-
te daar al gauw 9 euro. In Neder-
land hebben we eveneens prach-
tige vleeswaren. Neem nu pe-
kelvlees. Deze vleeswarensoort 
werd al meegenomen op expe-
ditie door zeevaarder Willem Ba-
rentsz in de 16de eeuw. Je moest 
dit vlees koken en zouten om dit 
voor langere tijd goed te houden. 
Binnenkort, in november, dingt 
ons pekelvlees mee met een ver-
kiezing van het lekkerste pekel-
vlees. Ik beschouw pekelvlees 
een beetje als een van onze ver-
geten vleeswaren. Het is erg lek-
ker, ook in combinatie met lever 
op brood, een zogenaamd brood-
je halfom. Heel veel vleeswaren in 
Nederland hebben van oudsher 
een Joodse oorsprong. Dat vlees 
mag niet van de achterkant van 
een rund komen. Denk bijvoor-
beeld aan ossenworst. Maar ook 
vlees als de diamanthaas, een fij-

Column

Vakantie met kinderen
na de echtscheiding

Na de echtscheiding kan een ouder niet zomaar op vakantie 
gaan met zijn of haar minderjarige kind. Zowel ouders met 
gezamenlijk gezag als een ouder zonder gezag hebben toe-
stemming nodig voor het maken van een reis. Er is hiervoor 
toestemming nodig van de (andere) gezag dragende ouder. 
Een ouder met eenhoofdig gezag heeft geen toestemming 
nodig om met een minderjarig kind op reis te gaan. 

Mocht er geen toestemming zijn gegeven kan het zijn dat de 
ouder en het minderjarige kind de grens niet overkomen. De 
Koninklijke Marechaussee besteed veel aandacht aan ou-
ders met minderjarige kinderen op de grens. Zij kunnen hier-
bij controleren of de ouder ouderlijk gezag heeft en of er een 
toestemmingsformulier is ingevuld.  

De thuisblijvende ouder geeft toestemming door middel van 
een toestemmingsformulier. Dit formulier wordt per kind in-
gevuld en daarop staan alle reisgegevens. Bijvoorbeeld in 
welke stad de ouder en het kind verblijven, in welk hotel en 
hoe lang de vakantie duurt. Het formulier dient te worden 
ondertekend door de thuisblijvende, gezag dragende, ou-
der. Dit formulier is te vinden op de website van de Rijks-
overheid. 

Wanneer de ouder het minderjarige kind toch meeneemt 
zonder toestemming van de thuisblijvende, gezag dagende, 
ouder wordt dit aangemerkt als onttrekking van het ouderlijk 
gezag en internationale kinderontvoering.

Indien de thuisblijvende, gezag dragende, ouder toestem-
ming weigert zou de andere ouder naar de rechter kunnen 
stappen. Hiervoor moet een procedure voor ‘vervangende 
toestemming vakantie’ worden gevoerd. Via de rechter kan 
dan alsnog toestemming voor de vakantie worden gegeven. 
Het is dus van belang om als ouders na echtscheiding tijdig 
de toestemmingsformulieren in te vullen wanneer er een va-
kantie wordt gepland. Zo kunnen ouder en kind gerust op 
vakantie. 
 
Ella Koopman

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

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

Heemstede - In september star-
ten, voor het vierde seizoen, de 
teken- en schilder cursussen bij 
Nicky Schouten weer. 
De reden van het succes ligt vol-
gens Nicky in het feit, dat het niet 
alleen maar een leuke dagbeste-
ding is, maar dat ze de cursisten 
écht wat wil leren. De groepjes 
zijn klein, tot maximaal 6 perso-
nen. Dit vindt ze belangrijk, want 
hierdoor is ze in staat om iedere 
cursist individuele aandacht en 
begeleiding te geven. Je eigen 
stijl leren ontdekken!
De sfeer is ontspannen en ge-
zellig, maar er moet wel gewerkt 
worden.
Gevorderd of beginner… er is 
aandacht voor iedereen. Portret-, 
dieren- of stilleven schilderen in 
acrylverf of tekenen? Het kan al-
lemaal.

“Vaak zijn beginnende cursis-
ten onzeker en bang om een te-
kening of schilderij te ‘verpesten’. 
Die angst blokkeert. Ik wil de cur-
sist graag laten ervaren, dat een 
schilderij niet zo snel kan misluk-
ken, als je maar durft door te zet-
ten. 
Maar dat gaat niet vanzelf. In de 
cursus wordt allereerst aandacht 

besteed aan de basis, zoals ma-
teriaalkennis, techniek, composi-
tie en kleurenleer. Leren kijken/
zien is ook een belangrijk onder-
deel van de lessen. Veel cursisten 
beginnen in de veronderstelling, 
dat ze in 10 lessen een perfect 
portret kunnen schilderen, maar 
de conclusie is al snel, dat dit niet 
zo eenvoudig is als men dacht. 
‘Ik kan het niet’ of ‘ik heb geen 
talent’, dat is wat ik vaak hoor. Ik 
probeer de cursisten uit hun com-
fortzone te halen en daarmee uit-
eindelijk over hun angst heen te 
zetten. Mijn ervaring is, dat er al-
tijd ergens een omslagpunt in de 
lessen komt, waarin de cursis-
ten vooruitgang boeken, meer 
zelfvertrouwen krijgen, gaan ex-
perimenteren en met iedere 
les enthousiaster worden. Vaak 
met verrassende resultaten. Dat 
maakt het lesgeven zó leuk!
Doen, met de juiste begeleiding, 
en niet te snel opgeven, dat is 
mijn motto!”

Inmiddels wordt er op verschil-
lende middagen en avonden les-
gegeven.
De nieuwe cursussen starten van-
af september. Interesse? Wees er 
snel bij! Er zijn nog enkele plaat-

Slagerij Van der Werff
Fijne en heerlijke kwaliteitsvleeswaren
met een verhaal

ne runderhaassoort. Ik heb hier 
nog een lekker recept van. Wik-
kel de diamanthaas in een thee-
doek die flink doordrenkt is met 
rode wijn. De haas zelf kruid je 
met wat peper, zout en takjes ro-
zemarijn of tijm. Leg de gewik-
kelde diamanthaas op de barbe-
cue en laat deze 42 à 43 minu-

ten garen. Even laten rusten. Zo 
zie je dat je met vlees en vlees-
waren heel veel kunt variëren en 
daarvoor biedt onze slagerij een 
veelzijdig en hoogwaardig assor-
timent tegen een goede prijs”, al-
dus Sjaak van der Werff. 

Bart Jonker

sen beschikbaar! Naast het les-
geven, schildert en tekent Nicky 
portretten in opdracht.

Voor info: schoutennak@wxs.nl 
en 06-53992462,
www.nickyschouten.com.

Portretschilderen in Heemstede!

Regio - Afgelopen vrijdag slinger-
de een groep van zo’n 25 fietsers 
door delen van Haarlem. Er werd 
gestopt op tal van plaatsen waar 
normaal gesproken niemand van 
zijn fiets stapt zoals bij anonieme 
groene kastjes en pandjes aan 
de waterkant. De fietsers namen 
deel aan een bijzondere excursie 
die het ABC Architectuurcentrum 
Haarlem had georganiseerd on-
der de titel ‘Langs Haarlemse wa-
terwerken’.

Geïnteresseerd werd gekeken 
naar en gesproken over al die 
‘dingen’ in en aan het water die 
ervoor zorgen dat de waterhuis-
houding in de stad goed is ge-
regeld. “Ik fiets hier regelmatig 
maar dat dit hier stond wist ik he-
lemaal niet. Nooit opgevallen. Ik 
rijd hier altijd achteloos voorbij. 
Nu zie ik het pas staan”, reageer-
de een van de deelnemers en-
thousiast.

Aanleiding voor de fietstocht is 
de tentoonstelling ‘Droge Voe-
ten’ die tot en met zondag 9 sep-
tember in het ABC te zien is. Hier-
voor hebben fotografen Hans Pe-
ter Fölmi, Chris Hoefsmit en Bob 
van Nunen naar eigen inzicht en 
op geheel eigen wijze en stijl de 
waterwerken in de regio Haar-
lem en Zuid-Kennemerland ge-
fotografeerd. De foto’s tonen de 
schoonheid van maar ook de gro-
te verscheidenheid  aan gemalen, 
sluizen en andere waterwerken 
die in de regio te vinden zijn. De 
ABC-fietstocht leidde langs een 
aantal voorbeelden en objecten 
die de fotografen in beeld heb-
ben gebracht. Daar waar tijdens 
de excursie werd gestopt deelde 
fotograaf Bob van Nunen bevlo-
gen zijn kennis: over de werking 
van een stuw en vijzel, het ver-
schil tussen een sifon en een dui-
ker maar ook de plaats van een 
‘NAP-je’… 

Zijn verhaal werd op een aan-
tal locaties langs de route on-
dersteund door al even enthou-
siaste toelichtingen van Peter 
Vroom. Vroom, watersysteembe-
heerder bij Hoogheemraadschap 
Rijnland, opende ter plaatse let-
terlijk de deuren van enkele ge-
malen. Zo ging die in de Amster-
damse Poort open maar ook die 
van een ‘kleintje’ langs de ring-
vaart en een in Schalkwijk na-
bij het Spaarne. Geduldig beant-
woordde Vroom ter plekke alle 
vragen over de functie en het on-
derhoud.  “Ik was me hiervan echt 
niet bewust”, antwoordde Karin 
Visser, een van de deelnemers 
aan de tocht, op de vraag wat ze 
van de excursie vond. “Wat komt 
er toch ongelooflijk veel bij kijken 
en wat zit het systeem knap in el-
kaar. Eigenlijk iets om heel trots 
op te zijn!” Om te besluiten met: 
“Ik denk dat ik hier voortaan an-
ders langs fiets. Echt bijzonder!”

Enthousiast kijken naar gemalen en duikers





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

30 augustus
  Slootjesproject voor kinderen 
en hun (groot)ouders bij Kom In 
Mijn Tuin, Herenweg 18 Heem-
stede. 14-15.30u. Informatie: 
www.kominmijntuin.com of 
023-5282651.

24 augustus
  Vleermuisexcursie  langs de Ge-
niedijk met het IVN Zuid-Ken-
nemerland. Vooraf aanmelden 
verplicht. Deelname gratis. Ver-
zamelen: 20.15 uur bij Molen 
de Eersteling, Hoofddorp. Aan-
melden / info: ivnhaarlemmer-
meer@gmail.com en  www.ivn.
nl/zuidkennemerland.

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

  Nieuwe Kerk Concerten met 
ditmaal duetten voor viool en 
cello (Jeroen Dupont en Se-
bastiaan van Halsema). 15.30u. 
Nieuwe Kerkplein, Haarlem. 
Gratis toegang, wel collecte.

1 september
  Biomarkt Haarlemmer Kweek-
tuin, Kleverlaan 9, Haarlem. 10-
15u. Info: biomarkt@wi1jtelen-
groente.nl.

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

  ‘Free hugs’ voor slachtoffers 
aardbevingen Lombok, Gro-
te Markt Haarlem. 14u. Info: 
www.thehugconnection.com.

9 september
  Tuinconcert bij Berkenrode, He-
renweg 131 Heemstede. Rota-
ry en Soroptimisten organise-
ren klassiek concert tbv Classic 
Express, rijdende concertzaal 
om kinderen kennis te laten 
maken met klassiek. V.a. 14u. 
Info + kaarten bestellen: www.
berkenrodetuinconcer t.nl. 

3 september
  Themamaaltijd in Eethuis de 
Luifel, Herenweg 96 Heem-

▲

stede. €10,25. Reserveren ui-
terlijk tot 10u op de dag zelf, 
5483828. 

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.

  Open Huis De Pauwehof, ont-
moetingscentrum voor oude-
ren, Achterweg 19 Heemste-
de. 10-12u. Nieuw seizoen met 
cursussen en expositie. Info: 
pauwehof@wijheemstede.nl.

29 augustus
  Busexcursie WIJ Heemste-
de naar de tuinen van Appel-
tern, tevens rondvaart in na-
tuurgebied de Gouden Ham. 
Verzamelen om 8u bij De Lui-
fel, Herenweg 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.

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’.

06 22 augustus 2018

Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

“Alles is ijdelheid”, riep Wim Son-
neveld jaren geleden eens in 
een van zijn conferences. Dit ci-
taat staat me nog zo bij uit mijn 
jeugd.  Daar moest ik ineens even 
aan denken toen ik mijn leesbril 
weer eens ‘per ongeluk expres’ 
vergeten had. Ik geef gewoon toe 
dat ik er te ijdel voor ben. Vroeg of 
laat moet je er toch aan.

Als je veel schrijft en je zit regel-
matig naar het beeldscherm van 
je laptop te turen, dansen de let-
ters van de tekst op gegeven mo-
ment een eigen tango van on-
duidelijkheid. Je koekeloert dan 
oververmoeid naar een tekst, 
die steeds meer in deze beleving 
een impressionistisch schilderij 
wordt.  Daar word je niet bepaald 
vrolijk van.

Tijdens het doen van de bood-
schappen, sta je bij de drogist 
en zie je een bak met dit soort 
leesbrilletjes voor een luttel be-
drag liggen, in diverse sterktes. Je 
wilt het eigenlijk niet zien, maar 
het is gewoon je lot om zo’n bak 
niet onverschillig voorbij te lo-
pen. Toch maar even proberen 
en in het spiegeltje kijken. Gat-
verdamme: je ziet beter, maar je 
ziet er met die bril niet uit. Een 
soort brilletje dat een oude tan-
te van je had kunnen dragen. 
Modieus in een gradatie van min 
60 uit het jaar kruik. En dan ko-
men je pupillen ook nog extra 

groot over door die glazen heen. 
Alsof je door een vissenkom kijkt. 

Tja, alles is ijdelheid. Eerlijkheids-
halve gaat er met zo’n brilletje 
wel een wereld voor je open, ik 
kon ineens de etiketten van de 
uitgestalde shampoos in het vak 
lezen. Een soort eurekagevoel, 
alsof iemand met een bevrijden-
de loep over de tekst heen ging. 
 
Naast me stond een oudere man. 
Hij bleek ook niet zo goed de eti-
ketten met het blote oog te kun-
nen lezen. In zijn hand een fla-
con shampoo met de tekst ‘hair & 
repair’, die ik hardop met mijn 
nieuwe aanwinst voor hem oplas, 
terwijl hij met zijn hand over zijn 
kale hoofd streek. “Oh, repareren”, 
antwoordde hij droog. We moes-
ten er beiden hartelijk om lachen. 

Hoe verzin je het als marketing- 
afdeling, ‘hair & repair’: daar gaan 
je haren toch van overeind staan. 
Moet je die wel hebben. Duide-
lijk niet bestemd voor alle doel-
groepen, wie legt dat zo’n marke-
tingafdeling eens haarfijn uit. Uit-
eindelijk koos hij een ‘iedere dag 
shampoo’ van het huismerk, die 
tevens tijdelijk in de actie twee 
voor de prijs van een viel, met 
extra zegeltjes om te sparen voor 
andere haarverzorgingsproduc-
ten. Je moet toch wat. Briljant. 

Bart Jonker

Zomercolumn Bart Jonker

IJdelheid

30 augustus Slootjesproject 
op Kom In Mijn Tuin
Heemstede - Op donderdagmid-
dag 30 augustus is er bij KIMT het 
jaarlijks terugkerende slootjes-
project, van 14.00 tot 15.30 uur.
Een vrijwilliger gaat met de kin-
deren en hun begeleiders zelf wa-
terdiertjes vangen en bekijken. Er 
worden schepnetten en loeppot-
jes gebruikt. Een leerzame en leu-
ke workshop voor kinderen van 
de basisschool en hun ouders/

grootouders. Kledingadvies: wa-
terdicht, ook schoenen!

Locatie/startpunt is in het tuin-
huis van KIMT, Herenweg 18 te 
Heemstede. (Tegenover het Man-
pad in wandelbos Groenendaal).

Voor meer informatie:
www.kominmijntuin.com of
telefoon 023-5282651.

Nieuw seizoen Pauwehof 
met Open Huis
Heemstede - Het nieuwe pro-
grammaboekje van Ontmoe-
tings- en activiteitencentrum 
voor ouderen, De Pauwehof, is 
uit. Erin staan tal van cursussen 
op gebied van bewegen, creativi-
teit en educatie. Al meer dan 50 
jaar is deze vorm van sociaal cul-
tureel werk actief in Heemstede, 
ontmoeting staat centraal. Con-
tacten maken en onderhouden is 
voor ouderen van groot belang. 
De Pauwehof Heemstede speelt 
daarop in door veel aandacht te 
geven aan het persoonlijk con-

tact met gastvrouwen en docen-
ten. 
Het nieuwe seizoen wordt af-
getrapt met een Open Huis op 
woensdag 29 augustus, van 10.00 
tot 12.00 uur. Locatie van De Pau-
wehof is de Achterweg 19, Heem-
stede. Er is tevens een expositie 
te bekijken waarin werk te zien is 
van cursisten van het afgelopen 
seizoen. Docenten zijn aanwezig 
om info te verstrekken over nieu-
we cursussen. Wilt u meer weten? 
E-mail dan naar:
pauwehof@wijheemstede.nl

Zomerpoëziewedstrijd
van de Heemsteder en 
Boekhandel Blokker

Heemstede - De zomer is nog niet ten einde, hoewel de zomer-
avonden korter worden. Als het einde eenmaal toch is genaderd, 
is het heerlijk terug te kijken op zomerse dagen. Terugverlan-
gen… Aan alles komt nu eenmaal einde. De zomer gaat over in 
de nazomer en daarna dient de herfst zich aan. Het gedicht van 
Wendy van der Weiden stipt het gevoel van terugverlangen naar 
de zomer aan. 
U kunt nog steeds (t/m dinsdag 28 augustus 12.00 uur) meedoen 
aan de zomerpoëziewedstrijd die de Heemsteder dit seizoen 
organiseert, in samenwerking met boekhandel Blokker. Het is 
Blokker die uiteindelijk voor de allerbeste inzending een boeken-
bon van €50 ter beschikking stelt. Alle gepubliceerde gedichten 
dingen mee naar de prijs. 
Stuur uw inzending naar redactie@heemsteder.nl.

Zoete zomers
Dansend in de schittering van het water
Rollend in het groen van plezier
Ogen twinkelend, bonzende harten samen 
Opgaand in het spel van puur vertier

Maar voor ik het wist gingen de uren over 
in dagen
Het naderende einde kwam in het zicht
Iedere dag, elk moment een beetje afscheid
Zachte warme kussen,vederlicht

Sindsdien enig heimwee
Naar de zomerzoete dagen
Lavendelgeur vermengd door herinnering
In het hart meegedragen

Heden zomerdagen, stiekem meer kleur
Vereeuwigd in gedachten
Wanneer de paden stralen raken
Naar de zoete zomers smachten

Wendy van der Weiden, Haarlem

Loodsen genieten op en rond het water
Piratenstreken van Spaarnegeuzen 
Heemstede - Een van de dingen 
die je leert bij scouting is impro-
viseren. Dat geldt ook voor de 
Spaarnegeuzen uit Heemstede. Is 
iedereen voorbereid op een ruig 
verblijf tussen piraten blijkt de 
bestemming ineens een tropisch 
eiland te zijn. In de Vinkeveense 
Plassen nog wel.

Een illuster piratentrio had de 
Dolfijnen, Zeeverkenners en 
Loodsen uitgenodigd voor een 
verblijf in Pirate’s Cove. Een week 
vol met ruige activiteiten op en 
rond het water. Maar ook daar 
sloeg de warmte en droogte toe. 
Voor veel van de geplande activi-
teiten was het eigenlijk te warm, 

zelfs op het water. ‘Zoek verkoe-
ling’ was het motto. Niet op, maar 
in het water. Dat is op een ei-
land gelukkig altijd dichtbij. ‘Ge-
plompt worden’ was dit jaar erg 
populair.
Ondanks de warmte slaagden de 
Spaarnegeuzen er in de schatkist 
van hun gastheren weer goed te 
vullen door het smokkelen van 
goudstaven, werden er zeebenen 
getraind op de surfplank achter 
de sleper en piratenstreken uitge-
haald. De leiding en de Loodsen 
werden regelmatig verrast wak-
ker met allerlei blokkades voor de 
ingang van hun tent.

Dat het piratenleven soms zwaar 

is bleek toen de Spaarnegeu-
zen werden ontvoerd door ande-
re piraten waarna er een vlot ge-
maakt moest worden om weer 
naar het eigen eiland terug te ko-
men. Door kennis en krachten te 
bundelen lukte ook dat uiteinde-
lijk en dat zwemmen was hele-
maal niet vervelend. De pannen-
koeken die als beloning stonden 
te wachten ook niet.
Het kamp kreeg na afloop van 
Morris een 10, Naud wilde graag 
volgende week weer mee. Helaas 
Naud, volgend jaar pas weer.

Meer weten over de Spaarnegeu-
zen? info@spaarnegeuzen.nl of 
www.spaarnegeuzen.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

Deze week een lichte versie van 
HeemstedeNieuws
In deze vakantieweek vindt u een beperkt aantal nieuwsberichten en de officiële 
bekendmakingen in HeemstedeNieuws. U leest het laatste nieuws van ons op 
www.heemstede.nl, Facebook.com/gemeenteheemstede en Twitter.com/heemstede

De intergemeentelijke Afdeling Sociale 
Zaken van de gemeente Heemstede is 

op zoek naar een: 

Applicatiebeheerder 
Sociaal Domein 

(36 uur)
Ben je op zoek naar een brede, 

zelfstandige en afwisselende functie 
op een afdeling die voor mensen het 

verschil maakt?

Reageer dan snel en 
bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Herenweg 9A, het kappen van 21 bomen, 

wabonummer 318879, ontvangen 
 8 augustus 2018
- Sportparklaan 3, brandveilig gebruik 

noodlokalen Nicolaas Beetsschool, 
wabonummer 319081, ontvangen 

 8 augustus 2018
- Van Merlenlaan 17, het kappen van een 

beuk, wabonummer 318648, ontvangen 
 6 augustus 2018
- Zandvoortselaan 144, constructieve 

wijziging en gedeeltelijk vernieuwen 
dakkapel op voorgeveldakvlak, 
wabonummer 318058, ontvangen 

 6 augustus 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Beatrixplantsoen 100, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 309957, verzonden 

 14 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’.

Tentoonstellingen raadhuis
Burgerzaal
De veelzijdige fotograaf Dirk Teeuwen 
exposeert met foto’s in de Burgerzaal. Deze 
bijzondere expositie is nog tot eind september 
te zien.
 
Publiekshal
In de publiekshal is tot en met september werk 
te zien van Truus van Alphen. Truus is van alle 
markten thuis, Zij exposeert beelden, objecten, 
schilderijen en tekeningen.

Alle werken zijn te zien tijdens openingstijden. 
Hou er rekening mee dat de expositieruimtes 
ook bezet kunnen zijn voor bijeenkomsten 
en/of vergaderingen.

24 t/m 26 augustus 
Muziekfestival Mysteryland en meer...
Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 augustus 
wordt in het Haarlemmermeerse Bos en in 
de Groene Weelde bij Hoofddorp/Vijfhuizen 
voor de zestiende keer het muziekfestival 
Mysteryland georganiseerd. In hetzelfde 
weekend is bij Amsterdam ook het festival 
Wooferland (Houtrak). Hou rekening met 
extra drukte op de toegangswegen en 

geluidsoverdracht. Met vragen, opmerkingen 
of klachten over Mysteryland kunt u contact 
opnemen met de gemeente Haarlemmermeer 
via info@haarlemmermeer.nl of 0900 1852 
(telefonisch ook tijdens het festivalweekend 
bereikbaar). 
De organisatie van Mysteryland is bereikbaar 
via buurtgenoten@mysteryland.com

De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroffen:
- Een witte polyester boot, genaamd Victor, 

op de passantenplaatsen, zijde Havenstraat

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 5 september 2018 
de gelegenheid zijn vaartuig te verwijderen of 
een ligplaats aan openbaar water in te nemen 

met waar dit met een verkregen vergunning 
wel is toegestaan. 
Als het betreffende vaartuig binnen deze 
termijn niet is verwijderd, wordt het vaartuig 
in opdracht van het college van burgemeester 
en wethouders verwijderd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen 
die periode kan de eigenaar zich melden bij 
bureau Handhaving en zijn vaartuig 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 vaartuig Havenstraat

Volg ons op 
Facebook en Twitter

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

Iets gevonden of 
verloren?
U kunt dit melden bij de gemeente. Dit kan 
digitaal via heemstede.verlorenofgevonden.nl, 
persoonlijk bij de publieksbalie in het raadhuis 
of via telefoonnummer 14 023.



Nieuwe kooktent voor 
Spaarnegeuzen
Heemstede - Op kamp gaan met 
een groep Dol� jnen, Zeeverken-
ners en Loodsen is altijd een uit-
daging. Zeker als je de dankba-
re taak hebt om voor die groep 
te koken. Goede spullen maken 
dan een groot verschil. Scouting-
vereniging De Spaarnegeuzen 
is daarom blij met een donatie 
van het J.C Ruigrok Stichting die 
het mogelijk maakte een nieu-
we kooktent aan te scha� en. De 
stichting nam maar liefst 50% van 
de kosten voor hun rekening.

De nieuwe aanwinst werd eind 
juli feestelijk in gebruik genomen 
tijdens de ouderavond op zomer-
kamp. Onder toeziend oog van 
ouders, familie en vrienden knip-
ten Inge en Sophie het lintje door. 
Inge, die vele zomerkampen lang 
voor de Spaarnegeuzen heeft ge-
kookt, was vol lof over de nieuwe 
kooktent: lekker veel daglicht en 
goed te ventileren. 
Meer weten over de Spaarnegeu-
zen? info@spaarnegeuzen.nl of 
www.spaarnegeuzen.nl.

IJs en weder dienende 
De grote spiegelramen verdubbelen                                                                        
de boulevard, de zee, zelfs het heelal                                                                                  
onder de parasol stracciatella en croccangelo                                                                              
paarse tongen likken de balkons.

Ik herinner u graag aan de breekbaarheid                                                                     
van de bougainville, misschien is het beter zo                                                                  
wat te treuzelen met het kantelen van de glazen                                                       
en de eens zo gewisse standpunten.

Achter de duinen ligt een baai vanwaar de storm                                                  
opsteekt wegens onbetrouwbare weermannen                                                                              
de kinderdraaimolen met de witte paarden                                                        
zal eindelijk voor zichzelf gaan beginnen.
D.J. van Welzen

Overpeinzing 
Overpeinzen op deze warme zomerdag
Heb ik vandaag iets gedaan wat niet mag?

Ik geloof het niet. Het is lekker warm weer
Nou… lekker? 26 graden... - voor sommigen niet meer

In de schaduw zitten en veel water drinken
en mijn gedachten laten bezinken
Denken aan die mensen die geen water hebben in deze tijd
geen schaduw, maar wel oorlog, armoede en gewas dat niet gedijt

Wat mogen wij blij zijn dat wij hier geboren zijn
met overvloed van alles en een goed waterdomein
en dus...
Welkom aan hen die van ver gekomen zijn en hier willen “bouwen”
die van goede wil zijn; hen een kans geven door ze te vertrouwen!

Ons land is een beetje aan de volle kant
maar wij zijn zo bevoorrecht in ons Nederland!

Louise de Graaf       

Zomerzotheid 
De zomerzotheid grijpt de lange lente bij haar lurven
En sleurt haar door de duinen en het strand op naar de zee
De zomerzotheid rent van stapel en wil alles durven
Ze trekt de hoge bergen in en neemt de bossen mee

De zomerzotheid is een cocktail met een parasol
Mengt Ginger Ale met Bessen en Licor Cuarenta’Y Tres
De zomers krijgen steeds meer zomerzotheid in hun bol
En laten straks de herfst nog langer lurken aan hun � es

Al vroeg begon ze, hijgend, badend in haar eigen zweet
We dachten nog: hier komt misschien ooit nooit een einde aan
Laat al dat ijs maar smelten en die kisten lekker gaan

Wij willen Zuidse zomers tot het snikkend eind der tijden
Maar voor je ‘t weet is straks de Noordse kou weer om te snijden
Het is de zomerzotheid die je dan weer snel vergeet

Arjan Keene       

Ik kijk hoe de zon zijn
laatste stralen
laat schijnen
over het meer
niet meer praten
niet meer denken
leer me het onnoembare
niet benoemen
het onbegrepene
niet begrijpen
in deze woordeloze leegte
kan de lichtheid van liefde
voortbestaan in mijn leven
van alle dag.

Ada Lodder

Die heerlijke 
zomerdag
Men kan dan de vrouwen
van dichtbij aanschouwen,
genietend van de zon
op hun seniorenbalkon.
 
Ze zijn minstens tachtig
en niet langer veerkrachtig,
met voeten die zwellen
en schoenen die knellen.
 
Maar zij voelen de sfeer
en de warmte van weleer;
meer is niet nodig,
elk woord overbodig.
 
En zo blijven die vrouwen
waard om ‘t aanschouwen
met hun stille blijde lach
op die heerlijk warme dag.

Addie Leupen-Vroegop 

Zomer algoritme   
Als ik in de winter de kaalheid van de Vrijheidsdreef zie
Als ik de kastanjebomen langs de dreef mis
Dan stromen tranen over mijn gezicht
Als ik in de zomer de nieuwe natuur van de Vrijheidsdreef zie
Als ik de meerkoet op haar nestje zie
Dan schrijf ik een gedicht
Als ik de zwanenfamilie in de vaart zie
Dan schrijf ik een gedicht
Als ik de California Poppy in vol oranje zie
Dan schrijf ik een gedicht
Als ik de zon voel stromen over mijn gezicht, en
Als ik in lichtheid zweef over de dreef
Dan schrijf ik een bundel vol gedichten

Frits Agterdenbos        

Zomer 2018 
Eindeloze rokjesdagen
� etspaden
met zorg bewaterd
zanderige bospaden
knisperend lichtbruine bladeren
geelbruine bermen
Eindeloze rokjesdagen
het veld van de kinderboerderij
prachtig groen
met zorg bewaterd
de dieren liggen
loom in de schaduw
het bruin gele gras
rond  bankjes aan de bosrand
resten blikjes en � essen
op eindeloze rokjesdagen

Willeke Fledderus 

Hollandse zomer 
Verlangden wij naar zomerse dagen?
nu denken wij wanneer?
Wanneer neemt het weer een keer       
en geeft het vele dagen
met regenvlagen
of buien met onweer.
De zomerzon schijnt uitbundig dit jaar,   
al even veel dagen
of meer dan in vorige jaren?
Het weer, ik kan het niet verklaren
maar komt er eindelijk regen,
na deze droge weken een zegen
en dan... na regen, komt zonneschijn.

Dieuwertje van Woestijne      

Zomer
...Vlinders en libellen,
teveel om na te tellen.
 
...Muggen dansend boven
het water.
 
...Bijtjes, zorgend voor
honing later.
 
...Vergeet-me-nietjes, papavers,
blauwe vlas,
stijgend tussen het weidegras.
 
...Juni, juli, augustus, september,
   
Zomermaanden op de kalender!

Moira Koster-Dinning

Afgelopen zaterdag liep ik met mijn oude hond op de Raad-
huisstraat en de Binnenweg te slenteren. Ter hoogte van de 
Postlaan bij de oude tramhalte staan vijf boompjes. Er was 
een vierkante meter grond om de stam heen, de grond is 
echter helemaal dichtgesmeerd met asfalt. Dat is niet-water-
doorlatend en de bituum gaat rechtstreeks de grond in met 
als schadelijk gevolg dat deze bomen binnen plusminus drie 
jaar dood zijn. Is dit 
misschien de nieuwe insteek van de gemeente? Dit is ook al 
eens gebeurd bij de winkelgalerij in 1983 tijdens de eerste 
renovatie van de Binnenweg. Onder het mom: de kastanje-
bomen waren zijn ziek, dus kappen maar. En om zes extra 
parkeerplaatsen te creëren.
En dan over twee jaar zeggen dat alle bomen ziek zijn, ze 
weghalen en dan de Binnenweg vernieuwen om nog wat 
parkeerplaatsen te creëren?
Het gaat hier om diverse bomen bij de winkels!

R. Verhoef, Heemstede

De gemeente is om een toelichting gevraagd: 

Om de bomen in de winkelstraten is een laag ‘gelijmd grind’ ge-
plaatst. Deze laat water en lucht door en doet de bomen geen 
kwaad. De grond rond de bomen zakte in waardoor de straat 
niet vlak was en minder goed begaanbaar voor bijvoorbeeld 
mensen met een rollator. De grindlaag is geplaatst om de grond 
rond boom en straat vlak en gelijk te houden, zonder kuilen 
of richels. De gemeente hecht veel waarde aan de bomen die
bijdragen aan de sfeer in het centrum. Daarom is met zorg voor 
de bomen voor deze oplossing gekozen en is de grindlaag aan-
gebracht door een groentechnisch bedrijf.

LEZERSPOST
Asfalt rond bomen,

is dat gezond?

Heemstede - Omdat de reacties op de oproep deel te nemen aan 
de zomerpoëziewedstrijd overweldigend waren, deze week extra 
aandacht voor mooie inzendingen. Vele dichters schreven zinnen-

prikkelende zinnen en regels die je regelrecht raken… Hier volgt 
een greep uit de diverse ingezonden gedichten die een plaatsje in 
de krant verdienen.

Zomerpoëziewedstrijd
van de Heemsteder en Boekhandel Blokker

(zonder titel)

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’.




