
bloemendaal - Door alert optreden 
van buurtbewoners is aan het licht 
gekomen, dat een particulier op Park 
Brederode afgelopen december een 
stuk gemeentegrond bij zijn perceel 
heeft betrokken. Deze situatie kon 
maandenlang voortduren doordat de 
Gemeente Bloemendaal niet ingreep. 
Het hek, plus twee lantaarnpalen, 
dat de particulier in december had 
geplaatst aan de zijde van de Meer 
en Berglaan werd gedoogd door 
de gemeente. Na veel vragen, een 
inspreekbeurt van omwonenden en 
vervolgens ook vragen van raadsle-
den Burger (CDA), Roos (Hart voor 
Bloemendaal) en tot twee keer toe 
Westphal (D66) heeft het college van 
B en W uiteindelijk deze week beslo-
ten de grondeigenaar, wonend aan 
Duin en Beeklaan 30, op de vingers 
te tikken. De door hem gewenste aan-
koop van het stukje grond gaat niet 
door. De gemeente gaat de eigenaar 
opdragen het hek te verwijderen. Ook 
moet hij de carport afbreken, die al 
sinds 2012 bij het huis staat.

door Marilou den Outer

De betrokken buurtbewoners zijn 
blij, maar blijven ook bezorgd en 
kritisch, vooral op het uitblijven 
van handhaving van de kant van de 
gemeente. "Het was een poging tot 
landjepik", stelt Bloemendaler Rob 
Smit, die in juni insprak in de raads-
commissie over het illegale hek om 
het stuk gemeentegrond.

Puzzelstukjes
Een buurtgenoot, die veel onder-
zoek deed naar de kwestie en sinds 
december aan de bel trekt over het 

hek, maar die niet met zijn naam in 
de krant wil worden genoemd, zag 
de afgelopen weken zoals hij zelf 
zegt "de puzzelstukjes langzaam 
maar zeker in elkaar passen". Een 
puzzel is het zeker en vraagtekens 
blijven er ook. Het eerste stukje 
ervan lijkt nu een garage te zijn, 
die de eigenaar van het provinciale 
monument liet bouwen in 2012. 
Toestemming hiervoor vroeg hij 
vooraf niet, wel achteraf, maar dat 
is op twee momenten geweigerd 
(zie bijgaande tijdlijn). Overigens 
zou het een carport moeten zijn, 
omdat een garage in die monu-
mentale omgeving uit den boze is. 
Gebouwd werd echter een carport 
met dichte zijwanden. Een omwo-
nende stelt bovendien dat het maar 
de vraag is of de garage wel de grond 
van de eigenaar staat of toch niet al 
geheel of gedeeltelijk op het stuk 
gemeentegrond. De gemeente heeft 
hoe dan ook deze week laten weten 
dat zij ook op dit punt gaat hand-
haven. "De eigenaar wordt verzocht 
de carport af te breken. Inmiddels 
ligt er een aanvraag voor een nieu-
we carport op een andere plaats", 
zo laat een woordvoerder van de 
gemeente desgevraagd weten.

Park Brederode CV
Puzzelstukje twee is het stuk 
gemeentegrond met illegaal hek. 
Het gaat om een perceel van 770 
vierkante meter bij het kadaster 
bekend onder nummer A 11906. 

Rob Smit: "In 2008 echter bestond 
dit nummer nog niet, maar was dit 
stukje onderdeel van een veel gro-
ter stuk, met een ander nummer. 
De gemeente heeft het in 2014 
afgesplitst, waarna het als nummer 
A 11906 te boek stond. Wij denken 
dat de gemeente die afsplitsing 
heeft gedaan om het te verkopen." 
Het perceel A 11906 blijkt in augus-
tus 2014 opnieuw te zijn ingeme-
ten. Daarbij was ook aanwezig een 
vertegenwoordiger van Park Brede-
rode CV, het bedrijf dat samen met 
de gemeente aan de ontwikkeling 
van het gebied werkt. De gemeen-
tewoordvoerster gevraagd om een 
reactie: "We hebben maandelijks 
projectoverleg met Park Brederode 
CV. Destijds hebben we ook gespro-
ken over stukjes snippergroen, die 
nog her en der op het terrein lig-
gen. Daar was ook deze snipper bij, 
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Verschijning in 
zomervakantie
In de zomervakantie verschijnt 
Het Weekblad op de donder-
dagen 2, 16 en 30 juli en 13 en 
27 augustus. 
Met de editie van 27 augustus 
wordt de wekelijkse verschij-
ning hervat.
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Noordwijkerhout Culinair 2014:
winnaar categorie ‘Lekkerste Gerecht’

Weekmenu (vrij 31 juli - do 6 augustus)
Bretonse vissoep

Gegrilde kalfsmedaillons, kletskop
van chalet rouge en rode wijnsaus

Diverse sorbe�js met een 
roodfruitsoepje € 29,50

Madiwodo-schotel (ma 3 aug. - do 6 aug.)
Gekonfijte eendenbout met 
originele Franse ratatouille 

€ 10,50

Bezoek ons op Noordwijkerhout 
Culinair 8 & 9 augustus

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

2e prijs Vergader & evenementenloca�e van Nederland 2014

Omwonenden voorkomen 
'landjepik' in Bloemendaal

Het hek met toegangspoort en lantaarnpalen, dat sinds december 2014 langs de 
Meer en Berglaan in Bloemendaal staat. De eigenaar moet het nu verwijderen, 
zodat ook de toegang tot het openbare groen (rechts) weer vrij wordt (Foto: 
Marilou den Outer).

Vervolg zie elders

heemstede - Komend seizoen zullen 
er weer nieuwe nummers worden 
ingestudeerd door de Casca Koren. 
Alles wordt vierstemmig gear-
rangeerd door de enthousiaste 
dirigent Peter Cammermans. Hij 
speelt piano en weet als dirigent 
iedereen enthousiast te maken en 
te coachen als koorlid. Omdat het 
koor geen indeling in stemsoor-
ten (alt, sopraan et cetera) kent, 
maar wel alles vierstemmig is, 
ontstaat een verrassend en veel-
zijdig geluid met veel klankkleur. 
Nieuwe koorleden zijn welkom. 
Men hoeft geen auditie te doen 
of muziek te kunnen lezen. Het 
belangrijkste is enthousiasme. De 
Casca Koren starten op donderdag 
3 september van 20.00 tot 22.00 
uur (bij kinderdagverblijf Piere-
wiet) en op woensdag 9 september 
van 10.00 tot 12.00 uur (in De Lui-
fel). Opgeven kan via www.casca.
nl of door te bellen op werkdagen 
tussen 09.00 en 13.00 uur: tel. 023-
5483828 (kies 1). x

Zingen met 
Casca Koren

Vanaf 3 september kan men meezin-
gen (Foto: pr).

heemstede - Mandy Schoorl expo-
seert vanaf heden tot en met 16 
september haar foto's van Botswa-
na en Namibië. De tentoonstelling 
'Bewonder & Verteder' is te zien in 
de Bibliotheek Heemstede. Deze 
bibliotheek is gevestigd aan het 
Julianaplein 1 in Heemstede. x

Foto's van Afrika 
in bieb Heemstede

heemstede - De receptie van Casca in 
De Luifel is de hele zomer open en 
telefonisch bereikbaar van maan-
dag tot en met vrijdag van 09.00 
tot 13.00 uur voor informatie over 
activiteiten en cursussen, aanmel-
den en kaartverkoop. Vanaf maan-
dag 10 augustus is Casca bereik-
baar van maandag tot en met 
donderdag van 09.00 tot 17.00 uur 
(kaartverkoop tot 16.00 uur) en 
vrijdags van 09.00 tot 13.00 uur. 
Vanaf eind augustus beginnen de 
cursussen weer en het seizoen 
wordt traditioneel geopend met 
de Casca Nova Seizoens Opening 
met een middagfilm en daarna 
een Indisch buffet op donderdag 
17 september. Voor meer informa-
tie: www.casca.nl. x

Receptie Casca
gewoon open
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GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels

Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede

Tel. 023-5290810 / 06-28448760

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06

INKOOP

POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte 

sieraden

Winkel:

Camplaan 8

HEEMSTEDE

023 5477444

hg@stampdealer.nl

“HOLLANDS

GLORIE”

Postzegel- en 

Muntenhandel

Voor het vervangen van
ZINKWERK

van :
Dakgoten-Erker-Balkon of

Dakkapel. Bel voor
vrijblijvende offerte

06-54675730 of
023-5379707

Loodgietersbedrijf Jonker
Lid Uneto-VNI

KOFFERBAK
VERKOOP

Zaterdag 8 augustus vanaf
08.00 uur in Rijnsburg.
Meedoen kost € 10,-
Voor meer informatie:
www.ovrijnsburg.nl

 

Op zoek naar een leuke
nieuwe of gebruikte

Vespa, Kymco, Sym, AGM,
Piaggio, Yamaha, enz. Bij

SCOOTS2GO
staan er meer dan 60.

Ook voor (schade)reparatie
banden en onderhoud.

Satellietbaan 22d Hillegom
0252-516693

WWW.SCOOTS2GO.NL

BEDRIJFSPAND
te koop / te huur

 
Meer en Duin 203

Lisse
 

65m2; incl. alarm, ketel,
airco, keuken, toilet,
eigen parkeerplaats

 
Bel voor info: 06-20198000

Leer de nieuwe vorm van
heling op 21, 22 en 23

augustus in Lisse en wordt
AQUARIUS

Angels Healer.
Kijk voor meer informatie
op www.engelencoach.nl.

Heereweg 466
2161 DH Lisse
06-41572161

Nieuwe leden gezocht voor
BIG BAND

op 7 september, 20.00 uur
is er een introductieavond

Waar? Bennebroek,
Zandlaan

clubgebouw KNA
Meer informatie:

www.knabennebroek.nl
/kna big band

of bel Diana: 06 4623 5776

VERZAMELAAR
zoekt spullen

uit Tweede Wereldoorlog,
1940-1945

zoals persoonsbewijzen,
foto's, uniformen,

medailles enz.
06-21898943

 

Op zoek naar scooter?
Kom dan nu naar onze
SHOWROOM
wij zijn dagelijks open

dag van 9.00 tot 17.30:
Van der Ham Trading,

Grevelingstraat 71 Lisse
www.vanderham-trading.

com tel. 0252-421516
 

HOMEMASSAGE
Niet de deur uit, maar

thuis en vertrouwd . Voor
ontspanning maar ook bij
klachten. Juli en augustus

flinke korting. Kijk op
www.htmassage.nl of bel

06 22442711

Zijn zijn er weer!
BILDTSTARS
5 kg voor €4,00 en

5 kg Doré's voor € 3,25!
Bij het Aardappelwinkeltje

van Stal Jasper aan de
Hillegommerdijk 417

in Beinsdorp.
0252-524898

www.staljasper.nl
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2012: carport/garage op terrein 
gebouwd.
2013 - juli: eigenaar doet principe-
verzoek bouw carport.
2013 - okt.: verzoek waarschijnlijk 
afgewezen. Eigenaar vraagt nu om 
legalisatie carport.
2013 - dec.: verzoek om legalisatie 
carport door welstandscommissie 
afgewezen.
2014 - aug.: kadaster meet percelen 
opnieuw in, in aanwezigheid van 
Park Brederode CV.
2014 - dec.: hek met beweegbaar 
toegangshek en twee lantaarnpalen 
langs Meer en Berglaan geplaatst; 
omwonenden kaarten dit bij 
gemeente aan.
2015 (begin): Park Brederode CV 
doet mondeling verzoek bij beleids-
medewerker gemeente om perceel A 
11906 te verkopen.
2015: omwonenden stellen opnieuw 
vraag aan gemeente over hek.
2015 - juni: omwonende spreekt in 
in raadscommissie Grondgebied 
over het hek, daarna mondelinge 
vragen om toelichting van sommige 
raadsleden.
2015 - 18 juni: D66 stelt schriftelijke 

vragen, onder andere over de han-
delingen op het perceel.
2015 - 9 juli: gemeente geeft aan 
meer tijd nodig te hebben voor 
beantwoording vragen D66.
2015 - 23 juli: college antwoordt 
dat het perceel door een particulier 
onrechtmatig is toegeëigend, dat er 
verzoek tot verkoop ligt en dat daar-
over advies wordt ingewonnen bij 
verschillende afdelingen.
2015 - 24 juli: D66 stelt vervolgvra-
gen en verzoekt om agendering van 
dit punt op de volgende vergadering 
van de commissie Grondgebied.
2015 - 25 juli: Hart voor Bloemen-
daal stelt dertien vragen rond de 
verkoop van het perceel, onder 
meer over datum verzoek verkoop 
perceel.
2015 - 28 juli: onderwerp komt op 
de agenda van de wekelijkse verga-
dering van het college. Dit besluit 
dat de verkoop niet doorgaat, op 
grond van twee adviezen: afde-
ling Groen en afdeling Ruimtelijke 
Ordening. Advies nummer 3 is dan 
nog niet binnen. Het college gaat 
de eigenaar sommeren het hek te 
verwijderen. x

Tijdlijn

en toen zei Park Brederode dat het 
misschien wel goed zou zijn als de 
eigenaar van de Duin en Beeklaan 
dit stukje erbij zou kunnen kopen. 
Omdat er onduidelijkheid was over 
kadastrale grenzen op die plek, heb-
ben we dat meteen opnieuw laten 
inmeten. Vervolgens heeft een ver-
tegenwoordiger van Park Brede-
rode eind 2014 of begin 2015 een 
mondeling verzoek bij een beleids-
medewerker van ons gedaan om 
het perceel A 11906 te kopen."

Achterkamertjespolitiek
"Ik kan dit niet anders dan achter-
kamertjespolitiek noemen", zegt 
de buurtbewoner, die de kwestie 
uitvoerig onderzocht. "Het roept 
toch vragen op als een partij als 
Brederode, die met aankoop van 
een dergelijk stuk grond niets te 
maken heeft, een aankoopverzoek 
doet? Waarom bemoeit Brederode 
zich hiermee? Het kan haast niet 
anders of de eigenaar van de Duin 
en Beeklaan heeft hen (Park Brede-
rode CV -red.) ingeschakeld. Om zo 
een extra zijingang voor zijn stuk 
grond te creëren. En: waarom heeft 
de ambtenaar die het verkoopver-
zoek destijds kreeg, niet meteen 
gezegd dat dit niet kon gezien het 
bestemmingsplan?"
Wat de omwonenden vooral stoor-
de aan de kwestie, was dat met 
het illegale hek een stuk openbaar 
groen onbereikbaar was geworden; 
een slootkant met vanaf daar fraai 

uitzicht op nog meer groen. Die 
situatie keert weer terug, daar aan 
de Meer en Berglaan.

Niet de schoonheidsprijs
D66-fractievoorzitter Westphal rea-
geert op de kwestie: "Het is goed 
dat deze transactie niet doorgaat. 
Ik heb nog wel vragen over hoe dit 
allemaal kon gebeuren en waarom 
het college pas na beantwoorden 
van de vragen tot deze beslissing 
is gekomen. D66 zal hier later op 
terugkomen." Marielys Roos (Hart 
voor Bloemendaal): "Wat ontbreekt, 
is beleid voor grotere stukken 
grond. Dat moet er nu komen."
De burgemeester, die met twee wet-
houders dinsdag over de verkoop 
van de grond vergaderde, laat via de 
woordvoerster weten dat deze gang 
van zaken "niet de schoonheids-
prijs verdient". "Het was handiger 
geweest als het verzoek tot verkoop 
formeel was vastgelegd én als het 
niet zo lang had geduurd voordat 
we de adviezen binnen hadden 
gekregen. Daardoor kon de indruk 
ontstaan dat het land verkocht zou 
worden", aldus de woordvoerster. 
Dit is ook precies een kwestie, die 
de burgemeester zo hekelt blijkens 
het rapport over de bestuurscultuur 
in Bloemendaal, dat deze maand 
openbaar werd.
De eigenaar van de Duin en Beeklaan 
30 is voor dit artikel meermaals 
benaderd voor een reactie. Hij rea-
geert echter niet. x

regio - Het boomrijke Zuid-Kenne-
merland is door de storm van afge-
lopen zaterdag flink getroffen. In de 
gemeenten Bloemendaal en Heemste-
de zijn tientallen bomen omgewaaid, 
in enkele gevallen ook op een huis, 
schuur, auto en caravan. Persoonlijk 
letsel is niet gemeld. Al dagen wordt 
gewerkt aan het boomvrij maken van 
wegen en paden, een klus die nog 
geruime tijd in beslag zal nemen. De 
gemeenten raden mensen aan voorlo-
pig nog voorzichtig te blijven bij een 
wandeling of fietstocht door een bos.

door Marilou den Outer

In Heemstede staat de teller van 
omgevallen bomen voorlopig op vijf-
tig. Van de woonwijken is vooral de 
Geleerdenwijk getroffen. Een heel 
grote boom is omgegaan op de Van 
Lentsingel. De kastanjes aan de Vrij-
heidsdreef hebben de storm goed 
doorstaan; hier knapte een boom 
af, een relatief jong exemplaar. Op 
de Overplaats, grenzend aan Lin-
naeushof, is de grote linde op het 
grote veld gesneuveld. In het Ben-
nebroekbos is er een boom gevallen 
op een muur en een schuurtje van de 
buurman. In het Groenendaalse bos 
zijn hier en daar stukjes afgezet, het 
bos als geheel is wel toegankelijk. De 
opruimwerkzaamheden gaan nog 
dagen duren, zo laat een woord-
voerder van de gemeente weten. 
Over het schadebedrag kan zij nog 
niets zeggen.

Kwart miljoen euro
Medewerkers van de Gemeente 
Bloemendaal hebben tot nu toe 
zo'n zeventig omgewaaide bomen 
geturfd. Op enkele plaatsen zijn 
ook lichtmasten omgevallen. De 
gemeente heeft al het beschikbare 
personeel en materieel ingezet om 
samen met aannemers, omgeval-
len bomen en takken op te ruimen. 
De woordvoerster van de gemeente 

schat de schade voor de gemeente 
voorlopig op zo'n kwart miljoen 
euro.

Vol aan de bak
Medewerkers van Landschap Noord-
Holland moesten vol aan de bak. 
Vanaf zaterdagmiddag zijn drie 
man elke dag aan het zagen en 
ruimen, geholpen ook door vrijwil-
ligers. Maandagmiddag waren de 
wegen en fietspaden schoon en er 
werd naar gestreefd woensdag ook 
alle voetpaden boomvrij te hebben 
gemaakt. Maar er zal nog voor zo'n 
drie weken volop werk zijn, ver-
wacht woordvoerder Johan Stuart. 
Immers, het gebied van het Land-
schap is uitgebreid, het gaat om de 
landgoederen Buitenplaats Leyduin, 
Overplaats, Bennebroekbos, Alverna 

en Naaldenveld.

Zwaarst getroffen
Zuid-Kennemerland behoorde tot 
de zwaarst getroffen gebieden in 
Nederland. Alleen voor Noord-Hol-
land had het KNMI tussen 12.00 en 
16.00 uur  de code 'rood' afgegeven. 
Bij IJmuiden werd windkracht 10 
gemeten, met windstoten tot 120 
kilometer per uur.  Zeer uitzonder-
lijk, een weerrecord voor deze tijd 
van het jaar.
Bewoners kunnen melding maken 
van loshangende takken of omge-
waaide bomen via het meldingsfor-
mulier op www.bloemendaal.nl of 
bellen met 023-5225555. x

Groene veldslag
'Code rood' in Zuid-Kennemerland

Tijdens de zomerstorm van zaterdag is er heel wat groen gesneuveld. Zo gingen 
er veel bomen tegen de vlakte. Gevolg was ook dat auto's en woningen getroffen 
werden door de vallende bomen. De eigenaren van deze bootjes in Heemstede 
hadden geluk. De boom belandde precies tussen de bootjes in (Foto: Marilou 
den Outer).

Vervolg van voorpagina

overveen - Stichting Kleine Revolutie 
Producties organiseert zondag 23 
augustus een bijzondere en gevari-
eerde literaire middag: Poëziefestival 
Dichters in Elswout.

De line-up is als volgt: Sirkka Turkka 
(Finland), Joke van Leeuwen (Vlaan-
deren/Nederland), Lieke Marsman, 
Kira Wuck, Ruth Lasters (Vlaande-
ren), Marieke Rijneveld, Ester Naomi 
Perquin, Maria Barnas, Charlotte van 
den Broeck (Vlaanderen) en Ineke 
Riem. Hun optredens worden afge-
wisseld met muziek van Mevrouw 
Tamara. De presentatie is in handen 
van Annetje Rubens.
Het festival zal plaatsvinden op Land-
goed Elswout in Overveen, op het 
grasveld naast de koetshuizen. Bij 

onverhoopt slecht weer zal het festi-
val in een van de koetshuizen plaats-
vinden. De middag begint om 15.00 
uur (inloop vanaf 14.30 uur) en zal 
tot ongeveer 18.00 uur duren. Er kan 
gepicknickt worden; bezoekers kun-
nen zelf eten en drinken meenemen 
en er zijn consumpties verkrijgbaar 
bij de kraam van Orangerie Elswout. 
De middag is gratis toegankelijk. Er 
zal een vrijwillige bijdrage voor de 
middag worden gevraagd. x

Dichters in Elswout

heemstede - Op dinsdag 4 augustus 
kunnen senioren mee op excur-
sie. Er zijn dan een stadswande-
ling door Hoorn, een rit met de 
stoomtram en een wandeling 
door Medemblik. De excursie-
groep verzamelt om 08.30 uur in 
de hal van station Heemstede-Aer-
denhout voor deze interessante 
excursie. De kosten zijn 23 euro 
met Museumkaart en 41,75 euro 
zonder Museumkaart. Niet inbe-
grepen zijn lunch, consumpties 
en reiskosten. Opgeven en betalen 
zijn mogelijk aan de kassa in De 
Luifel (Herenweg 96, Heemstede). 
Men krijgt dan een deelnamebe-
wijs. Inschrijven kan ook op www.
casca.nl. x

Excursie voor
senioren

COLOFON
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opgelet!
Wist u dat  er na een lange 

tijd weer een  dierenarts op 
de Binnenweg is?

Ontvang nu 

10% korting
op eerste bezoek!

Dierenspeciaalzaak Bos

Binnenweg 71

2101 JD Heemstede

023 5370220 

www.dierenziekenhuizen.nl
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heemstede - De vervanging van de oude 
kwakelbrug door een beweegbare 
brug over het Heemsteeds Kanaal is 
praktisch klaar. De Mozartkade heeft 
in een klap een ander aanzien gekre-
gen met dit ontwerp. Geen kale, ijze-
ren, hoge brug meer, maar een nostal-
gisch, wit bruggetje. Een ontwerp, dat 
omwonenden zelf hebben uitgekozen. 
De oversteek wordt veel gebruikt door 
scholieren van het Hageveld College, 
maar ook door recreanten.

door Marilou den Outer

Kwakelbrug is een algemene 
Nederlandse benaming voor een 

vaste, hoge fietsers- en voetgan-
gersbrug. Wordt ook wel kippen-
bruggetje genoemd. Heemstede 
telt er nog wel enkele, zoals die 
over de Leidsevaart: bij de Man-
padslaan, en noordelijker bij de 
Spoorzichtlaan. Waar de naam 
precies vandaan komt, is ondui-
delijk. Frans Buissink noemt in 
een column in het magazine van 
het Noord-Hollands Landschap 
enkele mogelijkheden: kwak-
kelen kan duiden op de wankele 
staat waarin de bruggetjes door-

gaans verkeren; ofwel de naam 
doet denken aan een plank waar 
eenden of kippen overheen lopen. 
Of: het is simpelweg een Oudhol-
lands woord voor brug.
Hoe dan ook, aan de Mozartkade is 
de kwakel definitief uit beeld. "Het 
is een heel chique brug gewor-
den",  zegt een inwoonster van 
Heemstede, die met haar echtge-
noot de brug in aanbouw vanaf de 
kant gadeslaat. "Echt Heemstede!", 
knikt ze tevreden. x

Kwakelbrug vervangen 
door chique, witte brug

De Mozartkade heeft in een klap een ander aanzien gekregen met dit ontwerp 
(Foto: Marilou den Outer).

bennebroek - Begin deze maand 
schreef Het Weekblad over histori-
sche kanonslopen uit Bennebroek, 
die onlangs zijn gerestaureerd. Het 
gaat om twee stuks, waarvoor de 
gemeente een geschikte plek in het 
dorp zoekt. Martin Bunnik van de 
Historische Vereniging Heemstede-
Bennebroek, die zelf dacht aan het 
voormalige Huis te Bennebroek 
(nu appartementencomplex), vroeg 
om reacties van lezers. Hij heeft er 
enkele ontvangen, van wie twee het 
niet eens waren met het Huis te Ben-
nebroek als locatie. Vooral, omdat 
het wat betreft stijl niet aansluit; 
oude kanonslopen bij een modern 
complex. Bunnik: "Daar ben ik het 
wel mee eens. Historisch past het 
wel, maar gezien de actuele situatie 
niet."

De lezers kwamen met onder meer 
deze suggesties: het hofje van de Ver-
schuer Brants aan de Binnenweg, 
de plek waar nu het oude gemeen-
tehuis van Bennebroek staat en 
straks appartementen staan of bij 
het herdenkingsbeeld 1940-1945 
tegenover het gemeentehuis. Bun-
nik, die blij is met de inzendingen, 
vindt deze plekken echter niet heel 
geschikt.
Maar al verder redenerend, komt 
hij nog op een nieuwe plaats: aan 
de Rijksstraatweg aan de ingang 
van de Bennebroekerlaan. "Daar 
hebben de kanonnen gedurende 
twee eeuwen gestaan. Daar zouden 
ze qua historie en ruimte ook wel 
goed passen", zo oordeelt hij.
De gemeente zal er na de zomer 
over beslissen. x

Lezers noemen locaties 
kanonnen Bennebroek

Bennebroekerlaan-hoek Rijksstraatweg (Foto: Marilou den Outer).

heemstede - Uit onderzoek blijkt dat 
maar liefst één op de vier huwelijks-
aanzoeken op reis wordt gedaan. Voor 
de Gemeente Heemstede een reden 
om eens extra aandacht te geven 
aan de verschillende trouwlocaties 
en trouwambtenaren in Heemstede. 
De gemeente doet dat via filmpjes op 
YouTube en de website www.heem-
stede.nl/trouweninheemstede.

door Christa Warmerdam

"Trouwen in Heemstede is overal 

een feestje", zegt een van de trouw-
ambtenaren. "Je hebt het Raadhuis, 
het Oude Slot en Buitenplaats Groe-
nendaal." Volgens trouwambtenaar 
Vera Apetz mag er veel tijdens de 
trouwceremonie en moet er niks. 
Apetz: "Nou ja, één ding wil ik wel 
graag en dat is dat het bruidspaar 
'ja' tegen elkaar zegt."
De filmpjes zijn gemaakt door leer-
lingen van Hogeschool Inholland 
van de opleiding Media- en Enter-
tainment Management (Rookie 
Entertainment). x

Gemeente promoot trouwen in 
Heemstede via YouTubefilmpje

Het Raadhuis van Heemstede (Foto: Christa Warmerdam).

bennebroek - Het gemeentehuis van 
Bloemendaal is afgelopen mei geheel 
vernieuwd heropend. Het gemeente-
huis in Bennebroek wordt als gevolg 
daarvan binnenkort gesloten. Frac-
tievoorzitters Henk Schell (PvdA) 
en André Burger (CDA) willen graag 
dat voorwerpen uit het oude Benne-
broekse gemeentehuis terugkeren in 
het nieuwe raadhuis in Bloemendaal. 
Vooral vanwege de symbolische waar-
de. Maar het lijkt erop dat uitgerekend 
één cruciaal voorwerp met symbo-
liek, een gobelin uit de 18e eeuw met 
daarop afgebeeld een pauw, in alle 
verhuisperikelen is verdwenen. De 
raadsleden vragen opheldering.

door Marilou den Outer

Bennebroeker Schell en Vogelen-
zanger Burger stelden eind juni 
vragen in de vergadering van de 
gemeenteraad. "Hoe kan het dat 
in het nieuwe gemeentehuis niets 
herinnert aan het feit dat Bloemen-
daal sinds 2009 fusiegemeente is?" 
Het college antwoordde vervolgens 
dat er wel degelijk voorwerpen van 
Bennebroekse komaf te vinden zijn 
in de nieuwbouw. Op de schilderij-
enwand op de benedenverdieping 
hangen twee schilderijen: de Rohel-
lerbrug geschilderd door W.G. Kuij-
per en een schilderij van de Neder-
lands Hervormde kerk door Jacobus 
Doeser. In de wethouderskamer op 
de eerste etage hangt ook Benne-
broeks werk.
Schell in een reactie: "Klopt inder-
daad, maar de kamer van de wet-
houder is natuurlijk geen publieks-
ruimte en op de schilderijenwand 
moet je goed zoeken - en ook nog 
precies weten waarnaar je zoekt - 
om de schilderijen te zien."
Waar Schell en Burger zich vooral 
zorgen om maken, is de 18e-eeuwse 
gobelin, een wandtapijt van 3 meter 
bij 38 centimeter, dat in de hal van 
het Bennebroekse gemeentehuis 
hing. Op het wandkleed is een 
pauw afgebeeld. Dit stuk lijkt op dit 
moment onvindbaar. Het bevindt 
zich niet, zoals nog vele voorwer-

pen, in een opslag, zo blijkt uit een 
recente inventarislijst. Henk Schell 
gevraagd om een reactie: "Ik vind 
het wel raar dat het college in het 
antwoord op de gestelde vragen 
niet bevestigt dat ook de gobelin in 
opslag is, in afwachting van de defi-
nitieve bestemming. Dat wekt in 
ieder geval het vermoeden dat dit 
Bennebroeks erfstuk niet meer aan-
wezig is. Als dat inderdaad het geval 
is, zou dit op zijn zachtst gezegd een 
grove blunder zijn. In dat geval zal 
ik van het college eisen dat dit stuk 
terugkeert waar het hoort. En dat is 
een prominente plek in het nieuwe 
gemeentehuis, om te benadrukken 
dat Bennebroek - nu een dorpskern 
in Bloemendaal - honderden jaren 
zelfstandig is geweest als heerlijk-
heid en gemeente."

Adriaan Pauw
Juist het gobelin heeft symbolische 
waarde. De pauw verwijst naar Adri-
aan Pauw, die in de 17e eeuw Heer 
van Bennebroek werd. Hij kocht 
hofstede Duinwijck, dat later Huis 
te Bennebroek werd genoemd. Alle 
latere ambachtsheren- en vrouwen 
hebben in dat huis gewoond. De 
laatste ambachtsvrouw was Arnol-
dine Willink, die in 1950 overleed. 
Schell: "Op welke wijze de familie 

Willink in het bezit is gekomen 
van dat stuk weet ik niet, maar best 
mogelijk dat dit eveneens vanwege 
de symboliek (pauw -red.) is. Het 
wandtapijt moet zijn verworven 
nog vóór de sloop van het Huis te 
Bennebroek, ook in 1950."
Er staan nog diverse spullen in 
opslag, zo laat de gemeente weten. 
Daaronder is een oude arrenslee uit 
het gemeentehuis in Bennebroek. 
Een projectgroep gaat de komende 
maanden inventariseren welke 
spullen worden herplaatst. Het zijn 
vooral schilderijen en beeldhouw-
werken, die in het nieuwe gemeen-
tehuis zijn teruggekomen. x

Het mysterie van het  verdwenen gobelin

Het oude gemeentehuis van Ben-
nebroek herbergde het 18e-eeuwse 
wandtapijt (Foto: Marilou den Outer).

Maatwerk

Tafels

Stoelen

Banken

Kasten

Decoratie

Restauratie

Verlichting

Hillegommerdijk 325      2144 KR      Beinsdorp      0252-525290

www.centmeubelen.nl

“Er staat zoveel druk op me.
Bij het minste of geringste 
schiet ik uit mijn slof.”

Last van psychische klachten als 
stress, somberheid of angst?
Wij brengen uw klachten in beeld 
en helpen met snelle behandeling!
Bel voor een gratis adviesgesprek: 
T (023) 518 7640.

www.prezens.nl
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heemstede - Het eerst gebouwde huis 
aan de Van Merlenlaan, nummer 2, uit 
1904, is niet meer. Deze maand is de 
witte villa 'De Meerlhorst' gesloopt 
om plaats te maken voor een apar-
tementencomplex van Nova Zembla 
Zorg. Voor behoud was het gebouw 
niet karakteristiek genoeg, zo werd 
geoordeeld. Al was het wel beeldbe-
palend, want vol in het zicht voor ver-
keer komend vanaf de Vrijheidslaan.

door Marilou den Outer

Het werd destijds gebouwd als nota-
rishuis. Daarna was het een tijd in 
gebruik als hulpraadhuis. Vanaf 
1948 diende het als openbare lees-
zaal en bibliotheek en vanaf 1984 
waren er 17 kleinschalige huurap-
partementen van Elan Wonen in 
gevestigd. Deze eigenaar wilde er 
vanaf, omdat het onderhoud te 

duur werd en de brandveiligheid te 
veel investeringen vergde.
Op de plek komt nu opnieuw een 
witte villa in een stijl, die wat doet 
denken aan het gemeentehuis 
van Heemstede, op een steenworp 
afstand. Klassieke stijl met grote 
kap, in drie bouwlagen, met een 
serre aan de westkant en nog een 
aanbouw aan de oostkant.
De gemeente heeft het bouwplan 
goedgekeurd. De Historische Ver-
eniging Heemstede-Bennebroek 
houdt bedenkingen. De vereniging 
vindt het gebouw 'te massaal voor 
deze bijzondere plek'.
Nova Zembla Zorg uit Oegstgeest 
gaat er een particulier zorgcentrum 
in vestigen. x

De Meerlhorst tegen de vlakte

De witte villa aan de Van Merlenlaan 
in Heemstede is niet meer (Foto: Mari-
lou den Outer).

Gestolen bestek en 
sieraden opgevist

heemstede - Een duiker van de brandweer heeft woens-
dagmiddag diverse gestolen spullen uit het Zuider Buiten 
Spaarne gehaald. Rond twee uur ging de brandweer samen 
met een politieagent naar de Tooropkade in Heemstede. 
Vanaf de kant waren diverse messen, vorken en lepels te 
zien, die vermoedelijk ergens zijn gestolen en in het water 

zijn gedumpt. Een duiker van de brandweer is te water 
gegaan en heeft alle spullen naar boven gehaald. De poli-
tieagent heeft de spullen meegenomen en onderzocht zal 
worden of te achterhalen is waar ze vandaan komen (Foto: 
Michel van Bergen). x

overveen - De kwestie Elswoutshoek 
blijft ook in deze zomermaanden de 
politiek bezighouden. Zowel vanuit 
de provincie als gemeenteraad van 
Bloemendaal zijn vervolgvragen 
gesteld, naar aanleiding van de extra 
raadsvergadering van 10 juli over dit 
onderwerp. De raad bleek toen niet 
bereid in meerderheid het college te 
steunen, dat de aanvraag voor omge-
vingsvergunning van de landgoedei-
genaar in behandeling wilde nemen, 
en trok de eerder afgegeven 'verkla-
ring van geen bedenkingen' in.
Op 21 juli besloot het college zich 
'nader te oriënteren' en nader juri-
disch advies te gaan inwinnen. Aan-
leiding voor PvdA-fractievoorzitter 
Henk Schell om schriftelijke vragen te 

stellen, om "duidelijkheid te krijgen 
over de positie van het college, nu 
het is teruggefloten door de raad". 
Schell hoopt echter vooral "dat het 
normaliseringsproces in de kwestie 
Elswoutshoek tot een goed einde 
wordt gebracht, ook tot tevredenheid 
van de aanvragers van de omge-
vingsvergunning".
'Normaliseringsproces' is een term, 
die ook voorkomt in het stevige 
rapport, dat verscheen over de 
bestuurscultuur in Bloemendaal. 
Een rapport, dat op verzoek van de 
provincie is geschreven. SP-Statenlid 
Carlijn Boelhouwer vroeg zich daags 
na de extra raadsvergadering in 
schriftelijke vragen af welke moge-
lijkheden de provincie heeft om de 

langslepende kwestie Elswoutshoek 
tot een goed einde te brengen - dit 
omdat in haar ogen "de bestuurscul-
tuur in Bloemendaal nog geen spat 
veranderd is". "Als buitenstaan-
der was en is deze kwestie (Els-
woutshoek -red.) misschien grappig 
om te volgen, maar voor de betrok-
kenen is er niets grappigs aan en de 
gebeurtenissen zijn ronduit funest 
voor het aanzien van de politiek", zo 
stelt zij.
Ze vraagt ook of de provincie van-
uit haar toezichthoudende rol op 
gemeentebegrotingen, mogelijkhe-
den heeft om invloed uit te oefenen 
op de kwestie Elswoutshoek en in 
bredere zin ook op de bestuurscul-
tuur in Bloemendaal. x

Elswoutshoek blijft politieke gemoederen bezighouden

LOCATIE NOORD
Bloemendaalseweg 125
2061 CH Bloemendaal
023-525 03 66
Ma t/m Vr 9.00 - 15.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl

LOCATIE ZUID
Bennebroekerlaan 5
2121 GP Bennebroek
023-584 53 00
Ma t/m Vr 9.00 - 12.00 uur

info@welzijnbloemendaal.nl

iPad 
Dinsdag 1 september, 14.00 uur
Locatie Noord, Bloemendaalseweg 125, 
Bloemendaal
Nieuw! Mindfulness Atelier 
Woensdag 16 september, 9.30 uur
Locatie Noord, Bloemendaalseweg 125, 
Bloemendaal
Teken en Aquarelles
Woensdag 9 september 15.00 uur

Locatie Noord, Bloemendaalseweg 125, 
Bloemendaal
Tekenen, Schilderen en Kunst 
Donderdag 1 oktober, 10.00 uur
De Voghelsanck, Teylingerweg 75, 
Vogelenzang
Bridge Klaveren (voor beginners) 
Maandag 12 oktober, 9.30 uur
Locatie Zuid

CURSUSSEN NIEUWE SEIZOEN

Nieuw! Open Eettafel Bennebroek 
start 17 augustus
Wekelijks op maandag, 12.30 uur
Huis te Bennebroek, Binnenweg 6, 
Bennebroek
Restaurantdag Casa Carmeli
Dinsdag 18 augustus, 12.30 uur
Casa Carmeli, Bekslaan 9, Vogelenzang
Nieuw! Thursday Tunes, Jazz Concert
Donderdag 10 september, 14 uur

Locatie Noord
Lezing Tram Bollenstreek naar Leiden
Donderdag 10 september, 10.00 uur
Locatie Zuid
Dag van de Ouderen
Donderdag 1 oktober, muzikaal 
optreden van The Sentimentalists
Dorpshuis Vogelenzang, Henk 
Lensenlaan 2A, Vogelenzang

GENIETEN BUITENSHUIS

Onze  jaargids komt 10 augustus weer uit!

Aanmelden voor onze activiteiten telefonisch of via onze website

ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN:
KIJK OP WWW.WELZIJNBLOEMENDAAL.NL/JONGERENWERK

Yoga, gymnastiek, conditietraining, 
o.l.v. sportleraren
Nieuw! Spinning 
Dinsdag en donderdag van 16.15-17.15 
uur, GGZ in Geest, Rijksstraatweg 113, 
Bennebroek
Wandelen, koersbal, nordic walking, 
biljart, jeu de boules begeleid door 
vrijwilligers
Fietstochten vanaf locatie Noord, 
9.30 uur
Woensdag 5 augustus Dagtocht naar 
Zaandam en Westzaan

Donderdag 20 augustus Rondje 
Zandvoort
Woensdag 2 september Dagtocht langs 
de noordelijke forten van de Stelling van 
Amsterdam
Fietstochten vanaf locatie Zuid, 10.00 
uur. Woensdag 12 augustus Grote 
route Weide A. Woensdag 9 september 
Kaagroute
Tai Chi en Nieuwe Energie
Woensdag 9 september, 10.45 én 19.30 
uur Dorpshuis Vogelenzang en locatie 
Noord

BEWEGEN, GOED VOOR U 

Meer informatie in onze programmagids of website

heemstede - De klok uit het torentje 
op het gemeentehuis in Heemstede 
is verwijderd. Bij een inspectie in 
verband met geplande werkzaam-
heden aan het dak, bleek dat de hou-
ten pilaren in het torentje te zwak 
waren geworden om het gewicht 
van de klok te kunnen dragen. Ook 
de kroon (de ijzeren punt inclusief 
windvaan) is nu verwijderd. Naar 
verwachting zijn de werkzaamhe-
den in het voorjaar van 2016 afge-

rond en kunnen de klok en kroon 
worden teruggeplaatst. Tot die tijd 
biedt de achtkantige klokkento-
ren dus een wat kale aanblik. Het 
gemeentehuis stamt uit 1907 en 
een van de architecten was J.Th.
J. Cuypers, zoon van de beroemde 
Cuypers, die onder meer het Rijks-
museum ontwierp. x

Klok van gemeentehuis in 
Heemstede tijdelijk verwijderd

Het torentje is leeg (Foto: Marilou den 
Outer).

heemstede - Casca's Eethuis gaat na 
de zomersluiting weer van start 
op maandag 10 augustus. In Eet-
huis de Luifel, aan de Herenweg 
96 in Heemstede, kan men van 
maandag tot en met donderdag 
terecht voor een driegangen-
maaltijd. Er is iedere dag een 
wisselend menu (zie www.casca.
nl of kom langs voor meer info). 
Men kan aan tafel tussen 17.15 
en 18.30 uur. Reserveren voor 
het menu kan tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf. De tafel staat 
gedekt voor het aantal personen 
waarvoor men reserveert. Mensen 
die alleen komen, maar wel samen 
willen eten, kunnen om 17.45 uur 
aanschuiven aan de stamtafel. Op 
maandag 31 augustus is er een 
extra themamaaltijd, met een 
Italiaans buffet. Reserveren kan 
via tel.nr. 023-5483828 (kies 1) op 
werkdagen tussen 09.00 en 13.00 
uur. x

Eethuis in Luifel

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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De Rijwieltrust
U weet wel waarom

Zijlstraat 64
2011 TP Haarlem

Tel: 023 - 5310327

De Specialist in onderdelen

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832

Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. 
Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. 

Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak
www.onderdeboompjes.nl  / info@onderdeboompjes.nl
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bloemendaal - "Je doet de dingen nooit 
alleen." Een gevleugelde uitspraak 
van Gerard Kunst, die op zaterdag 18 
juli een koninklijke onderscheiding 
in ontvangst mocht nemen van bur-
gemeester Emmens-Knol bij de Club 
Petanque d'Orion in Bloemendaal. 
Hij werd benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau.

"U zegt hier met weinig woorden 
heel veel mee en daardoor vind ik 
het een prachtig citaat. Het geeft 
de essentie weer, die zo belangrijk 
is in onze samenleving", zo begon 
de burgemeester haar speech. 
Gerard Kunst heeft zich meer 
dan verdienstelijk gemaakt op de 
Aloysiusschool in Overveen waar 
hij zijn bouwkundige expertise 
inzette om nieuwbouw, renovatie 
en uitbreiding van de school te rea-
liseren. Maar hij was ook degene, 
die de lekkende kranen repareerde 
en bij nacht en ontij, als het alarm 
op school afging, op de fiets stapte 
om te checken of alles wel in orde 
was.
Ook zette Kunst zich in voor de 
Boca Loho Foundation, hij bouwde 
met de lokale bevolking een school 
in Gambia. Met zijn voorkomen, 
kennis en expertise dwong Kunst 
het respect af van de lokale bouw-
lieden, die menig moment de goed-
keuring van 'Old Pappa' vroegen 
wanneer er iets aangepast moest 
worden.
Daarnaast heeft Kunst tien jaar 
als voorzitter en spil van de Club 

Petanque d'Orion gezorgd voor 
saamhorigheid, voor de organi-
satie van toernooien, voor het 
onderhoud en het verhuur van 
speelvelden, voor het verbeteren 
van de accommodatie en voor het 
onderhouden van alle sociale con-

tacten met clubleden.
Gerard Kunst is in meerdere opzich-
ten een bouwer gebleken. x
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Rond de Achensee vindt u alles 
wat Tirol zo aantrekkelijk maakt: 
prachtige natuur, gezellige dorpen
en vele mogelijkheden voor wande-
lingen en mooie autoritjes. Verkent 
u ook de bijzondere omgeving? 
Bezoek de Krimmler watervallen, 
de gezellige stad Innsbruck of 
maak een ritje met een 100 jaar 
oude stoomtrein. Veel bezienswaar-
digheden zijn bovendien extra 
voordelig te bekijken met de inbe-
grepen Achensee Gästekarte!

Seehotel Mauracherhof in Maurach 
ligt prachtig tussen de bergen, op 
ca. 5 wandelminuten van de Achen-
see. Het heeft een restaurant, gezel-
lige bar, tuin en wellnesscentrum.

Het mooiste
bergmeer

Informatie & reserveren
www.pharosreizen.nl/buijzepers of 
via 023 - 55 42 870 (lokaal tarief) met 
zoekcode 40028.

euro p.p.
289

Inbegrepen
• 7x overnachting met ontbijt (ook 
 biologische producten)
• welkomstdrankje
• 6x driegangenkeuzemenu of
 themabuffet
• 1x grill-avond (weersafhankelijk)
• 1x dansavond met live-muziek
• gebruik wellness en ligstoelen
• Achensee Gästekarte met kortingen 
 op bezienswaardigheden
• gebruik regiobus Achensee
• begeleide wandelingen via VVV

Prijzen 8 dagen
28/07-04/09  359
05/09-02/10  319
03/10-30/10  289

Prijzen in € p.p. o.b.v. 2-/4-pk. Niet inbe-
grepen: reserveringskosten (€20,-),
toeristenbelasting
(€ 1,50 p.p.p.n. vanaf 
16 jaar) en kosten 
Calamiteitenfonds 
(€2,50).

zoekcode 40028

Afgelopen zaterdag, 25 juli, was 
het 150 jaar geleden dat Jacobus 
Pieter Thijsse geboren werd. We 
weten nu wat voor grote invloed 
hij gedurende zijn leven heeft 
gehad om de natuur dichter bij 
de mens te brengen. In Thijsse's 
Hof gaan wij nog steeds door met 
het uitdragen van zijn ideaal (zie 
voor meer informatie: www.thijs-
seshof.nl).
Op zondag 2 augustus staan bij de 
ingang van de Hof, Mollaan 4 in 
Bloemendaal, IVN-natuurgidsen 
klaar om een gratis rondleiding 
voor u te verzorgen. Er is veel 
zomerbloei te zien en diverse bes-
sen en vruchten beginnen te kleu-
ren. Aanvang is om 14.00 uur.
Het is zomer, dus de zomerfijn-
straal (Erigeron annuus) doet het 
nu goed. Ze staan op diverse plaat-
sen in de Hof. Een goede plek om 
ze te zien is langs het pad tussen 
de graanakker en het perk ach-
ter het Pannenkoekenhuisje. Het 
is een eenjarige plant. Daarom 
hangt haar aanwezigheid elk jaar 
af van het zaad, dat in het vorige 
jaar is geproduceerd. De mooie, 
witte bloempjes, een geel hartje 
met straalsgewijs eromheen witte 
bloemblaadjes ter grootte van en 
lijkend op het bekende madelief-
je, staan met meer exemplaren 
op een ongeveer zestig centime-
ter lange steel. In België wordt de 
plant dan ook wel 'madelieffijn-
straal' genoemd. Van oorsprong 
komt de plant uit Noord-Amerika, 
maar deze is hier al heel lang inge-
burgerd. Net als de teunisbloem.
In augustus krijgen we weer last 
van de wespen. Wespen komen 
over de hele wereld voor. Ze zijn te 
verdelen in tien families en er zijn 
wel 24.000 soorten onderzocht en 
beschreven. En er komen er nog 
steeds meer bij.
'Onze' wespen, ik bedoel die nu 
op al uw zoetigheden afkomen, 
zijn de gewone wesp (Vespula vul-
garis)  en de Duitse wesp (Vespula 
germanica). Ze lijken sprekend op 
elkaar, maar voor kenners: het 
verschil zit in de tekening op hun 
kop. Beide wespen behoren tot 
de zogenaamde papierwespen. Ze 

maken hun nesten, ter grootte van 
een voetbal, van hout dat ze kau-
wen tot een papierachtige massa. 
Die nesten bouwen ze in de grond, 
maar vaak ook in spouwmuren of 
gewoon op een zolder. Elk nest 
wordt in het voorjaar begonnen 
door een koningin, die ergens op 
een veilig plekje overwinterd heeft 
en dan eerst paart met een gevleu-
geld mannetje, dat eveneens goed 
door de winter is gekomen. Uit 
de eitjes van de koningin komen 
jonge wespen en zo wordt een heel 
volk opgebouwd.
Wespen zijn nuttig. Ze leven van 
insecten. In de loop van augustus 
gaan ze over tot het eten van zoe-
tigheden. Voor ons mensen heel 
vervelend. Gelukkig nemen ze in 
de herfst in aantal af en blijven 
alleen nog de koninginnen en 
gevleugelde mannetjes over om 
in het voorjaar weer opnieuw te 
beginnen.
Tot slot even aandacht voor de 
wijngaardslak. Ekke maakte een 
mooie foto van een parend stel. 
Wijngaardslakken zijn in ons land 
vrij zeldzaam. Ze komen voor in 
Limburg en op de landgoederen 
in Groningen en Friesland en de 
kalkrijke Hollandse duinen en ze 
zijn vrijwel zeker ingevoerd door 
de Romeinen. In Engeland heten 
ze dan ook 'Roman snail'. Ze zijn 
beschermd. Afblijven dus.
Het bijzondere van wijngaard-
slakken is dat ze noch mannetje, 
noch vrouwtje zijn. Als ze elkaar 
tegenkomen, omhelzen ze elkaar 
en bepalen dan pas wie de man 
en wie de vrouw is. Dan schiet de 
man zijn liefdespijl, een verkakte, 
pijlachtige structuur van ongeveer 
een centimeter lang, in de voet van 
het vrouwtje. Vervolgens draaien 
ze hun lichamen tegen elkaar en 
vindt de overdracht van het sper-
ma plaats. Als ze klaar zijn, draaien 
ze de rollen om.
Dat onze natuur hartstikke mooi 
en bijzonder is, vinden nog steeds

Willem Holthuizen (tekst) en Ekke 

Wolters (foto),

rondleiders in Thijsse's Hof. x

Thijsse's Hof in augustus

Parende wijngaardslakken.

Gerard Kunst ontvangt 
koninklijke onderscheiding

"Je doet de dingen nooit alleen"

Kunst kreeg het lintje opgespeld door burgemeester Emmens (Foto: Gemeente 
Bloemendaal).

heemstede - Zagen en timmeren, 
mooie dingen maken; op donder-
dag 17 september start een cursus 
houtbewerking voor de jeugd. 
In deze cursus leren kinderen 
timmermansgereedschap goed 
te gebruiken. Het gereedschap 
bestaat onder meer uit: zagen, 
hamers, beitels, raspen, hand-
boren, timmermanspotloden en 
duimstokken. Fred van der Pols, 
de docent, heeft een leuk en leer-
zaam programma samengesteld. 
De jeugd maakt bijvoorbeeld een 
auto, een boot of een trein. De cur-
sus is voor zowel meisjes als jon-
gens geschikt en de prijs is inclu-
sief materiaal. De cursus voor 7-10 
jaar is van 16.00 tot 17.30 uur en 
die voor 11+ en gevorderden is van 
18.00 tot 19.30 uur. Beide cursus-
sen (twaalf lessen) worden gegeven 
vanaf donderdag 17 september bij 
Casca in activiteitencentrum De 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11 in 
Heemstede. Opgeven kan via www.
casca.nl of telefonisch op werkda-
gen tussen 09.00 en 13.00 uur, tel. 
023-5483828 (kies 1). x

Jeugd aan de 
houtbewerking

santpoort-noord - Uitvaartverzor-
ging Loes Hofhuis organiseert, 
in samenwerking met Landgoed 
Duin & Kruidberg, een gevari-
eerde voorlichtingsavond inclu-
sief mini-uitvaartbeurs op maan-
dagavond 31 augustus. De gratis 
informatieavond 'Open over de 
dood' is voor iedereen, die meer 
wil weten over de vele mogelijk-
heden, die er zijn bij het afscheid 
nemen van een dierbare. Aanvang 
is om 20.00 uur in de Cremerzaal 
van Landgoed Duin & Kruidberg 
(Duin- en Kruidbergerweg 60, 
Santpoort-Noord). x

Informatieavond 
uitvaartverzorging

haarlem - Kom naar de RoboClub in de zomervakantie. In twee ochten-
den bouw en programmeer je een rijdende robot. Op maandag 3 en 10 
augustus ben je welkom in de Bibliotheek Haarlem Centrum (Gasthuis-
straat 32), op woensdag 5 en 12 augustus wordt de workshop gegeven 
in de Bibliotheek Haarlem Noord (Planetenlaan 170) en op vrijdag 7 en 
14 augustus zijn de robots in de Bibliotheek Bloemendaal (Korte Klever-
laan 9) actief. De workshop is voor jongens en meisjes van 7 tot en met 12 
jaar. Aanvang is steeds om 10.00 uur (duur: twee uur). De toegangsprijs 
voor de workshop bedraagt 2,50 euro. Leden hebben gratis toegang. 
Kaartjes kunnen gereserveerd worden via  www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl. x

Rijdende robot programmeren
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Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
via de website

www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen en Vogelenzang. In de brievenbussen 

met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. Ontvangt u deze 

krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt zeer op prijs 

gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze verspreidingsorganisatie. 

Dat kan telefonisch: 071-3643434. Het meest efficiënt is een klacht over de 

nabezorging door te geven via www.buijzepers.nl/verspreiding. Dat kan 24 

uur per etmaal en 7 dagen per week. Bezoek deze website, klik op ‘uw krant 

niet ontvangen’, vul de gevraagde gegevens in en uw klacht wordt zo 

spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 125

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemer-

land met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en parti-

culieren wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend 

juridisch advies. Zie onderstaand schema voor deze maand:

Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt 

u contact opnemen met de coördinerende advocaten:

Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Jan Veninga tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten  -  alle rechtsgebieden  -  specialisten  -  ISO gecertificeerd  -  ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl

Leden
gezocht!

Bennebroekse BIG BAND 
in oprichting

Samen Jazzy/Populaire muziek spelen
o.l.v. een professionele Bigbandleider?

Kom dan langs op: 
7 september om 20.00 uur.

Waar? Bennebroek, Zandlaan, 
helemaal achterin, rechts 

clubgebouw KNA 
(neem je instrument mee)

Meer informatie:
www.knabennebroek.nl/kna big band

of bel Diana: 06 46235776

Gemeubileerde 
vakantiewoning

te huur 
voor 1 à 2 personen. 

Kamer/keuken/
slaapkamer. 
Vrij parkeren. 

Schelp 57 te Zandvoort.
€ 750,- incl. gas/water/licht.

Inlichtingen
023-5733606.

heemstede - Vallende takken waren 
voor de Gemeente Heemstede eer-
der deze maand aanleiding om de 
monumentale Vrijheidslaan voor 
alle verkeer af te sluiten. Diverse 
kastanjebomen blijken aangetast 
door de kastanjeziekte, een aan-
doening die in heel Nederland 
voorkomt bij paardenkastanjes 
en wordt veroorzaakt door een 
bacterie. Een extern bureau is 
ingeschakeld om de ernst van de 
zaak in Heemstede te onderzoe-
ken. De Vrijheidslaan blijft zeker 
nog een week afgesloten, laat een 
woordvoerder van de gemeente 
weten. Wat er daarna gebeurt, is 
afhankelijk van de uitkomsten 

van het onderzoeksrapport. Er 
wordt landelijk geëxperimenteerd 
met mogelijke behandelwijzen 
om de bomen te laten herstellen. 
Maar voor vervolgacties wacht de 
gemeente eerst het inspectierap-
port af.
De ziektesymptomen zijn voor 
het oog goed zichtbaar; op de stam 
verschijnen roestbruine vlekken. 
Deze verspreiden zich snel over 
de hele stam. Uit de vlekken komt 
een vloeistof; de boom 'bloedt' als 
het ware. Het vocht is eerst helder, 
maar verkleurt snel naar donker-
bruin en wordt stroperig. Daarna 

gaat de bast onder de vlekken rot-
ten, zo meldt de website Groen 
Kennisnet.
Een tijdje nadat de afsluitingshek-
ken aan weerszijden van de Vrij-
heidsdreef waren neergezet, sloeg 
het noodlot voor de tweede keer 
toe. In de storm van afgelopen 
zaterdag sneuvelden opnieuw 
fikse takken. Een relatief jonge 
kastanjeboom waaide zelfs in zijn 
geheel om en vernielde een deel 
van het afsluitingshek.
De kastanjes aan de Vrijheidsdreef 
zijn uit 1914; ze zijn geplant bij de 
aanleg van de Vrijheidsdreef. x

Kastanjebomen Vrijheidslaan 
in Heemstede dubbel getroffen

Het noodlot sloeg voor de tweede keer toe (Foto: Marilou den Outer).

bloemendaal - Spaans internati-
onaal Andres Mir maakt komend 
seizoen deel uit van Heren 1 van HC 
Bloemendaal. De club was op zoek 
naar een ervaren man en vond die 
in Madrid.

Mir (1987) is een verdediger, maar 
kan ook op het middenveld goed 
uit de voeten. Hij heeft ruim hon-
derd interlands op zijn naam staan. 
De speler die overkomt van Club 

de Campo, was onderdeel van het 
Spaanse team op de Olympische 
Spelen in London, nam aan twee 
WK's deel, waaronder het toer-
nooi in Den Haag en verdedigde 
de Spaanse kleuren tijdens EK's en 
Champions Trophy.
Andres Mir heeft ook twee jaar 
meegespeeld in de Hockey Indian 
League bij de Delhi Wave Riders.
Mir omschrijft zichzelf als snel, 
een vechter en een echte team-

speler.
Floris-Jan Bovelander, die betrok-
ken is bij de samenstelling van het 
eerste herenteam op 't Kopje, is 
blij met de Spanjaard. "In zo'n pre-
Olympisch jaar is het niet makke-
lijk een uitgebalanceerd team bij 
elkaar te krijgen, dat om de prij-
zen gaat spelen. We zijn heel blij 
dat het gelukt is en kijken uit naar 
het nieuwe seizoen." x

Spaans international naar HC Bloemendaal

heemstede - Op donderdag 20 
augustus is er een avondwande-
ling in wandelbos Groenendaal 
met een natuurgids van het 
IVN. De dagen worden korter 
en het bos maakt zich op voor 
de herfst. De schaapskudde is 
vertrokken en de rust is terug-
gekeerd. Intussen heeft ook in 
Groenendaal de zomer weer 
veel vruchten gebracht. Welke 
dit zijn en wat ze zo bijzonder 
maakt, kan men zelf meema-
ken. Aanvang is om 18.30 uur. 
Men verzamelt bij het informa-
tiepaneel op de parkeerplaats 
van restaurant Groenendaal. Er 
zijn geen kosten aan deelname 
verbonden en aanmelden is niet 
nodig. Voor meer info: www.ivn.
nl/zuidkennemerland. x

Wandeling in 
Groenendaal
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ZWEMLES VOOR VOLWASSENEN
Max. 4 cursist. per les gratis proefles.
ZWEMLES VOOR ALLOCHTONEN
Max 6/8 cursist. per les gratis proefles
Locatie zwemschool Fletcherhotel
Oostbroekerweg 17 1981 LR Velsen –
Zuid www.zwemschool-atlantis.nl
Inschrijven via website mogelijk.

Dorette Schoofs is eigenares van Dorette salon de 
beauté, de Schoonheidssalon en Pedicure Praktijk 
in hartje Bloemendaal. Dorette heeft een unieke 
veilige laser in huis, waarmee schimmelnagels 
effectief kunnen worden bestreden, zonder het 
gebruik van medicijnen en zij vertelt enthousiast 
over de PinPointe Footlaser.
Dorette: “Iedereen wil gezonde en mooie teenna-
gels maar schimmelnagels gaan niet vanzelf over. 
Ik werk al 25 jaar als pedicure en ben o.a. gespeci-
aliseerd in schimmel(kalk)nagels en weet dat het 
een veel voorkomend probleem is. Als ik hoor wat 
mijn klanten allemaal hebben geprobeerd om van 
hun schimmelnagels af te komen, helaas zonder 
resultaat, denk ik: waren ze maar eerder bij ons in 
de praktijk gekomen. Ik bewerk de nagels eerst 
voor, dit geeft een nog beter resultaat en de nagels 
zien er meteen mooier uit. Daarna behandel ik met 
de PinPointe Footlaser de schimmel diep onder het 
nagelbed en de matrix (oorsprong van de nagel). Ik 
hoef nu maar 1 of 2 keer de nagels  te behandelen 
om deze infectie – want dat is het – te genezen, 

Schaam je je voor je schimmelnagels? Begin direct met laseren en ga voor gezonde nagels deze zomer!
met een nacontrole na 3-4 maanden, daardoor is de 
prijs van deze unieke behandeling zeer betaalbaar. 
Zit de schimmel er al jaren en helemaal onder de 
nagelriem en in het nagelbed, dan zijn er meer 
behandelingen nodig.”
Deze nieuwe doeltreffende laserbehandeling met 
de PinPointe Footlaser is pijnloos door de gepa-
tenteerde “pulsmodulatie”, geeft geen vervelende 
bijwerkingen en is zelfs geschikt voor diabetici. 
Eerst wordt vastgesteld of het daadwerkelijk om 
een schimmelnagel gaat. Bij twijfel wordt een biopt 
van de nagel opgestuurd naar een laboratorium 
in Leiden, want niet alle verkleurde en/of verdikte 
nagels zijn schimmelnagels. Daarna kan er met de 
behandeling worden begonnen. 

Dorette: “Soms worden medicijnen voorgeschreven 
voor een schimmelnagel maar deze zijn heel slecht 
voor de lever en je darmen en huisartsen schrijven 
dat dan ook niet graag voor. Doordat klanten vaak 
al jaren bezig zijn geweest met allerlei verschil-
lende middeltjes hebben ze de moed verloren. Mijn 

passie is klanten van deze infectie te verlossen 
zonder het gebruik van medicijnen en hen te 
begeleiden naar gezonde nagels.  Het beste is 
om bij constatering snel met de laserbehande-
ling te beginnen. Op die manier voorkom je 
dat de andere nagels ook besmet worden. Nog 
beter is om één keer per jaar bij ons je voeten te 
laten checken. We geven ook goede adviezen 
mee om herbesmetting te voorkomen. ”
Bij Dorette werken alleen maar ervaren Provoet 
pedicures. 
Dorette salon de beauté is te vinden in de 
dorpskern van Bloemendaal aan de Bloemen-
daalseweg 23, Tel: 023-525 26 02 Kijk voor meer 
informatie  op www.dorette.info

SANDER TWEEWIELERS IS EEN JONG, VLOT EN KLANTVRIEN-

DELIJK BEDRIJF MET INMIDDELS 3 VESTIGINGEN IN BLOEMEN-

DAAL, HAARLEM EN HEEMSTEDE

Voor onze vestigingen zijn wij op zoek naar 2 nieuwe collega’s die bij 

gaan dragen aan het leveren van de beste service en kwaliteit!

Wij zoeken een:

Junior fi etsenmaker
Je belangrijkste werkzaamheden bestaan uit reparatiewerkzaam-

heden. Indien je ook kennis en ervaring hebt in het repareren van e-

bikes is dat mooi meegenomen! Als je het leuk vindt om onze klanten 

te woord te staan, mag je daarbij assisteren.

Heb je 1 tot 2 jaar werkervaring en wil je je graag verder ontwikkelen, 

stuur ons dan snel een email!

Daarnaast hebben wij een vacature voor een:

Ervaren fi etsenmaker/verkoper
Naast het aannemen van reparaties en uitvoeren daarvan ben jij goed 

in staat om onze klant te adviseren over de aankoop van een fi ets/ 

e-bike en alle aanverwante artikelen.

Wij zijn op zoek naar kandidaten met minimaal 5 jaar werkervaring 

die in staat zijn om zelfstandig de werkzaamheden uit te voeren. 

Medewerkers met ook ervaring in de reparatie van e-bikes hebben 

onze voorkeur.

Voor beide banen geldt dat je deel uit gaat maken van een klein team 

waarin het met elkaar “de kar trekken” voorop staat.

Wij ontvangen de reacties van kandidaten graag zo spoedig mogelijk 

per email. Het emailadres is Heemstede@sandertweewielers.nl

De redactie van Het Weekblad van uitgeverij Buijze Pers is op zoek naar een freelancer die wekelijks wil 
bijdragen aan de Heemsteedse berichtgeving in deze krant.

Verslaggever m/v
Onze redactie zoekt iemand met journalistieke ervaring en / of talent die de Heemsteedse politiek 
volgt (of wil gaan volgen) en daarbij dan ook met eigen ideeën komt om wekelijks aan de inhoud van 
Het Weekblad bij te dragen. 
De gezochte kandidaat beschikt in ieder geval over de spreekwoordelijke vlotte pen.
Het is mooi meegenomen als hij of zij ook in staat is goede foto’s te maken.
De geschikte man of vrouw is gezond kritisch en heeft oog voor wat in de Heemsteedse samenleving 
leeft. De kandidaat vindt het leuk om door zijn of haar journalistieke werk voor de gemeenschap wat 
positiefs te betekenen. 

Werken voor de redactie van Buijze Pers levert je het nodige op: bekendheid, contacten, ervaringen én 
ook een aardige bijverdienste.

Interesse? Mail dan nu je c.v. met je motivatie aan onze eindredacteur: peter.dofferhoff@buijzepers.nl 
en je krijgt van hem de nodige nadere informatie.

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

nieuw en 2e hands, tegen
de scherpste prijzen. www.

vanderham-trading.com
tevens onderhoud en

schade-reparatie.
Van der HamTrading,

Grevelingstraat 71 Lisse
tel. 0252-421516.
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