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Openheid in lockdowntijd

Gratis digitale coronaveilige
computerhulp

Dreigend tekort aan
huisvesting zorgbehoevende
ouderen

REGIO MEDIA GROEP

Hoe iet Heemstede
e n it in cij e s?
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Cijfers zeggen soms
veel. Achter ieder getal schuilt een
waarheid of geeft het inzicht hoe
zaken er voorstaan. In 2020 telde
Heemstede 27.239 inwoners. Tussen
1996 en 2007 nam het aantal inwoners af, om daarna weer jaarlijks te
stijgen. Dat komt vooral door de
bouw van bijvoorbeeld de Slottuinen, Spaarnelicht en de Havendreef.

V.ln.r. Plein1 coördinator Caroline Kloppenburg, cameraman Rob Schijver, regisseuse Brenda Leusink, presentator Kevin Brouwer en
regieassistente Willemijn Hendrickx. Foto’s: Bart Jonker.

lmt e e in
n
Helden n n o lein
Door Bart Jonker
Heemstede – Een filmploeg van SBS
6 was donderdag 7 januari aanwezig
op Plein1, om filmopnamen te maken voor het televisieprogramma
‘Helden van Nu’. In dit programma
worden ‘helden van organisaties’ in
het zonnetje gezet, die in deze
bijzondere tijd in de frontlinie staan
of hebben gestaan.
Presentator Kevin Brouwer liep onder
meer mee met ‘Plein1-helden’ coördinator Caroline Kloppenburg en dag-

bestedingsbegeleider Denise van
Nieuwenhuizen van Dreefhart (Kennemerhart). Plein1 is een multifunctioneel Heemsteeds epicentrum waarin
welzijn, de kinderopvang, de dagbesteding en de bibliotheek op een
locatie zijn ondergebracht. In de
interviews kwamen de kracht, het
plezier, de maatschappelijke functie
en het enthousiasme waarop Plein1 geschoeid is duidelijk naar voren.
Daarnaast had Catherine Keyl een
interview over het sociaal domein en
integratie met Caroline Heemskerk,
beleidsadviseur sociale zaken voor

Denise Nieuwenhuizen van Dreefhart (zittend) wordt geïnterviewd door Kevin Brouwer.

de gemeente Heemstede en Bloemendaal.
De filmploeg, die bestond uit Kevin
Brouwer, regisseuse Brenda Leusink,
cameraman Rob Schijver en regieassistente Willemijn Hendrickx, nam
ook nog enkele shots van de yogatraining van de dagbestedingsgroep.
Zij waren zichtbaar enthousiast en
onder de indruk van de activiteiten
op Plein1.
Naar verwachting vindt de uitzending van deze aflevering ergens in
februari plaats.

Een aantal van 7.665 inwoners is tussen de 45 en 56 jaar. Een grote groep
van 7.331 inwoners is boven de 65
jaar. De jongeren tussen 15 en 25 laat
een geringer aantal van 2.545 zien.
Dit is te wijten aan studeren elders
en het niet kunnen vinden van betaalbare woonruimte. Verheugend is wel
dat er veel jongeren 4.842 zijn in de
leeftijdsgroep 0 tot 15. Veruit de meeste inwoners 9.698 vinden we terug in
de leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar.
Bijna 45% van onze inwoners is ongehuwd, 40% is gehuwd, 8% is gescheiden en 7% is weduwe of weduwnaar.
In de Dichters- en Vogelbuurt werden
de meeste (13) kinderen geboren
met de Schouwbroekerpolder als
goede tweede met 11 geboorten, al
stierven daar wel de meeste inwoners, namelijk 31. De meeste overledenen (55) vielen te betreuren bij
Kennemerduin en omgeving.
Dat laatste valt te verklaren door een
hoog aantal coronabesmettingen in
deze instelling.
80% van de inwoners valt onder de
noemer autochtoon, 13% heeft een
westerse achtergrond en 7% komt uit
een niet-westers land.
Er overleden gemiddeld 6,86 personen per week. De piek lag in week 15
van 2020 met 21 overledenen. Totaal
stierven er 383 inwoners waarvan
circa 70 als gevolg van het coronavirus. Het overgrote deel van de
inwoners ervaart de gezondheid als
goed. Van de 19 tot 65-jarigen zelfs
85% maar ook 68% van de 65+ plussers voelt zich gezond. Er zijn nog
maar weinig rokers over, slechts 17%
rookt, daar staat tegenover dat 88%
van de inwoners alcohol drinkt. Met
overgewicht kampt 43% van de
inwoners en 14% rekent zich tot
mantelzorger.
Er werden in 2020 108 inbraken genoteerd, 81 vernielingen en 54 geweldsmisdrijven. Het gemiddelde inkomen
in Heemstede is hoog. Met €38.500
euro moet Heemstede in NoordHolland alleen Laren, Blaricum en
Bloemendaal (€42.900) voor laten

gaan. De Van Merlenbuurt en Valkenburgerplein e.o. kent het hoogste
gemiddelde inkomen €63.400. De
Hartekamp en de buurt rond het
Manpad het laagste: €16.800.
Er zijn 12.587 woningen in Heemstede, waarvan 64% in particulier
eigendom is. Van dit totaal is 65%
een eengezinswoning. De meeste
woningen (89%) zijn voor het jaar
2000 gebouwd. De bouw nam een
hoge vlucht in de periode 1925/1970
waar er maar liefst 6.356 huizen zijn
bijgekomen, ongeveer de helft van
de huidige woningvoorraad.
De WOZ-waarde van woningen is een
van de hoogste in Nederland. Met
ruim €500.000 euro sloot de gemiddelde woonwaarde in 2020 af. Vijf
jaar terug was er een sterke terugval
in de WOZ-waarde te zien en zakte
het gemiddelde naar €360.000.
Heemstede kent 14.197 adressen.
Daar vallen naast woningen onder
andere ook winkels (220), kantoren
(112), onderwijs (21), gebouwen met
gezondheidsfunctie (36), combinatie
winkel/wonen (18) en industrie (97)
onder. In 2015 gebruikte een huishouden gemiddeld 1.550 m3 aardgas
en 3160KW aan elektriciteit. In 2019
is dat teruggelopen tot 1.520 m3,
respectievelijk 2.930 kilowatt.
Heemstedenaren bezitten samen
ongeveer 13.000 auto’s. Er wonen
2.981 mensen op één vierkante kilometer. In Heel Nederlands is dat
‘slechts’ 517 per km2. In Heemstede
staan 3.120 bedrijven ingeschreven.
Waarvan het merendeel 1.745 in de
zakelijke / financiële dienstverlening.
Uit de cijfers is vooral een trend waar
te nemen. In het voorgaande ontbreekt in een aantal gevallen de actuele cijfers over de maand december
2020.
Kwaliteitsslagerij
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Fietsster onderuit
Zandvoort - Een fietsster is vrijdagavond 8 januari gewond geraakt
nadat ze onderuit was gegleden over
het opgevroren zebrapad in Zandvoort, bij de rotonde op de Zandvoortselaan ter hoogte van de Tolweg. Toegesnelde ambulancemedewerkers hebben haar opgevangen.
Na de eerste zorg is ze naar het
ziekenhuis vervoerd voor verdere
behandeling. De fiets is door een
agent naar het bureau gebracht.

Foto: Michel van Bergen.

Winnaar
Kruiswoordpuzzel

Bronsteeweg toen en nu (46)

Heemstede - U reageerde wederom
massaal op de kruiswoordpuzzel van
vorige week. De juiste oplossing was:
‘Een vrolijk gezicht geeft overal licht’.
Uit de loting van juiste oplossingen is
Diane Kok de uiteindelijke gelukkige
winnaar geworden. Zij mag de goedgevulde AH-boodschappentas vol
biologische artikelen afhalen in de
Albert Heijn-vestiging aan de
Blekersvaartweg 57 in Heemstede.
De winnaar is inmiddels geïnformeerd. Van harte gefeliciteerd met
uw prijs!

Door Harry Opheikens
Bronsteeweg 5 is samen gebouwd met nummer 7 en Lanckhorstlaan 59, 61 en 63 in 1926/
1927 en is een twee-onder-eenkap.
Vanaf 1927 komt mevrouw Van Kervel veelvuldig in
advertenties voor, op zoek naar een nette dienstbode
of net meisje voor een jong gezin voor fl. 8,00 per week.
Het adresboek van Heemstede van 1929 meldt als
bewoner wed. Ch. Van Kervel op nummer 5 tot zeker
1932. Mevrouw Van Kervel blijft maar ‘verschijnen’ als
contactpersoon in vele advertenties, op zoek naar een
dienstmeisje/dienstbode. Tot zeker in 1947 komt ze
voor.
Het adresboek van Heemstede van 1 januari 1940
noemt wed. S. van Kervel v.d. Heide en Mej. C. van
Kervel, adjunct boekhoudster, als bewoonsters. Vanaf
1948 zijn er verschillende bewoners, al dan niet inwonend: Mej. C. van Kervel, adjunct boekhoudster, wed. R.
de Waal-Werner, mevr. C.M. van Dobben (1951).
In het adresboek van Haarlem van 1 juli 1953 wordt
Predikant Ds. Joh. Bronsgeest tot zeker in 197 genoemd.
Zijn dochter Margriet Scheygrond- Bronsgeest wist het
volgende te vertellen over nummer 5.
“Mijn ouders kochten dit huis op de Bronsteeweg zodat
we niet hoefden te verhuizen als mijn vader met emeritaat zou gaan. De pastorie moet je namelijk verlaten als
je met pensioen gaat. Het was wel even wennen, vanuit
een groot huis met een gezin met vier kinderen je
intrek te nemen in een kleine gedateerde woning. Maar
met een aantal kleine verbouwingen en veel creativiteit
waren we gelukkig op de Bronsteeweg. De tuin was
aanvankelijk een armetierig stukje grond maar mijn
moeder, een tuinvrouw avant la lettre, creëerde een
klein paradijs achter het huis. Struiken en veelkleurige
vaste planten maakten het geheel compleet.
Winkelsl uit “mijn tijd” bestaan niet meer. Wel werd in
die periode het huis bij de buren ‘versierd’ met twee
standbeelden op het hek. De twee knielende mannen
zijn de afgietsels van de beelden die op het graf van
predikant-staatsman A.S. Talma op de begraafplaats in
Bennebroek staan.”
In het adresboek van 1993 wordt W.F. Melger als

RCH verlengt contract
van trainer Mehmet
Simsek
Heemstede - RCH is verheugd aan te
kunnen kondigen dat RCH trainer
Mehmet Simsek tussentijds zijn
contract heeft verlengd tot medio
2022 en daarmee voor een derde
seizoen aan RCH verbonden is.
Helaas ligt het amateurvoetbal op dit
moment volledig stil, maar onder
Mehmet maakte RCH een goede start
in de 3de klasse en staat op dit
moment zesde.

bewoner genoemd.
De nu-foto van Harry Opheikens is van 10 januari 2021.
De toen-foto is een fragment uit de bouwtekening van
de gemeente Heemstede.
Mocht u informatie of oude foto’s over de Bronsteeweg
hebben, dan kunt u terecht via webmaster@hv-hb.nl
(H. Opheikens). Fotomateriaal van de panden is ook
zeer welkom. Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170
(kantoor Heemsteder).

Dierenambulance zoekt vrijwilligers
Zandvoort – In de dierennoodhulp
keten is de Dierenambulance een
onmisbare schakel. Zij verlenen
dieren in nood de eerste hulp. Voor
de locatie in Haarlem worden nieuwe
collega vrijwilligers gezocht.
Als vrijwilliger op de dierenambulance help je dieren in nood en dat is
ontzettend bijzonder en mooi werk.
De werkzaamheden zijn enorm
divers; je bevrijdt dieren uit benarde
situaties, brengt hen zo veilig mogelijk naar een opvanglocatie zoals een
dierenasiel of dierenarts, controleert
zwerfdieren op chip en brengt
gevonden dieren terug naar hun
eigenaar. Of, zoals afgelopen week in
Zandvoort, vervoer je een zwaargewonde vos naar de dierenarts. Ook
kun je ingeschakeld worden om de
brandweer, politie en andere gemeentelijke diensten te assisteren. Dit doe
je niet alleen, maar samen met collega’s met een groot hart voor dieren.
Geen enkele melding of dienst is
hetzelfde.
Nieuwe vrijwilligers zien dat als een
uitdaging. Hun flexibiliteit en creativiteit komen zo goed tot hun recht.
Met een rustige maar doortastende
manier van handelen stellen zij dier
en mens gerust. Het werk op de dierenambulance is dankbaar en een
avontuur maar kan ook emotioneel
zwaar zijn. Niet iedere melding loopt

Mehmet Simsek.
Foto: Harry Opheikens.

Van wie is dit
kinderﬁetsje?

De Dierenambulance is een onmisbare schakel (foto aangeleverd door Dierentehuis
Kennemerland). Foto aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland.

immers goed af. Dierenambulance
Noord-Holland Zuid zoekt daarom
mensen die mentaal sterk in hun
schoenen staan. Mogen zij jou binnenkort begroeten?
Je kunt deze vrijwillige vacature
terug lezen op de website van de
Dierenambulance: www.dierenbescherming.nl/dierenambulance/
dierenambulance-noord-hollandzuid en daar eventueel direct
solliciteren.

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5,
Zandvoort
Tel 088-811 3420.

Geopend van maandag tot en met
zaterdag 11.00-16.00 uur, dan ook
telefonisch bereikbaar.

Heemstede - Lezer K. Ledeboer
attendeerde de redactie op dit
kinderfietsje op de foto. Hij vertelt
hierbij: “Al zeker 4 weken is dit fraaie
kinderfietsje geketend aan een
boomring bij de Albert Heijn aan de
Blekersvaart. Ergens moet er een
kind zijn dat niet meer weet waarom
zijn/haar fietsje weg is.
Er is misschien een moeder (of vader)
die niet meer weet waar en waarom
het fietsje daar is neergezet.
Misschien helpt daarom deze oproep
in de krant en kan het kinderfietsje
opgehaald worden.”
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OPENHEID IN LOCKDOWNTIJD
Heemstede - In deze rubriek laat de Heemsteder ondernemers, (sport)verenigingen en organisaties aan
het woord die hun deuren vanwege de lockdown tijdelijk moeten sluiten. Hoe gaan zij met de lockdownperiode om?

Instituut LaRiva biedt online
houvast voor afvallen en bewegen
Heemstede - Sinds 14 december is
alles gesloten en daar gaan ondernemers creatief mee om. Zo ook LaRiva
in Heemstede, het afslankinstituut
aan de Raadhuisstraat 27.
Sedert 2004 houdt LaRiva zich bezig
met een betere conditie en gezondheid en helpt zij cliënten om af te
vallen en op gewicht te blijven.
Hoe gaat LaRiva om met de strenge
lockdown van nu? Dé periode dat
velen juist willen starten met afvallen
en meer bewegen.

William Dobbe. Foto: aangeleverd door Tuincentrum De Oosteinde.

Tuincentrum De Oosteinde:
“Pas op de plaats maken”
Door Bart Jonker
Hillegom – William Dobbe is eigenaar Tuincentrum De Oosteinde en
moet vanwege de afgekondigde
lockdownmaatregelen de deuren
van zijn vier filialen tijdelijk gesloten
houden. William Dobbe: “We hebben
afgelopen jaar met vier tuincentra
het geluk gehad dat we open
mochten blijven. Ik snap ook heel
goed dat andere sectoren het veel
zwaarder hebben gehad. Omdat
mensen door de coronasituatie veel
thuis waren en minder op vakantie
zijn gegaan, hebben ze veel
aandacht aan hun tuin of balkon
besteed. Ze wisten daarom vaak hun
weg naar onze tuincentra te vinden.
Wat dat betreft hebben we een heel
goed seizoen gedraaid. Het was
natuurlijk nu wel even schrikken dat
we ineens dicht moesten in deze
lockdown, maar ook heel logisch. De
gezondheid, de bescherming van
ouderen en kwetsbaren binnen onze
samenleving en het ontlasten van de
zorg zijn nu echt prioriteit. We accepteren gewoon dat we met zijn allen
even pas op de plaats moeten
maken, het is niet anders. We moeten
met zijn allen dit virus nu eenmaal
onder controle zien te krijgen. We
hadden dit niet helemaal van te
voren zien aankomen. De manier hoe
wij in de tuincentra de coronamaatregelen toepasten, zoals afstand
houden, winkelwagens schoonmaken etc., dat is eigenlijk heel goed
gegaan. Je neemt je zorg en verantwoordelijkheid voor onze klanten,
maar ook voor je eigen medewerkers.
Ik ben ook erg blij dat we in al onze
filialen gelukkig geen enkel
COVID-19 geval onder de medewerkers hebben meegemaakt.
Bloeiende planten weggegeven
aan zorginstellingen
We moeten met zijn allen gewoon
deze moeilijke periode doorkomen.
Op het moment dat we onverwacht
dicht moesten, hadden we best nog

veel bloeiende planten over. De
kerstspullen kun je natuurlijk opslaan
in het magazijn, maar dat kan niet
met bloeiende planten zoals kerststerren of azalea’s. We hebben
daarom het initiatief genomen om al
deze planten bij zorginstellingen
langs te brengen en aan de bewoners weg te geven. Die waren er heel
blij mee en dat was ook heel leuk om
te doen. Dat geeft een goed gevoel.
Online bestellen mogelijk;
Sinaasappelman is wel open
We zijn als bedrijf echt dicht en we
willen ook niet de randjes opzoeken
door bijvoorbeeld zaken buiten te
verkopen. We verkopen op dit
moment onze producten alleen
online via de site www.deoosteindeonline.nl en zaden via www.koopzaden.nl/.
Via Post.nl wordt er bezorgd. Er is
weliswaar een mogelijkheid om te
bellen voor producten uit de zaak.
Maar dat is beperkt en doen we niet
actief, omdat we zoals gezegd niet
de randjes willen opzoeken.
De enige die wel open is aan ons
filiaal aan de Zandlaan in Hillegom is
de Sinaasappelman, op donderdag,
vrijdag en zaterdag, van 9-17 uur,
omdat fruitzaken wel open mogen
blijven. Via de uitgang is die coronaproof toegankelijk, de rest van het
tuincentrum is gewoon gesloten.
50-jarig bestaan
In deze lockdownperiode zijn we met
de medewerkers hard aan het werk
om alvast onze tuincentra in een
gezellige voorjaarsambiance te
brengen. Zodat alles klaar is voor
onze bezoekers als we weer open
mogen, waarbij veilig winkelen
voorop blijft staan. In mei bestaat
Tuincentrum De Oosteinde 50 jaar,
mijn ouders hebben het in 1971
opgericht. Als we dan weer open
mogen gaan, gaan we daar natuurlijk
veel aandacht aan besteden”, aldus
William Dobbe.

Renate Feenstra is eigenaresse van
het instituut LaRiva. Ze vertelt dat
logischerwijs alle activiteiten gecontinueerd zijn, al is het dan online.
Renate : “Net zoals in de eerste lockdown in maart, doet iedereen enthousiast weer mee.
Ook de cliënten merken namelijk de
voordelen van het videobellen. Met
een aangepast programma op het
eigen niveau, werken ze zo toch aan
hun conditie en gewicht. Gelukkig is
er geen speciale apparatuur nodig en
kunnen ze met een matje of kussen
en twee kleine flesjes een volwaardige work-out doen. Dit kan bijvoor-

Online bewegen en afvallen bij LaRiva. Foto: aangeleverd door LaRiva.

beeld in de woonkamer, slaapkamer
of zelfs op de overloop.
LaRiva biedt hen een mooie houvast
om te blijven bewegen, wat juist in
deze tijd zo ontzettend belangrijk is.
We hebben allemaal gehoord over
de extra risico’s van corona bij
overgewicht.
Daarnaast geeft het thuiswerken
meer dan ooit rug- en nek-klachten.
Door sportoefeningen te combineren
met fijne rek- en strekoefeningen

zorgen de begeleidsters op een
afstand voor een frisse start, een
welverdiende pauze of ontspan-nen
afsluiting van de thuiswerkdag”,
aldus Renate.
Mocht u ook interesse hebben, dan
kunt u contact opnemen met LaRiva
Heemstede op het volgende nummer: +316 11 14 14 24 of stuur een
mail naar info@lariva.nl.
Meer informatie op: www.lariva.nl/.

HBC Gymnastics slaat zich door crisis
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Menigeen vraagt zich
af hoe bedrijven, instellingen en
verenigingen het vergaat tijdens
deze langdurige lockdown. Wat niet
alleen bij de turnvereniging HBC
Gymnastics opvalt is dat de meeste
winkeliers, instellingen en sportclubs
een grote vindingrijkheid aan de dag
leggen. Keer op keer verbazen zij de
omgeving met slim bedachte acties
en oplossingen zoals thuisbezorgen
en het gebruik van ICT.
Op bezoek bij Jos Holdorp en
Monique Marchand, beiden al jaren
verbonden aan HBC Gymnastics,
wordt het al snel duidelijk. Het gaat
ze relatief goed, al missen zij het
directe contact met de sporters. Dat
wil niet zeggen dat ze de gang van
zaken maar op hun beloop laten. Via
de sociale media en online worden er
nog altijd lessen gegeven. Schriftelijke instructies voor de groep
wedstrijdturners worden wekelijks
uitgegeven. Dit in de verwachting
dat ze de trainingsschema’s thuis
opvolgen. In de eerste lockdown kon
men nog naar buiten, maar nu in de
winter is het lastig oefenen, zeker
voor de allerkleinsten.
Er is een fietspuzzel georganiseerd
via een route die ook gelopen kon
worden. Voor de kinderen een kleurplaat met voor de winnaar een leuke
prijs. De leden kregen een ganzenbordspel waarbij er per stap een

opdracht moest worden opgevolgd.
Een actie om 10.000 stappen per dag
te doen kreeg veel deelnemers. Een
enkeling traint buiten en kan met
een app op de telefoon instructies
krijgen. De Bootcamp deelnemers
oefenen live met de trainer via de
computer. In de vorige lockdown
kregen alle leden een opblaasbal om
thuis wat mee te oefenen en met de
kerst kregen alle volwassen leden
een kaars met daarop gedrukt de
nieuwjaarswensen.
Wedstrijden en trainingskampen
zitten nu even in de wachtkamer,

maar als het even kan wordt ook dat
weer realiteit. Financieel lijdt de club
nog geen grote schade. Van een
enkele zaal kon de huur tijdelijk
worden gestopt en houdt men intensief contact met de gemeente.
Zoveel als maar mogelijk is blijft HBC
Gymnastics investeren in de contacten met hun 450 leden. Het is allemaal een extra opgave voor het
bestuur, al slaan ze er zich prima
doorheen. Betere tijden zijn in aantocht, zodat de sporters weer kunnen
doen wat ze zo graag doen onder
leiding: sporten.

De opblaasbal van HBC Gymnastics. Foto: aangeleverd door HBC Gymnastics.
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SeniorWeb biedt digitaal gratis corona- Corona in Heemstede week 1
veilige hulp aan bij computerproblemen
Door Eric van Westerloo

Heemstede - Haperende e-mail, uw
laptop gaat op zwart of uw smartphone zit vol reclame. Met al deze
digitale problemen kunt u terecht bij
de computervraagdagen van SeniorWeb op 19, 20 en 21 januari.
Normaal kunt u dan binnenlopen bij
De Luifel, de leslocatie van SeniorWeb in Heemstede. Nu dat niet
kan, komt SeniorWeb Haarlem met
een digitale coronaveilige oplossing.
Wie een vraag of een probleem
heeft, kan zich telefonisch of via de
website (SeniorWebHaarlem.nl)
aanmelden voor een van de drie
ochtenden. SeniorWeb Haarlem
verzorgt dan een online vragenuur
met het beeldbelprogramma Zoom.
De vrijwilligers van SeniorWeb
Haarlem proberen online direct een
antwoord te geven op uw vragen.
Heeft u geen vragen, dan kunt u ook
gewoon meekijken.

Heemstede - De week begon niet zo
bijster goed met tien vastgestelde
besmettingen op 4 januari.
Donderdag 7 januari liet nog meer
besmettingen zien, namelijk 11.
Daarna nam het aantal langzaam af
en zijn er aan het einde van week 1
totaal 51 nieuwe besmettingen te
melden. Dat is 13 minder dan een
week eerder.

Online computerhulp. Foto: aangeleverd door SeniorWeb.

Aanmelden
Wie zich aanmeldt krijgt natuurlijk
vooraf uitleg hoe Zoom werkt. Per
ochtend zijn er twee sessies: om 10
uur en om 11 uur.
Elke online bijeenkomst begint met
een korte actuele presentatie:
• dinsdag 1 januari: e cloud wat
kun je er mee?

• woensdag januari: o handig is
WhatsApp
• donderdag 1 januari: Hoe kom ik
van die cookies af?
U kunt zich aanmelden op tel. 0622092895 of op seniorwebhaarlem.
nl. Uw krijgt vervolgens een bevestiging met een aanmeldcode voor de
bijeenkomst.

Wekelijkse corona-update GGD: eerste
vaccinatie bij zorgmedewerker op 15 januari
Heemstede/Regio - GGD Kennemerland start net als andere GGD’en
eerder dan gepland met de vaccinatie van zorgmedewerkers, namelijk
op 15 januari in plaats van 18 januari.
Aanstaande vrijdag wordt de eerste
prik gezet bij een zorgmedewerker.
Het vaccineren in de 1e fase vindt
plaats in hal A op het parkeerterrein
P4 van Airport Amsterdam Schiphol,
Loevesteinserandweg, 1171 PK
Badhoevedorp waar nu ook de

XL-teststraat is geplaatst. Naast de
start van het vaccinatietraject, blijft
testen een belangrijke taak van GGD
Kennemerland. Inwoners kunnen
zich laten testen in Haarlem, Vijfhuizen en bij Schiphol. Laatstgenoemde blijft ook een testlocatie.
De afgelopen week meldt GGD
Kennemerland dat het aantal inwoners dat zich laat testen afneemt.
Bron: GGD Kennemerland.

Foto: Bigstock.

Heemstede/Regio - Als gevolg van
de sterk stijgende huizenprijzen
ende schaarste is het steeds lastiger
een woning te kopen in de grote en
middelgrote steden.
Uit cijfers van De Hypotheker blijkt
dat in de grote steden nog steeds
sprake is van een overspannen
woningmarkt, ondanks een lichte
opleving vanwege de coronacrisis.
Door de onzekerheid over de
gevolgen van corona en de wijziging
in de overdrachtsbelasting per 2021
wilden zowel particulieren (verkoop)
als beleggers (koop) nog hun slag
slaan op de woningmarkt. Tegelijkertijd waren er minder expats.

Heemstede - Deze fraaie foto is op 9 januari om 16.20 uur in Groenendaal
gemaakt door H.J. Visser uit Heemstede, vanaf de hondenzwemplaats over de
Vrijheidsdreef richting Van Merlenlaan en gemeentehuis.

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Omgeving Anna van Burenlaan, Crayenesterlaan (Haarlem-Zuid) (280 kranten).

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFOVERSPREIDNET.NL

THUISMENU-TEST
Deze week: Café de 1ste Aanleg
Heemstede – Nu de horeca is gesloten tonen vele horecaondernemers de creativiteit en het doorzettingsvermogen om met een thuismenu, bezorgd of gehaald, hun klanten te bereiken. De bestelservice
is niet beperkt gebleven tot restaurants. Ook het café biedt inmiddels borrelpakketten en maaltijden, van bier met borrelplankje tot
daghap.
Ons thuismenu testteam, deze week bestaande uit 2 redactieleden,
proeft en beoordeelt het thuismenu van de horeca in Heemstede.
Door Mirjam Goossens

Woningmarkt buiten
Randstad in trek

Wonderlijk Groenendaal

Landelijk gaan de cijfers nog steeds
op en neer, al lijkt de neerwaartse
trend wel ingezet. Het effect van de
feestdagen is nu wel uitgewerkt, dus
zullen de maatregelen, zoals die zijn
genomen in deze tweede lockdown,
hun vruchten gaan afwerpen. Helaas
zijn de mededelingen vanuit het
kabinet voor de economie niet zo
positief, al wordt de financiële steun
aan bedrijven uitgebreid. De lock-

downperiode wordt met drie weken
verlengd. Mogelijk gaan, na verder
onderzoek van de Engelse variant
van het virus, de basisscholen eerder
open. Veel zal afhangen van hoe de
komende weken het totaal aantal
besmettingen zich ontwikkelt.
Signalen dat de mutaties die vanuit
het Verenigd Koninkrijk en ZuidAfrika komen besmettelijker zijn dan
het standaard coronavirus. Dat kan
gevolgen hebben als het inderdaad
snel om zich heen grijpt. Lichtpunt is
de nu gestarte vaccinatie. Gaandeweg zullen steeds meer Nederlanders gevaccineerd zijn. De virologen
verwachten dat als 60 tot 70% van de
inwoners is ingeënt het virus steeds
minder kans maakt. Hoe het vaccinatieprogramma verloopt, hangt af van
het aantal beschikbare vaccins en het
opvoeren van de prikcapaciteit. Eens
gaan we hopelijk weer terug naar
betere tijden.

Steeds meer huizenkopers weken
afgelopen jaren uit naar de omliggende gemeenten. Nu ook hier de
woningmarkt verzadigd dreigt te
raken, stijgen de huizenprijzen flink.
Meer huizenkopers trekken naar
buiten de Randstad, omdat de
huizenprijzen daar vaak lager zijn. De
groeiende populariteit wordt waarschijnlijk versneld door de coronacrisis. Woningbezitters hebben
behoefte aan meer buitenruimte, een
groenere omgeving nu zij langere
tijd thuis werken. Ook is het woonwerkverkeer een minder grote
belemmering om een huis in de
regio te kopen, nu thuiswerken naar
verwachting ook na de crisis gemakkelijker zal worden.
(Bron: De Hypotheker.)

Waar: Raadhuisstraat 103, Heemstede.
Wanneer: Woensdagavond. Het bezorgmoment is 18.00 uur. De 1ste Aanleg is het bekende café-op-de-hoek in een historisch pand. Net als alle
cafés is de 1ste Aanleg al enige tijd gesloten, maar de actieve eigenaar
Kees Heger doet er alles aan om de mensen het gevoel van het café te
laten herbeleven, om samen de coronacrisis te overleven. Op het bestelmenu staat onder meer een borrelbox voor twee, bierpakketten, huisgemaakte soep en van maandag tot en met woensdag een dagelijks wisselende daghap: “Een verantwoorde, verse en met liefde bereide maaltijd”,
volgens de website.
De bestelling: pasta met tonijn, mozzarella en tomaat.
Beoordeling: Het gerecht wordt geleverd in een 2-vaks bak, de saus
gescheiden van de pasta. De apart verpakte salade met een doosje dressing (niet op gerekend, maar zeer welkom) ziet er fris en compleet uit. De
tricolore penne is beetgaar en voorzien van mozzarella en een partje
limoen. De saus is een tomatensaus met stukjes paprika, tomaat, tonijn en
zwarte olijven. De salade omvat gemengde sla, paprika, olijf, ei, snoeptomaatjes (iets zoeter dan cherrytomaatjes) en Amsterdamse uien. De dressing is romig met een lekker pittige kerriesmaak.
De rekening: Daghap: 9 euro per persoon. De bezorgkosten bedragen 3
euro. Afhalen is uiteraard gratis.
Conclusie: Dit daghappen project wordt met een hoop plezier gemaakt,
dat is aan alles te merken, sympathiek, kakelvers en met oog voor detail.
De eigenaar brengt de maaltijd persoonlijk aan de deur (in ons geval) en
verstrekt er de nodige aanwijzingen bij. De maaltijd is overvloedig en
gevarieerd, zoals ons is beloofd op de website. Wij vinden het een heel
goed alternatief voor als je zelf even niet in de keuken wil staan met de
gedachte een kleine bijdrage te leveren aan de lokale horeca in een
lastige tijd.
Meer informatie: www.1steaanleg.nl. Tel. 023-5286035.
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Regionale stijgingen aantal autobranden ondanks rustige jaarwisseling
Heemstede/Regio - Mede door de
lockdownmaatregelen en het vuurwerkverbod kende Nederland een
relatief rustige jaarwisseling. Toch
zagen maar liefst vijf provincies het
aantal autobranden tijdens oud en
nieuw 2020/2021 toenemen in vergelijking met het jaar ervoor. Dat
blijkt uit onderzoek dat Univé uitvoerde in samenwerking met Alarmeringen.nl.
Volgens de coöperatie en het
meldingsplatform gingen in Drenthe,
Friesland, Overijssel, Flevoland en
Noord-Brabant meer auto’s in
vlammen op.

De cijfers per provincie op een rij
Provincie
2019/2020
Drenthe
12
Flevoland
3
Friesland
5
Gelderland
47
Groningen
8
Limburg
16
Noord-Brabant
36
Noord-Holland
77
Overijssel
14
Utrecht
61
Zeeland
3
Zuid-Holland
171
Totaal
453

2020/2021
16
9
8
35
7
7
49
20
19
39
2
123
334

Verschil
+33,3%
+200%
+60%
-25,5%
-12,5%
-56,3%
+36,1%
-74%
+35,7%
-36,1%
-50%
-28,1%
-26,3%

LEZERSPOST
Niet gezien zeker?
Hondenpoep die niet wordt opgeruimd: het staat al jarenlang bovenaan
de top-drie van ergernissen bij heel veel mensen. Terecht. Ook ik (hondeneigenaar sinds 1999) erger me kapot aan taarten die midden op de
stoep worden achtergelaten. Of schaamteloos pal voor de ingang van
een tuinpad. Deze smerige verrassing trof ik afgelopen zondag aan bij de
ingang van de Algemene Begraafplaats. Wat ongelofelijk asociaal om zelfs
hier even de andere kant op te kijken als je hond iets heeft laten vallen.
Een onfortuinlijke bezoeker is er al ingetrapt, zo te zien.
Het valt me op dat mensen weleens positief reageren als ze je de poep
van je hond zien weggooien: “Wat goed dat je dat doet!” Erg aardig hoor,
maar zeg er toch maar liever iets van als je ziet dat iemand het niet
opruimt. Gelukkig doen de meeste hondenbezitters gewoon hun plicht.
De groep hardnekkige opruimweigeraars is klein. Maar het effect van hun
gedrag is groot. Als je een hond hebt, hoort het erbij dat je zijn ontlasting
opruimt. In ieder geval op plekken waar anderen erin kunnen gaan staan.
Wie hondendrollen op straat laat liggen, verdient geen hond!
I. Sanders, Heemstede

Landelijke daling
Dat de overgang naar 2021 kalmer
verliep dan het jaar ervoor laat het
aantal autobrandmeldingen bij alarmeringen.nl duidelijk zien. Met 334
gemelde voertuigen lag het aantal
branden in heel Nederland een kwart
lager dan in 2019/2020. De afgelopen jaren nam het geregistreerd
aantal autobranden tijdens nieuwjaar
toe.
Dat de daling vanwege de lockdownmaatregelen eerder een incident dan
een definitieve trendbreuk lijkt te
zijn, laten de provincies Dren-the,
Friesland, Overijssel, Flevoland en
Noord-Brabant zien. In deze regio’s
nam ook dit jaar het aantal autobranden toe.

Relatief grote stijging in Flevoland
en Friesland
Met negen meldingen viel het aantal
autobranden in Flevoland drie keer
zo hoog uit als het jaar ervoor. In
Friesland en Drenthe vielen de aantallen vergeleken met andere provincies laag uit, maar was de relatieve
stijging ook opmerkelijk. Tegenover
vijf meldingen in het jaar ervoor,
gingen afgelopen jaarwisseling acht
Friese auto’s aan brand verloren. In
Drenthe brandden dit jaar zestien
voertuigen uit, waar de schade een
jaar eerder twaalf bedroeg. In Overijssel werden negentien autobranden
gemeld, waar vorig jaar de teller op
veertien bleef staan.

Noord-Brabant opmerkelijkste
stijger, Zuid-Holland koploper
De opmerkelijkste stijger is de provincie Noord-Brabant, waar het aantal
meldingen met ruim een derde
steeg. Na 36 autobranden vorig jaar
gingen nu bijna vijftig auto’s in rook
op. Die statistiek zet de provincie op
de tweede plaats in het meldingsoverzicht. Koploper Zuid-Holland zag
het aantal autobranden weliswaar
met ruim 28 procent kel-deren, maar
noteerde nog steeds een zorgwekkende 123 stuks. De top 3 sluit af met
de provincie Utrecht, waar 39
meldingen vandaan kwamen.
Bron en beeld: Alarmeringen.nl/Univé.

AUTOBRANDEN RONDOM DE JAARWISSELING
x

Dreigend tekort aan huisvesting
voor zorgbehoevende ouderen
Heemstede/Regio - De ouderenzorgaanbieders in de regio Kennemerland doen een dringende oproep
aan gemeenten, woningcorporaties
en financiers om gezamenlijk actie te
ondernemen ter voorkoming van het
dreigend tekort aan huisvesting voor
ouderen die zorg nodig hebben.

Vuurwerkverbod leidt tot halvering
opnames in brandwondencentra
Heemstede/Regio – Volgens het
Brandwondencentrum is het aantal
patiënten dat met ernstige brandwonden door vuurwerk is opgenomen in een van de drie brandwondencentra afgelopen jaarwisseling bijna
gehalveerd; van achttien (2019) naar
tien (2020).
Ernstig letsel
De tien opgenomen patiënten, waarvan acht mannelijk, hebben dusdanig ernstig letsel door het vuurwerkongeval opgelopen dat een opname
in een brandwondencentrum noodzakelijk was. De opgenomen patienten zijn veelal jong; zeven onder
de achttien jaar oud. De meeste
brandwonden zijn in het gezicht of
op de handen en veroorzaakt door
cobra’s, nitraten, vuurpijlen en vuur-

tollen. Prof. Paul van Zuijlen, plastisch
chirurg Brandwondencentrum Beverwijk: “De gevolgen van het ongeval
zijn vaak groot, elk jaar hebben we
meerdere zeer ernstige letsels, zoals
handamputaties, vaak bij nog bij
jonge kinderen. Dit jaar was dat er bij
ons nog ‘maar’ één. Het is triest dat
een klein onbesuisd moment in
iemands jeugd diegene voor de rest
van zijn leven kan verminken.”
Naast deze tien opnames, hebben
ook tien patiënten zich rondom de
jaarwisseling op de polikliniek gemeld met vuurwerkletsel en is er
meerdere keren telefonisch deskundig advies ingewonnen bij een brandwondenarts of verpleegkundige.
Tevens zorgen het schieten van
carbid, het gebruik van brandbare
vloeistoffen in gourmetstellen en

sfeerhaarden en hete vloeistoffen
zoals hete thee of kokend water voor
een grote toename van brandwondenslachtoffers rond de feestdagen.
Categorie 1 vuurwerk
Ook categorie 1 vuurwerk (ook wel
kindervuurwerk of schertsvuurwerk
genoemd) zorgt voor, veelal ernstig,
letsel. Tientallen patiënten zijn in
december en begin januari binnengekomen met brandwonden door
onder andere sterretjes en grondbloemen. Van der Vlies: “Ouders zien
categorie 1 vuurwerk vaak als onschuldig vuurwerk en zijn zich niet bewust
van de gevaren. Helaas zien we elk
jaar jonge kinderen binnenkomen
met ernstige brandwonden doordat
dit vuurwerk in de kraag van de jas of
in de schoen is beland.’’

De ouderenzorgorganisaties Sint
Jacob, Kennemerhart, Zorgbalans,
Zorggroep Reinalda en Viva! Zorggroep hebben samen met zorgkantoor Zilveren Kruis een onderzoek
laten uitvoeren naar de ontwikkeling
tot aan 2040 van de vraag en aanbod
van woonplekken voor zorgbehoevende ouderen. Uit dit door onderzoeksbureau Gupta uitgevoerde
onderzoek blijkt dat de demografische ontwikkelingen in de regio
zorgen voor een sterk groeiende
vraag naar woningen voor ouderen
met een zware zorgvraag.
Op dit moment beschikken de zorgorganisaties in de regio Kennemerland gezamenlijk over 4.670 woonplekken voor mensen met intensieve
verpleging of verzorging vanuit de
Wet langdurige zorg. In 2040 zullen
er tot 50% meer van dit soort woonplekken nodig zijn. Dit betekent dat
het tekort aan woningen voor
ouderen met een zware zorgvraag
zal oplopen tot ongeveer 2.000
woningen in 2040.
Nieuwbouwplannen
Ouderen die in een woonzorgcentrum komen wonen hebben steeds
zwaardere zorg nodig. Diverse woon-

zorglocaties in de regio zijn niet ingericht op deze toenemende zorgzwaarte of voldoen niet meer aan de
wooneisen van deze tijd. De investeringen van zorgorganisaties zullen in
de komende jaren voornamelijk
gericht zijn op het vernieuwen van
deze oudere locaties. Het bijbouwen
van de extra benodigde woningen
kunnen de zorgorganisaties niet
alleen.
Naar verwachting is het maximaal
haalbare aantal extra woonplekken
dat de geplande ver- en nieuwbouw
door zorgorganisaties oplevert 400
woningen. Dit is slechts een klein
deel van de 2000 extra woningen die
nodig zijn in 2040. Daarom zullen
ook zowel gemeenten als woningbouwcorporaties de maatschappelijke opgave om voldoende
woningen voor ouderen te creëren
tot een van hun prioriteiten moeten
maken.
Diverse gemeenten in Kennemerland
zijn bezig met het actualiseren van
de gemeentelijke Woonvisie. De
zorgorganisaties doen een oproep
aan deze gemeenten om de bevindingen van het rapport daarin op te
nemen en om bij plannen voor
gebiedsontwikkeling ouderenhuisvesting een plek te geven. Ook het
uitbreiden van de capaciteit en infrastructuur voor zorg thuis zal onderdeel moeten zijn van de plannen. Ten
slotte adviseren zij om de huisvestingsopgave ouderenzorg een plaats
te geven in de prestatieafspraken
tussen woningcorporaties en
gemeenten.
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Baggeren in de haven

KERKDIENSTEN

Heemstede - Van 6 tot en met 15
januari wordt er flink gebaggerd in
de haven. Dit ter voorbereiding op
de inrichting van de haven met vele
steigers en zitplekken.
Het baggeren duurt van ’s morgens
7 uur tot ’s avonds 17 uur. Waar de
grond naar toe gaat is niet geheel

ADVENTSKERK AERDENHOUT

duidelijk, maar het wegbrengen gaat
wel ten koste van de baggertijd. Het
Kanaal en de Haven worden aangepakt.
Ondertussen schiet het ook op met
de inrichting van de horeca onder de
torenflat, waarvan de planning is half
januari‘ open’ te gaan.

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtubekanaal van de Adventskerk:
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com.
RAFAELGEMEENTE NEHEMIA

Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 17 jauari. 10u. Spreker:
Arjo Barth. Reservering verplicht.
www.rafael-nehemia.nl.
PETRAKERK

Nieuw Akerendam, voor
zelfstandig wonen vanaf 60 jaar

Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag, 10-11u. Aanmelden
via reserveringpetrakerk@gmail.
com. Online volgen via www.
petrakerkheemstede.nl/live.
www.petrakerkheemstede.nl.

Beverwijk – Nieuw Akerendam in
Beverwijk is een plek met een bijzonder verhaal. Het huis Akerendam
en de omringende tuinen werden
gebouwd en aangelegd in de zeventiende eeuw door de Amsterdamse
koopman en regent Jan Bicker.

Achterweg 19A Heemstede
Zondag 17 januari, 10u.
Ds. A. Molendijk De diensten zijn
online te volgen via YouTube en
kerkomroep.
www.pknheemstede.nl.

Nieuw Akerendam. Foto: aangeleverd door Stichting Nieuw-Akerendam.

Het baggeren in volle gang. Foto: Harry Opheikens.

Wat is er nog open bij WIJ
Heemstede tijdens de lockdown?
Heemstede - Dinsdag 12 januari
kondigde het kabinet af dat de lockdown wordt verlengd vanwege de
stijgende coronabesmettingen. Bij
het ter perse gaan van deze krant
waren echter nog niet alle kabinetsmaatregelen bekend. Check bij
twijfel daarom van tevoren of een
activiteit nog doorgang vindt.
Wat blijft WIJ Heemstede vooralsnog
doen:
• De Winterlijn: is bereikbaar van
maandag tot en met donderdag van
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot
12.00 uur. Er kan gebeld worden met
medewerkers van WIJ Heemstede op
telefoonnummer: 023 548 38 18.
Gewoon voor een praatje, een vraag
om hulp of wat u maar kwijt wilt.
• Receptie van de Luifel: is telefonisch bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en via
de mail van maandag t/m vrijdag
tussen 9.00 en 17.00 uur.
• Het Eethuis in de Luifel: is
geopend voor het afhalen en/of
bezorgen van maaltijden voor inwoners van Heemstede vanaf 11 januari.
In de week van 4 t/m 11 januari
wordt een nieuwe vloer geplaatst in
de keuken van het Eethuis.
• Telefooncirkels van activiteiten/
cursussen e.d.: worden waar mogelijk door sociaal werkers met ondersteuning van vrijwilligers en
docenten weer opgestart
• Dienstverlening Plein1: Plein1 is
telefonisch bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 09.00 - 13.00 uur.
• Maatschappelijk werk: Klantgesprekken vinden zoveel mogelijk
telefonisch digitaal plaats.
• Activiteiten voor ouderen in
Plein1: Activiteiten voor ouderen die
vanuit Plein1 worden georganiseerd
vinden doorgang. Voorbeeld is de
Sociëteit en de Ko-Bus koffie.
Ouderen worden uitgenodigd door
de sociaal werker. Daadwerkelijke
bevestiging van opgave voorafgaand
aan de activiteit bij de sociaal werker
is verplicht.

• Vervoer voor ouderen:
• Ko Bus vervoer: t.b.v. cliënten
dagbesteding Kennemerhart, Pleinhart vindt een doorgang.
• Vrijwillig vervoer: alleen medische
ritten (niet corona gerelateerd).
• Computerhulp: gaat door in nood.
• Klussenhulp: gaat door bij nood.
• Administratieve thuishulp: er
worden geen nieuwe aanvragen
aangenomen. Bestaande afspraken
kunnen doorgang vinden.
• Formulierenbrigade: Gaat door
met een vooraf gemaakte afspraak
op maandagmiddag. Afspraak vindt
plaats bij Plein1.
• 80-jarigen Huisbezoek: kan doorgang vinden als de coronamaatregelen gehandhaafd kunnen worden.
• Vrijwillige inzet: WeHelpen/het
Vrijwilligerspunt zijn digitaal beschikbaar voor het aanbieden van hulp en
het aanvragen van hulp via de mail
heemstede@wehelpen.nl of telefonisch 023-548 38 24. Het Vrijwilligerspunt is digitaal beschikbaar.
• VoorleesExpress: zowel voorlezen
thuis als voorlezen bij de Luifel gaat
door (1 op 1 kind / vrijwilliger / 1
ouder).
• Seniorweb: de activiteiten van
Seniorweb zijn digitaal. Zie artikel
elders in deze krant.
Let op: tot nader order opgeschort:
• Sociaal Makelaars in de wijken.
• Skateboard & Sport Hangout t/m 17
jaar.
• Kinderkookcafé.
• Open avonden Bewustwording van
Jan Oostenbrink.
• Creatief leven door Marijke Coert en
Julie Koch.
• Vriendinnenclub.
De locaties van WIJ Heemstede de
Luifel en de Molenwerf sluiten voor
alle overige activiteiten en dienstverlening zowel van WIJ Heemstede zelf
als wanneer er gebruik wordt
gemaakt door externen. Openstelling is alleen voor bovengenoemde
activiteiten en dienstverlening bij
intern en externen.

Op 11 oktober 1916 overleed op
81-jarige leeftijd Frederica Henrietta
Sluyterman van Loo. Zij was de langstlevende van drie ongehuwde zusters
die opgegroeid waren op de buitenplaats Akerendam.
In Frederica’s testament stond wat zij
en haar zusters voor ogen hadden:
huisvesting van vrouwen uit ‘den
beschaafden stand’. Na het overlijden
van Frederica kwam het beheer van
Akerendam in handen van de Stichting Sluyterman van Loo. De stichting
voerde de wens van Frederica uit:
tientallen jaren werd het monumentale pand Akerendam bewoond door
oudere dames.
Het pand was echter niet echt geschikt voor het doel dat Frederica en
haar zusters indertijd voor ogen hadden. Stichting Sluyterman van Loo
vertaalde daarom de wens van haar
oprichtsters naar deze tijd. Aan de
rand van de tuinen werd grond aangekocht. Daar werd in 1977 het appartementencomplex Nieuw Ake-

rendam I gebouwd. En in 1988 aan
de overzijde Nieuw Akerendam II.
Stichting Nieuw Akerendam heeft de
exploitatie van de complexen in beheer. De bestemming van de appartementen is zelfstandig wonen voor
mensen vanaf 60 jaar. Er zijn appartementen van 60m2 tot en met 90m2.
U kunt zich inschrijven voor een
appartement waarbij de wachtlijst
voor de appartementen van 60m2
korter is dan voor de grotere appartementen.
Daarnaast is er een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, worden er
veel activiteiten georganiseerd (gedurende corona is dat beperkt) en is
er 24/7 een servicecoördinator aanwezig. De diverse activiteiten mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage
van Stichting Sluyterman van Loo.
De huurprijzen beginnen bij €701,-en lopen voor de grootste appartementen door naar €976,- per maand.
Daarnaast zijn de servicekosten per
woning €302,- exclusief gas/water/
licht.
Geïnteresseerd? Bel dan met de
servicecoördinator op 06-53787438.
Meer informatie op:
www.nieuwakerendam.nl.

FOTOMOMENT
Opmerkelijk Heemstede
Door Marenka Groenhuijzen
Heemstede - Rijp op het gewas. Even leek het winter te worden, ‘s morgens vroeg was alles wit, met rijp overgoten. Kristalletjes gedrapeerd over
de afgevallen blaadjes, bevroren. Zo mooi, zo stil en betoverend, bijna
een sprookje.

PKN HEEMSTEDE

TREFPUNT BENNEBROEK

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 17 januari: ds. Jolien
Nak. Vieringen zijn alleen online
via www.pkntrefpunt.nl, klik op
Actueel.
www.pkntrefpunt.nl.
H. BAVO PAROCHIE

Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 14 januari om 9u:
Eucharistieviering. Voorganger
Pastor R. Verhaegh. Zondag 17
januari om 10u: Eucharistieviering. Voorganger Pater Tristán
Pérez. Reserveren verplicht:
hbavo.aanmeldenvieringen@
gmail.com. Of: 023-5280504.
www.parochiesklaverblad.nl.
KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 13 januari, 10u., Hart
voor Ouderen.
Saturday 16 January, 5 P.M., Mass
in English, father Tristan Perez.
Zondag 17 januari, 10u. hoogmis, pastoor Rob Verhaegh.
Zondagavond 17 januari 18.45u.
H. Lof. Doordeweekse vieringen:
Dinsdagmorgen 9u. Woensdagmorgen 10u. Voor elke viering is
reserveren verplicht. Maximaal
30 kerkgangers per viering toegestaan. Aanmelden per e-mail
info@olvhnl óf 023-5286608.
9-12 u.
www. parochiesklaverblad.nl.
HERVORMD PKN BENNEBROEK

Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 17 januari om 10u.
Ds. J. de Goei. De diensten kunt
u volgen via de link www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.
nl.

BURGELIJKE
STAND
HUWELIJK

6 januari
Kadir Karakas & Nimet Özbey.

Nieuws
Heemstede

informatie van de gemeente Heemstede, 13 januari 2021

Aan de slag met visie op weekmarkt
Al 35 jaar is de weekmarkt op de
Valkenburgerlaan een begrip voor bezoekers
en ondernemers. Uit een onderzoek in
januari 2020 blijkt dat inwoners over het
algemeen tevreden zijn over de markt op de
Valkenburgerlaan. De markt biedt niet alleen
goede producten maar heeft daarnaast ook
een sociale functie als ontmoetingsplek waar
mensen een praatje maken.

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram

Om op deze plek een sterke en goede
markt te behouden voor de komende 15
jaar gaat de gemeente een ‘marktvisie’
opstellen. Dit gebeurt in samenspraak met de
marktkooplieden met een vaste standplaats,
bezoekers en inwoners.

Trends

Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open.

Verschillende ontwikkelingen vragen om een
visie op de weekmarkt. Met de toenemende
vergrijzing moet de markt toegankelijk zijn en
blijven voor ouderen en tegelijkertijd inspelen

op nieuwe generaties. Er wordt steeds meer
online gekocht en dit heeft zijn effecten op
de markt. Deze en andere ontwikkelingen
zorgen ervoor dat de weekmarkt in zijn huidige
vorm niet vanzelfsprekend is. Centraal in de
visie staan dan ook de functie, indeling en
toegankelijkheid van de markt.

Themaweek ‘Markt van de toekomst’
Voor de marktvisie worden onder andere
de wensen en behoeften van bezoekers
onderzocht. In het voorjaar vindt op de markt
de themaweek plaats, waar bezoekers en
gemeente met elkaar in gesprek gaan over de
markt van de toekomst.

Planning

Het is de bedoeling dat de marktvisie in
september 2021 in de gemeenteraad
besproken en vastgesteld wordt. Deze
marktvisie vormt de basis voor verder besluiten
en wijzigingen.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Denkt u mee over
wonen zonder aardgas?
In 2050 moeten alle woningen zonder aardgas
verwarmd worden. Dat klinkt ver weg, maar de
tijd gaat snel. In 2021 moet iedere gemeente
een Transitievisie Warmte opstellen. In die visie
staat wat de alternatieven voor aardgas zijn en
hoe en wanneer wijken aardgasvrij(er) gemaakt
kunnen worden. De gemeente Heemstede
zoekt inwoners die daarover mee willen
denken. Kennis over dit onderwerp is niet
nodig om mee te kunnen doen.
We organiseren twee (online) bijeenkomsten
op 8 februari en 20 mei van 19.30 - 21.30 uur.
Denkt u met ons mee? Meld u aan via
heemstede.nl/energietransitie.

Vrijwilligers gevraagd
in Heemstede
De afgelopen maanden hebben veel
Heemstedenaren elkaar geholpen. Ook nu zijn
er weer veel mensen die graag hulp bieden.

Adresgegevens

Tuinhulp gevraagd

Raadhuis:
Raadhuisplein 1,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Zin in een groen klusje? Voor een mevrouw
zoeken wij hulp bij het verwijderen van
onkruid uit haar tuin. Hoewel er in de
wintermaanden minder te doen zal zijn,
zoeken wij voor een paar klusjes iemand
met groene vingers.

Openingstijden publieksbalie:
Maandag en dinsdag van 8.30 - 13.00 uur
Woensdag van 8.30 - 17.00 uur
Donderdag van 8.30 - 19.30 uur
Vrijdag van 8.30 - 13.00 uur
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Bestuursleden met een groen hart

Wat betekent Klein Geluk voor u?
Wat is voor u Klein Geluk in deze periode? Voor
de een is dat een luisterend oor, voor de ander
is dat een wandeling door het bos. Bij Plein1
hebben deelnemers van de ontmoetingsgroep
Kennemerhart hun eigen geluksmomenten
beschreven. Zo is dat voor Mat een dagje

vissen, voor Annie een compliment krijgen,
voor Marlies is dat een mooie film kijken en
Tineke een bloemetje krijgen. Heeft u ook een
mooie quote wat Klein Geluk voor u is of een
mooi verhaal? Laat het weten via
heemstede.nl/kleingeluk.

Heemstede

Stichting MEERGroen zoekt ervaren mensen met
een groot maatschappelijk netwerk en kwaliteiten
die als bestuurslid in de adviesraad zitting
willen nemen. Ze zijn vooral actief in ecologisch
natuurbeheer en biologische landbouwprojecten.
Interesse? Kijk op stichtingmeergroen.nl en
heemstede.wehelpen.nl.

Winkel- en kassamedewerker
Speelgoedbank

Stichting Speelgoedbank helpt kinderen
die opgroeien in minimagezinnen aan
educatief en creatief speelgoed. Als vrijwilliger
helpt u klanten aan de kassa en voert u
werkzaamheden uit in de winkel. Het gaat om
3 uur per week op de woensdagmiddag of
vrijdagochtend.

Meer weten over het aanbod
of hulp nodig?
Bel op maandag tot en met donderdag tussen
10.00 en 13.00 uur naar (023) 548 38 24 of mail
naar heemstede@wehelpen.nl. Kijk voor meer
informatie op heemstede.wehelpen.nl
Heemstede

Actie woningisolatie
Duurzaam Bouwloket
Op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in Heemstede?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
heemstede.nl/nieuwsbrief

Isolatie is als een warme jas voor uw huis. Is samenwerking met
het Duurzaam Bouwloket organiseert gemeente Heemstede
daarom een isolatieactie. Doe ook mee en bespaar! Naast de
inkoopactie zijn er ook subsidieregelingen beschikbaar, die het
financieel nog interessanter maken om de woning te isoleren. Kijk
voor het aanbod, de actievoorwaarden en de subsidieregelingen
op duurzaambouwloket.nl/inkoopactie-woningisolatie.

Bent u iets verloren in
Heemstede of omgeving?
Voor gevonden of verloren voorwerpen
kijkt u op iLost. Zet zelf bijvoorbeeld de tas
online die u gevonden hebt of zoek naar
de portemonnee die u kwijt bent. Meer
weten? Kijk op www.heemstede.nl/ilost

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Drieherenlaan 49, het plaatsen van een
dakopbouw, wabonummer 766914,
ontvangen 21 december 2020
• Glipperweg 9, het aanleggen van een
vijver en zitterras, wabonummer 766936,
ontvangen 31 december 2020
• Oosterlaan 11, het doorbreken van een
muur, wabonummer 765347, ontvangen
28 december 2020
• Wilhelminaplein 12, restaureren pand en
wijzigen bestemming winkelfunctie naar
wonen met winkelfunctie, wabonummer
766829, ontvangen 31 december 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
• Belle van Zuylenlaan 29, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 728748, verzonden 7 januari
2021
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’.
Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
• Frieslandlaan 35, het wijzigen van de
bestemming verkeer naar maatschappelijk,
het uitbreiden van het ZOED (Zorgverleners

Onder Eén Dak) en kappen van een Japanse
kers, wabonummer 730941, ontvangen
1 december 2020
• Hageveld 44, het plaatsen van twee
Velux dakramen, wabonummer 724137,
ontvangen 19 november 2020
• Heemsteedse Dreef 142, constructieve
wijzigingen, plaatsen dakkapel op het
achtergeveldakvlak, een gevelwijziging
en het balkon bij de woning betrekken,
wabonummer 728288, ontvangen
26 november 2020
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.

Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
• Frieslandlaan 35, het wijzigen van de
bestemming verkeer naar maatschappelijk,
het uitbreiden van het ZOED (Zorgverleners
Onder Eén Dak) en kappen van een Japanse
kers, wabonummer 730941, ontvangen
1 december 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw buurt?
Abonneer u op de e-mailservice, download de app of bekijk de berichten online op overuwbuurt.overheid.nl

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl.
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (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. Als dat geval is publiceren wij dat apart met
vermelding van de termijn.
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 stuurt
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede.
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit?
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen:
- per brief aan College van burgemeester en wethouders,
Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben
beslist.
In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

-

de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit.
uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft
hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.
Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift

ACHTER HET FORNUIS

indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep
gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit.
- uw handtekening.
U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft
hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere
procedure’.

LEZERSPOST

Gewoon een lekkere kippensoep

Plasticberg op Roemer Visscherplein

De Joodse wijsgeer Maimonides dichtte al in de 12de eeuw aan kippensoep
geneeskrachtige werkingen toe bij ziekte. Kippensoep zou bijvoorbeeld de
ontstekingsreactie bij een griep of verkoudheid verminderen en onze weerstand
verhogen. Het zou helpen bij luchtwegeninfecties. Daarnaast zou het goed zijn
voor de botten en helpt het tegen artritis en bij spijsverteringsproblemen.
Sommige virologen beschouwen de heilzame werking van kippensoep echter
niet als onomstotelijk bewezen. Maar bovenal is het gewoon een erg smakelijke
soep, die niet moeilijk te maken is en waarvan vele variaties bestaan.

Heemstede - Ondanks de herhaalde oproep om geen afval buiten de
containers achter te laten, was het woensdagmiddag 6 januari weer flink
mis op het Roemer Visscherplein. Het gebeurt bijna dagelijks dat kartonnen dozen en plastic afval buiten de containers worden gedumpt, maar
nu was het wel erg veel. Waarom niet mee teruggenomen als de container vol is?

Benodigdheden soep (4 personen):
• 2 flinke kippenbouten • 2 kippenbouillonof soepkip
blokjes
• Een zakje boeren• Citroensap van een
soepgroenten
citroen
• 1 laurierblad
• Nootmuskaat

achter het fornuis

• Gemberpoeder
• Gemalen peper
• Zeezout
• Scheutje room
• Een handje vermicelli

Eventuele variatietip: met extra kippengehaktballetjes
Benodigdheden:
• 250 gram
• 1 scheut slagroom
• Nootmuskaat
kippengehakt
• 1 scheut ketjap manis
• Gemberpoeder
• 1 ei
• Zout en peper
• Paneermeel
Bereiding kippengehaktballetjes:
Doe het ei, de ketjap, de slagroom, zout, peper, nootmuskaat en gemberpoeder in een kom en kluts dit door
elkaar. Voeg de kippengehakt toe en meng dit goed met het mengsel tot het smeuïg is. Roer daarna paneermeel
toe om te binden. Draai hier kleine soepballetjes van.
Bereiding soep:
Leg de kippenbouten in de citroensap en smeer ze in met peper, zout, nootmuskaat en gemberpoeder. Laat dit
een kwartiertje intrekken. Kook in een grote soeppan 1 liter water met de bouillonblokjes en het laurierblad. Leg
hierin de kippenbouten en kook deze mee. Voeg (indien van toepassing) ook de kippengehaktballetjes toe.
Voeg als alles kookt de soepgroenten toe. Laat het geheel rustig op laag vuur zachtjes zeker 1,5 uur koken.
Neem de kippenbouten uit de pan als deze gaar zijn en van het bot vallen. Pluk het vlees van de kip en ontdoe het
van het bot. Ook velletjes als vlees meenemen. Pas op dat alleen vlees overblijft, kleine botjes en harde stukjes
verwijderen. Doe het ontlede kippenvlees terug in de pan bij de soep en laat dit meekoken. Naar smaak zout en
peper toevoegen. Voeg 10 minuten voor het serveren een handje vermicelli en de scheut slagroom toe. Even mee
laten koken. Vis voor het opdienen het laurierblad uit de soep. Serveren met een lekker warm broodje.
Wijnsuggestie:
Voor de wintermiddagen en avonden openden we een Italiaanse rode Primitivo van Ultimo Passo uit Puglia. Een
ruwe bolster met blanke pit door zijn robuuste, doch aangename warme gloed en zijn fruitige afdronk van rood
fruit. Vraag uw wijnhandelaar of slijter. Eet smakelijk!

K. Krijnen, Heemstede

