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Door Bart Jonker 

Heemstede – De Heemsteedse �jn-
schilder Gabe de Vries exposeert met 
twintig van zijn vervaardigde schilde-
rijen op Plein1 op het Julianaplein 1 
in Heemstede. Deze expositie loopt 
van 11 januari tot en met 28 februari. 
Wie wil weten hoe oud-Heemstede 
en omgeving er vroeger uitzagen, 
dient zeker te gaan kijken naar deze 
fraaie en unieke werken, die een zeer 
gedetailleerde indruk hiervan weer-
geven. Als geen ander weet Gabe de 
Vries de nostalgische historie van 
Heemstede en omgeving met �jne 
penseelstreken van olieverf tot leven 
te brengen met de beelden van hoe 
het ooit was. Pittoreske tafereeltjes 
van alle seizoenen, buitenplaatsen 
en gebouwen die er wel of niet meer 
zijn, heeft hij eervol vereeuwigd in 
zijn werken. Een genot om naar te 

kijken. De passie voor schilderen is 
reeds in de jeugd van Gabe de Vries 
ontstaan. Zijn eerste schilderij 
maakte hij rond zijn 15de jaar, toen 
hij het ‘Straatje van Vermeer’ naschil-
derde. Dit eerste werk hangt nog 
steeds bij hem thuis in de gang. “Ik 
gebruikte hiervoor de tubetjes verf 
van mijn vader, die in de oorlog schil-
derde”, vertelt Gabe trots. “Ik had 
vroeger op school al goede cijfers 
voor tekenen. Het �jnschilderen is 
altijd al voor mij een ontspanning 
geweest. Ik schilder mijn taferelen 
door zwart/wit ansichtkaarten, oude 
prenten of beelden uit historische 
tijdschriften te gebruiken.” Gabe de 
Vries heeft deze prenten allemaal 
keurig gedocumenteerd in mappen, 
met de datum. 

Zo schilderde Gabe onder meer tafe-
relen van de boerderij van Van Schie 

en de Prinsenlaan, de Oude Kerk, de 
Zandvaartkade van vroeger en de 
Bosch en Hoven met het Bulleho�e 
naast de zwemvijver. Ook schilderde 
hij een werk met de dageraad van 
Bennebroek en de grenspaal met 
Heemstede. “Omdat ik vanuit zwart/
wit prenten schilder, pas ik zelf de 
kleuren toe, zoals het geweest zou 
moeten zijn. Heemstede en omge-
ving zijn mijn leefgebied: ik vind alles 
mooi om te schilderen en te ver-
beelden wat er was. Tijdens het schil-
deren bijt ik me vast in die oude tijd: 
de historie komt dan helemaal tot 
leven. Door deze historie zo tre�end 
weer te geven blijft een mooi stukje 
historie van onze omgeving be- 
waard. Juist omdat in de loop der tijd 
veel zaken zijn verdwenen en niet 
meer bestaan”, aldus Gabe de Vries. 

De toegang tot deze expositie is vrij.

Fijnschilder Gabe de Vries exposeert 
met nostalgische schilderijen op Plein1

Fijnschilder Gabe de Vries aan het werk. Foto: Bart Jonker.

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
Heemstede - De prijswinnaar 
van de kruiswoordpuzzel van 
vorige week is bekend. Er waren 
wederom vele inzenders in de 
race voor de felbegeerde 
gevulde boodschappentas van 
Albert Heijn. De juiste oplossing 
is: ‘Met je buren moet je 
wandelen niet handelen’. Uit de 
loting van juiste oplossingen is 
Thea van der Schuit de geluk-
kige winnares geworden van de 
goedgevulde AH-boodschap-
pentas, af te halen bij de Albert 
Heijnvestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 te Heemstede. De 
winnares is op de hoogte 
gesteld. Gefeliciteerd met uw 
prijs! Volgende week weer een 
nieuwe kruiswoordpuzzel met 
nieuwe kansen.

Kijk voor onze
advertentie op pag. 5
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Deze week bestaat de rubriek ‘Onbekend Heem-
stede’ alweer 8 jaar. Een prachtige foto uit de ver-
zameling van de familie Assema laat een lang 
verdwenen pand zien: Kerklaan 2. Gelukkig is de 
Zandvaart nooit gedempt, zoals diverse zijtakken wel, ten behoeve aan 
woningbouw. Kerklaan 2 stond op de plek waar nu de parkeerplaats voor 
de Dekamarkt is. Via dat bruggetje kwam je ook nog bij Kerklaan 4, 6 en 8. 
Kerklaan 8 wordt vermeld in een overlijdensadvertentie (Maria Emeren-
tiana) in de Nieuwe Haarlemsche Courant van 7 december 1918 In het 
adresboek van 1 april 1969 wordt een H. van Nes op nummer 8 vermeld. 

Kerklaan 6 
Kerklaan 6 wordt genoemd in een advertentie van het Haarlems Dagblad 
van 15 juli 1925 met als bewoner gemeentebode W. Schotvanger. Zijn 
vrouw overleed op 19 oktober 1949. Willem Schotvanger zelf overleed op 
11 maart 1954. Het pand wordt in 1954 geveild en verkocht voor �. 13400,- 
aan F. Wildeboer. 
Het adresboek van Heemstede van 1 november 1957 vermeldt vervolgens 
ambtenaar P.G. J. Best als bewoner tot zeker in de jaren 70. Het pand bestaat 
nog steeds, maar de ingang is op de Lijsterbeslaan 2. 

Kerklaan 4 
Over Kerklaan 4 is te vertellen dat daar bloemist J.S. van der Hoorn heeft 
gewoond in de jaren 20 en 30. Na die tijd is er geen vermelding in Kranten-
viewer van het NHA. 

Kerklaan 2 
Kerklaan 2 wordt al genoemd in het Haarlems Dagblad van 19 februari 
1917, een gevonden voorwerp af te halen bij kruidenier H.P. Waasdorp. De 
familie Waasdorp woonde er tot eind jaren 20, waarna als bewoner timmer-
mansknecht A.A. van Ieperen wordt genoemd in het adressenboek van 1 
januari 1929. 

Het adresboek van Heemstede van 1 januari 1942 vermeldt landarbeider J. 
Oudshoorn als nieuwe bewoner.  Koopman C.H. Lenaarts is daarna bewoner 
aldus het adressenboek van Heemstede van 1 januari 1948. 
In 1954 is er nog een veiling van het pand met als huur �. 6,40 per week en 

lasten van �. 33,55 per jaar. Het is verkocht voor �. 2920,- aan E. Honderdos, 
Eind jaren 50 is het pand de�nitief onbewoonbaar verklaard en wordt het 
gesloopt. 

De nu-foto van Harry Opheikens is van 10 januari 2022. 
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Kerklaan hebben, 
dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens). Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Kerklaan toen en nu (49)
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 16 januari, online dienst, 
aanvang 10u.
Voorganger: Ds. N. Scholten.
Alle diensten zijn online te volgen 
via: www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

DOOPSGEZINDE KERK
Postlaan 16 Heemstede
Zondag 16 januari, geen dienst.
www.doopsgezindhaarlem.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 13 januari om 9u. 
Eucharistieviering. Voorganger 
Pastor R. Verhaegh.
Zondag 16 januari om 10u.
Eucharistieviering. Voorganger Pater 
Tristán Pérez.
Alle vieringen zijn te volgen via 
live-stream:

www.parochiesklaverblad.nl/
Livestreaming en kerkradio. 
Reserveren verplicht. Max. 50 
bezoekers per viering toegestaan. 
Info: 023-5280504. 
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 16 januari om 10u.
Ds. J. de Goei.
De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Zondag 16 januari 10u, plechtige 
hoogmis.
Dinsdag18 januari 9u, eucharistie-
viering.
Woensdag 19 januari, 10u, eucharis-
tieviering ‘Hart voor ouderen’.

Vanuit het Bisdom is besloten dat 
ivm de aangescherpte corona-
maatregelingen er maximaal 50 
personen aanwezig mogen zijn 
tijdens een viering. Dit houdt in dat 
er voor elke viering weer gereser-
veerd dient te worden.
Opgeven kan via e-mail:
info@olvh.nl of telefonisch op 
023-5286608 tijdens kantooruren.
www.parochiesklaverblad.nl

PETRAKERK
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

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 16 januari,10u.
Ds. P. Terpstra.
De diensten zijn online te volgen via 
YouTube en kerkomroep zie

www.kerkpleinheemstede.nl.
Maximaal 75 personen per dienst 
toegestaan. Verplicht uw belang-
stelling aanmelden via:
www.kerkpleinheemstede.nl/
kerkdienst-aanmelding.

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 16 januari, 10u.
Leiding: Rob & Yvonne.
Spreker: Henri Schipper (Rafael 
Amersfoort).
Reservering via: 
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 16 januari:
dr. Jan Greven (Blaricum).
De vieringen kunnen alleen online 
worden gevolgd via:
www.pkntrefpunt.nl, klik op actueel. 
Bij het betreden van het gebouw zal 
men de coronacheck of een vacci-
natiebewijs moeten tonen.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Heemstede - Tijdens de Week van 
gebed voor eenheid van christenen 
2022 staan christenen vanuit de hele 
wereld stil bij de ster van Betlehem. 
Een licht dat schijnt in het duister en 
de weg wijst naar Jezus.Het thema 
voor de gebedsweek luidt ‘Licht in 
het duister’. De jaarlijkse gebedsweek 
vindt plaats van 16 tot en met 23 
januari. Kerken uit het Midden-
Oosten kozen het thema naar aanlei-
ding van het tweede hoofdstuk van 

het Matteüs-evangelie, waarin het 
verhaal wordt verteld van magiërs 
die een bijzondere ster zagen en 
deze volgden. De ster bracht hen bij 
Jezus Christus. Jan Willem Janse, 
projectleider bij MissieNederland: 
“Als christenen worden we aange-
moedigd om ook als die ster te zijn 
en anderen te wijzen naar Jezus. 
Onze verdeeldheid maakt het echter 
moeilijk om zelf een licht in het 
duister te zijn. Daarom is het belang-

rijk om voor eenheid te blijven bid-
den.” De voorgangers en pastores 
van Heemstede hebben besloten op 
zondag 16 januari in de eredienst 
hetzelfde lied te laten zingen als 
teken van eenheid: ”Ubi Caritas.
Ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus 
ibi est. Live in charity and steadfast 
love. Live in charity; God will dwell 
with you. Daar waar liefde heerst en 
vrede, daar waar liefde heerst, daar is 
God met ons.”

Stilstaan tijdens de Week van gebed voor eenheid
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Heemstede - Nederlanders zijn sinds 
het begin van het coronavirus, in 
maart 2020, 30% minder gaan be-
wegen. Sportscholen zijn maanden 
dicht geweest en teamsporten als 
voetbal en hockey konden in be-
perkte mate of zelfs niet beoefend 
worden.  
Ook nu zitten we weer in een lock-
downperiode. Toch is buitensporten 
in beperkte mate wel mogelijk. Je 
kunt buiten gaan wandelen, �etsen 
of hardlopen

Loop je al hard, maar wil je meer aan 
je techniek doen, dan kun je gaan 
trainen bij Lopers Company by Enno. 
Loop je nog niet hard, maar wil je het 

wel leren? Ook dan kun je daar te-
recht. Op donderdag 20 januari start 
een nieuwe cursus Hardlopen voor 
Beginners. Door een langzame op-
bouw, waarbij hardlopen met stuk-
ken wandelen wordt afgewisseld, 
leer je in 13 weken om 40 minuten 
aaneen te kunnen hardlopen. Er is 
nog plaats voor nieuwe cursisten, 
dus schrijf je snel in. 

Alle informatie hierover staat op 
www.loperscompanyheemstede.nl. 
Bellen kan ook naar 0620 41 00 66 of 
loop binnen bij Lopers Company by 
Enno op de Binnenweg 35 in Heem-
stede. Daar kun je gelijk alle antwoor-
den op je vragen krijgen. 

Start weer met curus hardlopen

Buiten sporten en oefeningen doen.  Fotograaf: Ton Hofstra.

Heemstede/Bloemendaal - De 
winnaar van onze feestdagenfoto-
wedstrijd is bekend. William Dobbe 
van Tuincentrum De Oosteinde had 
er nog een hele kluif aan om uit alle 
inzendingen de winnende foto te 
kiezen.
Uiteindelijk is de Araucaria (apen-
boom) van Quenten de Vries de 
winnende foto geworden. William 
Dobbe: “Ik vind het zo leuk dat deze 
boom 45 jaar geleden bij mijn ouders 
is gekocht, slechts 25 cm hoog. Dat 
die nu 4,5 meter hoog is, vind ik heel 
bijzonder.”
Binnenkort wordt de cadeaubon 
voor kamerplanten van maar liefst 
100 euro aan de winnaar overhan-
digd. Van harte gefeliciteerd!

Winnaar feestdagenfotowedstrijd bekend

De winnende foto van de apenboom van Quenten de Vries.

Haarlem – Na een intensieve zoek-
tocht van de politie en veel vrijwilli-
gers is op vrijdagmiddag 7 januari op 
de Leidsevaart het lichaam van de 
vermiste Sam Hooftman aangetrof-
fen, die door verdrinking is over-
leden. 

Sinds donderdag 6 januari 00.40 uur 
werd de 17-jarige Sam Hooftman uit 
Overveen vermist.
Hij werd voor het laatst gezien toen 
hij na een feestje in Heemstede bij 
vrienden vertrok uit een woning aan 
de Leidsevaartweg, vlakbij station 
Heemstede-Aerdenhout. Hij zou 
rond 00.40 uur op zijn �ets zijn 
vertrokken om terug te �etsen naar 

zijn huis in Overveen, waar hij nooit 
is aangekomen. 
Op de plek op de Leidsevaart waar 
Sam Hooftman is overleden, betui-
gen veel mensen hun steun door 
bloemen neer te leggen.

Bron: Politie.nl

Lichaam vermiste Sam Hooftman na 
zoektocht aangetroffen in Leidsevaart

Heemstede – Op woensdag 12 
januari is er weer de Knutselclub 
(5-10 jaar), van 13.30 tot 15.00 uur bij 
WIJ Heemstede in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11 in Heemstede. 
Iedere woensdag kunnen kinderen 
superleuke en originele kunstwerken 
maken van klei, papier, hout en stof, 
die vaak te maken hebben met de 
jaargetijden of de feestdagen. 

Kosten: € 5,- per keer of een kaart 
voor 5x kost € 22,50. Meerdere 
kinderen mogen ook met deze kaart 
samen doen.

Vanwege de corona moet je je nu wel 
van tevoren aanmelden. Dat kan 
door een appje te sturen naar 
06-14234580 van begeleider Gaby 
Godijk. 

De Knutselclub is er weer

Heemstede – Op woensdag 12, 19 
en 26 januari is er weer een inloop-
moment van WIJ Heemstede op 
Plein1 op Julianaplein 1 in Heem-
stede. 

Heeft u een leuk idee voor uw buurt? 
Hulp nodig bij het invullen van een 
moeilijk formulier? Wilt u een maatje 
voor een praatje? 

Oók voor al uw andere vragen. Elke 
woensdag van 9.00 - 11.00 uur zitten 
de medewerkers van WIJ Heemstede 
op Plein1 klaar voor alle inwoners 
van Heemstede die met een vraag, 
op welk gebied dan ook, bij hen 
terecht kunnen.

Loopt u eens binnen en stel uw 
vraag.

Inloopmoment WIJ Heemstede op Plein1

LEZERSPOST

Schokken op de energiemarkten zijn geen nieuw feno-
meen. De overgang naar wind- en zonne-energie is dat 
wél. Er wordt minder geïnvesteerd in vervuilende 
fossiele brandsto�en. Maar de vraag is nog niet weg. 
De gasprijs is vorig jaar spectaculair gestegen. De vraag 
is nu of de prijs van ruwe olie ook die kant op gaat. 
Meer reizen betekent meer vraag naar ruwe olie. 
Overheden hebben een verkeerde boodschap afge-
geven over de energietransitie. Het idee dat je door het 
sluiten van nucleaire reactoren meer duurzame energie 
krijgt is onzin. Op korte termijn moeten steenkool en 
gas het gat opvullen. 
Zorgen over een fysiek tekort aan gas zijn er niet ten 
onrechte. De ondergrondse gasbergingen in Nederland 
zijn in deze tijd van het jaar nog nooit zo leeg geweest. 
Tegelijkertijd is de binnenlandse gasproductie door het 
dichtdraaien van de gaskraan in Groningen sterk 

geslonken en leiden spanningen tussen Rusland en 
Oekraïne tot grote nervositeit op de gasmarkt. 
Het is triest dat de regering is teruggekomen op het 
besluit om het Groningse gas weer te gaan winnen. 
Helemaal voor de Groningers. Maar in mijn ogen kan 
de regering niets anders. Er dient zekerheid worden 
geboden voor energievoorziening en een royale 
compensatie voor de getro�enen in Groningen. 
Jammer dat er nog geen nucleaire ondersteuning is 
van aan aantal kleine modulaire kernreactoren die deze 
problemen zouden hebben opgelost. Deze centrales 
worden in fabrieken samengesteld en kunnen binnen 2 
á 3 jaar draaien.  Kosten?  2,3 miljard euro. Ieder kern-
centrale voorziet ruim 300.000 huishoudens (500.000 
personen) van schone stroom. Heel Kennemerland is in 
een keer uit de stroomproblemen. Ruimte? Op 2 voet-
balvelden kan een dergelijke centrale worden geïnstal-
leerd. Waar wachten we op? 

Ben van der Bruggen, Heemstede

Van het gas af?  Wacht nog even!

Heemstede - Dankzij een meerjarige 
samenwerking tussen de gemeente 
Heemstede en EHBO Heemstede 
kunnen de bewoners en zij die 
werken in de gemeente Heemstede 
al sinds 2016 jaarlijks gratis deel-
nemen aan de burgerhulpverlening 
reanimatie trainingen, waarna men 
binnen de gemeente actief zal zijn 
als burgerhulpverlener.
Een burgerhulpverlener is getraind in 
het uitvoeren van een reanimatie. Bij 
een reanimatie alarmering worden 
burgerhulpverleners opgeroepen 

om, in afwachting op de ambulance, 
binnen 6 minuten na alarmering, te 
starten met de noodzakelijke 
reanimatie.

Ook in 2022 kan dankzij de samen-
werking met de Gemeente en EHBO 
Heemstede voor alle mensen die 
wonen en/of werken in Heemstede 
weer de gratis reanimatie (herha-
lings) training verzorgd worden.
Is je reanimatiecerti�caat verlopen of 
verloopt het binnenkort? Meld je dan 
snel aan voor één van de geplande 

gratis reanimatie herhalingstraining. 
Nog geen reanimatie diploma? Meld 
je snel aan voor één van de basisop-
leidingen en wordt ook burgerhulp-
verlener. Meld je snel aan want de 
plaatsen zijn, mede door de nog 
altijd geldende corona regels, 
beperkt via: www.ehboheemstede.
nl/burgerhulpverlening/#inschrijven

Mocht je vragen hebben of extra 
informatie wensen neem dan gerust 
contact op via info@ehboheemstede.
nl of rechtstreeks via 06-22035444.

Gratis reanimatietrainingen in Heemstede

Burgemeester Astrid Nienhuis op bezoek bij EHBO Heemstede. Foto: aangeleverd door EHBO Heemstede.
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LEZERSFOTO

Heemstede - Marianne Wever 
maakte deze foto. “Misschien ook 
als tip voor anderen? Heb je een 
tuin, dan hoef je je afgetuigde kerstboom-
zonder-kluit niet weg te doen”, 
vertelt ze erbij.  “Je kunt er bijvoor-
beeld een vogelvoederkerstboom 
van maken. Laat het in de stan-
daard staan en zet het in je tuin; 
hang er (in het bovenste deel) in 
plaats van kerstslingers, pindaslin-
gers in en in plaats van kerstballen, 
vogelvetbollen. 
Je kunt anders ook de takken 
losknippen, die kunnen dienstdoen 
als extra afdekking bij vorstgevoe-
lige planten/struiken. De naalden 
verteren vanzelf. De stam kun je 
ook (her)gebruiken, bijvoorbeeld 
als steunhout”, aldus Marianne 
Wever.

Tweede leven voor kerstboom

Heemstede – Een vrouw heeft 
maandagochtend 10 januari de 
brandweer gebeld nadat er rook in 
haar woning kwam in Heemstede. 
Rond kwart voor zeven spoedde de 
brandweer zich naar de Valken-
burgerlaan. De brandweer ging op 

onderzoek uit. In het ondergelegen 
restaurant bleek een mistgenerator, 
gekoppeld aan een inbraakalarm, te 
zijn afgegaan waardoor de rook in de 
woning was gekomen. Na een 
controle van de brandweer kon de 
woning weer worden vrijgegeven.

Brandweer in actie vanwege mistgenerator

Foto: Michel van Bergen.

LEZERSPOST

Met verbazing kijk ik iedere dag 
naar de reclame van stichting 
dierenlot op de tv, met name naar 
dat hertje wat de �es krijgt.
Op 3 januari werd om omstreeks 
20.15 uur een reebokje aangereden 
op de Glipperdreef. Het beestje 
vluchtte onze tuin in.
De politie kwam langs en we 
kregen te horen dat de Dierenam-
bulance niet kwam. Er werd 
iemand van faunabeheer opge-
roepen. Ruim een uur later kwam 
de persoon in kwestie en zei dat het beestje afgemaakt moest worden.
Mijn maag draaide zich om hoe alles verliep, er werd niet gekeken of het 
beestje nog kon staan. Hij besloot het arme diertje met een mes te 
doden, dit duurde een aantal minuten en hij was vreselijk aan spartelen 
en tegenstribbelen en schreeuwen. Mijn tuin zat onder het bloed en 
hebben s’avonds nog staan schrobben. Waarom geven ze dat beest niet 
gewoon een spuitje? Omdat hij nog op iemands bord moet belanden?
Is er geen humanere manier dan in zijn hart te steken met een mes? 
Dat beestje heeft gestreden voor zijn leven , ik zit er nog steeds mee 
vandaar dat ik dit verhaal wil delen

T. Helminck, Heemstede

Dierenlot?

Heemstede/Bloemendaal/
Haarlem – De winnaars van de strip-
tekenwedstrijd zijn beloond met hun 
prijs. Tijdens de Kinderboekenweek 
in oktober heeft de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland 154 inzendingen 
ontvangen van de striptekenwed-
strijd.
Stripmaker Alex van Koten koos vier 
winnaars uit, die thuis hun prijs in 
ontvangst mochten nemen. De 
winnende tekeningen, maar ook alle 
andere strips zijn vanaf nu te zien in 
een virtueel museum.

Uitreiking in kleine kring
Veel jonge stripmakers gingen aan 
de slag met het thema van de 
Kinderboekenweek: ‘Worden wat je 
wil’. Allemaal borduurden ze verder 
op het eerste plaatje van Alex van 
Koten en maakten ze het stripverhaal 
af. Ondanks de coronamaatregelen 
konden de winnaars in het zonnetje 
gezet worden: zij werden allemaal 
thuis bezocht.

De strip van Tamara (9) won de 
hoofdprijs en is afgedrukt in de 
kinderkrant Jong 023. Daarnaast won 
zij een mooi boekenpakket en certi�-
caat. De nummers twee Reza (8), Kyra 
(6) en Fenna (11) werden ook thuis 
verrast met een certi�caat en 
boekenpakket speciaal voor hen 
samengesteld.

Virtueel museum
De overige stripverhalen worden niet 
zomaar weggelegd. Het is duidelijk 
dat iedereen zijn best heeft gedaan 
en de creativiteit spat van de wedstrijd-
formulieren af. Daarom hebben we 
een virtueel museum ingericht waar-

in alle stripverhalen te bewonderen 
zijn. Heb je zelf meegedaan aan de 
striptekenwedstrijd? Ga dan snel op 
zoek naar jouw verhaal op: www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl/
over-ons/nieuwsoverzicht/online-
stripmuseum.ht.

Striptekenwedstrijd Bibliotheek
Zuid-Kennemerland wordt in stijl afgesloten

De jonge winnende stripmakers. 

De expositie van ingezonden striptekeneningen. Foto’s: aangeleverd door Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Haarlem - Afgelopen week begon 
Marc de Beyer als nieuwe algemeen 
directeur van Teylers Museum. 
Marjan Scharloo, die per 1 januari 
aftrad, overhandigde hem symbo-
lisch de sleutel van de voordeur. Stan 
Kaatee, voorzitter van de Raad van 
Toezicht: ‘Directeurswisselingen bij 
Teylers Museum komen niet vaak 
voor, de laatste was in 2001. De over-
dracht van Marjan Scharloo aan Marc 
de Beyer is dus best een bijzonder 
moment. Ik ben blij met zijn komst 
en de Raad van Toezicht heeft er alle 
vertrouwen in dat het museum klaar 
is voor de toekomst!’

Teylers Museum hoopt weer zo snel 
mogelijk open te gaan. Op veler 
verzoek is de tentoonstelling Vogel-
pracht, met de mooiste vogelafbeel-
dingen uit de collectie van Teylers 
Museum, verlengd tot en met 29 mei 
2022. Zodra bekend is wanneer de 
musea open kunnen, wordt het weer 
mogelijk om tickets (om) te boeken.

Marc de Beyer nieuwe directeur Teylers Museum

Marjan Scharloo overhandigt de sleutel van Teylers Museum aan Marc de Beyer. 
Foto: Wiebrig Krakau.
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Bij Sint Jacob begrijpen we dat één levensfase niet uw hele verhaal vertelt. En dat wij beter
voor u kunnen zorgen als we u goed kennen. Want uw leefwereld vormt onze zorg.

Bosbeek • JacobKliniek • Klein België • Meerhoeve • Nieuw Delftweide • Nieuw Overbos • Schalkweide • Sint Jacob in de Hout

Wij zien wie u nu bent.
En wie u ooit was.

Regio - In de week van 30 december 
2021 t/m 5 januari 2022 (week 1) 
waren er in Kennemerland 4.681 
nieuwe besmettingen (848 per 
100.000 inwoners). Dit zijn er 1.521 
meer dan vorige week (+32,5%). Na 
een daling van een aantal weken op 
rij, is er deze week een �inke stijging 
in het aantal besmettingen. 

In vrijwel alle leeftijdsgroepen lag 
het aantal besmettingen in week 1 
hoger t.o.v. de week ervoor. Daarbij 
lieten de 10-19 en 20-29-jarigen de 
grootste stijging zien. De 0-9-jarigen 
lieten als enige groep juist een daling 
zien in het aantal besmettingen t.o.v. 
de week ervoor. Het aantal besmet-
tingen per 100.000 inwoners lag in 
week 1 veruit het hoogst onder de 
20-29-jarigen (1.622 per 100.000 
inwoners).

In alle gemeenten lag het aantal 
besmettingen in week i hoger t.o.v. 
de week ervoor. Het aantal besmet-
tingen per 100.000 inwoners lag in 
week 1 het hoogst in Heemstede 
(1.005 per 100.000 inwoners), al zijn 
de verschillen tussen de meeste 
gemeenten niet heel groot.

In diezelfde week 1 zijn er 21.493 
testen afgenomen door GGD Kenne-
merland. Dit zijn er 6.480 meer dan 
vorige week (15.013). Het aantal 
afgenomen testen laat voor het eerst 
sinds halverwege november weer 
een stijging zien.

Bij P4 Lang Parkeren Schiphol is het 
nog steeds mogelijk om zonder 
afspraak langs te komen voor een 
test is. Het geniet wel de voorkeur 
om een afspraak te maken.

Veel plek voor afspraak 
boosterprik
In week 1 zijn er 42.300 vaccinaties 
gezet door GGD Kennemerland, 
waarvan 342 eerste prikken (1%), 479 
tweede prikken (1%), 25 derde 
prikken (0%) en 41.454 booster-
prikken (98%). In week 1 zijn er bijna 
dubbel zoveel boosterprikken gezet 
ten opzichte van de week ervoor.
De afgelopen weken heeft GGD 
Kennemerland de vaccinatie capaci-
teit �ink opgeschaald. Onder meer 
door in Haarlem een nieuwe grote 
locatie te openen en door het aantal 
lijnen op P4 Lang Parkeren bij Schip-
hol meer dan te verdubbelen. Als 

gevolg hiervan is er in de regio 
Kennemerland voldoende ruimte 
voor iedereen om snel de boosterprik 
te halen. Afgelopen week zijn meer 
dan 40.000 prikken gezet.

Met name op de grootste locatie (P4 
Lang Parkeren bij Schiphol) staan 
voor komende week nog ruim vol-
doende slots open. GGD Kennemer-
land roept mobiele mensen zonder 
afspraak op om dit zo snel mogelijk 
te doen. Wie nu een afspraak maakt, 
kan komende week al terecht voor 
de booster. Ook op de andere loca-
ties is ook nog beperkt plek beschik-
baar.

Een nieuwe afspraak kan gemaakt 
worden via coronavaccinatie-
afspraak.nl of 0800 7070. Alle 
mensen van 18+ kunnen online een 
afspraak inplannen bij de GGD’en 
voor een corona boostervaccinatie.
Wie van 17 tot en met 30 januari een 
afspraak voor een vaccinatie heeft in 
Badhoevedorp (P4 Lang Parkeren, 
Schiphol) kan deze nu vervroegen 
naar komende week (10 tot en met 
16 januari). Wegens de succesvolle 
opschaling is er extra ruimte ont-
staan. Neem hiervoor contact op met 
0800-7070. Let op: vrije inloop is niet 
mogelijk.

Vaccinatiegraad in Bloemendaal 
en Heemstede het hoogst
Van de 12-17 -arigen woonachtig in 
regio Kennemerland is minstens 69% 
volledig gevaccineerd. Dit percen-
tage ligt iets hoger dan de landelijke 
vaccinatiegraad voor 12-17-jarigen. 
Van de 18-plussers woonachtig in 
regio Kennemerland is minstens 83% 
volledig gevaccineerd.

Wanneer wordt gekeken naar alle 
12-plussers woonachtig in regio 
Kennemerland, is minstens 82% vol-
ledig gevaccineerd. De percentages 
voor 18-plus en 12-plus zijn in lijn 
met de landelijk vaccinatiegraad voor 
de betre�ende leeftijdsgroepen.

Wanneer wordt gekeken naar alle 
inwoners vanaf 12 jaar, is de vaccina-
tiegraad al lange tijd het hoogst in de 
gemeenten Bloemendaal, Heem-
stede en Uitgeest en ligt deze boven 
het landelijk gemiddelde voor 12-
plussers. In Beverwijk blijft de vacci-
natiegraad achter en ligt deze onder 
het gemiddelde voor 12-plussers.

Coronavaccinatie bij kinderen van 
5 tot en met 11 jaar
Ook voor kinderen van 5 tot en met 
11 jaar zonder verhoogd medisch 
risico komen coronavaccinaties 
beschikbaar. Vanaf 18 januari krijgen 
kinderen een uitnodigingsbrief met 
belangrijke informatie over de vacci-
natie tegen corona.
Ouders kunnen dan de GGD bellen 
om een afspraak te maken voor hun 
kind. De kinderen krijgen 2 prikken 
met een kinderdosis van het BioN-
Tech/P�zer-vaccin.

Door de maatregelen tegen de 
wereldwijde uitbraak van het corona-
virus kunnen kinderen soms niet 
naar school, sport of met vriendjes 
spelen en kunnen er spanningen 
thuis ontstaan.

De coronavaccinatie voor kinderen 
helpt de verspreiding van het virus te 
beperken. En kan eraan bijdragen 
dat strenge maatregelen die nadelig 
zijn voor kinderen niet genomen 
hoeven worden. De Gezondheids-
raad noemt dit indirecte gezond-
heidswinst, een bijkomend voordeel.

Bij kinderen onder de 12 jaar beslis-
sen de ouders of zij hun kinderen wel 
of niet laten vaccineren. Het kabinet 
vindt het erg belangrijk dat ouders 
voor hun kinderen een goede afwe-
ging kunnen maken. Daarom volgen 
de komende tijd zoveel mogelijk 
handvatten en informatie. (bron: 
Rijksoverheid)

Bron: GGD Kennemerland.

Wekelijkse corona-update GGD:
aantal besmettingen stijgt met 30% Door Eric van Westerloo 

Heemstede/Bloemendaal - Het 
nieuwe jaar begon zowel met goed 
als met slecht nieuws. Het slechte 
nieuws is dat het aantal besmet-
tingen in beide dorpen spectaculair 
steeg. In Heemstede werden 330 
personen positief getest op Covid-19 
en in Bloemendaal zelfs 330, meer 
dan verdrievoudigd t.o.v. een week 
eerder.

Het positieve is dat er niemand deze 
week, zover bekend, is opgenomen 
in het ziekenhuis of is gestorven. 
Omdat de registraties van zieken-
huisopnames niet up-to-date zijn, 
kwam er over de afgelopen week 
nog een nagekomen bericht dat er in 
week 52 alsnog twee inwoners van 
Heemstede staan geregistreerd als 
opgenomen in het ziekenhuis.  

Landelijk niet anders 
Ook landelijk is het beeld niet anders. 
De dagelijkse positief geteste inwo-
ners van Nederland breekt record op 
record. Deze week werden er op een 
haar na 200.000 inwoners positief 
bevonden. Het goede nieuws is dat 
mensen van het nu ronddwalende 
omicronvirus minder ziek worden. 
Omdat nog niet alles bekend is over 
deze laatste variant, is het OMT en 
daarmee de rijksoverheid voorzichtig 
met het doen van voorspellingen. 

Iedereen ervaart de huidige maatre-
gelen als een grote hindernis om het 
normale leven te kunnen oppakken. 
Vooral de middenstand heeft het 
zwaar. Voor veel ouders en kinderen 
is het een opluchting dat per maan-
dag 10 januari de scholen weer open 
zijn. 

De druk op de ziekenhuizen neemt 
gelukkig af. Er liggen momenteel 
1.073 mensen in een ziekenhuisbed 
en 397 inwoners liggen op een 
IC-afdeling. Dit alles geeft de artsen 
en verpleging een beetje lucht. 
Uitgestelde operaties kunnen weer 
mondjesmaat doorgang vinden. 
Stelde RIVM-voorman Jaap van Dissel 
aan het begin van de coronauitbraak 
dat het dragen van een mondkapje 
onzin is, nu bijna twee jaar later advi-
seert het RIVM om op meer plaatsen 
mondkapjes te gaan dragen. Zelf 
buiten tijdens drukte op markten en 
zo. 

Vrijdag 14 januari volgen er nieuwe 
berichten over hoe het nu verder 
gaat met de lockdown. De nieuwe 
mondkapjes regels komen dan zeker 
aan bod. Met het vertrek van minister 
Hugo de Jonge zal de nieuwe minis-
ter Ernst Kuipers de mededelingen 
samen met premier Rutte doen. Of 
Kuipers een ander geluid zal laten 
horen dan zijn voorganger valt niet 
te verwachten.

Corona in Heemstede en Bloemendaal week 1

Regio - Doe mee met de kleurwed-
strijd die de Haarlemse Schoorsteen-
veger samen met Intertoys De Ballon 
Santpoort organiseert. Er zijn gewel-
dige LEGO-prijzen te winnen! 

Wat moet je doen? 
Download de kleurplaat via:
www.heemsteder.nl/wp-content/
uploads/2022/01/kleurplaat-haar-

lemse-schoorsteenveger.jpg, of scan 
de QR-code in de advertentie elders 
in deze krant. Print de kleurplaat uit 
en kleuren maar! Lever je kleurplaat 
in bij het kantoor van de Heemsteder 
op de Zeeweg 191 te IJmuiden.
Dit kan tot en met 18 februari.
In week 8 maken worden de win-
naars bekendgemaakt. Succes en 
veel plezier!

Win mooie prijzen met onze kleurwedstrijd!

Kleuren maar! Foto: aangeleverd. 
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Partijen schrijven voor 
de gemeenteraadsverkiezingen een 
programma waarin zij hun beleid 
voor de komende vier jaar vorm-
geven. Wat opvalt is dat er grote 
lijnen bij de partijen zijn te bespeu-
ren. 
Van de nu bekende programma’s 
willen deze partijen Heemstede zelf-
standig houden. Allen hebben 
klimaat, energietransitie en duur-
zaamheid in hun programma’s een 
prominente plaats gegeven. Men 
kiest bij het uitbreiden van de 
woningvoorraad vooral voor het 
vervangen (inbreien) in bestaande 
bebouwing. Mits aan bepaalde voor-
waarden wordt voldaan kan er 
gebouwd worden in het Havenkwar-
tier en voor een aantal partijen lijkt 
bebouwing van een deel van het 
Manpadslaangebied een optie te 
zijn. Het verkeer en veiligheid neemt 
een prominente plaats in binnen de 
programma’s. Verder willen de 
partijen vooral de voorzieningen op 
het huidige niveau houden en waar 
mogelijk versterken. 
Op deze pagina treft u de program-
ma’s aan van HBB, VVD en Groen-
Links. 

Verkiezingsprogramma HBB: 
‘Heemstede op 1’ 
HBB doet aan het einde van hun 
programma een opsomming 22 
onderwerpen. Onderwerpen waar-
van de partij meent dat deze zijn 
aangepakt en opgelost door het 
college waarvan HBB als grootste 
coalitiepartij mede heeft bijge-
dragen. Naast datgene dat alle 
andere partijen ook willen zoals 
duurzaamheid, veilig verkeer met 30 
km wegen, behoud en versterken 
van groen komt de partij met een 
aantal nieuwe plannen. Bij aantreden 
van dit college kreeg Heemstede in 
Elsevier plaats nummer 4 anno 2022 
is Heemstede gestegen naar plaats 2 
vandaar de keuze voor de naam van 
het programma ‘Heemstede op 1’. 
Om de participatie nog meer handen 
en voeten te geven wil de partij 
ontwikkelaars met bouwplannen 
eerste met de bewoners uit de 
omgeving te laten overleggen alvo-
rens zij in de gemeentelijke proce-
dures stappen. Voorzieningen 
moeten worden aangepast aan de 
tijdgeest. HBB wil geen grote nieuwe 
bouwprojecten en een bemande 
politiepost. Nieuw/verbouw moet 
passen in het dorpsgezicht. Waar-
devol groen moet blijven en meer 
recreatieplekken voor de jeugd. Op 
een nuchtere wijze omgaan met het 
milieu en bij het woningbeleid meer 
kansen voor jongeren bieden. 
De reserves van de gemeente gaan 
naar terug naar de inwoners via 
betere voorzieningen of lagere belas-
tingen. Geen automatische lastenver-
hoging: eerst andere oplossingen 
zoeken. Heemstede moet meer doen 
aan monumentenzorg. Een inventari-
satie van de bouwkundige status is 
een van de plannen. Het Manpad-
slaangebied is verouderd de tuinders 
mogen van HBB blijven zitten. 
Beperkte woningbouw is noodzake-
lijk om de rest als natuur in te richten. 
De gemeente steekt geen geld in het 
gebied. Het vorige college ging 
akkoord om de Vomar bouwplannen 
door te laten gaan. HBB wil toezien 
de bouwoverlast te beperken en een 
veilig uitrit aan de Binnenweg. 

Binnen de regio wil HBB spreken over 
het omleiden van het niet-bestem-
mingsverkeer. Volgens de partij zou 
het mooi zijn als er een verbinding 
komt Haarlemmermeer/Schalkwijk. 
Samen met de inwoners en winke-
liers wil HBB alternatieven bedenken 
voor een veiliger Binnenweg. Extra 
inzet op het onderhoud van de 
wegen. Het onderhoudsniveau moet 
weer terug naar hoe het ooit was. 
Het wandelbos en de kinderboerderij 
kunnen rekenen op blijvende �nan-
ciële steun. De lopende zaken betref-
fende milieu, duurzaamheid en 
klimaat worden voortgezet. Er moet 
snel besloten worden hoe het afval 
wordt verwerkt. HBB is geen voor-
stander van betalen per kilo wegens 
afvaldumping. Op bepaalde uren 
gratis parkeren op de Binnenweg/
Raadhuisstraat. Extra speelterreinen 
voor de kinderen draagt bij aan het 
gezond opgroeien van onze jeugd. 
Voor buurt- en straatfeestjes trekt 
HBB de portemonnee. HBB is voor 
een ruimhartig minimabeleid en 
inwoners die moeilijk rondkomen, dit 
moet de volle aandacht krijgen. De 
partij wil de huidige cultuur- en 
sportmogelijkheden behouden en 
waar nodig versterken. HBB heeft 
voorgesteld een buitenzwembad aan 
te leggen, het onderzoek loopt. De 
buurtsportcoaches moeten blijven 
net als de brandweerkazerne en een 
bemande politiepost. Heemstede 
moet zelfstandig blijven en werkt 
samen binnen de regio. HBB wil de 
OZB en andere lasten laag houden. 
Alle details zijn na te lezen op de 
website: https://heemsteedsburger-
belang.nl/.  

VVD verkiezingsprogramma: 
‘Samenwerken’ 
Ook de VVD maakte de afgelopen 
week haar verkiezingsprogramma 
bekend. Net als andere partijen kiest 
ook zij voor de bekende thema’s 
groen, veiligheid, duurzaam, zorg 
voor elkaar en gemeentelijke zelf-
standigheid. De VVD wil investeren in 
onderhoud en investeren in het 
groen via een strategisch groenplan. 
Men wil huishoudelijk afvalwater 
scheiden van regenwater. De VVD wil 
inzetten op een gebruiksvriendelijke 
afvalverwerking waarbij rekening 
wordt gehouden met leeftijd en de 
gezinssamenstelling. Er moet 
volgens de liberalen een routekaart 
komen voor een duurzaam Heem-
stede en duurzame mobiliteit. Snel 
laadpalen voor E-auto’s en hand-
haven op overdadig geluid van 
motoren. Riolen inrichten voor 
groene energie en steun aan inwo-
ners die collectief willen verduur-
zamen.  

In de visie van de VVD kan er bij het 
Havenkwartier en het Manpadslaan-
gebied bestaande bebouwing omge-
vormd worden voor woningbouw. 
Ook de VVD wil geen groen inle-
veren, maar deze juist versterken en 
de regels uit bestemmingsplannen 
moeten transparanter. Vitale beroe-
pen krijgen voorrang bij het toewij-
zen van sociale huurwoningen, 
waarbij gelijktijdig de voorrangspo-
sitie van statushouders wordt afge-
schaft. Het handhaven van onze 
brandweerkazerne en politiepost 
blijven bij de VVD een belangrijk 
punt. Het stimuleren van vergroe-
ning en een goede afwatering in 
tuinen staat in het programma. Bij 
verkeer wordt gedacht aan het 
verminderen van het vrachtverkeer, 
handhaving, verkeer naar Zandvoort 
via de Spanjaardslaan (Haarlem). Net 
als tijdens het F1-weekend wegen 
afsluiten in overleg met de regio en 
inwoners. 30 km wordt de norm in de 
meeste straten en een analyse op 
veiligheid kruisingen, zebrapaden en 
de veiligheid op de Binnenweg 
vergroten. Voeg politie en handha-
ving samen op één werkplek en een 
uitbreiding van het aantal BOA’s. Er 
moet een vuurwerkverbod komen en 
onderzoek naar een centrale afsteek-
plek. De VVD wil investeren in open-
bare toiletten. Versterken van de 
preventieve jeugdzorg en bijbeho-
rend budget als ook zorg voor alle 
kwetsbare inwoners die dit nodig 
hebben. Zowel de sociale voorzie-
ningen als de winkelgebieden 
kunnen versterkt worden. Een 
�exibel beleid voor terrassen en 
regels voor ondernemers. Cultuur- en 

sportaccomodaties worden structu-
reel toegankelijk voor andere vereni-
gingen. De VVD staat een transparant 
plaatsingsbeleid voor, voor  de basis-
scholen. De jeugd en jong volwas-
senen mee laten denken over de 
lokale democratie. De liberalen 
willen bij participatie de stille meer-
derheid betrekken. Ook de VVD pleit 
voor een zelfstandig Heemstede 
waarbij wel regionaal op een slimme 
wijze wordt samengewerkt met 
buurgemeenten. Men wil de woon-
lasten en met name de OZB zolang 
mogelijk laag houden. De diensten 
van de gemeente dienen op kost-
prijsniveau te worden doorberekend 
aan de inwoners. Uiteraard wil ook 
de VVD het huidige voorzieningen 
niveau behouden en waar nodig 
versterken. Speciale aandacht voor 
jongeren, ouderen en de vitaliteit 
van alle inwoners. Het volledige 
programma is na te lezen op de 
website:
https://heemstede-bloemendaal.vvd.
nl/.  

Verkiezingsprogramma 
GroenLinks: veel nieuwe plannen 
GroenLinks maakte de afgelopen vier 
jaar deel uit van de coalitie. Voor de 
partij was het de eerste maal in 
Heemstede dat zij bestuurlijk verant-
woordelijk was met een wethouder 
in het college. Of dat zichtbaar zijn is 
gelukt is aan de kiezer op 16 maart. 
Voor een deel ziet haar programma 
er min of meer hetzelfde uit als 
andere partijen. Duurzaam staat op 
één net als veiligheid en verkeer. 
Heemstede is groen en moet groen 
blijven of zelfs worden versterkt zal in 
alle verkiezingsprogramma’s staan. 
GroenLinks komt in haar programma 
tot veel nieuwe ideeën. Samen met 
de inwoners wil zij duurzaam en de 
klimaatperikelen aanpakken en dit 
zonder de economie te schaden. 
Klimaat en duurzaamheid staan op 
nummer 1 in het programma. Zij 
willen initiatieven onderbrengen in 
een ‘warmteschap Heemstede’. 
Mensen omscholen naar groene 
banen (monteurs warmtepompen). 
Rioolhe�ng op basis van gebruikt 
watergebruik. Kleine windmolens in 
park Meermond en langs de Ring-
vaart. 
Manpadslaangebied zonder extra 
bebouwing, snelladers voor E-bikes. 
Oude scooters en tweetaktmotoren 
verbieden, scooters met blauw 

kenteken (30km) op de rijbaan. 
Subsidie op inleveren houtkachels, 
parkeergelden omhoog en parkeren 
bij Plein 1 eerste 3 uur laag tarief 
daarna 5,- per uur. 
GL wil komen met een burgerbegro-
ting, waarbij nadat het college een 
begroting heeft gepresteerd, organi-
saties, belangengroepen en inwoners 
voorstellen kunnen doen tot bezuini-
ging, extra investeringen of tarieven 
verhogen dan wel verlagen. Faciliteer 
woongroepen van inwoners die 
samen in een groep willen wonen. 
Koophuizen moeten door de koper 
zelf worden bewoond (zelfbewonings-
plicht). 
Lege winkels, bedrijfspanden en 
gemeentelijk onroerend goed om-
vormen voor bewoning. Parkeer-
normen nu,1½ auto per woning 
aanpassen naar een lager aantal. 
De energiestransitie moet duurzaam 
en eerlijk verlopen. GroenLinks wil 
energiearmoede voorkomen en inko-
mensongelijkheid niet verder 
vergroten. Binnen de buurten wil GL 
gesprekken houden hoe en wat er in 
de energietransitie past. 
Er moet meer afval worden geschei-
den, daarom is GL voor omgekeerd 
inzamelen. GL wil investeren in 100 
ondergrondse containers. Per 2030 
wil GL dat alle gemeentelijke gebou-
wen energieneutraal zijn. 
Het Manpadslaangebied ziet de 
partij als een natuurgebied zonder 
bebouwing. Overlast door houtstook 
terugdringen. 
Parkeervergunningen in omliggende 
straten van het winkelgebied is voor 
GL een optie. Vuurwerkvrij en geen 
kerstboomverbranding meer. Elek-
trisch aangedreven boten krijgen bij 
GL voorrang bij een ligplaats toewij-
zing. De partij wil niet verder bezui-
nigen op het budget van WIJ 
Heemstede. Men wil een nauwere 
samenwerking tussen huisartsen en 
zorgverleners en de bekende 
Heemsteedse loketten. GL denkt aan 
buddygezinnen om statushouders 
wegwijs te maken in onze maat-
schappij. Als gemeentelijk vastgoed 
vrijkomt moeten daar sociale 
woningen van worden gemaakt. 
Nieuwbouw betreft alleen inbreien in 
bestaande gebieden met als eis 35% 
sociale woningen. Dit vast te leggen 
in de woon- en omgevingsvisies.
Het volledig programma van 21 pagi-
na’s is te lezen op de website:
https://heemstede.groenlinks.nl/. 

Aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart, deel 1

Raadhuis Heemstede. Foto’s: Bart Jonker.

Groen gemeenschappelijk speerpunt in Heemsteedse verkiezingsprogramma’s.
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Door Mirjam Goossens

Heemstede – Met de feestdagen voor de deur schreven de ondernemers 
van het winkelcentrum Raadhuisstraat & Binnenweg een fotowedstrijd uit 
met de opdracht: Maak een foto van een feestelijke etalage of van een mooi 
artikel dat je hebt gekocht op de Binnenweg of Raadhuisstraat en zet je 
fraaiste kiek op Facebook. Ondanks het feit dat de meeste winkels vrijwel 
direct de deuren moesten sluiten werd er massaal gereageerd. De vakkun-
dige jury koos de 5 beste foto’s, waarbij gelet werd op originaliteit, kwaliteit 
en het decembergevoel. De winnaars ontvingen op maandag 10 januari 
hun prijs, een cadeaubon van 150 euro te besteden bij hun favoriete winkel 
of horecazaak. Pien Keizer – de Vries en Marit Spruijt wonnen een bon van 
Beluga, Shirley Ouwerkerk mag shoppen bij Moskito, Eline Sweers is blij met 
een cadeau-bon van Intertoys en Dorien Kohl gaat binnenkort uit eten bij 
Brasserie De Canette. Bedrijfsleidster Esther Dorgelo van modewinkel 
Moskito en Bas de Jong, BIZ-centrummanager van het Heemsteedse 
winkelcentrum, overhandigden de cheques aan de winnaars.

Winnaars fotowedstrijd van winkelcentrum Heemstede bekend

Op de foto: de prijswinnaars Pien Keizer-de Vries, Shirley Ouwerkerk en Eline Sweers met Centrummanager Bas de Jong en Esther 
Dorgelo van Moskito. Foto: Mirjam Goossens.

Foto: Pien Keizer-de Vries.

Foto: Dorien Kohl.

Foto: Shirley Ouwerkerk.

Foto: Marit Spruijt.

Foto: Eline Sweers.
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WOENSDAG 12 JANUARI
Knutselclub (5-10 jr). De Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. V. 13.30-15u. Kosten: €5,- per 
keer of een kaart voor 5x €22,50. 
Aanmelden verplicht via app naar 
06-14234580 van Gaby Godijk.

WOENSDAG 12, 19 EN 26 JANUARI
Inloopmoment WIJ Heemstede. 
Plein1, Julianaplein 1 in 
Heemstede. V.9-11u.

DINSDAG 18 JANUARI
Trefpuntlezing over het Normaal 
Amsterdams Peil. De Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. V.13.30-1530u. 
Entree €5,- Aanmelden is verplicht 
via: www.wijheemstede.nl,

info@wijheemstede.nl, of tel.nr. 
023 - 5483828.

WOENSDAG 19 EN 26 JANUARI 
Gespreksgroep Bewustwording 
met Jan Oostenbrink. Losse 
avonden. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Om 19.30u. Kosten per 
avond: € 22,50. Meer info:
06 - 50815697. Aanmelden is 
verplicht via: www.wijheemstede.
nl, info@wijheemstede.nl, of tel.nr. 
023 - 5483828. 

TOT EN MET 28 FEBRUARI 
Expositie �jnschilder Gabe de Vries. 
Historische taferelen van 
Heemstede en omgeving. Locatie 
Plein1, Julianaplein 1 in 
Heemstede. Gratis toegang.

AGENDA

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Bij het betreden van de kerk is aan de 
linkerkant in de zijbeuk tussen de twee biechtstoelen 
het beeld van de St. Bavo patroonheilige van de kerk en 
parochie.
De biechtstoelen zijn nog in de oude staat en dateren 
uit 1881. Een geschenk van meju�rouw Lucia Kervel bij 
haar intrede in de congregatie van de ‘Petites Soeurs 
des Pauvres’ (De kleine zusters van de armen) vervaar-
digd op het atelier van de gebroeders Magry en Snic-
kers te Rotterdam.
De kerk bezit vier biechtstoelen waarvan de derde en 
vierde schenker onbekend zijn gebleven.

Bron: Archief St. Bavo

Patroonhelige St.Bavo

Vogelenzang – Het einde van de 
lockdown is nu nog niet met zeker-
heid bekend, maar zaterdag 15 janu-
ari, één dag na het nu geplande 
einde, hoopt het repaircafé in Voge-
lenzang de deuren weer openen.
De organisatie volgt ook weer de dan 
geldende coronamaatregelen, zoals 
het tonen van de QR-code of vacci-
natiebewijs en gebruik van mond-
kapje.
Het repaircafé is ruim opgezet waar-
door afstand houden goed mogelijk 
is.
Bezoekers kunnen dan weer terecht 
voor allerhande reparatiewerk, 
mechanisch, elektrisch, kleine 
kledingreparaties, bijouterieën en er 
is ook een computerdeskundige 
aanwezig. Mocht u twijfelen of een 
bepaalde reparatie in aanmerking 
komt om aan te leveren, dan kunt u 
vooraf contact opnemen.
De bedoeling is dat de bezoeker zelf 

aanwezig blijft tijdens de reparatie. 
Die kan tijdens het wachten een 
consumptie gebruiken aan de gezel-
lige praattafel.

Openingstijd van 10.00 tot 13.00 uur 
in Dorpshuis Vogelenzang, Henk 
Lensenlaan 2. Aanleveren van repara-
ties vóór 12.30 uur.
In principe zijn de reparaties gratis, 
maar er wordt een reële vrijwillige 
bijdrage gevraagd voor het onder-
steunen van het repaircafé. Daar-
naast dienen uiteraard de onder-
delen worden betaald. 

Voor vragen over een eventuele 
reparatie of de opening, e-mail naar: 
repaircafevogelenzang@yahoo.com 
of bel via 06-53561413. 
Geïnteresseerden kunnen per email 
aangeven om op de hoogte te 
worden gehouden van de openings-
dagen.

Repaircafé in Vogelenzang 
hoopt te openen op 15 januari

Repaircafé. Foto: aangeleverd door organisatie repaircafé.

Door Bart Jonker

Heemstede – Een saamhorige Vrij-
heidslunch voor alle inwoners op 
donderdag 5 mei rond Plein1? Ja, u 
hoort het goed. Van 12 tot 15 uur 
vindt dan voor iedereen in 
Heemstede de Vrijheidslunch 
‘Heemstede hapt’ plaats. Met een 
bont pluimage aan kleurrijk gedekte 
tafels. Aanjager voor dit initiatief is 
Ellen Meuwese, bekend van haar 
kaarteninitiatief van ‘IK ZIE JE WEL’. 
Ook de gemeente Heemstede en WIJ 
Heemstede hadden oren naar deze 
Vrijheidslunch en helpen mee om 
deze te faciliteren. Hapt u ook mee 
op donderdag 5 mei? De Vrijheids-
lunch duurt nog eventjes, maar Ellen 
Meuwese licht alvast een spannend 
tipje van de sluier op en vertelt op de 
ko�e bij de redacteur waarom. Met 
de uitnodigende boodschap: “Kom 
met z’n allen en laat niemand thuis!” 

Saamhorig en spontaan
Ellen vertelt: “Ik ben een echte 
doener. Vooral tijdens het ingaan van 
de coronaperiode had ik zoiets van: 
‘Kom op’. Ik ben toen de zolder gaan 

opruimen en kwam erachter dat ik 
heel veel kaarten had, wel 20.000. Ik 
ben toen naar Caroline Kloppenburg 
van Plein1 gegaan en heb haar 
gevraagd of ik deze kaarten mocht 
uitdelen, om mensen te bereiken die 
eenzaam zijn. Heel veel vrijwilligers 
hebben zich toen ingezet, onder 
andere ook de Rotary Club en WIJ 
Heemstede om dit te verwezenlijken. 
De kaarten vlogen de deur uit.
Ik ben verder de zolder gaan 
opruimen en kwam veel onderdelen 
van een servies tegen dat ik ooit in 
China heb laten maken. Ik heb altijd 
al heel lang de gekoesterde droom 
gehad om grote boerentafels op het 
dorpsplein te zetten, die leuk aan te 
kleden en te dekken met dit servies. 
En daarbij mensen uit te nodigen die 
niet zo gewend zijn grote feesten 
mee te maken en zo meegenomen 
worden door onze gemeenschap. 
Iedereen maakt wat te eten of neemt 
wat mee. Saamhorig met zijn allen, 
spontaan en ongedwongen, gewoon 
gezellig.
Dat is altijd mijn levensinstelling 
geweest, want zo doe ik dit thuis ook. 
Ik kan zo spontaan een opwelling 

hebben en tegen vrienden of familie 
zeggen dat ik volgende week lekker 
ga koken en het gezellig ga maken, 
wees welkom. Of we gaan pick-
nicken, laten we allemaal wat 
meenemen en het gezellig maken. 

Dat wil ik met dit initiatief van de vrij-
heidslunch ‘Heemstede hapt’ ook. Er 
zijn mensen die deze soort dingen 
niet of nauwelijks meemaken en 
daarom dacht ik: “We nemen deze 
mensen eens mee onder de arm.” Ik 
ben naar burgemeester Astrid Nien-
huis gestapt met dit initiatief 
“Heemstede hapt’ en zij was direct 
heel enthousiast. Zo krijg ik mede-
werking van de gemeente en WIJ 
Heemstede en zijn we samen bezig 
om dit evenement vorm te geven.  
Hoe het er uiteindelijk uit gaat zien 
houden nog even spannend, maar je 
kunt als je nieuwsgierig bent 
geworden de verhalen in deze krant 
volgen of op de website (die nog 
onder constructie is) www.ikziejewel.
nl”, aldus Ellen Meuwese.

Meer informatie? Stuur een e-mail 
naar: info@ikziejewel.nl. 

Gezellige Vrijheidslunch op 5 mei voor 
iedereen: hap mee met Heemstede hapt!

Ellen Meuwese op de bank bij de redacteur. Foto: Bart Jonker. 

Heemstede - De activiteiten van WIJ 
Heemstede kunnen alleen doorgaan 
als de actuele coronamaatregelen 
dat toestaan.
Meldt u zich daarom altijd van 
tevoren aan bij WIJ Heemstede, zodat 
WIJ Heemstede u indien nodig kan 
bereiken.
Dit kan via www.wijheemstede.nl,

via de e-mail info@wijheemstede.nl 
en op tel.nr: 023 –5483828. 
Bij doorgang van de activiteiten 
gelden de algemene coronamaatre-
gelen: vanaf 13 jaar in openbare 
ruimtes een mondkapje op, bij zitten 
mag deze af, we houden 1,5 meter 
afstand. Er wordt (voor buurthuis-
werk) geen QR-code gescand. 

Coronamaatregelen bij WIJ Heemstede
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KEN UW BOS

Door Ems Post    

Volgend jaar, om precies te 
zijn op 17 juli, is het 110 
jaar geleden dat Wandelbos 
Groenendaal feestelijk werd 
geopend. In het boek Groe-
nendaal van Buitenplaats 
tot Wandelbos staat te 
lezen hoe feestelijk dat wel 
niet was. Er was een feest-
gids met het programma, er was muziek, er waren 
genodigden in feestkleding - hoewel de heren 
gevraagd werd geen hoge hoed te dragen.
Alle kinderen hadden vrij van school (!) en “de bescha-
vende invloed van de aankoop van het Wandelbos kon 
beginnen.......”, aldus burgemeester David van Lennep in 
zijn toespraak.

Bijna 110 jaar later vraagt de huidige burgemeester 
Astrid Nienhuis de Vereniging Vrienden Wandelbos 
Groenendaal steeds als dat nodig is wandelaars in 
Groenendaal aan te spreken op de ge- en verboden die 
gelden in het bos, want gemeentelijke handhaving is 
niet voorradig. Dus moeten wij bijvoorbeeld de wande-
laar met een hond (los of aangelijnd) wijzen op de 
opruimplicht en vooral op het algehele verbod voor 
honden in het deel ten zuiden van de Sparrenlaan. 

Dat is vragen om problemen. Als de gemeentelijke 
handhaver tijdens zijn spaarzame bezoek al te maken 
krijgt met korte lontjes in plaats van een ‘beschaafd’ 
weerwoord van een aangesproken wandelaar, kunt u 
zich wel voorstellen dat een willekeurige aanspreker te 
maken krijgt met een vaatje buskruit.

De Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal werd 
ruim 30 jaar geleden opgericht omdat er in 1988 onrust 
was ont-staan over het beheer van ons mooie bos. 
Bijvoorbeeld, de honden moesten er maar uit. Daar 
heeft de Vereniging met succes tegen gestreden. Het 
deel ten noorden van de Sparrenlaan werd het domein 
waar ook de wandelaar met hond welkom bleef. 

Zucht......daar zitten we nu, met alweer een lockdown, 
daardoor meer honden, wandelaars van (ver) buiten 
Heemstede, sommige wandelaars die hun honden 
door het hele bos alle vrijheid geven vanwege een 
gebrek aan beschaving (de welwillenden dank ik en 
vraag ik vol te houden).
En dat alles bij een gebrek aan regelmatige gemeente-
lijke handhaving, alleen twee bosmedewerkers die met 
gebonden handen vriendelijk vragen of u de poep 
alstublieft wilt opruimen of uw hond naar het noorde-
lijk deel wilt begeleiden.

Feest volgend jaar bij het 110 jarig bestaan.....? Ik hoop 
het van harte. Maar dan moet iedereen met en zonder 
hond zich er nu al stevig voor inzetten. 

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
www.wandelbosGroenendaal.nl,
info@wandelbosgroenendaal.nl.

Feest in Groenendaal?

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Door Bart Jonker 

Heemstede/Bloemendaal – Nadat 
we vorige week de meerkoet hebben 
we belicht in de eerste a�evering van 
‘Ken uw waterkant’, nemen we deze 
week een kijkje onder het waterop-
pervlak van onze Heemsteedse en 
Bloemendaalse wateren. U zult ze 
niet zo snel zien, maar een van de 
meest talrijke vissoorten die onze 
inheemse wateren bevolkt, zolang 
het water niet te verontreinigd is, is 
de baars (Perca �uviatilis). De baars 
maakt deel uit van de familie echte 
baarzen (Percidae) en is geclassi�-
ceerd onder de orde van baarsach-
tigen (Perciformes), ‘s werelds 
grootste vissenorde met wel 7000 
soorten wereldwijd. Opvallend bij 
baarzen zijn de verticale zwarte 

zijstrepen, een hogere rug, rode 
vinnen en twee rugvinnen waarvan 
de voorste hoge rugvin met harde 
stralen een scherpe rand vormen, 
waaraan je je lelijk kunt bezeren en 
tot bloedens toe je hand kunt open-
halen. Vishandelaren kunnen er over 
meepraten, als ze deze vis of een 
soortgenoot als bijvoorbeeld de 
zeebaars schoonmaken. Dus 
opletten geblazen. Niet alleen de 
scherpte van de rugvin, maar ook het 
slijm hiervan kan pijnlijk zijn en de 
huid irriteren. Daarnaast bevat de 
baars ‘meer scherpe delen’, zoals op 
de kieuwdeksels.  

Kannibaal
De baars is een felle en geduchte 
rover, die jacht maakt op insecten, 
insectenlarven, kreeftachtigen en 

kleine vissen. Ja, zelfs de jongen van 
de baars zelf zijn niet veilig voor hun 
vraatzucht: een echte kannibaal. De 
baars leeft doorgaans als jonge vis in 
scholen, oudere baarzen leven soli-
tair. Al is de baars dus een ware 
roofvis, wil dit niet zeggen dat ze zelf, 
ondanks hun stekels, niet ten prooi 
vallen, vooral aan snoeken en snoek-
baarzen. Aan de waterkant worden 
jonge baarzen ook graag verschalkt 
door bijvoorbeeld reigers en 
aalscholvers. De baars kan 50 tot 
soms wel 60 cm lang worden en 16 
jaar oud worden. Een volwassen 
baars kan wel tot 4,5 kilo wegen. De 
paaitijd van de baars vindt van april 
tot mei plaats. Het wij�e zet haar 
eieren in lange netvormige banden 
af op waterplanten, (riet) stengels en 
in het water liggende boomtakken. 

Er kunnen 4000 tot 300.000 eieren 
afgezet worden, die voorzien zijn van 
een laagje beschermend slijm. Na 
twee tot drie dagen komen de eitjes 
uit. Naaste familieleden van de baars 
zijn de pos en de snoekbaars. De 
laatstgenoemde is dus ook zijn 

gedoodverfde vijand. De baars is een 
gewilde vis voor sportvissers, 
alsmede een gewilde consumptievis. 
Gedurende de paaitijd mogen sport-
vissers niet op baars vissen. Beroeps-
vissers mogen dit dan pas weer vanaf 
1 juni, een maand na de paaitijd.

Ken uw waterkant: de jagende baars 
die zelf ook weleens ten prooi valt

De baars (Perca �uviatilis). Foto: Bigstock.

LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en langsbrengen bij of opsturen naar 
onderstaand adres:

ZEEWEG 189191 | 1971 HB IJMUIDEN

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
www.heemsteder.nl

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing 
- Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje 

weigeren

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

GRATIS KABAAL

5

Heemstede – Op dinsdag 18 januari, 
van 13.30-15.30 houdt Sino van Dijk 
de Trefpuntlezing ‘De burgemeester 
en het kistje: een lezing over het 
Normaal Amsterdams Peil’. Locatie is 
de Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Als Nederlanders vinden we 
het vanzelfsprekend dat veel landge-
noten onder het Normaal Amster-
dams Peil (NAP) wonen. Maar hoe 
komen we aan die maat?
In deze lezing komen, behalve het 
ontstaan van Amsterdams Peil, 
allerlei andere aspecten van dit 
hoogtepeil aan de orde: bestaat DE 
zeespiegel eigenlijk wel? Waarom 
werd het AP het NAP? Hoogtepunten 
en dieptepunten in ons land en daar-

buiten. Hoe was de toestand in en 
rondom het IJ en de Zuiderzee in het 
verleden? Zoals: het Oerij, Pampus, 
scheepskamelen, dijkdoorbraken, 
aanleg Noordzeekanaal. Wordt deze 
maat ook in ander landen gebruikt?

De entree is €5,- Aanmelden is 
verplicht via: www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.nl, 
of tel.nr. 023 - 5483828.

Lezing over het Normaal Amsterdams Peil
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Regio – De Sociale Verzekeringsbank 
(SVB) presenteerde donderdag 6 
januari de populairste kindernamen 
van 2021. Noah is, net als in 2020, de 
populairste jongensnaam en werd 
945 keer gegeven. Bij de meisjes is 
Julia de populairste naam. 753 
meisjes hebben deze naam 
gekregen.
In 2021 zijn in Nederland (tot en met 
november 2021) 177.473 baby’s 
geboren: 90.943 jongens en 86.530 
meisjes.

De toppers
De naam Noah verstevigt zijn koppo-
sitie dit jaar. Vergeleken met 2020 
kregen 138 kinderen meer deze 
naam. Ook Julia verstevigt haar 
positie en is gestegen van nummer 2 
naar nummer 1. Deze naam is 753 
keer gegeven.

Bij de jongens neemt Lucas de 
tweede plek in. 734 jongens kregen 
deze naam, tegen 617 keer in 2020. 
De naam Sem doet het ook nog 

steeds goed en blijft in 2021 in de 
top 3 staan. 653 jongens kregen deze 
naam.

Bij de meisjes neemt Mila de tweede 
plek in. Dit is een stijging voor deze 
naam: in 2021 is deze naam 696 keer 
gegeven, tegen 665 keer in 2020. 
Opvallend is dat Emma van de eerste 
naar de derde plaats is gezakt. In 
2021 kregen 648 kinderen deze 
naam, in 2020 waren dat er nog 685.

De top 10 populairste namen van 
2021 ziet er als volgt uit:

Jongens                                    Meisjes
1. Noah                                     Julia
2. Lucas                                    Mila
3. Sem                                      Emma
4. Daan                                     Nora
5. Levi                                       Olivia
6. Liam                                      Sophie
7. James                                   Tess
8. Finn                                       Milou
9. Luca                                      Zoë 
10. Milan                                  Yara

Gerrit Bloothooft, naamkundige aan 
de Universiteit Utrecht, ziet een inter-
nationale trend: ‘’De populariteit van 
voornamen in Nederland staat niet 
op zichzelf. De nummer 1 bij de 
jongens Noah (3e keer op rij) is een 
internationale topnaam, net zoals 
Lucas, Liam, James en Finn. De helft 
van de top-10 jongensnamen was er 
10 jaar geleden ook al bij: Lucas, Sem, 
Daan, Levi en Milan. Bij de meisjes 
maken Emma, Julia en Sophie al 10 
jaar de dienst uit, met dit keer Julia 
als winnaar. Ook dit zijn internatio-
naal populaire namen, net zoals Mila 
en de nu snel opkomende Olivia. 
Vooral Amerika lijkt daarbij het voor-
beeld te geven.
Daarnaast is het opvallend dat 
oudtestamentische – en korte – 
namen zoals Sem, Levi, Saar en Sara 
in trek zijn. Typisch Nederlandse 
voorkeuren in de top-10 zijn alleen 
Sem, Daan en Milou. Veranderingen 
in populariteit gaan langzaam maar 
gestaag: pas na zo’n 25 jaar – een 
generatie – zien we weer een nieuwe 
toplijst.”

De kindernamen en 
pensioengerechtigden
Dit jaar is het 65 jaar geleden dat de 
Algemene Ouderdomswet (AOW) is 
ingegaan. Op 1 januari 1957 trad de 
wet in werking. Vanaf dat moment 
had het hele Nederlandse volk recht 
op een basispensioen.

In 2021 gingen 165.416 mannen met 
de naam Johannes met pensioen. Bij 
de vrouwen waren dat 210.312 
Maria’s. Bij de mannen neemt Jan de 
tweede plaats in (101.696 keer) en 
staat Cornelis op de derde plaats 
(76.479 keer). Bij de vrouwen is 
Johanna de nummer twee (166.819 
keer) en staat Anna op de derde 
plaats (79.666 keer).

SVB: Julia en Noah in 2021 de populairste 
kindernamen en de AOW bestaat 65 jaar

In 2021 waren bloemennamen en vogelnamen (denk bijvoorbeeld aan Madelief of 
Merel) minder populair. Foto: Bart Jonker.

Regio – Lockdownmaatregelen en 
het vuurwerkverbod lijken ook 
tijdens de afgelopen jaarwisseling 
tot minder autobranden te hebben 
geleid. Dat concludeert verzekeraar 
Univé op basis van een onderzoek in 
samenwerking met http://Alarme-
ringen.nl. Nadat de coöperatie en het 
meldingsplatform een jaar eerder dit 
verband al waarnamen bij een daling 
van ruim een kwart minder auto-
branden, was met een landelijke 
afname van 13,5% het aantal mel-
dingen hiervan tijdens Oud & Nieuw 
2021/2022 opnieuw lager. Op regio-
naal niveau moest in sommige 
provincies de brandweer wel vaker 
optreden.

Meeste autobranden in Randstad
In de nacht van 31 december 2021 
op 1 januari 2022 werden maar liefst 
289 meldingen gedaan van een 
autobrand, 45 minder dan vorig jaar. 
Vanwege de grootste autodichtheid 
is het volgens Univé niet verrassend 
dat de meeste autobranden vanuit 
het westen van het land werden 
gemeld. Zuid-Holland vindt zichzelf 
ondanks een daling van het aantal 
meldingen van 28,5% ook dit jaar 
weer terug als koploper in het over-
zicht. Met het totaal van 88 noteerde 

de provincie zelfs net iets meer dan 
nummers 2 en 3 Utrecht (48) en 
Noord-Holland (38), waar de brand-
weer dit jaar juist vaker uitrukte voor 
een in brand gestoken auto.

Gevolgschade op daders verhalen
“Dat over het geheel de schade 
opnieuw beperkt is gebleven, is 
hoopvol”, stelt Johan Van den Neste, 
directeur van Univé Schade. “Maar 
dat er elk jaar nog steeds mensen zijn 
die de feestvreugde rondom de jaar-

wisseling aangrijpen om dit soort 
vandalisme te plegen is onaccep-
tabel. We stellen daarom alles in het 
werk om de gevolgschade hiervan 
op de daders te verhalen en ook als 
sector en maatschappij moeten we 
daar stappen in maken.”

Kijk voor meer informatie over auto-
branden tijdens Oud & Nieuws 
2021/2022 en het onderzoek op: 
www.unive.nl/autoverzekering/
autobranden-rond-jaarwisseling.

Minder autobranden tijdens jaarwisseling, 
meeste auto’s in brand in de Randstad

Autobranden zijn grote schadeposten. Foto: aangeleverd door Univé.

Ben jij het nieuwe jonge talent op het podium net als destijds de Back Street Boys?  
Foto: Bigstock.

Regio - Deze maand gaat ‘Hart voor 
Talent’ van start.  Diverse jongeren in 
de leeftijd van 10 tot 18 jaar uit de 
regio Zuid-Kennemerland hebben 
gehoor gegeven aan de oproep die 
Hart in het najaar plaatste. Zij krijgen 
de kans om serieus aan de slag te 
gaan met hun talent en mensen met 
dezelfde passie te ontmoeten. 
Bijvoorbeeld op het gebied van dans, 
theater, muziek en beeldende kunst. 
Zo zorgt het project met nieuwe, 
positieve, energie voor talentontwik-
keling én het tegengaan van 
eenzaamheid in het kader van 
Covid-19. 
Het tweejarige project Hart voor 
Talent heeft drie pijlers: Your Talent 
Boost, YO Haarlem en Urban Talent 
on Stage. Your Talent Boost is 
bedoeld voor jongeren die graag een 
�inke stap vooruitzetten met hun 
creatief talent. Zij ontvangen een 
persoonlijk budget van € 1.000. Dit 
kunnen ze besteden aan lessen, 
masterclasses en/of workshops van 
kunstvakdocente die zij zelf, of met 
behulp van een coach, uitkiezen. YO 
Haarlem (Young Orchestra Haarlem) 
is een nieuw orkest voor jongeren 
die de overstap maken van de basis-
school naar de middelbare school. Zij 
gaan wekelijks met leeftijdsgenoten 
samenspelen in Haarlem Noord (diri-
gent: Rodney Calis) of Schalkwijk 
(dirigent: Misha Sporck). De muziek 
kiezen ze zelf rondom thema’s als 
Filmmuziek, Pop & Poetry, Jazz & 

World of Rap. Deelnemers aan Urban 
Talent on Stage krijgen de kans om 
lessen te volgen en vooral veel podi-
umervaring op te doen. Door het 
delen van hun passie met het publiek 
wordt het talent in de regio Zuid-
Kennemerland meer zichtbaar.

Het is nog mogelijk om je aan te 
melden voor YO Haarlem! Dit kan t/m 
maandag 31 januari via www.
yohaarlem.nl. Deelname is gratis. In 
Haarlem Noord wordt op donderdag 
van 18.45 tot 19.30 samengespeeld 
in het Verhalenhuis (Van Egmond-
straat 7) en in Schalkwijk op dinsdag 
van 18.45 tot 19.30 in de Wereldmu-
ziekschool (Plaza Centrum 
Schalkwijk). Afhankelijk van de coro-
namaatregelen gaan de repetities in 
februari van start.

Voor ‘Your Talent Boost’ en ‘Urban 
Talent on Stage’ is het maximum-
aantal deelnemers bereikt.

Hart voor talent wordt mede moge-
lijk gemaakt door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie, het Rabobank 
Stimuleringsfonds, de Ruigrok Stich-
ting, het Jeugdfonds voor Sport en 
Cultuur, het Prins Bernhard Cultuur-
fonds Noord-Holland, de Provincie 
Noord-Holland en het Haarlems 
Muziekfonds.

Meer informatie op:
www.hart-voortalent.nl.

Hart voor Talent voor jongeren 
Zuid-Kennemerland van start

Haarlem - In de nacht van zaterdag 
op zondag 9 januari heeft de politie 
een groot illegaal feest bij een 
bedrijfspand aan de Robert Peere-
boomweg in Haarlem beëindigd. 
Hierbij zijn geen personen aange-
houden of boetes uitgedeeld. De 
politie doet onderzoek naar de orga-
nisatie van het feest.
Tijdens hun surveillance tro�en 
agenten bij een gebouw op een 
bedrijventerrein een grote groep 
feestende mensen aan van ongeveer 
400 personen. Samen met de 
gemeente werd besloten het illegale 
feest te beëindigen.
Gezien de omvang van het feest 
werden er meerdere eenheden van 
de politie en Koninklijke Mare-
chaussee naar de locatie gestuurd. Bij 
het zien van de politie vertrokken de 
bezoekers snel en werd het feest 
zonder incidenten stopgezet.

Het feest was groots opgezet met 
onder andere professionele audioap-
paratuur, een bar met prijslijst, een 
pinautomaat en toiletvoorzieningen. 
De bezoekers zouden entree hebben 
betaald om binnen te komen. Er is 
een onderzoek ingesteld naar de 
organisatie van het feest. Daarnaast 
wordt een rapportage opgemaakt 
voor de gemeente, wat kan leiden tot 
bestuurlijke maatregelen. 

Bron: Polite.nl.

Politie stopt illegaal feest in Haarlem 



Workshop leren 
praten: van ‘aaa’ tot 
papa en mama 

Leren praten begint al vanaf de 
geboorte. De eerste klanken 
maakt uw kind vanzelf. Maar hoe 
leert uw kind om van klanken 

echte woorden te maken? Hoe ziet de 
taalontwikkeling van peuters eruit? 
Kunt u uw kind daarbij helpen? En wat 
kunt u doen als u merkt dat uw kind 
moeite heeft met taal? Tijdens de gratis 
online workshop ‘Leren praten’ komen 
deze en andere onderwerpen aan bod. 
Aanmelden kan via cjgheemstede.nl.

Datum: woensdag 2 februari 2022, 
19.30 uur

De commissie- en raads-
vergaderingen worden 
live uitgezonden. Door de 

verscherpte coronamaatregelen kan 
geen publiek aanwezig zijn. Inspraak 
bij commissievergaderingen vindt ook 
digitaal plaats. Insprekers kunnen zich 
van te voren aanmelden via gri�  e@
heemstede.nl of (023) 548 56 46. De 
vergaderingen zijn online te volgen via 
gemeentebestuur.heemstede.nl.

Openingstijden gemeente
(Alleen op afspraak)
Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 19.30 uur
Vrijdag 8.30 - 13.00 uur

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeenteheemstede

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl
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Gemeentelijke 
activiteiten

13 januari 2022, 19.30 uur
➜  Een band met uw baby 

opbouwen
In deze online workshop leert u allerlei 
manieren om contact te maken met uw 
baby: in de buik en net na de geboorte. 
Inschrijven via cjgheemstede.nl.

18 januari 2022, 19.30 uur
➜  Online informatiebijeen-

komst over borstvoeding
Gratis online informatiebijeenkomst 
over het geven van borstvoeding. Er 
is volop ruimte om vragen te stellen. 
Inschrijven via cjgheemstede.nl.

18, 20 en 24 januari 2022, 19.30 uur
➜  Webinar over woningisolatie
Begin 2022 goed door mee te doen aan 
de nieuwe isolatieactie in Heemstede. 
U kunt hiermee uw energierekening 
verlagen en het comfort in huis 
verhogen. Meer informatie op 
heemstededuurzaam.nl/isolatieactie.

27 januari 2022, 19.00-19.45 uur
➜  In gesprek met de 

burgemeester
Burgemeester Astrid Nienhuis nodigt 
inwoners, ondernemers en organisaties 
van Heemstede van harte uit voor 
een gesprek over onderwerpen die 
spelen in de gemeente. Aanmelden via 
bestuurssecretariaat@heemstede.nl of 
(023) 548 58 51.

Vanaf 2022 WOZ-waarde gebaseerd 
op gebruiksoppervlakte 

Uw gemeente bepaalt elk 
jaar de WOZ-waarde van uw 
woning, bedrijfspand of stuk 
grond. Bij het berekenen van de 

WOZ-waarde kijken we vanaf 2022 naar 
de gebruiksoppervlakte in plaats van 
kubieke meters. Dit is een meetmethode 
waarmee bijvoorbeeld makelaars, taxateurs 
en bouwmaatschappijen werken. Dit 
zorgt voor duidelijkheid en eenheid voor 
woningeigenaren. 

Onroerendezaakbelasting
Ieder jaar ontvangt u in februari een 
aanslagbiljet met daarop de WOZ-waarde 
van uw woning. De WOZ-waarde bepaalt 
vervolgens het bedrag dat u betaalt aan 
onroerendezaakbelasting.

Meer weten over de WOZ-waarde? 
Bekijk het � lmpje op gbkz.nl/woz-waarde 
(onder ‘ook interessant’). Hierin vertellen 
we meer over de WOZ-waarde, de 
gebruiksoppervlakte en wat dit voor uw 
woning betekent. 

Vragen?
Neem contact op met GBKZ via gbkz.nl 
of bel naar (023) 512 60 66.

Heemstede is een 
groene gemeente. 
Dit houden wij graag 
zo. In de periode 

van januari tot en met maart 
planten wij daarom 98 nieuwe 
bomen. Dit staat gelijk aan het 
aantal gekapte bomen in het 
afgelopen jaar. Wij planten deze 
nieuwe bomen op een locatie 
die voor de boom het gunstigst 
is. Vaak is dit op dezelfde plek 
als waar de gekapte boom 
stond.

Benieuwd waar wij 
bomen planten?
Bekijk op de digitale kaart waar 
de bomen geplant worden/
zijn en om welke boomsoort 
het gaat. Ga hiervoor naar 
heemstede.nl (onder ‘actueel’) 
of scan de QR-code.

Planten van nieuwe bomen 
in de gemeente

O�  ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Ontwerpbesluit weigeren 
omgevingsvergunning: 
➜ uitbreiding kinderdagverblijf 
 van 10 naar 14 kindplaatsen, 
 Johan Wagenaarlaan 1. 
 Het college heeft de aanvraag eerder 

op 30 januari 2018 geweigerd. Op 9 
november 2021 heeft de rechtbank 
dit besluit vernietigd. Het college 
bereid nu een nieuw besluit voor. Het 
ontwerpbesluit tot weigering van de 
omgevingsvergunning ligt van 
13 januari tot en met 23 februari 2022 
in het gemeentehuis ter inzage.

De gemeente publiceert 
o�  ciële bekendmakingen 
en kennisgevingen van 
onder andere vergunningen, 

onthe�  ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl. 

O�  ciële bekendmakingen 

Uitschrijvingen Basisregistratie 
Personen:
➜ O. Ben-Salah, geboren 08-03-1942, 

Rijnlaan 108
➜ J.C.M. van Dam, geboren 04-01-1965, 

Beelenlaan 1
➜ M.F. Oddens, geboren 27-02-1974, 
 P.C. Hooftkade 1
➜ B. Schouten, geboren 08-05-1977, 

Lombokstraat 3 

Recti� catie regelgeving: 
➜ Wegcategoriseringsplan Heemstede

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ uitbreiden woonhuis, interne 

constructieve wijzigingen, vervangen 
vloer, plaatsen dakkapel, plaatsen 
zonnepanelen en een lichtstraat, 
Asterkade 17

➜ plaatsen dakkapellen, 
 Beatrixplantsoen 80
➜ plaatsen dakopbouw, Madoerastraat 18
➜ interne constructieve 

wijziging,Timorstraat 8

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen ventilatieroosters in 

dakvlakken en ventilatiekanalen op 
plat dak, Hageveld 15

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




