
20 januari 2021

20
Heemstede trekt eventjes 
witte mantel aan

8
Openheid in lockdowntijd 
deel 2

22
Teun Beins nieuwe aanwinst 
Hockeyclub Bloemendaal

REGIO MEDIA GROEP

Heemstede e.o.

 

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

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Kijk voor de aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Door Eric van Westerloo

Regio - Voor de inwoners van de 
regio Kennemerland en de GGD was 
afgelopen vrijdag 15 januari een mijl-
paal. De massale inenting kon begin-
nen. Dit was zelfs drie dagen eerder 
dan was voorzien. Directeur Publieke 
Gezondheid Bert van de Velden sprak 
van het licht aan het einde van de 
tunnel. Trots was hij op de enorme 
hal op Schiphol die uit de grond is 
gestamd. Het zijn feitelijk twee hal-
len. In een wordt de test afgenomen, 
de tweede is bestemd voor het vacci-
neren. Indrukwekkend is het zeker. 
Het heeft een luxe uitstraling, de 
lucht wordt continue ververst en het 
is licht en ruim opgezet.

Er kunnen momenteel 288 prikken 
per uur worden gezet. Helaas ont-
vangt Nederland beetje bij beetje 
het vaccin. “De Schiphol-locatie kan 
daarom momenteel maar stapje voor 
stapje vooruit”, volgens Van de Vel-
den. Hij hoopt natuurlijk en met hem 
velen, dat het vaccin spoedig in 
ruime mate voorhanden is. Rond de 
3500 injecties kunnen, bij een vol-
doende voorraat, op een normale 
dag worden gezet. De openings-
tijden kunnen worden opgeschroefd. 
Daarbij kan de hal ook nog worden 
uitgebreid.

Van de Velden benadrukte dat het 
opvolgen van de lockdownmaatre-
gelen echt heel belangrijk is en blijft. 

Hij hoop dat het bron- en contacton-
derzoek via de GGD weer haar vruch-
ten gaat afwerpen.
Burgemeester Marianne Schuurmans 
van de Haarlemmermeer wilde bij de 
eerste prik aanwezig zijn, als steuntje 
in de rug voor Janneke Saal en al 
haar collega’s in de zorg en het GGD-
personeel. Janneke liet het gelaten 

over zich heen komen. Zij werkt in 
het Reinaldahuis in Haarlem en was 
uitverkoren om als eerste bij de GGD 
een vaccinatie te ontvangen.
Hoe het verder gaat met vaccineren 
op meerdere locaties, is nog ondui-
delijk. Een en ander hangt af van de 
beschikbaarheid van het vaccin. 
Mogelijk wordt er een mobiel vacci-

natiestation ingezet, zodat bijvoor-
beeld verpleeghuizen makkelijk 
kunnen worden bezocht. Ook de 
huis- en instellingsartsen gaan hun 
bijdrage leveren. De zorgmedewer-
kers melden zich massaal voor een 
injectie en weldra kan worden over-
gegaan om de rest van de inwoners 
van Kennemerland te vaccineren. 

Eerste inenting vindt plaats bij 
zorgmedewerkster Janneke Saal

Janneke Saal ontvangt haar vaccinatie onder toeziend oog van burgemeester Schuurmans (uiterst links op de foto).

Foto: Eric van Westerloo.
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Het legendarische 
succes van Motown

Heemstede - De corona-winterstop 
is voorbij. Het klinkt wat apart, maar 
als je door corona geen competitie 
mag spelen en er toch de jaarlijkse 
winterstop is, dan spreekt het voor 
zich. In de maanden november en 
december speelde de RCH-jeugd 
voornamelijk onderlinge wedstrij-
den. Zaterdag 12 december mochten 
ze samen met VEW wat potjes spe-
len, maar met al die onderlinge wed-
strijden zijn de kinderen ook weleens 
een keer klaar. Helaas is het nog 
steeds de enige mogelijkheid om te 
voetballen. De RCH-jeugdcommissie 
zocht echter naar een alternatieve 
invulling om de jeugd bij elkaar te 
krijgen en dat werd een kleine condi-
tietest in ons fraaie Groenendaalse 
Bos. Soms moest er even wat harder 
gelopen worden, want de loslopende 
honden vonden al die hardlopende 
voetballertjes ook wel gezellig.

Jeugd RCH start met conditietraining

Conditietraining in het Groenendaalse Bos. Foto: Harry Opheikens.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Doe mee met onze 
poëziewedstrijd!
Kijk elders in de krant.
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

De huidige bewoner C. van 
Paassen van Bronsteeweg over-
handigde een aantal docu-
menten waaronder de jaren 70 
toen-foto, maar ook de aanvraag 
van G. Eijsker en J.M.C. Doorman om “een gebouw op te 
richten bestemd en gebruikt te worden als woning”, 
gedateerd op 5 september 1928. De bouwtekening is 
van augustus 1928. De bouwkosten werden begroot op 
�.12000,-. De toestemming volgde op 15 september 
1928, inclusief een vergunning voor het plaatsen van 
een erfafscheiding. Op 8 oktober 1930 is er een ‘be- 
woonbaar verklaring’ afgegeven door de burgemeester 
en wethouders van Heemstede. Op 9 oktober 1930 
volgde een document ‘Bewijs van Voltooiing’. Ondanks 
dit late ‘bewijs’ werd er in het pand door de kunstkring 
Heemstede in 1929 een tentoonstelling gehouden van 
een aantal kunstenaars. 
Op 31 oktober 1930 wordt P.F. Abbink Spaink genoemd 
als ‘gevestigde gezinshoofd’. In 1932 is commissaris in 
e�ecten C. Mandersloot de volgende bewoner. Vanaf 
1934 was bureauchef H.W.P. Bos de bewoner tot aan 
2 maart 1955 als er de akte van transport is tussen 
mevrouw Bos-Mol en A. Scholten, groothandelaar in 
textiel.  
In 1958 biedt dhr. Scholten o.a. een atelier, magazijn- 
en kantoorruimte, maar ook een winkelhuis te huur 
aan. 
In de jaren 60 woonden zowel A. Koster als huishoud-
ster M. Maathuis op Bronsteeweg 3. In 1969-1971 wor- 
den winkelierster Mw. T. Scholten-Jonkman en D.J.F. 
Scholten op Bronsteeweg 3 genoemd. 
In de jaren 50 werd de toegangshek ‘versierd’ met twee 
standbeelden; twee knielende mannen, kleimodellen 
van de gegoten beelden op het graf van predikant-

staatsman A.S. Talma op de begraafplaats in Benne-
broek (kunstenaar Dirk Wolbers). 
In 1993 kwam er een �inke verbouwing, wel apart dat 
nummer 3 niet genoemd wordt in het register van het 
adresboek van Heemstede van dat jaar. Opdrachtgever 
voor de verbouwing was Th. A.J. van der Kroft. 

De nu-foto van Harry Opheikens is van 17 januari 2021.  
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). 

Bronsteeweg toen en nu (47)

Door Eric van Westerloo

Heemstede - Het afvalbeleid houdt 
de gemoederen al enige tijd bezig. 
Het gaat om de stappen die Heem-
stede wil zetten om het afval terug te 
dringen zoals Europees en landelijk is 
afgesproken. Ieder huishouden zou 
in 2025 nog 30 kg restafval mogen 
hebben. Dat terugdringen kan op 
verschillende manieren. Beter 
scheiden aan huis van het plastic, 
papier, glas, blik en drinkkartons. 
Luiers maken een groot deel uit van 
het gewicht, ook daar zijn oplos-
singen voor, maar dat wordt nog niet 
op grote schaal toegepast. 

Je kunt het scheiden ook overlaten 
aan het bedrijf dat het vuil verwerkt. 
De techniek van het verwerken 
maakt grote stappen vooruit. De 
verwerkers zijn in staat om de ver-
schillende stromen vuilnis te schei-
den in nog bruikbaar en onbruikbaar 
materiaal. Het college van Heem-
stede wil in het dorp 120 onder-
grondse containers plaatsen. De 
bedoeling is dat de inwoners na het 
thuis scheiden van tuin- blik, ijzer en 

drinkkartons het restant, dat onbruik-
baar is, zelf naar de containers te 
brengen. De proef in de wijk Merlen-
hoven liet zien dat dit mogelijk is. 
Naast voorstanders van dit systeem 
zijn er ook inwoners die er tegenop 
zien met hun restafval onder de arm 
naar een container te lopen. Ook 
ontsieren deze containers de omge-
ving. Het zwerfafval dat naast de 
containers belandt, is voor velen een 
doorn in het oog. Daarbij kost het 

kopen en plaatsen van de containers 
zo’n slordige 1,5 miljoen euro. De 
gemeente wilde de vragen niet 
stellen via het digipanel. Dat doet de 
VVD nu dus maar zelf via een en- 
quête. Daar kunnen de inwoners 
laten weten wat zij zelf denken welke 
kant het op moet gaan. U kunt de 
enquête online invullen via de 
website van de VVD Heemstede, de 
link is: www.survio.com/survey/d/
D6L2R9S9N7U9R6D4W.

VVD houdt online enquête over afval

Afvalcontainers in Heemstede. Foto: Eric van Westerloo.

Heemstede – Het Oranje Fonds stelt 
NLdoet 2021 met 2,5 maand uit. Ge- 
zien de huidige coronabesmettings-
cijfers en de verlengde lockdown 
vindt het Fonds het niet verantwoord 
om de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland door laten gaan op 12 en 
13 maart. NLdoet wordt daarom ver-
plaatst naar het weekend van 28 en 
29 mei. De duizenden sociale organi-

saties die meedoen zijn erg afhanke-
lijk van NLdoet. Daarom kiest het 
Oranje Fonds ervoor om de vrijwil-
ligersactie te verzetten en niet af te 
gelasten. De bijna 3.000 klussen die 
al zijn aangemeld worden, indien 
mogelijk, verplaatst naar 28 en 29 
mei. De organisaties die deze klussen 
hebben aangemeld worden hierover 
geïnformeerd. Verenigingen en stich-

tingen die nog geen klus hebben 
aangemeld kunnen dat alsnog doen 
via http://nldoet.nl.
Het Oranje Fonds organiseert al 17 
jaar jaarlijks NLdoet. In 2020 kon de 
16e editie vanwege de coronapan-
demie niet doorgaan. Deelnemende 
organisaties hebben toen waar moge- 
lijk hun klussen uitgesteld en in de 
zomer van 2020 uitgevoerd.

Oranje Fonds stelt NLdoet 2,5 maand uit

LEZERSPOST

De natuurgebieden in en rond- 
om Heemstede worden druk 
bezocht door �etsers, hardlopers 
en wandelaars sinds Covid-19 
ons land begon te teisteren. 
Noodgedwongen, omdat velen 
bij hun sportvereniging niet 
meer terecht konden, maar ook 
uit gezondheidsoverwegingen. 
Velen realiseren zich dat met een 
gezond lichaam de infectie beter 
te bestrijden is. Daarbovenop 
willen de mensen ook even de 
deur uit, nu ze thuis moeten 
werken. Hoe meer de mens 
beweegt in de buitenlucht, des 
te beter. De tienduizend stappen 
per dag zijn goede voornemens. 
Hierdoor is de druk op de 
wandel-, en �etsvoorzieningen 
wel �ink toegenomen. De voor-
geschreven afstand van 1,5 
meter impliceert dat we meer 
ruimte voor onszelf nodig 
hebben. Vooral bij het inhalen 
en tegenkomen van anderen 
levert dat soms ingewikkelde, 
maar ook gevaarlijke situaties 
op. Mensen wijken uit in een 
richting die de ander niet 
verwacht, geschrokken springen 
of rijden ze de verkeerde kant op 
met (bijna) ongelukken tot 
gevolg. Heemstede kent vele 
wegen en paden die �etsverkeer 
in twee richtingen toelaat, maar 
waar ook de wandelaars op 
moeten lopen omdat aparte 
voetpaden ontbreken.   
Om deze gevaarlijke momenten 
terug te brengen zou ik willen 
wijzen op een oude regel die 
een wandelaar met ervaring 
automatisch hanteert, zeker op 
een pad waar ook �etsers (en 
auto’s!) mogen rijden: loop aan 
de linkerkant van de weg! Hier-
door zie je de tegemoetko-
mende �etsers aankomen, waar-
door je bijtijds aan de kant kunt; 
loop je met een partner dan kan 
die ook bijtijds achter jou gaan 
lopen. Je hoeft dan niet constant 
schichtig achterom te kijken of 
er iets aankomt, je wordt niet 
meer verrast.  Het heeft me 
verbaasd dat veel wandelaars 
deze regel niet kennen, daarom 
maak ik de lezer er nu op attent 
in de hoop dat het veiliger wordt 
voor alle recreanten.  

G. van Dee, Heemstede

Druk op de fiets- 
en wandelroutes

Kop-staartaanrijding 
in Zandvoort
Zandvoort - Tijdens het begin van 
de sneeuwval in Zandvoort afge-
lopen zaterdag 16 januari heeft er 
een kop-staartaanrijding plaatsge-
vonden in Zandvoort. Rond tien voor 
vier ging het mis op de Van Lennep-
weg in de badplaats. Niemand raakte 
gewond, maar beide voertuigen lie- 
pen wel schade op. Agenten hebben 
tijdelijk het verkeer geregeld.

Foto: Michel van Bergen.

COLUMNITEITEN

Kijkt u weleens de reclames? Voor- 
al de wasmiddelen met hun jaren- 
lange reputatie van ‘grootste irri-
tator zijn’ maken het weer bont. 
En dan bedoel ik niet de was. 
Het toppunt is toch de belache-
lijkste boodschap in deze commer- 
cials: ‘tegen onzichtbare vlekken’.
Hoe kan een vlek onzichtbaar 
zijn? Dan is het toch geen vlek? 
Is Hans Klok dan langs geweest 
met zijn magische handen?  
En�n, ook reclamespots zijn dus 
niet allemaal vlekkeloos…  

Bart Jonker 

 Vlekkeloos 
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Heemstede - Het is weer tijd voor 
romantiek en poëzie. Allereerst vindt 
van 28 januari tot en met 3 februari 
de Landelijke Poëzieweek plaats. 
Daarnaast is het 14 februari Valen-
tijnsdag, het moment om je liefde en 
genegenheid voor iemand anoniem 
of bewust kenbaar te maken in de 
vorm van een liefdesgedicht. In 
samenwerking met patissier 
Tummers Passionelle, organiseert de 
Heemsteder daarom een gedichten-
wedstrijd. Breng jouw liefde voor 
iemand dichterlijk onder woorden en 
stuur je gedicht (maximaal 200 
woorden), voorzien van je naam, 
e-mailadres en telefoonnummer naar 
redactie@heemsteder.nl. Insturen 
kan tot uiterlijk maandag 8 februari 
17 uur. De mooiste gedichten krijgen 
een plaatsje in de Heemsteder. 
Tummers Passionelle stelt een
hartjestaart beschikbaar voor het 
mooiste gedicht. Over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd. Om 
alvast in de sfeer te komen, hierbij al 
twee gedichten om de smaak te 
pakken te krijgen. Succes!

Laat je poëtische hart spreken tot 
je liefste in onze poëziewedstrijd!

Verboden liefde
Hoeveel kansen  

om iets terug te draaien 
Hoeveel uren 

om je te verbijten 
Hoe vaak kijk ik 

naar mezelf  
En zie niets 

Hoe het voelt 
die zwarte zere ziel 

Onzichtbaar 
Onwrikbaar 

die zwarte zware ziel 
Niemand tot last 

willen zijn 
Maar al dat bezwaart 

is mijn liefde 
voor jou 

 
Eli van Heinde

Zinsbegoocheling
Half zes 

buiten is ´t licht 
wachten op de lift 

de deuren dicht 
van zes 
naar vijf 

 
deuren gaan open 

jij komt binnenlopen 
als hoogtepunt 

van vandaag 
gaat de lift omlaag 

 
heel even  

oog in oog 
gevoelens 

gaan omhoog 

Bart Jonker

Heemstede - De Rekenkamer heeft 
onlangs haar jaarverslag over 2020 
gepresenteerd. In het afgelopen jaar 
heeft de Rekenkamer gewerkt aan 
het Rekenkamerrapport ‘Sturing op 
duurzaamheidsdoelstellingen’ en een 
opvolgonderzoek naar participatie. 
Het onderzoeksrapport werd op 
woensdag 13 januari aanstaande aan 
de commissie Middelen van de 
gemeenteraad gepresenteerd en 
door de commissie besproken. 
Indien de aanbevelingen uit het 

rapport worden overgenomen, vindt 
besluitvorming daarover waarschijn-
lijk in de raadsvergadering van 28 
januari plaats. Het eerstvolgende 
onderzoek dat de Rekenkamer 
opstart gaat over jeugdzorg. De 
Rekenkamer maakt graag gebruik 
van de lokale kennis van inwoners 
om tot een onderzoek te komen dat 
zoveel mogelijk toegevoegde waarde 
heeft. Daarom roept de Rekenkamer 
hierbij inwoners van de gemeente 
Heemstede met kennis van het 

onderwerp op zich te melden bij de 
rekenkamer via rekenkamer@
heemstede.nl. De mogelijkheid 
bestaat om tijdelijk burgerlid te 
worden van de rekenkamer en deel 
uit te maken van de begeleidings-
commissie van het onderzoek. Mocht 
bovenstaande nog vragen oproepen 
dan is de rekenkamer graag bereid 
deze beantwoorden. Het jaarverslag 
en overige informatie zijn te vinden 
op: https://gemeentebestuur.
heemstede.nl/Rekenkamer.

Rekenkamer stuurt op duurzaamheids-
doelstellingen, participatie en jeugdzorg

FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - In de Oude Kerk hangen prachtige, vijfarmige kroonluch-
ters. Er hangen er drie stuks te pronken met de namen van de schenkers 
erin gegraveerd.

De kronen dateren uit het jaar 1909 en zijn geschonken door: H. H. Beels 
uit Heemstede, Jhr. Mr. P. Teding van Berkhout en zijn echtgenote I. van 
Lennep en door Jhr. H. J. Deutz van Lennep en zijn echtgenote  I. Teding 
van Berkhout, Mr. D. E. van Lennep en zijn echtgenote I. Backer. Mr. D.E. 
van Lennep was ook burgemeester van Heemstede.

Opmerkelijk Heemstede

Haarlem – De COVID-19-pandemie 
zorgde niet alleen voor een negatief 
reisadvies, 1,5 meter afstand, de 
mondkapjesplicht en de sluiting van 
niet-essentiële winkels, maar ook 
voor veel minder verkeer op wegen 
over de hele wereld. Ook in Neder-
land werd het sinds maart 2020 een 
stuk rustiger op de weg, iets wat we 
nog niet eerder hadden gezien. De 
COVID-19-maatregelen zorgden 
ervoor dat er nauwelijks fi les waren 
en dat vooral in de spitsuren de extra 
reistijd afnam – in Haarlem was dat 
een daling van 22 procent verge-
leken met 2019.
Toch staat Haarlem op nummer één 
in de Nederlandse ranglijst van 
de TomTom Traffi  c Index. Dit bete-
kent dat hier de meeste vertragingen 
op de weg waren in 2020. De Noord-
Hollandse stad neemt het stokje over 
van Leiden in deze lijst en wordt 
gevolgd door Den Haag, Nijmegen 
en Leiden.

Door drukte op de weg duurde een 
gemiddelde autorit in Haarlem een 
kwart langer dan wanneer er geen 
verkeer op de weg zou zijn. Dit bete-
kent dat automobilisten bijna 8 
minuten langer deden over een rit 
van een half uur.

Vergeleken met 2019 is dat een 
daling van 7 procent. In de spits was 
de extra reistijd bijna elf minuten bij 
een rit van een half uur. Gemiddeld 
stonden automobilisten in Haarlem 
vorig jaar 80 uur (3 dagen en 8 uur) 
langer stil in het verkeer tijdens de 
spits, bijna een dag (23 uur) minder 
dan in 2019.

Meest drukke en rustige dagen
Voor de coronacrisis stond de auto-
mobilist in Haarlem het langst in de 
fi le op dinsdag 21 januari. Een autorit 
van een half uur duurde op die dag 
bijna 17 minuten langer. De reden 
hiervoor was een technische storing 

en een spoedreparatie in de Velser-
tunnel. Verschillende wegen, zoals de 
A208 van Haarlem naar Velsen, ston-
den muurvast. Tijdens de coronacrisis 
was vrijdag 31 juli de drukste dag, 
met een extra reistijd van bijna 16 
minuten op een autorit van een half 
uur. Door de tropische temperaturen 
stonden er die dag lange fi les naar 
Zandvoort en Bloemendaal aan Zee.

De rustigste dag voor COVID-19 was 
zondag 9 februari. Op die dag kregen 
weggebruikers het advies om niet de 
weg op te gaan vanwege storm 
Chiara. De meest rustige dagen 
tijdens COVID-19 waren 29 maart en 
27 december. 29 maart was de eerste 
zondag na de persconferentie van 23 
maart waarin de ‘intelligente lock-
down’ werd aangekondigd. Er werd 
dringend verzocht om thuis te 
blijven. Ook op de zondag na kerst, 
27 december, was het extra rustig op 
de weg.

Ondanks corona is Haarlem de stad 
met de meeste wegvertragingen

Heemstede - De politie heeft een 
onderzoek ingesteld naar de bero-
ving van twee minderjarige jongens 
in Heemstede. Dit gebeurde vrijdag-
avond 15 januari rond 22.30 uur. 

Vrijdagavond werden vier minderja-
rige jongens belaagd en twee van 
hen werden beroofd bij het tussen-
straatje Binnendoor bij de Blekers-
vaartweg en de Binnenweg, nabij 
Domino’s Pizza.

Toen het tweetal daar met twee 
vrienden stonden, kwamen vanaf de 
Binnenweg meerdere onbekende 
daders op de fi ets dreigend op hen 
af. Zij dwongen de jongens om 
spullen af te staan.
Na de beroving fi etsten de daders 
weg over de Binnenweg in de rich-
ting van de Bronsteeweg.

Direct na de melding is de politie op 
zoek gegaan naar de daders. Deze 
werden helaas niet meer aange-
troff en. De daders droegen donkerk-
leurige jassen en hadden een capu-
chon op hun hoofd. Allen droegen 
een mondkapje. Geschat wordt dat 
zij 15 – 17 jaar oud zijn. Deze daders 
fi etsten weg over de Binnenweg in 
de richting van de Bronsteeweg.

De recherche heeft een onderzoek 
ingesteld en komt graag in contact 
met mensen die informatie hebben 
over deze daders. Getuigen worden 
verzocht zich te melden bij de politie 
via tel.nr. 0900-8844. Anoniem 
melding doen of informatie delen 
kan via tel.nr. 0800-7000. Het zaak-
nummer is 2021010262.

Bron: Politie.nl.

Beroving van twee minderjarige 
jongens op de Binnendoor
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Heemstede/Regio -Afgelopen 
vrijdag is het vaccineren van oude-
renzorgmedewerkers in Zuid-Kenne-
merland gestart. De komende perio-
de krijgen ook de Kennemerhart 
medewerkers hun eerste vaccinatie. 
In aanloop naar de eerste prik is 
Kennemerhart blij verrast door het 
grote animo onder zorgmedewerkers 
om een vaccinatie te halen. 
 
Kennemerhart onderschrijft, hoewel 
de vaccinatie vrijwillig is, het belang 
hiervan. Wanneer genoeg mensen 
zijn gevaccineerd, kan corona niet 
meer ongecontroleerd om zich heen 
grijpen en zijn er minder maatre-
gelen nodig om ervoor te zorgen dat 
het virus zich niet verspreidt.
Na een interne rondvraag blijkt de 

vaccinatiebereidheid van medewer-
kers van Kennemerhart hoog. 

Degenen die geen vaccinatie halen 
zijn bijvoorbeeld zwanger of hebben 
recentelijk Covid-19 gehad, of een 
enkeling daargelaten. De zorgmede-
werkers halen de prik niet alleen voor 
zichzelf maar ook ter bescherming 
van hun cliënten.
De hoge vaccinatiebereidheid zie je 
niet enkel terug bij Kennemerhart, 
maar ook landelijk. De GGD GHOR 
rapporteerde vorige week dat binnen 
5 dagen bijna alle 408.000 tijdsloten 
volgeboekt waren voor een 
vaccinatie-afspraak.  
 
Kennemerhart kijkt ook uit naar de 
start van het vaccineren van de 

cliënten in verpleeghuizen, want dit 
is een belangrijke stap in de aanpak 
van het coronavirus. De langdurige 
zorg heeft zwaar te lijden onder 
corona. Het vaccineren van zowel 
hun medewerkers als de bewoners is 
een enorme stap vooruit en biedt 
hoop.  
 
Ondanks corona gebeuren er geluk-
kig ook mooie dingen. De afgelopen 
tijd hebben ze bij Kennemerhart 
bijzondere initiatieven mogen zien. 
Er was een speciaal bezoek van de 
CliniClowns aan cliënten van de 
thuiszorg, verse zelfgemaakte wafels 
werden bezorgd voor de Molenburg 
medewerkers en de bewoners van 
Overspaarne werden getrakteerd op 
een saxofoonconcert.

Start coronavaccinatie zorg-
medewerkers Kennemerhart

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Eindelijk werpen de 
maatregelen heel langzaam hun 
vruchten af. Landelijk neemt het 
aantal positief geteste personen af, al 
is het volgens het RIVM nog steeds 
veel te hoog. Het R-getal waarmee 
wordt aangegeven hoeveel mensen 
er door een persoon die besmet is 
besmet kunnen worden, ligt net 
onder de 1. Op zich positief want het 
getal lag lang boven de 1. Angst 
bestaat voor de mutatie van het virus 
dat vanuit het Verenigd Koninkrijk, 
Zuid-Afrika en Brazilië naar Europe is 
gekomen. Het vaccin zou wel tegen 
deze variant helpen. Zoals u reeds op 
de voorpagina heeft kunnen lezen, is 
op vrijdag 15 januari de enorme 

vaccinatiestraat van de GGD Kenne-
merland op Schiphol geopend. Een 
medewerkster van het Reinaldahuis 
in Haarlem was de eerste die een prik 
kreeg. Heemstede zag het aantal 
besmette personen deze week terug-
lopen naar 31, waar het getal een 
week eerder nog boven de 50 lag. Er 
werd 1 inwoner opgenomen in het 
ziekenhuis. De controle van het riool-
water op virusdeeltjes was tussen 4 
en 10 januari nog erg hoog, al zal dat 
de komende tijd afnemen en gelijke 
tred houden met de afname van het 
aantal positief geteste inwoners. 

Mocht er een avondklok volgen als 
aanvulling op de huidige maatre-
gelen is dat niet leuk, alhoewel ook 
daar de samenleving overheen komt.

Corona in Heemstede week 2

INGEZONDEN COLUMN GGD

De derde maandag van januari staat 
in onze kalender bekend als blue 
Monday. Een dag waarop de meeste 
mensen zich treurig, neerslachtig of 
weemoedig zouden voelen. De 
goede voornemens zijn alweer mis- 
lukt, de dagen donker en koud en 
de vakanties nog ver weg. Met daar- 
bij de maandag als symbool voor de 
moeizame overgang van het wee-
kend naar een nieuwe lange werk-
week. Geen dag om vrolijk van te 
worden dus, dit jaar misschien wel 
meer dan ooit. Na bijna een jaar 
coronacrisis is het echter goed om de 
mentale gesteldheid van ons land 
tegen het licht te houden. 
Begin december publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een 
rapport over hoe Nederlanders zich houden onder (toen) acht maanden 
corona. Daarin wordt in eerste instantie de weerbaarheid geroemd, maar 
is wel duidelijk dat onder dit oppervlak de somberheid groeiende is. De 
veerkracht is niet onbegrensd. In gesprekken met collega’s, vrienden en 
buren neemt de moedeloosheid ook zienderogen toe. Zorgen over de 
nieuwe zeer besmettelijke variant en de onophoudelijke discussie over 
het tempo van vaccineren dragen bij aan een verdere versombering. 
Doordat deze situatie nu al enige tijd duurt, bestaat het risico dat kortdu-
rende depressies chronisch worden. En dan wordt het zorgwekkend. Dat 
ziet zich bevestigd in het signaal dat wordt opgepakt dat er meer 
meldingen komen over mensen met verward gedrag in combinatie met 
suïcidale uitingen of –pogingen. Dit is opvallend anders dan de vorige 
jaren. Het is diep verdrietig dat mensen door de huidige omstandigheden 
zich depressief voelen en geen uitzicht meer zien op herstel. De crisis 
slaat ook op dit punt diepe groeven. Daar zullen we met elkaar oog voor 
moeten hebben, het gesprek over willen aangaan of hulp moeten willen 
aanbieden.
Focus op het licht aan het einde van de tunnel dat dichterbij komt met 
elke vaccinatie. Of zoals het treffend is verwoord in het prachtige filosofi-
sche boek ‘De Jongen, de mol, de vos en het paard’. Hierin vraagt de mol 
aan de jongen ‘Heb jij liever een halfvol of een halfleeg glas?’. Waarop de 
jongen antwoordt: ‘Ik ben al blij dat ik een glas heb.” Maar overtuig jezelf 
er niet van dat je sombere gevoelens in je eentje moet overwinnen. Praat 
erover, privé of met professionals. We doen dit samen.   
Voor hulp bij suïcidale gedachten kunt u 24/7 gratis en anoniem bellen 
met het telefoonnummer 113.

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Blue Monday

Bert van de Velden. Foto: aange-

leverd door GGD Kennemerland.

Heemstede/Regio - Afgelopen week 
(7 t/m 13 januari) zijn er 8.615 testen 
afgenomen. Daarvan waren 815 uit-
slagen positief (9,9%).
GGD Kennemerland benadrukt dat 
het belangrijk is dat inwoners zich 
ook bij milde klachten laten testen. Er 
is voldoende testcapaciteit en de 
doorlooptijd tot de uitslag is sterk 
afgenomen. Inwoners met klachten 
kunnen op de XL-teststraat bij 

Schiphol en bij de Expo in Vijfhuizen 
terecht voor een sneltest.
De afgelopen week zag GGD het 
aantal inwoners dat zich laat testen 
afnemen. Daarom is hier de komen-
de week veel aandacht voor. De 
medisch verantwoordelijke arts van 
de teststraten roept inwoners uit de 
regio deze week op om zich bij milde 
klachten vooral te laten testen.
Bron: GGD Kennemerland.

Wekelijkse corona-update GGD

Heemstede - Wat blijft WIJ Heem-
stede doen aan activiteiten/diens 
tijdens de lockdown?  
• 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. Tel: 023-548 38 28. 
• Het Eethuis in de Luifel: is geopend 
voor het afhalen en/of bezorgen van 
maaltijden voor inwoners van Heem- 
stede. 
• Telefooncirkels van activiteiten/
cursussen e.d.: zijn waar mogelijk 
door sociaal werkers met ondersteu-
ning van vrijwilligers en docenten 
weer opgestart. 
• Dienstverlening Plein1: Plein1 is 
telefonisch bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 09.00 - 13.00 uur.
Tel: 023-528 85 10. 
• Maatschappelijk werk: Klantge-
sprekken vinden zoveel mogelijk 
telefonisch digitaal plaats. Klantge-
sprekken maatschappelijk werk 
kunnen eventueel plaatsvinden op 
de Luifel. Huisbezoeken kunnen in 
hoge uitzondering en op basis van 
inschatting van de maatschappelijk 
werker. Contactgegevens maatschap- 
pelijk werk: maatschappelijkwerk@
wijheemstede.nl, tel: 023-205 08 89. 
Bereikbaar van maandag t/m donder- 
dag van 09.00 - 12.00 uur. 
• Activiteiten voor ouderen in Plein1: 
De Sociëteit en de Ko-Bus koffie gaan 
door. Ouderen worden uitgenodigd 

door de sociaal werker. Daadwerke-
lijke bevestiging van opgave vooraf-
gaand aan de activiteit bij de sociaal 
werker is verplicht. 
• Ko Bus vervoer voor ouderen: t.b.v. 
cliënten dagbesteding Kennemer-
hart, Pleinhart gaat door.
• Vrijwillig vervoer: alleen medische 
ritten (niet corona gerelateerd) gaan 
door.  
• Computerhulp: gaat door bij nood. 
• Klussenhulp: gaat door bij nood. 
• Administratieve thuishulp: er wor- 
den geen nieuwe aanvragen aange-
nomen. Bestaande afspraken kunnen 
doorgang vinden.  
• Formulierenbrigade: Gaat door met 
een vooraf gemaakte afspraak op 
maandagmiddag. Afspraak vindt 
plaats bij Plein1.  
• 80-jarigen Huisbezoek: kan door-
gang vinden als de corona maatre-
gelen gehandhaafd kunnen worden. 
• Vrijwillige inzet: WeHelpen/het Vrij-
willigerspunt zijn digitaal beschik-
baar voor het aanbieden van hulp en 
het aanvragen van hulp via de mail 
heemstede@wehelpen.nl of telefo-

nisch 023-548 38 24. Het Vrijwilligers-
punt is digitaal beschikbaar. 
• VoorleesExpress: zowel voorlezen 
thuis als voorlezen bij de Luifel gaat 
door (1 op 1 kind / vrijwilliger / 1 
ouder). Er worden tijdelijk geen 
nieuwe trajecten opgestart. 
• De Open avonden Bewustwording 
van Jan Oostenbrink: worden ver- 
schoven tot na de lockdown. 

De locaties van WIJ Heemstede de 
Luifel en de Molenwerf sluiten voor 
alle overige activiteiten en dienstver-
lening zowel van WIJ Heemstede zelf 
als wanneer er gebruik wordt ge- 
maakt door externen. Openstelling is 
alleen voor bovengenoemde activi-
teiten en dienstverlening bij intern 
en externen. 

WIJ Heemstede is er voor álle inwo-
ners van Heemstede. Heeft u in deze 
tijd hulp nodig, wat voor hulp ook, 
dan kunt u ons bellen en kijken we 
samen wat we voor u kunnen doen. 
Als u hulp nodig heeft, laat u het dan 
alstublieft aan ons weten.

Welke activiteiten/diensten gaan door 
tijdens lockdown bij WIJ Heemstede?

Heemstede - Iedere dinsdag en 
donderdag van 15-17 uur is er de 
Skateboard & Sport Hangout bij het 
skatepleintje op Sportpark Groenen-
daal. Die mag in deze tijd wel door-
gaan voor jeugd van 7 t/m 17 jaar. De 
leeftijdsgroep 13 t/m 17 jaar houdt 
zich aan 1,5 meter afstand. Er is geen 

toegang voor bezoekers van 18 jaar 
en ouder.

Met droog weer, kun je daar lekker 
skateboarden, een balletje trappen 
of een ander spel doen. Geen skate-
board? Geen probleem, er zijn er 
genoeg aanwezig.

Geen zin in skaten? Geen probleem, 
trap of gooi een balletje? De auto zit 
vol met sport- en spelmateriaal.
Verzamelen vanaf 15:00/15:10 uur bij 
de entree aan de Sportparklaan 
rechts naast de sporthal.
Opgeven is verplicht en kan via 
plexat@wijheemstede.nl.

Skateboard & Sport Hangout gaat wel door
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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 lockdown-
periode om?

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Naast vooral de horeca 
en evenementenbranche is het 
bekend dat ook winkeliers worden 
getroffen door de lockdown. De 
Heemsteder bezoekt wekelijks een 
aantal winkeliers, instellingen of 
clubs om te zien hoe zij zich door de 
crisis slaan.  

Bij Kaptein schoenen en lederwaren 
is inventief blijven zo goed en zo 
kwaad als dat kan het devies. Het 
bedrijf bestaat al 57 jaar in Heem-
stede en heeft daardoor een groot 
bestand aan vaste klanten opge-
bouwd. Het jarenlange vakmanschap 
wordt door de klanten gewaardeerd.  
De trouwe klanten laten Kaptein, 
onder deze zware tijden, niet alleen 
staan. Met regelmaat melden zij zich 
om toch een paar schoenen of een 
ander artikel aan te schaffen.  

Mariska Kaptein heeft bedacht dat 
klanten in de etalage een deel van de 
collectie kunnen zien. De prijs staat 
erbij en in het rood een nummer. 
Gewoon even bellen of mailen naar 
de zaak en het rode nummertje 
doorgeven. Mariska en haar staf 
brengen het gevraagde dan thuis. 
Eventueel meerdere modellen, zodat 
thuis een keuze gemaakt kan wor- 
den. Mochten er aanpassingen nodig 
zijn, dan wordt dat in eigen beheer 
gedaan. De service gaat ver en niets 
is te veel. 

Uiteindelijk slaagt men altijd. Mocht 
het artikel onverhoopt niet in voor-
raad zijn, dan is het altijd te bestellen. 
Kaptein staat bekend om de hoge 
kwaliteit van de artikelen: of dat nu 
een koffer, handtas, rugzak of ge- 
woon simpele sloffen zijn. Gerenom-
meerde merken zoals Van Bommel, 
Gabor, Samsonite, Gigi Fratelli, 
Mutsaerts of Mephisto worden al 
sinds jaar en dag gevoerd. Op de 
website van Kaptein schoenen en 
lederwaren is al het moois te bekij- 
ken.  

Speciaal voor mensen met ‘moeilijke 
voeten’ zijn er bijvoorbeeld extra 
brede schoenen of kunnen steun-
zolen het lopen veraangenamen. Aan 
het bedrijf is een podoloog verbon-
den die desgewenst een grondig 
onderzoek van de voeten kan doen 
en adviseren welk schoeisel geschikt 
is. Alle schoenen in de etalage zijn 
afgeprijsd dat levert de klant een 
mooi voordeel op in deze treurige 
tijd.  

Het is de moeite waard om eens op 
de website (kapteinshop.nl) te kijken 
of er iets van uw gading bij zit. 
Mariska Kaptein en haar team staan 
al in de startblokken om, zodra dat 
weer mag, de deuren open te zetten 
zodat u binnen het uitgebreide 
assortiment kunt bekijken.
Voor contact/bestellen bel: 
023-5286745 of mail:
info@schoenenkaptein.nl.

Kaptein luxe schoenen en leder-
waren houdt service op niveau

Een greep uit de fraaie schoenencollectie. 

Voorzijde winkel Kaptein. Foto’s: Eric van Westerloo.

Door Mirjam Goossens

Heemstede –  Sinds vijf weken zijn 
de winkels gesloten en de vraag is 
hoe het met al die ondernemers gaat 
nu ze de cruciale feestperiode 
hebben moeten missen, normaal 
gesproken een tijd van topdrukte in 
de winkelstraat. Zoals de onderne-
mers in de modebranche. “Het was 
wel even wennen”, zegt Monique 
Reijnen van De Lord Mannenmode. 
“Ik dacht: oké, zo voelt het dus als je 
wel wilt, maar niet kunt werken. Maar 
al snel hebben mijn dochter en ik 
geschakeld naar het ‘To go-concept’, 
via Facebook en Instagram bestellen 
en thuisbezorgen.”

De eigenares was aanvankelijk scep-
tisch of deze manier van shoppen 
zou aanslaan bij haar klanten, maar 
het blijkt een doorslaand succes.” Via 
hun nieuwsbrief zijn klanten op de 
hoogte gebracht van de alternatieve 
wijze om kleding aan te schaffen. En 
hoewel de behoefte aan een nieuwe 
outfit in de eerste maanden van de 
coronacrisis afnam -  velen werken 
thuis en de sociale gelegenheden 
zijn beperkt – is de vraag inmiddels 
toegenomen. Reijnen is blij met de 
bereidheid om lokaal te kopen. 
”Ondanks de mogelijkheid om online 
te shoppen is men bijzonder loyaal”, 
constateert Reijnen. ”Ik hoor het ook 
van collega-ondernemers, de men- 
sen kijken eerst of ze in Heemstede 
terecht kunnen, juist om de winke-
liers overeind te houden.” 

De eigenares van De Lord beseft dat 
zij enkele voordelen heeft ten op- 
zichte van andere winkels. “In de 
eerste plaats ben ik gevestigd naast 
de Heemsteedse Apotheek en tegen-
over het Kruidvat, twee locaties die 
open blijven. En verder zijn mannen 
de fijnste klanten voor een mode-
zaak, ze weten namelijk precies wat 

ze willen en ik speel daarop in.” 
Nu de feestdagen voorbij zijn is de 
sale begonnen en staan de laatste 
kledingstukken op de sociale media 
en in de etalage met maten en 
prijzen erbij. “Wij brengen een aantal 
van de gewenste kledingstukken per 
scooter, fiets of auto aan de deur, 
zodat de heren thuis kunnen passen. 
Voor de aangekochte artikelen sturen 
we daarna een tikkie.”

Ondanks de omzetdaling houdt 

Reijnen het vertrouwen dat er op den 
duur weer volop gewinkeld kan 
worden en zij de schade wellicht kan 
inhalen.
“We moeten wel realistisch zijn, want 
als we Duitsland gaan volgen, blijven 
we tot eind maart gesloten. De 
zomercollectie ligt dan inmiddels in 
de winkel en dus gaan we met veel 
plezier door met deze manier van 
bezorgen.”

Informatie: delordmannenmode.nl. 

De Lord brengt mannenmode aan huis

Bezorging met de scooter. 

Heemstede - De lockdown duurt 
nog zeker een aantal weken. Velen 
werken thuis, kinderen volgen online 
lessen en ouderen hebben helaas 
veel minder bewegingsruimte. 

Kortom: we zitten te veel en bewe-
gen te weinig. “Belangrijk is dat je 
lichaam in vorm blijft. Blijf bewegen 
en doe dan iets dat je zelf leuk vindt, 
want dat motiveert.” Dat zegt Enno 
Aerts van Lopers Company by Enno. 
”Iedereen zou elke dag minimaal 30 
minuten moeten bewegen. Ook al is 
het buiten koud en vroeg donker, 
doe dagelijks een wandeling, ga een 
stuk fietsen of hardlopen. Doe het 
alleen of gezellig met een ander, 
want dat mag. Met twee personen 
mag je buiten zijn.”  

“Bij Lopers Company by Enno gaan 
de hardlooptrainingen gewoon 
door”, vervolgt Enno.“Binnen de 
huidige regels natuurlijk. Dat wil 
zeggen, elke trainer mag aan twee 
lopers training geven. Door meer 

trainingen te geven dan normaal 
komt iedereen toch aan zijn trekken. 
Daarnaast leveren we met name 
hardloopschoenen op bestelling, 
waarbij we ook een loopanalyse 
doen.”  

 Op de site van Lopers Company by 
Enno, loperscompanyheemstede.nl, 
is alle info daarover te vinden.

Enno’s motto in deze tijd is: “Zorg 
goed voor jezelf, blijf bewegen!”     

Verhoog je weerstand en blijf bewegen

Blijven bewegen is belangrijk. Foto: aangeleverd door Lopers Company by Enno.
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KEN UW BOS

Door Trudy Vink

Het is gedaan met de 
rust!

“Na lange jaren kwam 
er een prins en hoorde 
hoe een oude man ver- 
telde van die doorn- 
haag, hoe daar een 
paleis achter moest 
zijn, en in dat paleis een wondermooie prinses, Doorn-
roosje genaamd.” (uit sprookjes van Grimm).

In het noordelijke bos is een groot omheind gebied. 
Een enkel bordje wijst erop dat het een natuurherstel-
gebied is. Het ziet eruit als de tuin rond het paleis van 
Doornroosje door de vele braamstruiken die er al jaren 
ongehinderd groeien. Geen mensen, geen honden en 
geen Hooglanders die de natuur verstoren.

Aan alle rust is nu een einde gekomen. Gewapend met 
grote elektrische heggenscharen banen boswachters 
Rogier en Kees zich als prinsen een weg door het door-
nenwoud. Ook enkele bomen worden geveld om 
ruimte te maken voor andere soorten die in de verdruk-
king kwamen. In het bos vinden de boswachters geen 
paleis; maar net buiten het omheinde gebied staat wel 
een sprookjesachtig Heksenhuisje. Doornroosje is 
helaas in geen velden of wegen te zien, laat staan in het 
bos.

We zouden de boswachters willen vragen waarom het 
gebied omheind werd en hoelang geleden dat werd 
gedaan. Hoe heeft de natuur zich ontwikkeld in al die 
jaren en hebben ze er nou echt een rijkere natuur 
aangetroffen? Wat gaat er verder met dit gebied 
gebeuren? Blijft het ook in de komende tijd een proef-
tuin voor natuurherstel? Meer hierover een volgende 
keer.     

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.

info@wandelbosgroenendaal.nl.
www.wandelbosGroenendaal.nl. 

De boswachter als de prins van 
Doornroosje

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Heemstede - Home Instead Thuis-
service heeft een overeenkomst 
gesloten met Zilveren Kruis voor het 
bieden van ondersteuning aan man-
telzorgers met een aanvullende ver-
zekering vanaf 2 sterren. Dit betekent 
dat de zorgprofessionals van Home 
Instead sinds 1 januari hun brede 
kennis, ervaring en ondersteuning 
beschikbaar stellen aan mantelzor-
gers die vanaf 2 sterren aanvullend 
verzekerd zijn bij de deze 
zorgverzekeraar.
“Bijzonder is dat een mantelzorger 
op basis van de eigen aanvullende 
verzekering een beroep kan doen op 
de diensten van Home Instead voor 
zijn of haar vader, moeder of partner 
met een zorgbehoefte,” aldus Nicole 
Wilkes-Kindt, directeur van Home 
Instead Nederland. Dit geldt ook 
voor een groot aantal gemeenten die 
collectieve afspraken hebben 

gemaakt met Zilveren Kruis. Mede 
door corona raken veel mantelzor-
gers nog zwaar-der belast in de zorg 
voor een kwetsbare naaste. “Met de 
inzet van mantel- 
zorgondersteuning kan het stokje 
tijdelijk worden overgenomen, om 
even tot rust te komen en het te 
kunnen blijven volhouden” vertelt 
Wilkes-Kindt. 

Mantelzorgers die aanvullend vanaf 
2 sterren verzekerd zijn kunnen 
rechtstreeks contact opnemen met 
een zorgcoach van Zilveren Kruis, 
zonder zorgindicatie of verwijzing 
van de huisarts. Per mantelzorger is 
96 tot 144 uren op jaarbasis beschik-
baar. Opknippen in losse uren is 
mogelijk. Home Instead Thuisservice 
levert al een aantal jaren gecontrac-
teerde Wmo- en Wlz-zorg in Neder-
land vanuit 42 zelfstandige regio’s. 

De zorg wordt verleend door CARE-
Givers, geschoolde professionals die 
individuele begeleiding, praktische 
ondersteuning tot en met persoon-
lijke verzorging kunnen bieden. Zij 
zijn getraind in het omgaan met 
mensen met dementie, vanuit de 
visie dat de ondersteuning persoon-
lijk en betrokken kan zijn. De mantel-
zorgers kunnen 24 uur per dag een 
beroep doen op een supportteam als 
er vragen zijn over de inhoud van de 
zorg of over de planning.

Het supportteam helpt de mantel-
zorger ook bij vragen over regelge-
ving of bijvoorbeeld extra zorgbe-
hoefte in de toekomst. De klantcoör-
dinatoren hebben een hbo-achter- 
grond (zorg of welzijn). Zij treden op 
als gesprekspartner voor de betrok-
ken mantelzorgers en zorgprofes- 
sionals. 

Home Instead Thuisservice Home 
Instead Thuisservice is een erkende 
niet-medische thuiszorgverlener 
voor senioren. Home Instead Thuis-
service maakt onderdeel uit van 
Home Instead Senior Care, ’s werelds 
grootste dienstverlener op dit gebied 

en actief lid van the World Dementia 
Council. Home Instead Thuisservice 
in Nederland is een sterk groeiende 
organisatie met vestigingen in 42 
regio’s, van waaruit 2.200 CAREGivers 
maandelijks meer dan 110.000 uur 
dienstverlening aan senioren leveren.

Home Instead biedt ondersteuning aan 
mantelzorgers verzekerd bij Zilveren Kruis

Nagels lakken. Foto: aangeleverd door Home Instead.

Driehuis -Het Ichthus Lyceum op de 
Wolff en Dekenlaan 1 in Driehuis is 
een moderne school voor havo, athe-
neum en gymnasium, met een er- 
kend Technasium, waar leren en ont-
wikkelen centraal staan. Als je nu in 
groep 8 zit en een middelbare school 
moet gaan kiezen is het best lastig 
als je niet naar een open dag kan 
gaan om de sfeer van de school te 
proeven. Terwijl dat juist heel belang-
rijk is bij het maken van een goede 
keuze. Bij het Ichthus Lyceum heb- 
ben ze daar wat op gevonden.

Brugklascoördinator Annet Remmers- 
waal vertelt: “Gelukkig hebben we 
vóór de lockdown al heel wat leer-
lingen ontvangen voor kennisma-
kingslessen. Voor de kennismakings-
lessen die nu helaas fysiek niet door 
kunnen gaan verzorgen we een 
passende online variant, zodat alle 
leerlingen de mogelijkheid hebben 
om de sfeer en de lessen op onze 
school te ervaren. Om ook ouders die 
kans te geven, kunnen zij nu via onze 
website een ‘virtuele tour’ door het 
gebouw maken. Via deze tour maken 
we het mogelijk om door het hele 
gebouw te ‘lopen’. Je kunt foto- en 
filmmateriaal bekijken van verschil-

lende vakken en kennismaken met 
een aantal andere activiteiten. Zo is 
er in de theaterzaal een clip te zien 
uit ‘Grease’, de laatste musical van de 
Ichthus Musical Groep en kun je in de 
Technasiumlokalen bekijken hoe het 
er tijdens de lessen en projecten aan 
toe gaat.”

De open dag op 13 februari gaat 
gewoon door, maar natuurlijk wél 
online. Annet Remmerswaal: “Onze 
website staat op 13 februari volledig 
in het teken van de open dag. Het is 
dan mogelijk om onze vloggende 
leerlingen en docenten live door de 
school te volgen. Ook komen er 
informatiefilmpjes online en is er de 
mogelijkheid voor het stellen van 
vragen aan docenten. Natuurlijk 
ontvangen we het liefst iedereen 
gewoon bij ons op school, maar ik 
ben ervan overtuigd dat we ouders 
en leerlingen met dit programma 
een uitstekend alternatief bieden.”

Op 28 januari is er een online infor-
matieavond voor ouders van groep 8 
leerlingen.
Ga naar: www.ichthuslyceum.nl/
aanmelden-informatieavond/ om je 
hiervoor in te schrijven.

Van virtuele tour tot online 
open dag bij het Ichtus Lyceum

Scholieren van het Ichtus Lyceum. Foto: Marielle Coster.
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtube-kanaal 
van de Adventskerk: 
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com.

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 24 jan. 10.00 uur. Spreker: 
Freek Prins. Reservering verplicht.
www.rafael-nehemia.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 24 januari, 10.00 uur, ds. P. 
Terpstra. De diensten zijn online te 
volgen via YouTube en 
kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl.

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag  24 januari, ds. G.H. Fre-
drikze (Harderwijk). Vieringen zijn 
alleen online via www.pkntref-
punt.nl, klik op Actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 21 januari om 09.00 
uur: Eucharistieviering. Voorganger 
Pastor R. Verhaegh. Zondag 24 
januari om 10.00 uur: Eucharistie-
viering. Voorganger Pastor R. 
Verhaegh. Reserveren verplicht: 
hbavo.aanmeldenvieringen@
gmail.com.
Of: 023-5280504.
www.parochiesklaverblad.nl.

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 20 januari, 10 uur, Hart 
voor Ouderen.
Saturday 23 January, 5 P.M., Mass 
in English, father Tristan Perez.
Zondag 24 januari, 10 uur, hoog-
mis, pater Tristan Perez. Zondag-
avond 24 januari, 18.45uur: H. Lof.
Doordeweekse vieringen:
dinsdagmorgen 9 uur,
woensdagmorgen 10 uur.
Voor elke viering is reserveren ver-
plicht. 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 24 januari om 10u.
Ds. Dirk Jorissen. De diensten kunt 
u volgen via de link www.kerkom-
roep.nl/#/kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl.

KERKDIENSTEN

Heemstede/Regio - Ook in Kenne-
merland zijn alle boekhandels actief. 
In Haarlem de Kennemer boek-
handel, De Vries van Stockum, Athe-
naeum, in Santpoort-Noord Boek-
handel Bredero en in Heemstede 
Boekhandel Blokker. 

De boekhandels hebben het zwaar, 
door de wekenlange lockdown na 
een al heel moeilijk jaar. Ze mogen 
niet open of zelfs maar een afhaal-
loket aan de deur bemannen. Nu het 
duidelijk is dat de lockdown nog 
weken langer zal duren, is het on- 
zeker of elke boekhandel in staat is 
na de lockdown nog open te gaan. 
Nog te bestaan, te overleven. De 
campagne koppelt daarom bewust-
wording over de ernst van de situatie 
aan praktische informatievoorziening 
over de mogelijkheden om lokaal te 
bestellen.  

 Arno Koek van boekhandelBlokker: 
“Het is uniek dat het boekenvak zo 
goed kan samenwerken en dat uitge-
vers, schrijvers en de grote organisa-
ties in het vak ons ondersteunen. Dat 
is echt hartverwarmend. Tel daarbij 
de vele vrijwilligers op die op lokaal 
niveau de boeken bezorgen.Gewel- 
dig. Toch denken vele mensen: de 
boekhandel is dicht en ik kan daar 
niet bestellen. Dat is dus onzin. Al 
deze genoemde boekhandels heb- 
ben een eigen website en daar kun je 
bestellen. Als je voor online kiest, 
kies dan voor jouw boekhandel.” 
 
Kijk op de website van je boekhan-
del, mail, bel en bestel. Koop je 
cadeaus voor het hele jaar vooruit of 
koop een boek dat je zelf al een tijd 
graag wilt hebben. Wacht niet met je 
nieuwe boeken aanschaffen tot je 
weer in de boekhandel kunt snuf-

felen tussen de titels. Koop nú een 
boek en steun je boekhandel.  
   
Ook al is de winkel gesloten, boeken 
bestellen kan via de website: 
www.boekhandelblokker.nl. 
Voor vragen of boekentips: gebruik 
de telefoon, e-mail of WhatsApp 
06-18336320. Boekhandel Blokker 
bezorgt aan huis.

Boekhandel Blokker doet mee met 
campagne ‘Steun je lokale boekhandel’

INGEZONDEN POLITIEK

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dat de regering gevraagd 
en ongevraagd adviseert, slaat de plank volledig mis inzake het advies 
voor biomassa. Na het advies begin 2020 over de huidige (en nu blijkt 
peperdure en ineffectieve) aanpak om alle woningen van het aardgas af 
te halen, is het PBL vorige week met het advies gekomen om toch vooral 
door te gaan met biomassa. Zelfs tot ná 2030. Anders wordt het “van het 
gas af” gaan een probleem. 
Een biomassacentrale wordt vooral gevoed met gft-afval en hout. De 
gedachte bij biomassa is dat de CO2 die vrijkomt weer wordt opgenomen 
door aangroeiend bos of ander organisch materiaal. Hierdoor krijgt het 
het label ‘hernieuwbaar’. Hoewel ons wordt verteld dat dit alleen afge-
storven bomen zijn, blijkt nu dat ook (oer)bossen in Noord-Amerika en in 
de Baltische Staten worden gekapt en vanuit daar worden verscheept of 
vervoerd naar ons land. Bij de verbranding komt bovendien twee maal 
zoveel CO2 uitstoot vrij als bij gas. Aan de biomassa industrie is door de 
regering voor de komende 20 jaar €14 miljard subsidie toegezegd. Onbe-
grijpelijk dus dat het PBL met dit advies komt. 
  
Er zijn toch genoeg maatregelen waarbij we ons subsidiegeld in kunnen 
steken:  
Ten eerste kunnen we zoveel mogelijk huizen via subsidie laten isoleren. 
Daarna vooral de bewoners overhalen om op hun woning zonnepanelen 
te laten plaatsen. Er ontstaat een win-win situatie omdat deze opwekking 
de energienota voor de consument zal verlagen.  
Stop onmiddellijk met het plaatsen van windmolens, vooral op zee. Nu al 
is bekend dat (zout) zeewater binnen 15 á 20 jaar de fundering van de 
windmolens met erosie zal aantasten en er op zee een kerkhof aan 
verroeste palen zal ontstaan. Bovendien is de ontwikkeling in de windmo-
lentechniek eindig.  
Bouw een (of meerdere) kerncentrales. Borssele, na renovatie, kan zelfs in 
de jaren ná 2030 ruim 3.500 MW opwekken, gelijk aan 3000 windmolens. 
De nieuwe (kleinere) kerncentrales kunnen bijvoorbeeld beiden een 
vermogen van 1.500 MW hebben en kosten ieder ongeveer €7 miljard. 

Kernenergie is volgens EPZ een van de meest klimaatneutrale bronnen 
die ingezet moet worden om aan  toenemende en stabiele elektriciteits-
behoefte te kunnen voldoen. Voor kernafval zijn prima oplossingen 
denkbaar. 

Mijn slotconclusie: wie tegen kernenergie is, geeft geen barst om het 
klimaat. 
 
B. van der Bruggen, Heemstede

Het PBL is de weg kwijt 

Heemstede - Tijdens de lockdown 
kunnen peuters wel lekker buiten 
sporten. Buiten sporten is goed voor 
de gezondheid en weerstand. Samen 
activiteiten doen geeft de peuters 
een veilig gevoel, dat de sociaal 
emotionele band versterkt. Door de 
spelletjes bevordert Sportfever o.a. 
het evenwichtsgevoel en de oog- en 
handcoördinatie. Hierdoor leren de 
kinderen bijvoorbeeld een bal 
vangen of overgooien. Sportfever is 
gevestigd aan de Sportparklaan 10 in 
Heemstede.
Meer informatie op:
ww.sportfever.nl.

Wintergames van Sportfever

Lekker buiten sporten. Foto: aangeleverd door Sportfever.

Regio – MuseumTV heeft door het 
hele land al verschillende provincies 
gefilmd en nu gaat project Noord-
Holland van start. Het online plat-
form gaat zich uitbreiden met mini-
documentaires van tien Noord-
Hollandse musea. Deze online 
mogelijkheden voor een museumbe-
zoek komen extra gelegen in tijden 
waarin culturele instellingen zwaar 
lijden onder verplichte coronaslui-
tingen. Veel musea hebben zelf alter-
natieve museumbezoeken opgestart, 
zoals digitale tentoonstellingen en 
360-graden-tours, maar niet elke 
instelling kan dit zelf verwezenlijken. 
Daarom MuseumTV de missie om 
ook kleine musea een online portaal 
te bieden door korte documentaires 
te maken over de musea en diens 
collecties. 
MuseumTV gaat een bezoek brengen 
aan tien musea die verspreid zijn 
over de provincie Noord-Holland. 
Van de noordelijkste punt tot de 
zuidelijke uithoek en alles daar-
tussen. Dit wordt een aanvulling op 
de 31 video’s die al zijn opgenomen 
in Noord-Holland. Samen met Muse-
umTV, Provincie Noord-Holland, het 
Prins Bernhard Cultuurfonds en de 
musea zullen de nieuwe video’s voor 
exposure door het hele land zorgen, 
zodat van heinde en verre de musea 
uit Noord-Holland gezien zullen 
worden. De hoop voor musea is dat 
de bezoekersaantallen weer gestaag 
toenemen, zodra dat mogelijk is.

MuseumTV komt naar Noord-Holland

Ovale Zaal in Teylers Museum Haarlem. Foto: Bart Jonker.
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Het lichtspel van zon, bomen en Hageveld geeft een bijzondere sfeer weer

Koepel van Hageveld.

Haarlem - Haarlem-eet.nl is een initi-
atief van een groep enthousiaste 
horecaondernemers die de toren-
hoge kosten van eten bestelsites zat 
zijn. De initiatiefnemers willen de 
horecasector weer leuk, gezond en 
bewust maken.

Stef van Campen, zelf woonachtig in 
Heemstede, zet zich in als business 
development manager voor Haarlem- 
eet.nl. Inmiddels zijn meer dan 70 
restaurants aangesloten. 

“Met Haarlem-eet.nl rekenen wij 
vaste lage kosten. Zo weten de hore-
caondernemers waar ze aan toe zijn 
en verdienen ze een eerlijke boter-
ham!’’, aldus Stef. “Voor de consu-
ment heeft dit natuurlijk ook voor-
delen. Zo bieden de restaurants op 
Haarlem-eet.nl betere kwaliteit, leuke 
acties en lagere prijzen.”

“Samen met dit lokale platform 
proberen wij het hoofd boven water 
te houden in deze zware tijden. En 
dat lukt alleen als de eindconsument 
overstapt naar het platform. Wij 
vertrouwen op Haarlem-eet.nl, ze 

steken veel energie in promotie en 
stimuleren ons om leuke acties te 
bedenken voor onze klanten. Hele-
maal top dus!”, aldus een aange-
sloten horecaondernemer.

Marco Uitendaal, eigenaar van 
Pannenkoekenhuis De Konijnenberg, 
is direct bij de lancering al overge-
stapt op Haarlem-eet.nl. “Het plat-
form heeft een sympathieke en 
lokale uitstraling. Wij bedienen al 
sinds de eerste lockdown onze 
gasten met de mogelijkheid om 
online te bestellen. Het bestellen is 
eenvoudig en de app is gebruiks-
vriendelijk”, aldus Marco Uitendaal.

Ken jij een restaurant dat nog niet 
meedoet met Haarlem-eet.nl? Tip 
deze dan nu zodat hij/zij zich koste-
loos kan aanmelden.

Volg Haarlem-eet.nl op Facebook en 
Instagram voor de nieuwste updates 
en kortingsacties. Schrijf je via de 
website in voor de nieuwsbrief, pak 
€5,00 euro korting en ontvang weke-
lijks leuke acties en grote kortingen 
in je mailbox!

Online bestellen bij diverse horecaondernemers via Haarlem-eet.nl

De Konijnenberg is één van de restaurants die is aangesloten. Foto: aangeleverd door Haarlem-eet.nl.

Door Bart Jonker 

Heemstede - Erop uit tijdens de lockdown? Een zonnige winterse wandeling doet goed en is gezond. En wandelen kun 
je nu eenmaal goed in Heemstede. Wandelen bevordert bovendien de hersenactiviteit. Vrijdag 8 januari was een fraaie 
zonnige winterdag na de vele regen van de dagen ervoor.
Daarom een heerlijke wandeling op ietwat drassig Meermond en Hageveld voor wat frisse lucht en het strekken van 
de beentjes. Dat leverde fraaie en spectaculaire plaatjes op. Ganzen in de wei die het aardig naar hun zin hebben. 
En prachtige doorkijkjes door de grillige kale bomen met het lichtspel van de winterzon geven Hageveld een heel 
apart gezicht. Kijk eens hoe mooi Heemstede is!

Rondje Meermond en Hageveld

Uitzicht vanaf Meermond. Ganzen hebben het naar hun zin in de wei. Links op de achtergrond de Apenrots. Foto’s: Bart Jonker.

Grillig Hageveld.
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Regio - Woningzoekenden in Zuid-
Kennemerland en IJmond kunnen 
sinds november 2018 in één systeem 
zoeken naar corporatiewoningen in 
beide regio’s. Acht woningcorpora-
ties bundelden hun aanbod in Mijn-
Woonservice.nl. Om te zien wat deze 
samenwerking oplevert voor 
woningzoekenden, corporaties en 
gemeenten, vond onlangs een uitge-
breide evaluatie plaats. Hieruit blijkt 
dat inwoners nu gemakkelijker 
verhuizen binnen de regio. Boven-
dien hebben zij keuze uit een gevari-
eerder aanbod. Afgelopen 
donderdag 14 januari ontvingen alle 
gemeenten in de regio het evaluatie-

rapport. De corporatiewoningen in 
de regio’s Zuid-Kennemerland en 
IJmond werden voorheen verdeeld 
via drie systemen. Sinds 27 
november 2018 is de nieuwe website 
MijnWoonservice.nl voor de regio 
IJmond/ZuidKennemerland actief. 
De samenwerkende corporaties met 
woningvoorraad in de regio bieden 
hun sociale huurwoningen hierop 
aan. Uit de evaluatie blijkt dat 
woningzoekenden nu over de 
grenzen van de gemeenten en de 
voormalige regio’s heen reageren.  
Woningzoekenden hebben in 2019 
wel steeds meer inschrijftijd nodig 
om een woning te vinden. De oplo-

pende inschrijftijd is een landelijke 
trend als gevolg van een toene-
mende druk op de woningmarkt. 
Daarnaast signaleert het onderzoeks-
rapport dat de inschrijftijden in 
Beverwijk en Velsen extra zijn opge-
lopen. Door de overgangsregeling 
die daar geldt, hebben inwoners wel 
minder inschrijftijd nodig om in hun 
eigen gemeente te blijven wonen 
dan inwoners van andere gemeenten 
in de regio. Voor woningzoekenden 
is het gemakkelijker en goedkoper 
dat zij tegenwoordig in de regio 
maar één inschrijving nodig hebben 
om naar een sociale huurwoning te 
zoeken.

Meer gemak met mijn woonservice.nl GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

 

 

 

 

 

 

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder 
Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

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

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 twee kabaaltjen 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

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor 
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:  
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onder-
werp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een 
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.

5

Vogelenzang - In verband met coro-
nabeperkingen is ook het repaircafé 
al verschillende keren helaas 
gesloten en het is nog onduidelijk 
wanneer het weer open kan.
Omdat er toch regelmatig verzoekjes 
binnenkomen voor reparaties waar-
voor men moeilijk elders terecht kan, 
zijn enkele medewerkers bereid om 
kleine reparaties bij hen thuis uit te 
voeren. Dit geldt ook voor bijoute-
rieën en klein naaiwerk. Hiervoor 
brengt u het voorwerp zelf naar de 
reparateur en haalt u het weer op, 
tenzij hij /zij zelf aangeeft dat u erop 
kunt wachten. Er wordt wel een 
donatie verwacht.
Een andere mogelijkheid is dat 
iemand bij u aan huis komt als het 

onderwerp niet verplaatst kan wor- 
den.
Enkele voorbeelden van verzoeken 
die ingewilligd kunnen worden zijn: 
lamp vervangen aan het plafond, 
losse fitting herstellen, lamp op- 
hangen, stekker aanzetten, een schil-
derij o.i.d. ophangen, piepende 
scharnieren, diverse kleine reparaties 
waarvoor u het product niet zelf naar 
de reparateur kunt brengen, hulp bij 
iets verplaatsen of even een ‘derde 
hand’ vragen.
Ingeval van twijfel kunt u het repair-
café altijd benaderen met uw ver-
zoek. Er is ook een computerdeskun-
dige die met kleine reparaties of 
advies kan helpen.
Voor een bijdrage bij bezoek aan huis 

wordt minimaal 5 euro gevraagd en 
indien de reparateur kosten moet 
maken betaalt u de kostprijs en 
eventuele benzinekosten voor als de 
locatie wat verder weg is. Een eerlijke 
bijdrage wordt verwacht dat in ver-
houding met het werk en de bestede 
tijd is.
Opbrengsten komen ten goede aan 
Dorpshuis Vogelenzang, de thuis-
basis van het repaircafe.

U kunt het repaircafé met een 
verzoek benaderen op repaircafevo-
gelenzang@yahoo.com of 
06-53561413 waarna geprobeerd 
wordt een afspraak te regelen. Het 
repaircafé stuurt u graag vooraf de 
voorwaarden en huisregels toe.

Repaircafé Vogelenzang tijdens de lockdown

Heemstede/Regio – Zorgbalans is 
door het ministerie van VWS uitgeno-
digd om als één van de eerste zorg-
organisaties in Nederland versneld te 
starten met de vaccinatie van bewo-
ners van verpleeghuizen. Dat bete-
kent dat de bewoners van haar 
woonzorglocaties deze week hun 
eerste vaccinatie krijgen en drie 
weken later de tweede.

Gelet op het advies van de Gezond-
heidsraad om de meest kwetsbare 
mensen het eerst te vaccineren, is 
het ministerie van VWS gestart met 
deze pilot. De langdurige zorg is hard 
getroffen door het coronavirus.

Waarom deze pilot?
Door eerder te starten bij een aantal 
zorgorganisaties, wordt ervaring 
opgedaan die benut kan worden bij 
de verdere uitvoering van de vacci-
natiestrategie voor de genoemde 
doelgroep van kwetsbare mensen. 
Zorgbalans is als grote zorgorgani-
satie met meerdere locaties voor 
deze pilot uitgenodigd. De bedoeling 
is dat het ministerie van VWS een 
spoedig vervolg kan geven aan deze 
vroege start en daarmee bevordert 
dat de gehele groep bewoners in de 
langdurige zorg zo spoedig mogelijk 
wordt gevaccineerd.

Voorwaarden voor de pilot
Uiteraard zijn er voor de zorgorgani-
saties voorwaarden verbonden aan 
de deelname. Zo moet een arts van 
de zorgorganisatie de regie voeren 
over de behandeling en het medisch 

dossier van de bewoner. In het geval 
van Zorgbalans worden de bewoners 
gevaccineerd onder de verantwoor-
delijkheid van de Specialisten Oude-
rengeneeskunde die werken bij 
Zorgbalans.
Deze artsen beoordelen per bewoner 
of er redenen zijn om de vaccinatie 
(nog) niet te geven, bijvoorbeeld 
omdat iemand zeer recent het coro-
navirus heeft doorgemaakt. Deze 
bewoners ontvangen de vaccinatie 
in een later stadium.

Mobiel vaccinatieteam
Binnen Zorgbalans wordt op dit 
moment een mobiel vaccinatieteam 
opgezet onder leiding van een van 
de Specialisten Ouderengenees- 
kunde.

Dit mobiele vaccinatieteam met 
ervaren verpleegkundigen zal 
komende week langs de woonzor-
glocaties van Zorgbalans rijden en de 
bewoners in hun eigen woonomge-
ving vaccineren.

Zorgbalans werkt mee aan pilot 
van versnelde coronavaccinatie

Foto: Bigstock.

Heemstede - Op de Cruquiusweg 
heeft zaterdagavond 16 januari 
omstreeks 21.30 uur een beroving 
plaatsgevonden. Drie jonge jongens 
moesten geld en goederen afstaan 
aan drie dreigende verdachten. 
Nadat de slachtoffers hun goederen 
af hebben moeten geven, moesten 
twee van hen ook nog onder dwang 
naar de Binnenweg om geld te 
pinnen van hun bankrekening. 
 
De politie stelt een onderzoek in en 
is op zoek naar getuigen van het 
voorval en de verplaatsingen. De vijf 
jongens hebben zich met vijf fietsen 
verplaatst en waren ongeveer 21.45 
uur op de Binnenweg bij de pinap-
paraten van de ING- en Rabobank. 
Met name een ouder stel was in de 
buurt van de ING-bank, de politie 

roept hen op zich te melden via 
0900-8844. Ook andere getuigen zijn 
van harte welkom, net als eventuele 
beelden van de verplaatsingen 
tussen de Cruquiusweg en 
Binnen-weg.

Beelden van dashcams uit die buurt 
op dat tijdstip kunnen ook de politie 
behulpzaam zijn bij het oplossen van 
het misdrijf. U kunt ze uploaden via 
www.politie.nl/aangifte-of-melding-
doen/meldformulier.
html?sid=0f8b93ba-6023-4a27-9e37-
7527ed419e9e onder vermelding 
van 2021011134. 
De jongens hebben aangifte gedaan 
en hen wordt slachtofferhulp 
aangeboden.

Bron: Politie.nl.

Drie oudere jongens beroven 
drie jongetjes op Cruquiusweg
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Het molentje in Groenendaal. Foto: Marianne Wever. Het Haventje in wit getooid. Foto: Harry Opheikens.

Olivia en Isabel Sombezki hebben een mooie sneeuwpop gemaakt op de Jan van den Bergstraat. Foto: Desiree Scheeper.

Door Bart Jonker

Heemstede – Afgelopen zaterdag 16 januari vielen de eerste sneeuwvlokken 
in Heemstede. Nog niet heel veel, maar er dwarrelede genoeg naar beneden 
om Heemstede al in een witte mantel te hullen.
Kinderen konden natuurlijk niet wachten op de sneeuwpret en gingen snel 
naar buiten. De eerste sneeuwballen naar elkaar vlogen al gauw door de lucht. 
Even een aangename afwisseling dan alleen maar thuisblijven in de corona-
lockdown. Ook werden tuinen en straten al versierd met ware kunststukjes in 
de vorm van sneeuwpoppen.  
De sneeuw zorgde voor een vredig gezicht in ons dorp, al was het voor korte 
duur. De volgende dag was alles weer verdwenen als ‘sneeuw voor de zon’. 
In ieder geval leverde de witte pracht fraaie plaatjes op, die we op de redactie 
van onze lezers mochten ontvangen.

Heemstede trekt eventjes witte mantel aan

Wit Wilhelminaplein. Foto: Bart Jonker.

Alles werd bedekt onder een wit laagje. Foto: Bart Jonker.



Detroit is de bakermat van de Amerikaanse auto-industrie, be-
ter bekend als  ‘Motor Town’. Uit eerbetoon voor de stad Detroit, 
waar zijn wortels liggen, trekt Gordy de naam Motor Town sa-
men tot Motown, de nieuwe naam voor zijn platenlabel. Gordy 
ziet in de naam Motown alles waar Detroit voor staat, de soul-
volle mensen in de stad waar hij opgroeide. Niet wetende dat zijn 
platenlabel een onuitwisbare stempel zou gaan drukken. Mo-
town werd het succesverhaal van de twintigste eeuw, met een 
geheel eigen soulgeluid en een muziekstijl die de wereld verover-
de, etnische verschillen overbrugde en mensen verenigde. We-
reldwijd werd Motown het muzikale successymbool van kracht, 
verbroedering, culturele verandering en onderdeel van de Ameri-
kaanse droom. Nu 62 jaar later, schrijft het platenlabel 180 num-
mer 1-hits wereldwijd op zijn conto, van pop tot hiphop, waar-
van de invloed tot op de dag van vandaag voelbaar is. Met een 
indrukwekkende lijst van artiesten, aangevoerd door: Diana Ross  
& the Supremes, Marvin Gaye, Gladys Knight and the Pips, Mi-
chael Jackson & the Jackson 5, Stevie Wonder, The Temptations, 
Smokey Robinson & The Miracles, the Four Tops, Lionel Richie & 
the Commodores en nog vele anderen. Enkele Motown-arties-
ten belichten we hier.

Diana Ross & the Supremes
Een van de succesvolste boegbeelden van Motown waren Dia-
na Ross & the Supremes, die aanvankelijk The Supremes heetten. 
The Supremes begonnen rond 1959 als kwartet met de naam  
The Primettes. Met oprichtster Florence Ballard, Mary Wilson, 
Betty McGlown en Diana Ross, allen opgegroeid in Detroit. Tij-
dens deze periode zongen de dames meestal in clubs en op ta-
lentenjachten. Diana Ross vroeg aan haar vroegere buurjongen 
Smokey Robinson (ook uit Gordy’s artiestenstal) of de groep au-
ditie mocht doen bij Motown. Berry Gordy vond de dames toen 
nog te jong en liet ze achtergrondzang doen en klappen voor on-
der meer Marvin Gaye en Mary Wells. Uiteindelijk kregen ze in 
1961 een contract en de naam The Primettes werd veranderd in 
The Supremes. Aanvankelijk bleef succes uit. In 1963 gingen the 
Supremes als trio verder, bestaande uit Ballard, Wilson en Ross. In 
1964 kregen zij het nummer ‘Where did our love go’ toebedeeld, 
dat geweigerd was door The Marvelettes. Diana Ross werd toen 
de leadzangeres. De grootste successen behaalde de groep in 
de jaren 1964-1969. Het op de voorgrond plaatsen van Diana 
Ross door Berry Gordy (ze hadden een relatie met elkaar) zorg-
de voor wrijving met de andere zangeressen. Diana Ross verliet 
de groep voor een succesvolle solocarrière in 1970. De groep The 
Supremes zelf bleef in verschillende samenstellingen bestaan tot 
in 1977, maar grote successen bleven verder uit.

Marvin Gaye
Marvin Gaye was een domineeszoon. Hij was getrouwd met An-
na, de zuster van platenbaas Berry Gordy. Hij had zijn eerste hit 
in 1962 met ‘Stubborn Kind of Fellow’. Gaye groeide in de jaren 
60 uit tot de populairste zanger uit de Motown-stal, met vele so-
lo-hits als ‘I heard it through the grapevine’ en ‘Abraham, Martin 
and John’. Daarnaast nam hij succesvolle duetten op met enkele 

zangeressen van het Motown- label, te weten Mary Wells en Kim 
Weston (‘It takes two’). Met zowel Mary Wells als Kim Weston 
boterde het echter niet zo. Marvin Gaye werd daarom gekoppeld 
aan de jonge zangeres Tammi Terrell (‘Ain’t no mountain high 
enough’ en ‘You’re all I need to get by’), waarmee hij een broer/
zus relatie had. Tammi Terrell overleed echter op het hoogtepunt 
van hun roem in 1970 aan de gevolgen van een hersentumor, 
waardoor de samenwerking abrupt eindigde. Marvin Gaye is de 
dood van Tammi Terrell nooit helemaal te boven gekomen. Een 
turbulente periode van drugs, overspel en wisselend succes volg-
de gedurende de jaren 70. In 1982 scoorde hij weer wereldwijd 
een grote hit met ‘Sexual healing’. Marvin Gaye werd in 1984 na 
een knallende ruzie door zijn vader doodgeschoten.

Wat is het geheim van Motown?
Het succes zat niet alleen in de artiesten, maar zat enerzijds voor-
al in de vastberadenheid, de durf en de gedrevenheid van platen-
baas Berry Gordy zelf, thans 91 jaar. Als voormalig arbeider aan 
de lopende band was hij verantwoordelijk voor de kwaliteitscon-
trole in de Lincoln-Mercury autofabriek. Zijn oog voor kwaliteit 
implementeerde hij in zijn eigen platenmaatschappij, de drijfveer 
voor het grote succes van Motown. Zelf zei hij ooit daarover: “Ie-
dere dag zag ik hoe van een metalen frame aan de ene kant een 
spiksplinternieuwe auto aan de andere kant van de band rolde. 
Ik dacht: ‘Wat een goed idee!’ Die lijn moet ik aanhouden in het 
maken van mijn muziek.”

Daarnaast liggen ijzersterke songwriters ten grondslag aan het 
Motown-succes. Berry Gordy  wist al snel zeer succesvolle song-
writers aan zijn label te binden, zoals het trio Brian Holland/La-
mont Dozier/Eddie Holland. Dit songwriterstrio schreef onder 
meer grote hits voor Diana Ross & The Supremes als “Where did 
our love go’, ‘Baby Love’, ‘You can’t hurry love’, ‘Stop: in the na-
me of love’ en ‘You Keep Me Hangin’on’. Voor onder meer de 
doorbraak van  the Four tops schreven zij de hit ‘I’ll be there’. 
Ook Smokey Robinson, die samen optrad met zijn groep ‘The 
Miracles’, was een verdienstelijk songwriter voor Motown. In 
1966 tekende het jonge talentvolle componistenechtpaar Niko-
las Ashford en Valerie Simpson tevens bij Motown. Zij zijn verant-
woordelijk voor vele klassieke Motown-hits als ‘Ain’t no moun-
tain high enough’ (aanvankelijk uitgevoerd als duet door Tam-
mi Terrell en Marvin Gaye, later solo uitgevoerd door Diana Ross) 
‘You’re All I Need to Get By’ (Tammi Terrell & Marvin Gaye). Voor 
Diana Ross componeerden zij o.a. ‘Reach out and touch’ en ‘The 
boss’. Zelf hadden Ashford & Simpson een grote hit met ‘Solid’ 
in 1984. Nikolas Ashford overleed in 2011. Al deze songwriters 
zorgden er voortdurend voor dat er kwalitatief sterke songs ‘van 
de lopende Motown-band rolden’ en grote hits werden.   

Bart Jonker

(Diverse bronnen: o.a. The Motown Museum, foto’s: BigStock, 
foto Supremes van CD-cover, foto Tammi Terrell en Marvin Gay 
uit video ‘Ain’t no mountain high enough’).

Detroit 1959. Berry Gordy, een Afro-Amerikaanse songwriter en een man vol 
idealen en ideeën, richt op die bewuste 12de januari van dat jaar een platen-
label op. Met een lening van 800 dollar op zak verstrekt door zijn familie.

Het legendarische 
succes van Motown 

Pluswijzer
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van

de Pluswijzer en hierin adverteren?
Neem dan gerust contact op via: verkoop@heemsteder.nl.

The Supremes (v.l.n.r): Mary Wilson, Diana Ross en Florence Ballard.

Tammi Terrell (links) en Marvin Gaye (rechts).

Diana Ross.Gladys Knight.

Smokey Robinson.

Songwriter Valerie Simpson.
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Castricum - Natuurbeschermingsor-
ganisatie Duinbehoud heeft een 
bezwaar tegen recreatie- en horeca-
bebouwing op het strand van 
Castricum ingetrokken nu de strand-
huisjes verder van de duinvoet zullen 
worden geplaatst. Strandpaviljoen-
exploitant Richard Groot heeft 
bovendien een vindingrijke oplos-
sing getroffen: paviljoen Deining 
wordt in hoogte verstelbaar. 
 
Duinbehoud maakte bezwaar tegen 
de strandbebouwing, omdat die 
volgens de organisatie natuurlijke 
aangroei van de duinen verstoort. 
Hangende dat bezwaar, zijn Duinbe-
houd, gemeente Castricum en 
strandpaviljoenexploitant Richard 
Groot tot een oplossing gekomen. 
Om aangroei van de duinvoet door 
verstuiving te bevorderen, zullen de 

ongeveer tweehonderd strandhuisjes 
komend zomerseizoen verder west-
waarts worden geplaats. Richard 
Groot heeft bovendien een opmerke-
lijke oplossing getroffen om stuif-
zand vrij baan te geven. Zijn jaarrond 
paviljoen Deining zal gedurende de 
wintermaanden hoger op de poten 
komen te staan. Bovendien zal het 
pand van kitesurfvereniging Sports 
at Sea, dat geen wintervergunning 
heeft, in hetzelfde bouwvlak als 
Deining worden geplaatst. Daardoor 
verdwijnt een stukje bebouwing van 
het strand en hebben de kitesurfers 
een jaarrond onderkomen.  
 
In de oorspronkelijke plannen van 
Groot zouden extra strandhuisjes 
verrijzen op de plek van Sports at 
Sea. Daartegen maakte Stichting 
Duinbehoud bezwaar. Nu álle huisjes 

verder richting vloedlijn worden 
geplaats en duinvorming minder 
wordt gehinderd door bebouwing, 
hebben de natuurbeschermers hun 
bezwaar ingetrokken. Adrie Lute, 
consulent van Duinhoud en nauw 
betrokken bij deze zaak, is gelukkig 
met de oplossing: “Duinvorming 
krijgt meer kans nu verstuiving beter 
zijn weg zal vinden. We hebben 
bovendien een principeafspraak om 
stuifschermen te plaatsen rond het 
zandplateau, waarop de strand-
huisjes komen te staan. Vindt daar 
voldoende zandaangroei plaats, dan 
kunnen de huisjes over een paar jaar 
mogelijk verder westwaarts 
opschuiven.” 
 
Voor meer informatie over Stichting 
Duinbehoud zie:
www.duinbehoud.nl.

Strandhuisjes schuiven op ter 
versterking van de duinen

Dreigende wolkenlucht op het strand van Castricum. Foto: © Ronald van Wijk.

Regio - Uw bedrijf klaar maken voor 
de energietransitie, zorgen voor een 
beter milieu en dat terwijl u uw ener-
gierekening naar beneden ziet gaan. 
Het Europese programma Ports 
Energy and Carbon Savings (PECS) 
biedt u wellicht de oplossing. Wat 
zijn voor uw organisatie de meest 
interessante opties om te verduur-
zamen, ook financieel gezien? Waar 
liggen kansen? Op 26 januari 
aanstaande krijgt u middels een 
(digitale) webinar antwoord op deze 
vragen.
Omgevingsdienst IJmond neemt 
samen met Nederlandse partners 
Hogeschool Zeeland en gemeente 
Hellevoetsluis deel aan het Europese 
project om een bijdrage te leveren 
aan een schone en duurzame 
toekomst. Deze Nederlandse part-
ners organiseren daarom het 
webinar om de lokale ondernemer, 
maar ook overheden, kennisinstel-
lingen en bestuurders mee te nemen 
in deze nieuwe inzichten. Door 
middel van workshops geven wij u 
meer informatie over middelen en 

methoden om te verduurzamen, de 
lokale energiemarkt (LEM) en ver-
duurzaming van watersporthavens. 
Meld u aan via annelies.koomansvan-
dendries@hz.nl.
Sinds 2017 werkt de Omgevings-
dienst samen met (inter)nationale 
partners uit België, Engeland, Frank-
rijk en Nederland om kennis en 
kunde over het verduurzamen van 

havens met elkaar te delen. Deel-
name aan het Interreg 2 seas-project 
heeft geleid tot het creëren van een 
lokale energiemarkt, namelijk Green-
Biz Energy. De lokale vraag en aan- 
bod naar duurzame energie worden 
samengebracht op verschillende 
bedrijventerreinen in de IJmond.
Meer informatie op:
www.greenbizenergy.nl.

Meld u aan voor webinar ‘Trias 
Energetica voor Duurzame Havens’

Noordzeekanaal. Foto: aangeleverd door Omgevingsdienst IJmond.

Bloemendaal - Met ingang van het 
komend seizoen komt Teun Beins 
(22) het eerste herenteam van Hockey- 
club Bloemendaal versterken. Teun 
Beins wilde graag een volgende stap 
maken, zowel op maatschappelijk als 
sportief gebied. De student commer-
ciële economie speelde een aantal 
jaren in Jong-Oranje en maakte in 
2019 zijn debuut in het Nederlands 
elftal. Teun Beins: “Ik denk dat ik op 
alle vlakken nog beter kan worden. 
Hoe geweldig is het om met toppers 
als Arthur van Doren te kunnen spe- 
len. Bloemendaal heeft een hecht 
team dat samen de mouwen op- 
stroopt voor een goed resultaat. Het 
was geen makkelijke keuze maar ik 
zie er echt naar uit.’ Beins speelt nu 

nog bij Oranje-Rood in Eindhoven en 
komt oorspronkelijk, net als Floris 
Wortelboer, van Push uit Breda. Beins 
speelt bij Oranje-Rood in het cen- 
trum van de verdediging, maar is ook 
sinds dit seizoen eerste cornerschut-
ter daar. Hij scoorde acht goals in de 
zeven wedstrijden van het huidige 
seizoen. 
Bestuurslid Pepijn Post van HC Bloe-
mendaal ‘We kijken heel goed naar 
de opbouw van onze selectie en dan 
is het fijn om er een jonge, sterke 
verdediger bij te hebben. Teun is een 
positieve, serieuze jongen die al de 
nodige ervaring heeft opgedaan.
We zijn heel blij met zijn komst en 
denken dat hij goed bij de groep 
past.”

Teun Beins nieuwe aanwinst voor 
Hockeyclub Bloemendaal heren 1

Teun Beins. Foto: aangeleverd door HC Bloemendaal.

Haarlem -Nu het Frans Hals Museum 
de deuren langer dicht moet 
houden, blijft het museum online 
actief om zijn publiek te inspireren. 
Daarom is de fotowedstrijd ‘Zie Jezelf 
Anders’ gestart in samenwerking met 
kunstenaar Angela Tellier. Zij daagt je 
uit om een zelfportret te maken 
zonder de nadruk te leggen op je 
gezicht. Zo ontdek je hoe je op een 
andere manier naar jezelf kunt kijken. 
De winnaar krijgt een persoonlijke 
fotoworkshop en de drie beste foto’s 
worden tentoongesteld in het 
museum. Meedoen kan tot en met 
14 februari via www.franshalsmu-
seum.nl/fotowedstrijd.

Maak een zelfportret zonder 
nadruk op je gezicht
“Van onze huismeester Frans Hals is 
slechts een enkel zelfportret breder 
erkend. Het zit verscholen in een 
groepsportret van schutters, de 
17de-eeuwse burgerwacht. Ik hoop 
dat de portretten van deelnemers 
aan de wedstrijd even spannend en 
mysterieus zijn als die geheimzin-
nige, geschilderde selfie van Hals”, 
stelt Ann Demeester, directeur van 
het Frans Hals Museum. Kijken naar 
kunst maar vooral ook er zelf actief 

mee bezig zijn, traint het creatief 
denken en aanpassingsvermogen. 
Dat zijn eigenschappen die goed van 
pas komen in tijden van lockdown. 
Wanneer je een foto van jezelf maakt 
zonder de focus op je gezicht te 
leggen, moet je op zoek naar andere 
manieren om jouw persoonlijkheid 
vast te leggen. Zo leer je niet alleen 
anders te kijken naar jezelf, maar ook 
naar de wereld om je heen.
 
Jouw foto in het museum
Met de fotowedstrijd biedt het Frans 
Hals Museum iedereen, van jong tot 
oud, een kans om hun foto tentoon-
gesteld te zien in het museum. De 
jury bestaat uit museumdirecteur 
Ann Demeester, kunstenaar Angela 
Tellier en Kirsten, 12 jaar oud en lid 
van de Haarlemse Kinderraad. Zij 
beoordelen alle inzendingen op 
originaliteit, verhaal, techniek en 
plezier. De top-3 krijgt een ereplaats 
in Studio F, de plek midden in het 
museum waar bezoekers zelf aan de 
slag kunnen zodra het museum weer 
geopend is. De hoofdprijs is een 
persoonlijke fotoworkshop van 
kunstenaar Angela Tellier in de 
nieuwe coronaproof workshopruimte 
Studio H.

Fotowedstrijd Frans Hals 
Museum tijdens lockdown



Veel overheidsorganisaties, zoals ministeries, 
waterschappen, provincies, gemeentes en het 
UWV gebruiken uw gegevens. Het is belangrijk 

dat die gegevens kloppen. Als er een fout in 
de registratie staat, moet deze snel worden 
hersteld. Het nieuwe Meldpunt Fouten in 
Overheidsregistraties (MFO) kan hierbij helpen.

Wie een fout wil laten oplossen, meldt dit bij 
de organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat 
niet, bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij 
welke organisatie iemand moet zijn. Daarom 
is er nu het MFO. Het MFO is onderdeel van de 
Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens (RvIG).

Kijk voor meer informatie op rvig.nl/mfo en op 
Rijksoverheid.nl.
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Adresgegevens
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

Heemstede

Heemstede

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

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Start meldpunt overheidsregistraties 

Op zoek naar 
Klein Geluk
Op zoek naar Klein Geluk in deze periode. 
Wat betekent dat voor u? Wat stemt u 
positief of waar haalt u energie uit in deze 
tijd? In de campagne Klein Geluk delen 
wij verhalen en geluksmomenten van 
en voor Heemstedenaren. Heeft u een 
bijzonder verhaal, een mooi initiatief of een 
geluksmoment dat u wilt delen? Stuur uw 
verhaal naar kleingeluk@heemstede.nl of ga 
naar heemstede.nl/kleingeluk.

Chatspreekuren 
CJG Heemstede
Bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) 
Heemstede kunt u terecht met vragen over 
gezondheid, opgroeien en opvoeden. Het CJG 
Heemstede is gestart met chatspreekuren. 
Heeft u een vraag, dan kunt u nu ook anoniem 
chatten met het CJG. De live chat is 2x per 
week mogelijk via cjgheemstede.nl. 

Chatten met een CJG-coach
•	 maandag	van	15.30	tot	16.30	uur
•	 donderdag	van	9.00	tot	10.00	uur	

Voor wie?
•	 kinderen	van	11	jaar	of	ouder	die	

bijvoorbeeld vragen hebben die niet 
besproken kunnen worden met vrienden 
en/of ouders

•	 ouders	met	vragen	over	opvoeden	of	het	
gedrag van je kind

Kijk voor meer informatie op cjgheemstede.nl.

Het Julius Röntgenpad, ook wel Jaagpad 
genoemd, is op dit moment afgesloten 
vanwege de herinrichting van het 

terrein rondom de 2 nieuwe woontorens 
(Spaarnelicht). Naar verwachting zijn de 
werkzaamheden rond maart klaar.

Heemstede

Heemstede

Heemstede

De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
digitale raadsvergadering op 28 januari 2021 
om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd 
deze digitale vergadering te volgen via 
gemeentebestuur.heemstede.nl.

Op de agenda
•	 Vaststellen	agenda	

Bespreekpunten
•	 Beschikbaar	stellen	krediet	uitbreiding	

basisschool De Evenaar
•	 Participatiebedrijf	Zuid- ennemerland

Hamerpunten
•	 Wensen	en	bedenkingen	deelname	

Werkgeversvereniging Samenwerkende 
Veiligheidsregio’s

•	 anhouden	huidige	samenstelling	van	
de Adviescommissie voor Ruimtelijke 
Kwaliteit tot het inwerking treden van de 
Omgevingswet

Overige punten
•	 ekenkamerrapport	Sturing	op	

Duurzaamheidsdoelstellingen’
•	 Bespreeknotitie	 ijdelijke	wet	maatregelen	

COVID-19
•	 ijst	van	ingekomen	stukken	

raadsvergadering van 28 januari 2021
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt 
u de stukken waarover de raad besluit. 
Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgri 		e	via	 023 	548	56	46	of	per	e-mail	
raadsgriffi  er@heemstede.nl

Vergadering 
gemeenteraad 
28 januari 2021

Tijdelijke afsluiting Julius Röntgenpad
Alles over 

wegwerkzaamheden?
Kijk op 

www.heemstede.nl/werkaandeweg

Heemstede



ACHTER HET FORNUIS

Een smaakvol genoegen uit la douce France. Heerlijk ook als voorgerecht.

Benodigdheden (4 personen):

Bereiding:
We gaan eerst het deeg maken: Meng de gezeefde bloem, met 2 eetlepels olijfolie, 
2 eieren, wat zout, peper en ev. een klein beetje water indien het deeg te droog is.
Kneed het deeg met de handen tot het elastische bal is. Laat de bal 15 minuten 
rusten. Verdeel de deegbal in tweeën en rol twee ronde dunne plakken uit met de 
deegroller. Het deeg moet redelijk dun zijn, zoals een lasagnablad. Je kunt hier-
voor ook een pastamachine gebruiken. Verwarm intussen de heteluchtoven voor 
op 200 graden C. Bestrijk een ronde ovenschaal met olijfolie door middel van een 
kwastje. Bekleed de ovenschaal met een van de plakken deeg. Houd de andere plak even apart. Zet de met deeg 
beklede ovenschaal in de oven op 180 gr. Ca. 7 minuten voorbakken.
Ondertussen gaan we de zeevruchtenvulling maken: Fruit in olijfolie, peterselie, kno� ook en de gesnipperde ui, 
met wat peper in een diepe koekenpan met deksel. Zodra de uien wat glazig worden, afblussen met cognac. Laat 
de cognac lekker inkoken en verdampen op een middelmatig vuur. Let erop dat je intussen de ovenschaal (na 7 
minuten) uit de oven haalt. Check of het deeg voorgebakken is, moet harder aanvoelen. Laat de oven zachtjes 
aanstaan, zodat deze voorverwarmd blijft. Voeg de zeevruchten toe in de koekenpan en laat deze ongeveer 10 
min. koken met gesloten deksel. Strooi het snu� e pimenton op de zeevruchten en voeg op het laatst wat koriander 
toe (let op koriander is zeer uitgesproken qua smaak, niet te veel). Voeg een beetje water toe (bij de verse 
zeevruchten), als het kooksel te droog dreigt te worden. Doe het zeevruchtenmengsel in de ovenschaal, maar 
bewaar wat van het kookvocht. Bedek de ovenschaal met de bewaarde tweede plak deeg. Verdeel wat kookvocht 
over dit deeg voor de smaak. Zet het geheel in de oven op 180 gr. totdat het deeg krokant is, direct serveren.  

Wijnsuggestie:
Een heerlijke Riesling met fruitige en droge tonen, een echte matchmaker. Vraag uw wijnhandelaar of slijter. 
Bon appetit! 

Tarte fruits de mer (zeevruchtentaart) 

achter het fornuis 

• 200 gram gezeefde bloem
• 2 eieren
• Een goede 1e persing olijfolie 
• zout en peper
•  500 gram (gewassen) zeevruchten 

(bijv. garnalen, mosselen, inktvis, 
krabsticks, coquilles),

• Een glas cognac
• 2 tenen knofl ook kleingesneden
• 1 ui fi jngesnipperd
• Peterselie grof gehakt
• Wat blaadjes verse koriander
•  Een snufj e Pimenton (Spaanse hot 

paprikapoeder)

LEZERSPOST

Hoe asociaal kun je zijn om een deel van je huisraad die je blijkbaar niet 
meer nodig hebt te dumpen in het Sorghbos aan de Burgemeester van 
Lennepweg in Heemstede. Te veel moeite om het naar de milieustraat te 
brengen zeker. Als je de moed hebt, kom je het opruimen. En laat een 
ander er niet voor opdraaien.

Mw. E. Portegies, Heemstede

Asociaal

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 
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’.

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

De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving hebben het volgende 
voertuig in onvoldoende rijtechnische staat 
aangetroffen ter hoogte van Roosje Voslaan 31:
•	 een	zilveren	Mercedes-Benz,	110	CDI	
 met kenteken 80-BD-KN.

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

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemd voertuig 
krijgt tot en met 3 februari 2021 de 
gelegenheid dit voertuig van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat het 
voertuig weer in rijtechnische staat verkeert.

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

Binnen die periode kan de eigenaar van 
het voertuig contact opnemen met bureau 
Handhaving om tegen betaling van de 
gemaakte kosten zijn voertuig terug te krijgen.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering voertuig 
Roosje Voslaan

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Binnenweg	81,	vervangen	reclame	en	

plaatsen nieuwe sealbagautomaat, 
wabonummer 768080, ontvangen 

 5 januari 2021
•	 Groenendaalse	Bos	nabij	Herenweg	16,	

het leggen van betonplaten voor de 
paardenstallen, wabonummer 767869, 
ontvangen 4 januari 2021

•	 H.W.	Mesdaglaan	34,	het	uitbreiden	van	
het woonhuis op de verdieping, vergroten 
van de kap en wijzigen voorgevel, 
wabonummer 770076, ontvangen 

 8 januari 2021
•	 Zernikelaan	31,	het	plaatsen	van	een	

dakopbouw, wabonummer 769944, 
ontvangen 7 januari 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Beatrixplantsoen	38,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 714850, verzonden 

 15 januari 2021
•	 Nicolaas	Beetslaan	9,	het	renoveren	en	

verbouwen van een vrijstaande woning, 
wabonummer 713670, verzonden 

 13 januari 2021
•	 Prinsessenhof	11,	het	plaatsen	van	een	

dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 758645, verzonden 

 15 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
•	 Franz	Schubertlaan	15,	het	uitbreiden	

van het woonhuis op de begane grond 
en eerste verdieping, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak en 

plaatsen van een overkapping/carport, 
wabonummer 760396, ontvangen 

 16 december 2020
•	 Van	’t	Hofflaan	6,	het	plaatsen	van	een	

dakopbouw, wabonummer 759807, 
ontvangen 15 december 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
•	 Von	Brucken	Focklaan	2,	brandveilig	gebruik	

Prinses Beatrixschool, wabonummer 
772326, ontvangen 13 januari 2021

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.




