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Heemstede/Regio – De Dierenpo-
litie van Heemstede, Bloemendaal en 
Zandvoort meldde afgelopen woens-
dag 21 januari op Facebook, dat er 
meldingen van ziek geworden hon- 
den waren binnengekomen. Het be- 
trof gevallen van honden die plotse-
ling ziek werden. 
Het Dierentehuis in Zandvoort be- 
vestigt dat er woensdag 21 januari 
twee honden van dezelfde eigenaar 
met ernstige, acute klachten bij 
Dierenkliniek Kenaupark in Haarlem 
zijn binnengebracht. Beide dieren 
hadden last van krampen, enorm 
kwijlen, verhoogde temperatuur en 
moeilijk ademen. De twee honden 
worden vaak samen uitgelaten in 
Aerdenhout. Het gaat om een grote, 
oudere hond en een kleintje van drie 
jaar, die ook weleens ontsnappen 
aan het toezicht van de eigenaar en 
dan bijvoorbeeld een oprit oplopen.  
 
Dierenarts Baljet denkt dat de dieren 
de stof alphachloralose hebben bin-
nengekregen, dat door bedrijven 
gebruikt wordt als muizengif. Helaas 
heeft het kleine hondje het niet over-
leefd. Met de grote hond gaat het 
inmiddels weer redelijk goed. 
 
Veel hondenbezitters waren onge-
rust en bang dat hun hond ook ver-

giftigd was. Volgens dierenarts Baljet 
zijn er voor zover hij weet bij andere 
dierenartspraktijken verder geen 
meldingen geweest. 
Een woordvoerster van de politie laat 
weten dat er weliswaar meerdere 

meldingen waren over vergiftigingen 
de afgelopen dagen, maar dat het 
ging om ’meedenktips’ van baasjes. 
Er zijn - los van de kwestie met de 
twee honden - geen andere gevallen 
bekend. Er wordt nog wel verder 

onderzoek gedaan. De oproep die de 
politie woensdag 21 januari online 
plaatste, was bedoeld om hondenbe-
zitters alert te maken met het advies 
om de hond voorlopig aangelijnd te 
houden.

Ongerustheid over meldingen 
van ziek geworden honden 

Advies: houd hond voorlopig aangelijnd. Foto: Bigstock.

Door Joke van der Zee
 
Haarlem – In diverse steden van ons 
land zijn de afgelopen dagen rellen 
uitgebroken uit onvrede over de 
coronamaatregelen van de overheid. 
Met name het instellen van de avond- 
klok lijkt als de bekende ‘druppel’ te 
hebben gewerkt. Demonstraties zijn 
dit weekend in diverse steden uitge-

mond in rellen waarbij veel schade 
viel te betreuren. Maandagavond 
was het de beurt aan Haarlem. Van 
tevoren had burgemeester Wienen 
een paar plaatsen in zijn stad, waar-
onder Schalkwijk, aangemerkt als 
plekken waar het mis kon gaan. Dit 
naar aanleiding van oproepen op 
sociale media, die insinueerden dat 
er opstootjes konden ontstaan. In 

Schalkwijk kwam het in de avond-
uren inderdaad tot ongeregeld-
heden. Twee persfotografen, die voor 
diverse media werken en bekend zijn 
in onze regio, zijn tijdens hun werk 
belaagd door relschoppers. Agressie-
velingen openden de aanval door 
hen met stenen te bekogelen. Een 
van de fotografen werd daarbij 
geraakt op zijn hoofd. De ME moest 
worden ingezet om de groepen bela-
gers te verspreiden en politieagenten 
te ontzetten.

Het ging – zo werd opgetekend – 
vooral om tientallen in zwart geklede 
jongeren. Ze stichtten brandjes, 
bekogelden de politie, staken vuur-
werk af en richtten vernielingen aan. 
Er cirkelde ook een politiehelikopter 
boven de Haarlemse wijk die ook 
boven Heemstede ook goed te horen 
was. Aanhoudingen zijn verricht en 
zo rond half twaalf keerde de rust 
weer een beetje terug in Schalkwijk.

Persfotografen belaagd tijdens 
avondklokrellen in Schalkwijk

Zandvoort – De hulpdiensten zijn 
zaterdagmiddag 23 januari in actie 
gekomen nadat er brand was uitge-
broken in een viskar aan de Boule-
vard in Zandvoort. Even voor half vijf 
was er brand uitgebroken in de kar 
aan de Boulevard Barnaart in de af- 

zuiginstallatie. De brandweer kwam 
met spoed ter plaatse.
Door het adequate optreden was de 
brand vrij snel onder controle. 
Vanwege de inzet van de brandweer 
was het �etspad langs de boulevard 
afgezet.

Brand in afzuiginstallatie van viskar

Foto: Michel van Bergen.
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Heemstede - Wederom ontving 
de redactie veel oplossingen 
voor de kruiswoordpuzzel van 
vorige week. De juiste oplossing 
was: ‘Fouten zijn kansen om iets 
te leren’.
Uit de loting van juiste oplos-
singen is Wytze Meerstra de uit-
eindelijke gelukkige winnaar 
geworden. De winnaar mag de 
goedgevulde AH-boodschap-
pentas vol biologische artikelen 
afhalen in de Albert Heijn-vesti-
ging aan de Blekersvaartweg 57 
in Heemstede en is inmiddels 
geïnformeerd.  Van harte gefeli-
citeerd met uw prijs!

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Heemstede heeft veel 
gemeente- en rijksmonumenten 
(zie website www.hv-hb.nl), 
waaronder Bronsteeweg 1 als 
rijksmonument. De opdracht-
gever was F.C.H. Hanegraat (en eerste bewoner), die in 
mei 1921 de bouwvergunning voor dit pand kreeg. 
Deze overwegend in hout uitgevoerde villa werd uit 
Canada als bouwpakket geleverd door de Amster-
damse fi rma Geraerds & Co. De montage kwam gereed 
op 25 november 1921. In 1967 is er een vrijstaande 
houten garage aan toegevoegd. (niet beschermd). Op 
de toen-foto (jaren 20/30), uit de verzameling van 
Vincent Martin, nog een groenvrije Bronsteeweg. 
F.C.M. Hanegraat was de eerste bewoner, maar op 1 
januari 1926 (adresboek Haarlem) is A. E. Reijnst de 
nieuwe bewoner. Twee jaar later weer een andere 
bewoner. In verschillende advertenties (1928-1929) 
veel naamvarianten: Wormsbechen., Warmbrecher, 
Wormsbecher, Wormbecher zonder ‘s’. 

Vanaf 1 januari 1930 staat in het adresboek van Heem-
stede ingenieur A. Visser als bewoner genoemd, in 
latere jaren ‘aannemer van baggerwerk’ (1932).  
Redelijk kort na elkaar volgen de bewoners elkaar op. 
‘Gevestigd gezinshoofd’ G. Doods wordt op 24 mei 
1935 in de Eerste Heemsteedsche Courant genoemd. 
Op 28 januari 1938 is dat oud notaris P. de Grient Dreux, 
maar op 9 maart 1938 is deze man overleden. In de 
rouwadvertentie staat o.a. dat hij ereburger van Edam 
was. 

Op 5 mei 1938 meldt de Eerste Heemsteedsche Cou-
rant een nieuw gevestigd gezinshoofd: weduwnaar Jhr. 
C.A.J. Meyer, maar op 1 januari 1940 vermeldt het 
adressenboek de Heemstede koopman J.M. Wels als 
bewoner. Ook hij woonde er niet lang. Op 11 juli 1941 
staat in het Bloemendaals Weekblad dat advocaat Mr. 
H.K. de Raaf op Bronsteeweg 1 woont. Deze familie 
bleef er lang zitten. Ze waren betrokken bij de oprich-
ting in 1947 van de Vereniging Oud Heemstede-Benne-
broek en betrokken bij veel zaken. Zo meldt de IJmui-

der krant op 25 augustus 1950 dat H.K. de Raaf en zijn 
vrouw de huurders worden van molen ‘De Slokop’ aan 
de Mooie Nel om deze te behouden, maar dat zij tevens 
het museum (??) op de Bronsteeweg 1 beheren en het 
cultuurcentrum ‘De Stompe Toren’. Ook zijn ze erg actief 
als amateurarcheologen. De vondsten zijn te bezich-
tigen op Bronsteeweg 1. Mevr. De Raaf woont in 1975 
nog op Bronsteeweg 1. Ze overleed in maart 1991. 
Op 1 januari 1993 meldt het adressenboek bewoner 
A.E. Klay op nummer 1. ‘Groene Kikker Tuinontwerp’
(M. Klay) wordt als onderneming vermeld op Bronstee-
weg 1. 

De nu-foto van Harry Opheikens is van 23 januari 2021, 
nr. 1 geheel verscholen achter veel groen. 
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 (48)

Zandvoort - Sinds eind december 
hebben we Amerikaanse Staff ord 
Dreetje in onze opvang. Hij is bij ons 
binnengekomen nadat hij was 
gekocht via Marktplaats. Thuisge-
komen bleek de hond niet overweg 
te kunnen met de aanwezige katten. 
Terwijl de verkoper had beweerd dat 
Dreetje katten gewend was.  Binnen 
zes maanden was dit al zijn derde 
eigenaar. En daar knapt natuurlijk 
geen enkele hond van op.
Door corona is de vraag naar honden 
heel erg groot; mensen hebben door 
het thuiswerken meer tijd om een 
band met de hond op te bouwen en 
natuurlijk het is fi jn om na al dat 
binnen zitten lekker met een hond 
naar buiten te gaan. Toch is Mark-
plaats niet de beste plaats om een 
hond (of ander huisdier) te kopen. 
Vaak wordt er door de verkoper niet 
doorgevraagd wat de thuissituatie is 
van de koper of wordt het gedrag 
van het dier mooier voorgesteld dan 
het eigenlijk is. Daarom maken wij 
maken ons regelmatig grote zorgen 
over het verkopen van dieren via 
Marktplaats. 

Gelukkig is Dreetje niet weer te koop 
gezet maar aan ons afgestaan.Toen 
hij binnenkwam waren zijn conditie 
en huid niet al te best. Door de 
goede zorgen van het hondenteam 
gaat hij nu met kleine stapjes vooruit. 
Door veel met de hond bezig te zijn, 
leren de verzorgers hem ook steeds 

beter kennen en weten waar ze met 
hem aan moeten werken. Dreetje 
kan niet goed met andere dieren 
overweg, maar heeft al wel geleerd 
om te wandelen met een muilkorf. 
Daarbij kan hij andere honden steeds 
beter negeren.  
We hopen dat onze ruim 15.000 (!) 
volgers op Facebook eraan kunnen 
bijdragen dat Dreetje veel aandacht 
krijgt zodat we voor hem snel een 
goede plek vinden waar hij de rest 
van zijn hondenleven kan blijven.

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

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

Hondenhandel via Marktplaats

Dreetje. Foto: aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland.

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 31 jan. 11u. In His Pres-
ence. Leiding: Rob & Yvonne. 
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 31  januari, 10u, ds. 
J.C.M. Debets. De diensten zijn 
online te volgen via YouTube en 
kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl.

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag  31 januari, ds. J.A. Berk-
heij  (Woerden). Vieringen zijn 
alleen online via www.pkntref-
punt.nl, klik op Actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Zondag 31 januari om 10u:       
Eucharistieviering. Voorganger 
Pater Diego Pildain.
Donderdag 4 februari om 9u:  
Eucharistieviering. Voorganger 
Pastor R. Verhaegh. Reserveren 
verplicht: hbavo.aanmeldenvie-
ringen@gmail.com. Of: 
023-5280504.
www.parochiesklaverblad.nl.

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 27 januari, 10u, Hart 
voor Ouderen.
Saturday 30 January, 5 P.M., Mass 
in English, father Tristan Perez.
Zondag 31 januari, 10u, Woord- 
en communieviering, pastor Ans 
Dekker. Zondagavond 31 januari 
18.45: H. Lof.
Doordeweekse vieringen:
Dinsdagmorgen 9u.
Woensdagmorgen 10u.
Voor elke viering is reserveren 
ver-plicht. Maximaal 30 kerkgan-
gers 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 31 januari  om 10u. 
Proponent W. van Stuijvenberg.
De diensten kunt u volgen via 
de link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.
nl.

KERKDIENSTEN

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

GEEN KRANT?
0251-674433
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Heemstede - Is Heemstede zo lek als 
een mandje? Een foto zegt meer dan 
1.000 woorden. 

Een warmtefoto van je huis geeft je 
inzicht in waar je huis warmte lekt. 
Zo kun je tocht bij deuren en ramen 
in beeld brengen, of kom je er dan 
toch eindelijk achter of de spouw-
muurisolatie op orde is. In Heem-
stede is het mogelijk een gratis 
warmtefoto te laten maken van de 
buitenzijde van jouw huis. Lokale 
coöperatie HeemSteeds Duurzamer 
helpt je daar graag bij.  
 
Het maken van een warmtefoto is 
behoorlijk precies werk. Het begint 
met goede weersomstandigheden. 
Dit is onder meer een temperatuur-
verschil van minimaal 12 graden 

tussen binnen en buiten, niet te 
zonnig, niet te kort na een zonsop-
gang en het liefst een grijze, koude 
ochtend.  
 
De afgelopen periode is er hard ge-
werkt aan de werving van enthousi-
aste mensen, die deel van hun tijd 
willen besteden aan het in kaart 
brengen van Heemstede. Zij hebben 
een inhoudelijke training kregen van 
Duurzaam Bouwloket en er is een 
nieuwe infraroodcamera aange-
schaft. De interesse voor een warm-
tefoto groeit, ook in Heemstede.  
HeemSteeds Duurzamer is er klaar 
voor, jij ook?  
Mail jouw NAW-gegevens en tele-
foonnummer naar:
wonen@heemsteedsduurzamer.nl en 
we plannen jouw adres in.

Waar lekt jouw huis warmte?

Warmtefoto. Foto: aangeleverd door HeemSteeds Duurzamer.

Heemstede - Het is weer tijd voor 
romantiek en poëzie. Allereerst vindt 
van 28 januari tot en met 3 februari 
de Landelijke Poëziewedstrijd 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 hartentaart 
beschikbaar voor het mooiste ge-
dicht. Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Hieronder alvast 
twee geselecteerde fraaie gedichten, 
die we op de redactie mochten 
ontvangen.

Je liefde lyrisch kenbaar maken?
Doe mee met onze poëziewedstrijd!

Liefde
Ik dacht dat ik wist wat liefde was

Ik dacht dat ik liefde gaf
’s Morgens vroeg komt hij aan

Ziet mij amper staan

Maar bij de koffi  e met een stukje 
brood,

Springt hij op m’n schoot
Na wat gapen 

En even slapen,
Heeft hij het weer gehad

En ik zie het, hij is me helemaal zat

Gaat weer naar buiten
En de rest van de dag kan ik naar 

hem fl uiten
Hij legt me helemaal in de luren

Ja, het is waar….
Ik heb een liefdesrelatie met de kat 

van de buren!

Aaltje Lasker

Je voerde mij
door het goudgloeiende land

en legde je hart
in de palm 

van mijn hand.
Het bos was mooi,

het water puur.
 

Ons korte uur
werd betoverd

door de namiddagzon
en ik kon

herkennen in je ogen
warm en blauw

dat, wat er woont
in mij

en in jou.
 

Paars en geel
blonk de hei.

En wij
een deel

van die oeroude grond
en was het

of jij
reeds lang

in mij bestond..
 

Thalia

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Op 15, 16 en 17 maart 
kunnen alle stemgerechtigden hun 
stem uitbrengen voor een vertegen-
woordiger in de Tweede Kamer. Dit is 
ook voor Heemstede van belang 
omdat +/- 55% van de inkomsten 
door het Rijk worden verstrekt. Veel 
regelingen en de daarbij behorende 
gelden komen dus uit Den Haag. Hoe 
gaat de toekomstige Tweede Kamer 
om met plannen en de bijbehorende 
gelden? 
 
Andere opzet
Door de nog heersende pandemie is 
er voor een andere opzet gekozen. 
Inwoners van 70+ kunnen per brief 
of via een volmacht stemmen. De 
groep 70+ krijgt tussen 15 februari 
en 3 maart de stempas plus uitleg 
thuisgestuurd.

Zij die persoonlijk willen stemmen, 
kunnen dat doen op 15 en 16 of 17 
maart. Daartoe zijn er stembureaus 
open, zoals het raadhuis en Plein1. 
Op 16 maart is ook de Off enbachlaan 
(Gymzaal) open. Er zijn geen stembu-
reaus in De Evenaar, De Luifel, Nico-
laas Beetsschool, de Voorwegschool 
en de Lieven de Keylaan.
De bureaus zijn coronaproef inge-
richt. Via strikte hygiënemaatregelen 
wordt een veilig stemmen gewaar-
borgd. De locaties zijn nog niet alle-
maal bekend. De locatie op uw 
stempas kan afwijken van de actuele 
locatie. Zie hiervoor de website van 
de gemeente:
www.heemstede.nl/verkiezingen. 

Kon men tot op heden twee vol-
machten inleveren, nu zijn dat er 
drie. Er rijdt een mobiel stembureau 
rond, vooral langs zorginstellingen.  

Belangrijk om te stemmen
Het is voor een ieder van belang zijn 
of haar stem uit te brengen. Doet u 
dat niet, dan gaat uw stem verloren 
en is het achteraf zinloos om te 
klagen. Het is dus goed te weten 
waarvoor de partij waarop u wilt 
stemmen in grote lijnen staat. 
Belangrijke onderwerpen op dit 
moment zijn gezondheid (de zorg), 
werk & inkomen en op plek drie het 
klimaat. Iedere stem telt en dat geldt 
voor alle partijen. Wat zeggen de 
opiniepeilers, wat zijn de stand-
punten van de partijen bij een aantal 
onderwerpen? Wie zijn de stijgers en 
dalers? Zijn er favorieten onder de 
politici? 
De snelheid van het stemmentellen 
zal sterk afhangen van de opkomst. 

Het weer is daarbij veelal een belang-
rijke factor. Alle uitgebrachte stem-
men mogen niet eerder dan op 17 
maart vanaf 21 uur worden geteld. 
Mocht het nachtwerk worden en de 
tellers oververmoeid raken, dan kan 
de burgemeester besluiten het tellen 
te staken en op 18 maart verder te 
gaan.
Op 21 december jl. sloot het 
aanmelden van de partijen. Op 1 
februari moeten alle kandidaten 
bekend zijn en dus ook alle deelne-
mende partijen. Nu staan er 89 
partijen geregistreerd. De praktijk 
leert dat er uiteindelijk veel minder 
daadwerkelijk meestrijden.

Bij de laatste verkiezingen voor de 
Tweede Kamer (2017) stonden 81 
partijen ingeschreven, waarvan er 
slechts 28 daadwerkelijk deelnamen 
aan de verkiezingen. Er kwamen 
uiteindelijk 13 partijen in de Tweede 
Kamer.

De Heemsteder gaat campagnes en 
landelijke verkiezingen belichten

Foto: Bigstock.

FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - De eerste steen van de Oude Kerk werd gelegd in 1623 
door Nicolaas Pauw, de oudste zoon van Adriaan Pauw.
In 1625 is de kerk offi  cieel in gebruik genomen en is daarna in de loop 
van de tijd weer enige keren gerestaureerd door verschillende restaura-
teurs die hun handtekeningen en initialen in de kerk hebben 
achtergelaten.

Een oud gezegde is: ‘Gekken en dwazen schrijven hun namen op deuren 
(balken) en glazen’, het bewijs van de opdracht en de uitvoering. Zo is 
Marenka op avontuur geweest naar een van de oudste handschriften en 
initialen, verborgen in de nok van de kerk en kwam ze erachter wat die-
gene heeft achtergelaten.

Opmerkelijk Heemstede
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Door Eric van Westerloo

Heemstede - Het was een macabere gewaarwording in Heem-
stede, een samenleving die door de invoering van de avond-
klok afgelopen zaterdag buiten geheel tot stilstand was 
gekomen. Er werden amper nog bewegingen in de straten van 
Heemstede waargenomen. Het was dat de straatverlichting 
bleef branden. Ook de winkeliers lieten het licht in de etalages 
maar aanstaan, anders werd het wel heel erg luguber. De ene 
supermarkt had zaterdag de deuren al rond 20.30 uur gesloten 
en andere supermarkten deden dat om 20.45 uur. Een laatste 
klant wilde nog naar binnen, want zijn horloge gaf 20.43 uur 
aan, dus liet de manager hem alsnog snel binnen. De pizzarij-
ders hadden het druk met in hun binnenzak een document dat 
ze buiten mochten zijn. Een politiewagen reed om 21.15 uur 
voorbij en de agenten zwaaiden vriendelijk naar de fotograaf. 
De wegen waren nagenoeg leeg, een paar fietsers, een ver-
dwaalde taxi en een dame op de Binnenweg.
Incidenten deden zich nauwelijks voor. Er werden afgelopen 
zaterdag zeven bekeuringen uitgedeeld en zondag drie voor 
het niet bij zich hebben van de juiste ontheffingsdocumenten. 

Zesenzeventig jaar na de oorlog maken meerdere generaties 
een avondklok mee. Onze inwoners gedroegen zich voor-
beeldig. Nog een dag of veertien volhouden maar.

De avondklok: een vreemde ervaring

Een zichtbaar verlaten Heemstede met doodstille straten. Foto’s: Eric van Westerloo.

Zelfs op de Dreef was het stil.

Uitgestorven supermarkt.

Laatste fietsers.

Lege parkeergarage.

Pizzakoeriers werken wel.

Laatste klant verlaat supermarkt.

Eenzame wandelaar.

Verlaten Herenweg.
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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 Mirjam Goossens

Heemstede –  De winkels zijn al 
enige tijd noodgedwongen gesloten, 
uitgezonderd de door de Rijksover-
heid verklaarde essentiële winkels. 
Tot die categorie behoren niet de 
modezaken waarvan er in Heem- 
stede een respectabel aantal geves-
tigd zijn. Maar als er een beeld is 
ontstaan omtrent de wijze waarop 
ondernemers met de situatie om- 
gaan, is het wel een van creativiteit 
om hun vaak trouwe klantenkring te 
bedienen. Ondernemers krijg je dus 
niet zo gauw klein, daarom zijn ze 
ooit als zelfstandige entrepreneur 
aan de slag gegaan. Modezaak Cogo-
lain Bis is zo’n adres met inkoop van 
mode-labels die vrouwen van uiteen-
lopende leeftijd tot haar klanten mag 
rekenen. 

Drie jaar geleden nam Leanne Jas-
perse modezaak Cogolain over. Aan-
vankelijk werkte zij bij Cogolain in 
het Binnendoor. Nu is ze eigenares 
van Cogolain Bis, de tweede winkel 
aan de Binnenweg en voorziet ze 
samen met oudgediende Madelon 
de dames van kledingadvies omtrent 
de diverse modemerken. 
Closed is een merk in het midden en 
hogere segment dat grote waarde-
ring heeft verworven, van oorsprong 
Duits met Italiaanse invloeden. Scan-
dinavische modemerken zijn inmid-
dels razend populair bij Nederlandse 
vrouwen, vanwege de mooie basic 
stoffen en de draagbare, maar geraf-
fineerde ontwerpen, zoals Coster 
Copenhagen, Pieszak, Kudibal, Bela- 
mi en Rosemunde. Verder te koop bij 
Cogolain Bis zijn de perfecte tops van 
Marsh Basics, het Nederlandse leer-
merk Transmission met 20 jaar erva-
ring in mode items, Emotions, Belami 
en Friedman. Ook van Nederlandse 
bodem is de kleding van Studio 
Anneloes en JcSophie. Daarnaast kun 
je bij de winkel terecht voor leuke 
accessoires en schoenmode, zoals de 

suède laarsjes van DWRS. “We miss 
you”, staat er geschreven op de web-
site en dat onderstreept Leanne van 
harte, ze zegt: “Ondanks de lockdown 
gaat de verkoop door, voorlopig via 
sociale media als Facebook en Insta-
gram en hebben wij de etalage aan-
gepast aan ‘window shopping’. Want 
onze klanten snakken naar iets 
nieuws, of willen nog scoren met een 
voordeeltje in de sale. Ze kunnen 
appen, bellen of mailen en wij 
zorgen dat het kledingstuk naar ze 
toekomt.” 

Hoe gaat de eigenares van Cogolain 
Bis om met de huidige omstandig-
heden? “Ik heb zelf de indruk dat wij 
als kleine zelfstandige winkels in 

Heemstede al goed handelden naar 
de regels: voldoende afstand be- 
waren, weinig klanten tegelijk in de 
zaak en het dragen van mondkapjes. 
Maar we houden ons nu uiteraard 
aan de nieuwste maatregelen, zoals 
de avondklok, in de hoop dat het 
straks allemaal beter gaat.” Beper-
kingen of niet, Leanne Jasperse 
focust liever op wat er nog wel mo- 
gelijk is. Dus zolang er niet gereisd 
kan worden naar het mondaine Zuid-
Franse Cogolin fleuren we de dag op 
met de damesmode van Cogolain 
Bis.
Adres: Binnenweg 184.
Telefonisch bereikbaar: 023 5471232 
en 06 13084531. 
Informatie: cogolainbis.com.

Modezaak Cogolain Bis gaat door 
via Facebook en Instagram

Leanne (links) en Madelon (rechts) van Cogolain Bis. Archieffoto: aangeleverd door 

Cogolain Bis. 

Heemstede - Vrijdag 22 januari ver-
scheen de nieuwe thriller ‘Een mees-
terstuk’ van auteur Peter Römer. 
In de landelijke campagne Steun je 
lokale boekhandel zal Peter Römer 
zijn boek signeren voor de klanten 
van boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede. Omdat de boek-
handel dicht is, hebben Peter Römer 
en Arno Koek, eigenaar van de boek-
handel een ludieke actie bedacht: 
Iedereen die dit boek bestelt, krijgt 
een gesigneerd exemplaar dat 
persoonlijk door de schrijver zelf zal 
worden thuisbezorgd in de omge-
ving van Kennemerland (Heemstede, 
Haarlem, Bennebroek, Aerdenhout 
en Overveen). 
Datum van bezorging is zaterdag 30 
januari tussen 13.00 en 16.00 uur.
Bestel dit boek voor zaterdag 30 
januari via www.boekhandelblokker.
nl of info@boekhandelblokker.nl of 
WhatsApp 06 18336320. 
En ontvang op zaterdag 30 januari 
een uniek exemplaar (uiteraard coro-
naproef, afgegeven aan de deur). 
 
Gesigneerd exemplaar van
‘De Stem’ van Jessica Durlacher 
In het kader van de actie Steun je 
lokale boekhandel signeerde Jessica 
Durlacher (woonachtig in Bloemen-
daal) haar nieuwe roman ‘De Stem’ 
speciaal voor de klanten van Boek-
handel Blokker. 

Hoewel de boekhandel fysiek 
gesloten is vanwege de lockdown, 
kun je natuurlijk wel een gesigneerd 
exemplaar bestellen via www.boek-
handelblokker.nl of bel 023 5282472. 
‘De Stem’ speelt zich af tegen de 
achtergrond van de grote gebeurte-
nissen die dit millennium inluidden 
– een rijke roman met een stuwende 
kracht, over familie, loyaliteit, en het 
grote offer dat engagement van 
mensen vraagt. 

Boekhandel Blokker: Peter Römer 
bezorgt zijn gesigneerde boek

Haarlem - Sinds de uitbraak van 
Covid-19 komen mensen minder 
buiten en wordt er minder gesport. 
Om senioren toch een mogelijkheid 
te bieden om in beweging te blijven, 
is het project ‘Buurt in Beweging’ 
gestart op de sportvelden van SV 
Alliance ‘22. 60 plussers kunnen hier 
iedere dinsdag in de buitenlucht 
coronaproof sporten, onder begelei-
ding van fysiotherapeuten van Vitaal 
Haarlem.  
 
Bijna de helft van de Nederlanders is 
minder gaan sporten door de coro-
namaatregelen en de tweede lock-
down. Dit meldde de sportkoepel 
NOC*NSF deze week. Voor Nederlan-
ders boven de 65 jaar geldt zelfs dat 
11% niet meer sport of actief 

beweegt. Dat gaat om zo’n 300.000 
ouderen. Het is voor iedereen goed 
om in beweging te blijven. Maar juist 
nu zijn fitheid en weerbaarheid van 
belang voor kwetsbare groepen.  
 
Het project ‘Buurt in Beweging’ is een 
uitvloeisel van het Haarlemse Sport-
akkoord. Als gevolg van de lockdown 
moesten de buitensportactiviteiten 
tijdelijk worden gestopt. Inmiddels is 
het beweegprogramma weer gestart 
in een aangepaste, veilige vorm. Er 
wordt in kleine groepen gesport, 
deelnemers worden in tweetallen 
begeleid en tijdens de oefeningen 
wordt ten minste 1,5 meter afstand 
gehouden.
Meer weten? info@vitaalhaarlem.nl 
of 023 5248624.

Start ‘Buurt in beweging’ 
bij SV Alliance ‘22

Connie (57) en Valerie (37) melden het over-
lijden van Jan (63). Jan was na een jaren-
lange ziekte in het bijzijn van zijn geliefden 
overleden. Nu moest de uitvaart geregeld 
worden. Ze wilden graag een begrafenis op 
Zorgvlied, want daar lagen ook de ouders 
van Jan begraven.

De plechtigheid moest plaatsvinden in zijn 
eigen huis, maar het huis van Jan bevond 
zich op de 5e etage in het hartje van de Jor-
daan! Ik vroeg waarom ze juist in zijn ap-
partement een herdenking wilden. De ruimte 
was immers erg klein en de kist met Jan zou 
door het smalle trappenhuis getild moeten 
worden.

“We kunnen ook een bijeenkomst houden in 
de aula van de begraafplaats” zei ik. “Nee 
hoor, die vinden wij zo lelijk en kil!” reageer-
den de dames. Hierop stelde ik de Vondel-
kerk voor, die lag vlakbij ons uitvaartcentrum 
Spierings & Dunweg aan het Vondelpark. 

“Dat is een goed idee, daar ben ik eerder ge-
weest!” riep Connie. “Maar… hoe komen we 
daar dan makkelijk? We fietsen altijd door 
Amsterdam en hebben geen eigen auto.” 
“Nou,” antwoordde ik, “dan nemen we toch 
een bakfiets!” 

Ik huurde in de stad een bakfiets, bestemd 
voor verhuizingen, en zo gebeurde het. Sa-
men fietsten wij met Jan in de kist naar de 
Vondelkerk. Na een persoonlijk afscheid  en 
een hapje en een drankje in de kerk, reden 
wij met een grote stoet  fietsers naar Zorg-
vlied. Na de begrafenis fietsten we naar het 
Kalfje voor een broodje bal. Dat at Jan na-
melijk altijd als hij daar op het terras zat. 
Tijdens het ritje door de stad klapte de band 
nog van een van de gehuurde fietsen. Wat 
heeft iedereen gelachen, ondanks het ver-
driet om Jan. 

Ik fietste met de bakfiets terug.
Wat was dat een bijzondere uitvaart…

Op de fiets door het Vondelpark

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Naamsverandering

Spierings & Dunweg Uitvaart-
zorg gaat vanaf  1 februari 
verder onder de naam Dun-
weg Uitvaartzorg en heeft in 
Amsterdam als uitvaartlocatie 
Afscheidshuis Amsterdam, 
Eudorinastraat 6.

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl/nieuws/spierings

Foto: aangeleverd door SV Alliance ’22.

Peter Römer. Foto: aangeleverd door 

Boekhandel Blokker.
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INGEZONDEN COLUMN GGD

Er hangt nu al bijna een jaar een 
donkere wolk boven ons hoofd. We 
doen er dus ook al heel lang en heel 
veel aan om het virus goed in beeld 
te houden en waar mogelijk de 
verspreiding in te dammen. Af en 
toe voelt het als dweilen met de 
kraan open, maar het is van belang 
het hogere doel in het vizier te 
houden, namelijk het voorkomen 
van slachtoffers en het kunnen laten 
doorgaan van behandelingen voor 
ziekten die niet uitgesteld mogen 
worden. 

Bemoedigend is nu dat veel zieken-
huispersoneel en ambulancemede-
werkers inmiddels zijn gevaccineerd 
en de zorgmedewerkers in langdu-
rige zorg op dit moment aan de beurt zijn om ingeënt te worden. Het 
gaat dan echt om de mensen in de frontlinie. Nu gaat ook gestart worden 
met de meest kwetsbaren. Niet alleen de inwoners van verzorgings-
huizen, maar ook de thuiswonenden. Dat doen de huisartsen en de GGD 
samen en er wordt begonnen met de oudsten.  

Als het gaat om vaccineren, gaat het de een niet snel genoeg en de ander 
vindt dat hij voorrang zou moeten krijgen, maar laten we ons goed reali-
seren dat er nu beperkt vaccin beschikbaar is en dat ook zorgvuldigheid 
moet worden betracht. Wellicht is het goed om te vertrouwen dat des-
kundige mensen er goed over hebben nagedacht en dat uiteindelijk 
iedereen aan de beurt komt. 

Waarom nu dan toch nog een avondklok, minder bezoek thuis en kinde-
ren niet naar school? Gewoon omdat er het virus zich heeft veranderd en 
er nu ook andere varianten zijn die zich sneller lijken te verspreiden. Voor 
volhouden is moed nodig en ik wens iedereen daar veel sterkte bij. Het 
valt niet mee, het is zwaar, maar samen met elkaar slaan we ons er door-
heen. En om nu dan richting de eindstreep er niet alles aan te doen om 
met droge voeten over te komen, dat zou toch zonde zijn. Als er een bui 
dreigt, steek je toch een paraplu op? 

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Als er een bui dreigt, zet je een paraplu op 

Bert van de Velden. Foto: aange-

leverd door GGD Kennemerland.

Heemstede/Regio - Afgelopen week 
zijn dagelijks ruim 300 zorgprofessio-
nals gevaccineerd op de XL-locatie 
bij Schiphol. Het totaal zijn dat er nu 
2397.  
Binnenkort wordt door de huisartsen 
en GGD samen ook gestart met het 
vaccineren van thuiswonende 
ouderen. Inwoners van 90-plus ont-
vangen komende week als eerste 
een uitnodiging. Daarna volgt de 
groep 85-plus en zo verder. Mobiele 
ouderen worden gevaccineerd op de 
XL-locatie bij Schiphol.
 
Wekelijkse cijfers 
Afgelopen week (14 t/m 20 januari) 
zijn er 7.278 testen afgenomen. 
Daarvan waren 639 uitslagen positief 
(9,8%). Het aantal afgenomen testen 
is gedaald ten opzichte van afge-

lopen week. GGD Kennemerland 
benadrukt dat het belangrijk is dat 
inwoners zich ook bij milde klachten 
laten testen. Er is voldoende testca-
paciteit en de uitslag is snel beschik-
baar. Zie hiervoor apart artikel op 
deze pagina.

Inspectie teststraten Haarlem en 
Vijfhuizen 
Op woensdag 13 januari heeft een 
controle plaatsgevonden in de test-
straten in Haarlem en Vijfhuizen. Een 
inspecteur van het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat heeft 
tijdens deze controle specifiek op 
gevaarlijke stoffen gecontroleerd. 
Op beide locaties ontving het team 
en GGD Kennemerland complimen-
ten voor de manier waarop de test-
straten ingericht zijn. Er komt geen 

rapport over zijn bevindingen, maar 
wel worden de teststraten in de regio 
Kennemerland gebruikt als voor-
beeld als het gaat om de inrichting 
op de veiligheid.
 
Reisagenten staan nu inwoners te 
woord over corona 
Bij GGD Kennemerland werkt een 
grote groep mensen om corona te 
bestrijden en inwoners uit de regio te 
helpen tijdens deze crisis. Zo ook 
Tertia en Astrid, normaal gesproken 
werkzaam als zelfstandig reisadvi-
seur. Nu zetten zich in voor GGD 
Kennemerland op het klantcontact-
centrum. Bekijk de video op: www.
facebook.com/GGDKennemerland/
posts/4116795281665466.

Bron: GGD Kennemerland.

Wekelijkse corona-update GGD

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Aan het einde van de 
week begon op zaterdag 23 januari 
om 21 uur de avondklok. Heel 
bijzonder. Sinds het einde van de 
Tweede Wereldoorlog is dit nooit 
meer voorgekomen. Over de eerste 
avond afgelopen zaterdag 23 januari 
dat eenieder aan huis gebonden was 
leest en ziet u elders in deze krant. 

De week liet opnieuw toppen en 
dalen zien in het aantal vastgestelde 
besmettingen. Totaal werden er 33 

besmet verklaard, dat zijn er twee 
meer dan een week eerder. Donder-
dag 21 januari werd er slechts één 
persoon positief bevonden. Wel zijn 
er in de afgelopen week 2 inwoners 
in het ziekenhuis opgenomen. Al met 
al stabiliseren de cijfers voor Heem-
stede, al zijn de effecten van de 
eerdere maatregelen nog niet in 
volle omvang zichtbaar. Of en in 
welke mate de avondklok gaat bij-
dragen aan het terugdringen van het 
aantal besmettingen blijft ongewis. 
Er wordt door de specialisten geen 
eenduidige voorspelling gedaan.  

Of de varianten die elders zijn ont-
staan zoals in Brazilië, het VK of Zuid-
Afrika gevaarlijker zijn dan het oor-
spronkelijke COVID-19 virus, blijft 
ook een onderwerp van discussie. De 
artsen, microbiologen, immunologen 
en virologen zijn het vaak oneens. 
Landelijk stellen de cijfers ook nog 
niet gerust. Het aantal nieuwe be- 
smettingen ligt dagelijks boven de 
5.000 en dat is nog altijd veel te veel 
om de druk op de zorg te doen af- 
nemen. Eenieder in ons land hoopt 
dat de avondklok nu echt een kantel-
punt gaat betekenen.

Corona in Heemstede week 3

Heemstede - Met de start van het 
vaccineren op de XL-locatie bij 
Schiphol is een nieuwe fase aange-
broken als het gaat om de bestrijding 
van Covid-19. Langzaam mogen wij 
in Nederland gaan denken aan een 
bescherming tegen het virus dat ons 
sinds afgelopen jaar in haar greep 
houdt. Ondanks dat de huidige situ-
atie niet te vergelijken is met het 
leven van voor de pandemie, is het 
vaccineren een hoopvolle ontwikke-
ling in de goede richting. Het na- 
leven van de maatregelen blijft daar-
naast van groot belang. Zeker nu 
nieuwe varianten van het virus in 
beweging zijn.  

Het blijft essentieel dat inwoners van 
de regio zich bij milde klachten laten 
testen, vertelt Elise Noordhuis, 
medisch verantwoordelijke arts op 
de testlocaties. “Het is momenteel 
rustig op de teststraten. Uit onder-
zoek van het RIVM en de GGD-GHOR 
komt naar voren dat slechts 58% van 
hen die klachten ervaren zich heeft 
laten testen. In het geval van verkoud- 
heid is dit zelfs minder dan de helft. 
Er heerst een overtuiging dat men 
zich met milde klachten niet hoeft te 
laten testen.” 

Het laten testen is echter van cruciaal 
belang in de bestrijding van het virus 
en om het maatschappelijke en eco-
nomische verkeer weer op gang te 
brengen. In de persconferentie van 

12 januari werd het beeld geschetst 
dat ruim de helft van de totale test-
capaciteit niet wordt benut. In de 
regio Kennemerland is de bezetting 
op een aantal locaties soms maar 
rond de twintig procent. Dat is iets 
wat wij in deze fase graag anders 
zouden zien, vertelt Noordhuis.   

“Je zou misschien denken dat er 
gewoonweg weinig mensen met 
klachten zijn, maar het percentage 
positieven en de drukte in de zieken-
huizen spreken dit tegen. Onterecht 
bestempellen mensen hun eigen 
klachten als een ‘’gewone’’ verkoud-
heid, allergie of rokershoest.”  
“Door een testafspraak te maken bij 
de GGD bij jou in de buurt groeit 
onze grip op het virus.”, concludeert 
Noordhuis. “Juist hierdoor voorkom 
je dat je onbewust anderen besmet. 
Bij GGD Kennemerland zijn er vol-
doende afspraakmogelijkheden en 
zijn de testfaciliteiten voor iedereen 
toegankelijk. Voor een test hoef je 
niet te betalen en is normaal gespro-
ken binnen 24 uur bekend. Dus komt 
de gedachte op… wellicht moet ik 
mij laten testen op corona? Laat je 
dan testen op corona!”

Afspraak maken coronatest? Bel met 
0800-1202. Dit nummer is elke dag 
bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur. 
Houd je burgerservicenummer (BSN) 
bij de hand, of maakt de afspraak 
online aan via: https://coronatest.nl/.

Coronatest blijft essentieel, 
reeds bij milde klachten Door Eric van Westerloo  

Heemstede - Twee miljoen Neder-
landers hebben een beperking. Ze 
zijn slechtziend, blind, doof of heb- 
ben een lichamelijke of verstande-
lijke beperking of psychische 
problemen.
Gewoon meedoen is voor hen niet 
altijd vanzelfsprekend. Sinds 2016 
geldt het VN-verdrag handicap in 
Nederland. 

Vanaf 2020 moest elke gemeente 
een klankbord organiseren, dat 
gevraagd én ongevraagd adviezen 
geeft aan gemeente en inwoners 
over het toegankelijk(er) maken van 
openbare ruimtes en algemene facili-
teiten, zowel offline als online.  

 De werkgroep Toegankelijkheid in 
Heemstede spant zich in om ook de 
medemens in Heemstede met een 
beperking te ondersteunen door het 
dagelijks leven wat makkelijker te 
maken. Het kan gaan over een niet of 
nauwelijks te gebruiken stoep 
wegens overhangend groen, loslig-
gende tegels of voertuigen die de  
doorgang belemmeren. Maar het kan 
ook een website zijn, waarin een 
slechtziende verstrikt raakt, een 
slecht bereikbaar stemhokje of toilet. 

Voor corona zat Dominieke Bos van 
de werkgroep iedere eerste woens-
dagochtend van de maand in Plein1, 
om klachten van inwoners te be- 
spreken. Nu met de coronacrisis, met 
al haar beperkingen, is dat inloop-

spreekuur uiteraard niet meer moge-
lijk. Om toch te blijven werken aan 
een gemeente zonder obstakels voor 
mensen met een beperking, kan het 
nu digitaal. Gewoon even melden 
wat u graag onder de aandacht wilt 
brengen van de werkgroep. Een foto, 
mits van toepassing, kan ook helpen. 
Het kan een eenmalig onderwerp 
zijn of iets van meer structurele aard. 
De werkgroep houdt u dan op de 
hoogte van de voortgang. Onder-
werpen waar de werkgroep momen-
teel mee bezig is, is de toegankelijk-
heid van de Luifel en het nepzebra-
pad in de Raadhuisstraat. 

Wilt u contact, dat kan dan via: 
contact@werkgroeptoegankelijk-
heidheemstede.nl.

Werkgroep Toegankelijkheid blijft ook 
tijdens coronacrisis toegankelijk

Heemstede/Regio - Ondanks de 
lockdown is Scouting in Noord-
Holland onverminderd populair: het 
aantal jeugdleden in Noord-Holland 
steeg in 2020 met 4,5%. Dit blijkt uit 
intern onderzoek van Scouting 
Nederland. Ook voor Scouting was 
2020 geen makkelijk jaar: na een 
eerste lockdown in maart, waarbij de 
fysieke bijeenkomsten niet door 
konden gaan, ligt Scouting sinds 
december wederom stil. 

De wekelijkse onlinebijeenkomsten 
in het voorjaar en nu werden niet 
alleen opengesteld voor scouts, maar 

juist ook voor niet-scouts die graag 
een keer iets anders wilden doen dan 
schoolwerk. Zo maakten zij op een 
laagdrempelige manier kennis met 
Scouting. 
 
Toch is het juist belangrijk om 
kinderen en jongeren in deze tijden 
de kans te bieden om samen naar 
buiten te gaan en elkaar te ontmoe-
ten. Buiten sporten kan wel voor 
kinderen tot 18 jaar. Daarom is het 
extra lastig voor Scoutinggroepen 
dat zij nu weer verplicht onlineactivi-
teiten moeten beden bezig moeten 
zijn.

Ledenaantal Scouting blijft groeien

Buiten voor de tent. Foto: aangeleverd 

door Scouting Nederland.
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Heemstede/Bloemendaal - Jonge-
ren uit Heemstede en Bloemendaal 
kunnen van 27 januari tot 28 februari 
opnieuw meedoen met allerlei digi-
tale activiteiten van Epic Youth. Tot 
en met de voorjaarsvakantie zijn er 
games, dance- en fitness-work-outs 
die niet alleen voor, maar ook door 
jongeren worden georganiseerd. 
Juist in deze coronatijd voorziet dit in 
een behoefte, zo bleek uit een eer-
dere editie in de kerstvakantie. 
Jongeren kunnen meedoen aan Fort-
nite, Just Dance Event en Fitness 
Challenge. Aanmelden kan via:
www.epicyouth.nl.

Jeugd aan Zet
De online games en work-outs 
worden georganiseerd vanuit het 
programma Jeugd aan Zet. Met dit 
programma stimuleren 50 kleinere 
Nederlandse gemeenten (maximaal 
60.000 inwoners) jongeren om in hun 
eigen buurt iets te betekenen voor 
een ander. De gemeentes Heemstede 

en Bloemendaal vinden het belang-
rijk dat er activiteiten zijn voor 
jongeren. 
Sjaak Struijf, wethouder Jeugd ge- 
meente Heemstede: “Niet alleen 
ouderen worden sterk geraakt door 
de coronacrisis. Ook op het leven van 
jongeren hebben alle maatregelen 
veel effect. Ze mogen en kunnen veel 
minder doen door de beperkingen. 
Iets leuks doen met andere jongeren, 
op een coronaproof manier, kan 
helpen. Daarom maken we deze acti-
viteiten als gemeente graag moge- 
lijk.”

Wethouder Jeugd Susanne de Roy 
van Zuidewijn van de gemeente 
Bloemendaal: “Het is goed dat er in 
deze uitdagende tijd initiatieven zijn 
voor jongeren, waardoor ze zich 
lekker kunnen uitleven. Als gemeen-
te voelen wij een grote verantwoor-
delijkheid om bij te dragen aan het 
welzijn van jongeren, binnen de 
mogelijkheden die er nu zijn.”

Epic Youth is een stichting die gespe-
cialiseerd is in online jongerenwerk. 
In de afgelopen kerstvakantie organi-
seerde de stichting met een groep 
van ruim 25 jongeren vele onlineacti-
viteiten voor de jeugd in Heemstede 
en Bloemendaal. Bij een game-
evenement namen 242 jongeren, 
verdeeld over 3 poules, het in duo’s 
tegen elkaar op in het populaire spel 
Fortnite. Meer dan 650 kijkers waren 
getuige van de epische wedstrijden. 
Verder was er een Just Dance Event 
waarbij tientallen jongeren onder 
leiding van lokale danseressen de 
danschoreografie van de liedjes in 
het spel volgden. De pasjes correct 
nadoen leverde bonuspunten en een 
flinke lichamelijke inspanning op. 
Een ervaren sportinstructeur verzor- 
gde een digitale work-out, waarbij hij 
demonstreerde hoe je in deze tijd 
van lockdown toch energiek en fit 
kunt blijven. De dans- en fitness 
work-outs trokken naast de deelne-
mers meer dan 200 kijkers.

Onlineactiviteiten voor jongeren van Epic Youth

Heemstede - Door de lockdown 
bestellen we steeds meer online 
waarmee de (ondergrondse) contai-
ners voor papier en karton steeds 
voller worden. Afvalverwerker Meer-
landen roept inwoners op om het 
afval klein te maken en/of grote 
verpakkingen naar de milieustraat te 
brengen.
 
De coronacrisis zorgt voor veel meer 
huishoudelijk afval, niet alleen karton 
maar ook grofvuil en plastic. Dat 
geldt voor het hele land. Door het 
bestellen van diverse producten en 
eten neemt het karton afval enorm 
toe.  
In opdracht van de gemeente 
Heemstede heeft Meerlanden de 
capaciteit – na uitbreiding van 

verschillende bovengrondse contai-
ners afgelopen jaar – nu ook uitge-
breid met 3 nieuwe ondergrondse 
afvalperscontainers. Bij de Blekers-
vaartweg (AH) komt een papierpers 
en bij de Sportparklaan een papier-
pers en een plasticpers. Hiermee 
wordt de capaciteit verder uitge-
breid en hopen we het probleem 
voor Heemstede deels op te lossen.
Ondanks de grote drukte bij de Mili-
eustraat kunnen inwoners daar 
terecht met grote verpakkingen 
maar dan liever niet op zaterdag en 
maandag, dat zijn de drukste dagen. 
Wanneer inwoners karton, maar ook 
bijvoorbeeld plastic of grof tuinafval 
komen wegbrengen naar de Milieus-
traat, telt dit niet mee in de m3 
grondstoffen die inwoners kosteloos 

mogen inleveren aan (grof ) huishou-
delijk (rest)afval. Verder kunnen 
meubels en kleding naar de Snuf-
felmug en Dorcas. Bouwmaterialen 
kunnen binnenkort ook naar de 
Snuffelmug.
 
Vandaar een oproep aan alle inwo-
ners om mee te werken. Het kleiner 
maken van karton door het te 
scheuren, te snijden of te vouwen 
zorgt ervoor dat er meer in de contai-
ners kan en er minder vaak opge-
haald moet worden. Daarnaast 
voorkom je ermee dat de container 
snel verstopt raakt. Als de container 
vol is, zet het afval er dan niet naast 
maar bied het later of ergens anders 
aan. Of houdt het afval nog even 
thuis tot de container geleegd is.

Papiercontainers overvol door toename karton

Heemstede/Regio – De coronacrisis 
liet vorig jaar zijn sporen na op de 
arbeidsmarkt. Het aantal WW-uitke-
ringen is in 2020 flink opgelopen. Dit 
meldt UWV. Een jaar eerder vertoon-
de de WW nog een gestage daling, 
ook in de regio’s Noord-Holland 
Noord, Zaanstreek-Waterland en 
Zuid-Kennemerland en IJmond. 
Vanaf maart 2020 kwam de kente- 
ring.

Het totaal aantal WW-uitkeringen 
nam in de Noord-Hollandse regio’s 
gedurende 2019 af met 20%. Eind 
december 2019 keerde UWV in de 
drie regio’s 15.969 uitkeringen uit. 
Vanaf maart 2020 zorgde de corona-
crisis echter voor een kentering van 
de daling. In juli stond de teller op 
22.245 uitkeringen, waarna het 
aantal WW-uitkeringen licht afnam, 
om eind 2020 (in de tweede lock-
down) weer te stijgen naar 22.411. 
Eind 2020 was het aantal WW-uitke-
ringen met 40% toegenomen ten 
opzichte van december 2019. Lande-
lijk was de toename in dezelfde 
periode 28%.

Opvallend is dat de WW-stijging van 
december 2019 op december 2020 
geringer was in Noord-Holland 
Noord (+34%) dan in de regio’s die 
aan Groot-Amsterdam grenzen. De 
toename in Zuid-Kennemerland en 
IJmond was 45% en in Zaanstreek-
Waterland 47%. Een verklaring is de 
samenstelling van de werkgelegen-

heid. De arbeidsmarkt in Noord-
Holland Noord is meer divers en 
reageert daarom minder sterk op 
economische ontwikkelingen. Een 
andere factor is dat Zaanstreek-
Waterland en Zuid-Kennemerland en 
IJmond meer mensen telt die in 
Groot-Amsterdam werkzaam zijn. 
Juist in Groot-Amsterdam is de werk-
gelegenheid sterk afgenomen.

Veel jongeren verloren (bij)baan
Het aantal WW-uitkeringen nam 
vooral toe in de horeca, detailhandel 
en de uitzendsector. Vanuit de eerste 
twee sectoren doen werkgevers 
tevens een groot beroep op de Tijde-
lijke Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW), bedoeld 
om werknemers in dienst te kunnen 
houden. Ook in de cultuursector nam 
het aantal mensen met een WW- 
uitkering fors toe. Deze sector telt 
naast werknemers in loondienst ook 
een groot aandeel ZZP’ers, die niet in 
de WW-cijfers voorkomen.

In december werden in de Noord-
Hollandse regio’s 2.427 WW-uitke-
ringen verstrekt aan jongeren tot 27 
jaar. Dat is een stijging van 126% ten 
opzichte van december 2019. De stij-
ging komt vooral doordat jongeren 
vaak op tijdelijke basis of in uitzend-
contracten werken en in sectoren die 
door corona zwaar getroffen worden, 
zoals de horeca.

Bron en beeld: UWV.

UWV: stevige WW-stijging 
in 2020 door coronacrisis

Vacatures bekijken. Foto: aangeleverd door UWV.

Heemstede - Twee weken geleden 
heeft de Heemsteder u bericht over 
vandalisme en vernielzucht op het 
sportpark bij RCH.  
Afgelopen week was het wederom 
raak bij RCH. De deur van het radio- 
hok op de hoofdtribune is zodanig 
geforceerd dat deze deur niet meer 
bruikbaar is. Eén van de daders is 
daar toen gefotografeerd bij het 
wegvluchten. 
Vrijdag bleken ook nog eens de 

ramen van de massagekamer en de 
toegangsdeuren van de ‘oude’ kleed-
kamers met een steen ingegooid te 
zijn. De steen lag er zelfs nog. Het 
moet veel kracht gekost hebben, 
want het waren beveiligde ramen. In 
ieder geval leek het een doelbewuste 
vernieling. 
Het waren niet de enige vernielin-
gen, want er waren ook nog twee 
bushokjes ‘onder handen’ genomen. 
Je vraagt je af waarom dit gedrag is 

en wat je er nu mee wilt bereiken. 
Vermoedelijk zijn er drank en drugs 
in het spel gezien de kapotte drank-
flessen en de geur naar wiet in de 
radiokamer. 
RCH spreekt van zinloze vernielingen: 
“Als je zo graag een ‘held’ wilt spelen, 
kom dan verantwoording afleggen”, 
stelt de club. Verenigingen hebben 
het (financieel) zwaar en dan kunnen 
de verenigingen dit soort vernie-
lingen er absoluut niet bij hebben.

Wederom vernielingen bij RCH

De foto’s van Harry Opheikens tonen de schade aan de deur van de radiokamer en de kapotte ramen van de toegangsdeuren van 

de kleedkamers.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Afgelopen week 
maakte de VVD melding van de actie 
(enquête) die de partij is gestart. De 
partij wil, samen met de inwoners, 
een beeld krijgen hoe de inwoners 
denken over de wijze van inzamelen 
en verwerken van het afval. De raad-
pleging verloopt via een digitale 
enquête (zie https://heemstede.vvd.
nl). Intussen hebben meer dan 500 
inwoners al te kennen gegeven met 
de enquête te hebben meegedaan.  
Op dinsdag 2 februari wordt de uit-
slag van de raadpleging bekendge-
maakt. Om 19.45 uur kunnen inwo-
ners die zich hebben aangemeld via 

een Zoomverbinding discussiëren 
over dit onderwerp. Hugo Bellaart, 
raadslid uit de gemeente Gooise-
meren, zal een presentatie geven 
over dit onderwerp. Hij laat zijn licht 
schijnen over de vraag of het halen 
van de VANG-doelstellingen (van 
afval naar grondstof ) wel zo positief 
is voor het milieu. Vanaf 19.30 uur 
kunt u inloggen via de Zoom 
verbinding.
Als u zich wilt aanmelden voor deel-
name aan de discussie of gewoon 
wilt luisteren wat er wordt gezegd, 
meld u dan aan bij Zoom en gebruik 
Meeting ID: 859 0887 9991 Passcode: 
546116 of kijk op de VVD-website 
voor informatie. 

Met de VVD in gesprek over 
inzameling en verwerking afval



duurzaambouwloket.nl

A Kennemerlaan 161, IJmuiden T 0255-519 007
E info@stoffeerderijvdh.nl W stoffeerderijvdh.nl
Tegenover kapper Creations & naast Luba Uitzendbureau

Dé duurzame oplossing 
voor uw meubels!
Vraag vrijblijvend prijsopgave

Circulair 
Ondernemen

AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Autobedrijf Turenhout, uw auto in vertrouwde handen!

Raadhuisplein 7
023 52 91 125
info@turenhoutautos.nl
www.turenhoutautos.nl

Uw vertrouwde 
adres voor 
onderhoud, 
reparatie  
en occasions.

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

Gevraagd:
Heeft u nog een oude of defecte led 
of lcd tv staan voor hobbyist. Tel. 
06-48344508
Te koop:
6 Koffie en 6 theekopjes met schotel 
van Wedgwood Stratford groen 
blaadje €150,-. Tel. 06-23310587
Te koop:
Winterjas, zilver gecoat (L) nooit 
gedragen, nw.pr. €229,- nu €80,-. Tel. 
023-5281764
*Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektrische en 
gewone fietsen om te knutselen. Tel. 
06-14069852
Gevraagd:
Accordeon oud of defect haal ik 
gratis bij u op voor onze hobby. Tel. 
06-38094349
Gevraagd:
Verzamelaar van grammofoonplaten 
vraagt tegen betaling pop singles/ 
lp’s uit de jaren 50, 60, 70, 80. Tel. 
023-5381320
Gezocht:
Oud aambeeld. Tel. 06-38371642
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Heemstede - De beperkingen die 
landelijk gelden in het kader van de 
bestrijding van de Covid-19 pande-
mie, hebben ook gevolgen voor het 
excursieseizoen van Huis te Manpad. 
De wekelijkse rondleidingen zijn in 
ieder geval uitgesteld tot begin 
maart. Het voornemen is de rondlei-
dingen te starten vanaf dinsdag 2 
maart, om 14.00 uur. Rondleidingen 
op aanvraag, buiten de tijden van 
openstelling zullen ook niet eerder 
dan in maart van start gaan. Maar dit 
alles onder voorbehoud van de 
landelijke richtlijnen.

Het park van Huis te Manpad, Heren-
weg 9 te Heemstede is alleen in 
excursieverband te bezoeken. Dit 
jaar, onder voorbehoud, is er van 
maart t/m 15 oktober iedere zater-
dag om 10.00 uur een excursie. In de 
tijd van de bloeiende stinsenplanten, 
van maart t/m mei, is er ook op dins-
dag om 14.00 uur een rondleiding. 
Op deze tijdstippen staat er bij de 
poort een gids klaar die de belang-
stellenden meeneemt voor een boei-
ende wandeling. Aanmelden is niet 
nodig en er worden geen kosten 
berekend. Verzocht wordt dit jaar 
individueel of met twee mensen te 
komen en niet met een groepje. Het 
hoofdhuis en de overige woningen 
worden particulier bewoond en zijn 
dus niet te bezichtigen. Een groeps-
bezoek (dit jaar kleine groepen, 
indien toegestaan) is ook buiten de 
openstellingstijden mogelijk, behal-
ve op zondag. Spreek dit af met Iris 
de Graaff, telefoon 023-5475040. 
Voor overige informatie over de 
openstelling of excursies kan men 
terecht bij excursiecoördinator Peter 
de Jong: 06-54392301 of peter-
atalanta@hotmail.com. Of volg voor 
de actuele gang van zaken de web- 
site.

Ondanks alle beperkingen gaat het 
beheer en onderhoud van het fraaie, 
historische buitenverblijf in Heem-
stede gewoon door. Zo is het schil-
derwerk aan de gebouwen afgerond 
en het onderhoud van tuin en park 
doorgegaan. De nieuwe druif in de 
kas ontwikkelt zich goed en leifruit 
en de boomgaard zijn gesnoeid. Ook 
het hakhoutbeheer is ter hand geno-
men. De bestrijding van de essentak-
sterfziekte heeft op bepaalde plek-
ken een beeld van kaalslag opgele-
verd, maar de natuur krijgt volop de 
ruimte om de open plekken te vullen. 
De vogeltelling van het afgelopen 
jaar heeft opgeleverd dat de vogel-
populatie is achteruitgegaan. Naar 
oorzaken wordt nog gezocht. Wel 
waren er nieuwkomers, zoals de 
sperwer. 

Op Manpad is een groep van zo’n 10 
vrijwilligers actief als rondleider. 

Door verloop is er weer plaats is voor 
nieuwe kandidaten. Heeft u belang-
stelling, of wilt u meer weten over dit 
vrijwilligerswerk, neem dan contact 
op met Peter de Jong, zie tel en mail-
adres boven. Meer informatie op: 
www.huistemanpad.nl.

Excursies op Huis te Manpad 
gaan later van start dit jaar

Huis te Manpad. Foto: Henk van Bruggen.

Sperwer. Foto: Joke Huijser-Spekken

Door Bart Jonker

Heemstede – Dit opmerkelijke 
bouwwerk op de foto bevindt zich 
op kinderboerderij ’t Molentje en is 
een hotel. Geen vijfsterrenhotel voor 
de mens, maar een speciaal hotel 
bestemd voor insecten. Dit insecten-
hotel is tamelijk groot en moet plaats 
bieden aan verschillende soorten. 
Echter, wat is een insectenhotel 
eigenlijk en waarom is dit zo belang-
rijk? Of liever gezegd: noodzakelijk?

Onmisbaar
Het is voor insecten steeds moeilijker 
om een schuilplaats of een nestplaats 
te vinden. Dit komt vooral omdat de 
laatste jaren natuurgebieden steeds 
kleiner worden door de toenemende 
verstedelijking en woningbouw. 
Insecten zijn een onmisbare schakel 
in de natuur en van onschatbare 
waarde. Stel je voor als er geen 
insecten zouden zijn, ze zijn noodza-
kelijk voor het ecologisch evenwicht. 
Insecten helpen mee om je planten 
en gewassen in de natuur en in je 
tuin te bestuiven. Zonder bestuiving 
groeien er geen vruchten of 
groenten. Bijvoorbeeld bijen, 
hommels en vlinders verzamelen 
nectar en zorgen voor deze bestui-
ving. Bijen maken honing van de 
nectar.
Daarnaast helpen bepaalde insecten 
om andere schadelijke soorten 
(ongedierte als bladluis, muggen en 
bepaalde rupsen en huisvliegen) op 
een natuurlijke manier te bestrijden 
of op te ruimen. Denk daarbij aan het 
lieveheersbeestje, de (sluip)wesp en 
spinnensoorten. Zodat de planten in 
je tuin gevrijwaard blijven van dit 

ongedierte en gezond blijven. Het 
mooie van onze natuur is dat ieder 
insect een eigen functie heeft.

De natuur een handje helpen
Als mens kun je de natuur en de 
insecten een handje te helpen met 
het plaatsen van een insectenhotel in 
de tuin of zelfs met een klein hotel 
op het balkon. Er zijn diverse insec-
tenhotels in alle soorten en maten in 
de handel. Bijvoorbeeld speciale 
insectenhotels voor bijen, lieveheers-
beestjes en vlinders. Tevens zijn er 
insectenhotels die diverse soorten 
insecten kunnen herbergen, zoals 
hier op de foto. En wie een beetje 
handig is, kan zelf zo’n insectenhotel 
fabriceren. Op het internet is daar-
over genoeg informatie te vinden en 
vaak heb je veel van de bruikbare 
materialen zelf in huis.
Vermijd wel het gebruik van bestrij-
dingsmiddelen en schadelijke mate-
rialen en stoffen als verf, lak of 
schoonmaakmiddelen. Het onder-
komen moet zo natuurlijk mogelijk 
zijn. Maak een verlaten insectenhotel 
daarom nooit schoon. Dit verstoort 
namelijk het natuurlijk evenwicht. 
Plaats het insectenhotel altijd op een 
zonnige en windvrije plek, in de 
buurt van bloemen.

Ten slotte is het leuk en leerzaam om 
het boeiende leven en ontwikkeling 
van insecten in een insectenhotel 
van dichtbij te bestuderen. Vooral 
voor kinderen. Een insectenhotel 
voor diverse soorten is daarom aan 
te bevelen, vooral omdat de ene 
soort overdag actief is en de andere 
soort ’s avonds of ’s nachts tot leven 
komt. Succes!

Waarom insectenhotels 
zo nodig en nuttig zijn

Insectenhotel op kinderboerderij ’t Molentje. Foto: Bart Jonker.

Heemstede - Natuurlijk gebeurt er 
op de achtergrond van alles bij een 
welzijnsorganisatie om het voor de 
– meest kwetsbare - inwoners van 
Heemstede makkelijker te maken in 
deze lockdown.
De organisatoren en vrijwilligers van 
de activiteiten voor ouderen houden 
regelmatig telefonisch vinger aan de 
pols of zij iets voor hun vaste bezoe-
kers kunnen doen.
De sociaal makelaars gaan de wijken 
in om te kijken of zij mensen die hulp 
nodig hebben in kaart kunnen 
brengen en met hulp van vrijwilligers 
bijvoorbeeld die hulp kunnen 
bieden. Soms is een praatje maken 
met iemand, met inachtneming van 
de coronamaatregelen ook al 
genoeg om een stukje eenzaamheid 
te kunnen voorkomen.
Bij hulp om een boodschap te doen 
of de hond uit te laten kunnen via 
WeHelpen inwoners die iets nodig 
hebben gekoppeld worden aan 
inwoners die hulp aanbieden.
De Winterlijn ontvangt telefoontjes 
van mensen die behoefte hebben 
aan een praatje of op een andere 
manier hulp zoeken.
De meeste diensten, zoals maat-
schappelijke dienstverlening, vrijwil-
ligersvervoer, formulierenbrigade, 
administratieve-, computer-, en klus-

senhulp kunnen doorgaan bij nood 
en met inachtneming van de 
coronamaatregelen.
Ook voor kwetsbare jeugd gaan er 
activiteiten door, maar deze worden 
rechtstreeks naar de doelgroep 
gecommuniceerd.
 
De nieuwsbrief met de eenmalige 
activiteiten voor februari staat klaar 
om te verzenden naar de abonnees 
en zal volgende week op te halen zijn 

in de Luifel. De receptie in de Luifel is 
bemand tussen 9.00 en 16.00 uur op 
werkdagen. Telefonisch bereikbaar 
op: 023-5483818.
Natuurlijk is het doorgaan van de 
activiteiten uit de nieuwsbrief, zoals 
lezingen, workshops en films, afhan-
kelijk van of de lockdown ook echt 
op 9 februari afgelopen zal zijn en 
van wat er dan voor nieuwe maatre-
gelen worden afgekondigd. Meer 
informatie op www.wijheemstede.nl.

WIJ Heemstede houdt vinger aan de pols

Sociaal makelaars in de wijk. Archieffoto: aangeleverd door WIJ Heemstede.

FOTOMOMENT

Heemstede - Lockdown of niet, deze damhertjes op kinderboerderij ‘t 
Molentje merken er niet zoveel van en knappen gewoon hun dagelijkse 
uiltje. 

Damhertjes knappen uiltje

Slapende hertjes. Foto: Bart Jonker.
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Heemstede/Haarlem – Het is dit jaar 
een andere PoëzieWeek dan anders, 
van 28 januari tot en met 3 februari. 
De boekwinkels zijn gesloten, dus 
bladeren en snuffelen is er niet bij. 
Maar bestellen kan wel en de boek-
verkopers brengen de boeken dan 
bij je thuis. Ook poëzie. De Haar-
lemse Dichtlijn zorgt voor fraai 
cadeaupapier.

Sinds 2000 wordt elk jaar eind januari 
poëzie extra in de kijker gezet. Boek-
verkopers delen een poëziegeschenk 
uit aan iedere koper van poëzie. En 
een breed samenwerkingsverband 
van dichters, literaire organisaties, 
scholen, bibliotheken en andere 
verenigingen zorgen ervoor dat de 
donkere januaridagen in Vlaanderen 
en Nederland een poëtische invulling 
krijgen. Het Poëziegeschenk van 
2021 werd geschreven door de 
Vlaamse dichter Maud Vanhauwaert 
en de Nederlandse dichter Rodaan Al 
Galidi.

De Haarlemse Dichtlijn heeft gezocht 
naar een coronaveilige manier om 
aan de activiteiten in de PoëzieWeek 
deel te nemen. Uit de meer dan 
duizend gedichten die deelnemers 

aan de jaarlijkse poëziefestivals in- 
stuurden voor de gelegenheidsbun-
dels die sinds 2006 zijn gepubliceerd, 
koos de organisatie een aantal 
fragmenten.

Beeldmaker Christel Bouwmeester-
Wassenaar plaatste deze dichtregels 
als straatnamen op de plattegrond 
van Haarlem. Het resultaat is bijzon-

der fraai vormgegeven cadeaupapier 
waarin de boekhandels hun bestel-
lingen kunnen verpakken.
Bestel je je boeken tijdens de Poëzie-
Week bijvoorbeeld bij Boekhandel 
Blokker, dan pakt de poëzie van de 
Haarlemse Dichtlijn je helemaal in.

Meer informatie op:
www.haarlemsedichtlijn.nl.

PoëzieWeek: Haarlemse Dichtlijn zorgt voor 
cadeaupapier bestellingen lokale boekhandels

Het inpakpapier van de Haarlemse Dichtlijn. Foto: aangeleverd door Haarlemse 

Dichtlijn.

Haarlem – Honderd jaar geleden, op 
15 februari 1921, werd het Haarlems 
Gemengd Koor (HGK) officieel opge-
richt. Mogelijk was dit een doorstart 
van het HGK, dat in 1890 al was op- 
gericht, maar dat later ter ziele was 
gegaan. Of de Spaanse Grieppan-
demie, die honderd jaar geleden net 
beëindigd was, met deze breuk te 
maken had, is onduidelijk. 100 jaar 
later is er weer een pandemie gaan-
de, die het ook de koren erg moeilijk 
maakt.

In 2020 heeft het HGK twee mooie 
concerten niet kunnen uitvoeren, te 
weten ‘Vreugde en Verdriet’ op 22 
maart in de Heemsteedse Bavokerk 

en op zondag 13 december zou het 
Weihnachtsoratorium uitgevoerd 
worden in de Haarlemse Philharmo- 
nie.

Het jaar 2021 zou volledig in het 
teken staan van het honderdjarig 
jubileum. De heer Arthur van Dijk, 
Commissaris van de Koning voor de 
provincie Noord-Holland, heeft zich 
bereid verklaard om beschermheer 
van het koor te worden. Er was een 
mooi jubileumconcert gepland met 
vele mooie fragmenten uit het koor-
repertoire, gepresenteerd door 
operazangeres Francis van Broek-
huizen. Ook was er een koorreis naar 
het Franse Nancy gepland. Helaas 

zijn deze activiteiten vanwege coro- 
na afgelast en is het jubileumconcert 
in principe verschoven naar 16 janu-
ari 2022.
Ondanks dat er niet of nauwelijks 
gezongen werd, slaagden dirigent 
Ago Verdonschot en pianobegeleider 
Hans van Beelen erin om het koor al 
of niet op afstand, bij de les te hou- 
den en het voor te bereiden op het 
jubileumconcert.

Zodra deze pandemie ten einde is, 
wordt iedere dinsdagavond weer uit 
volle borst gezongen in het repetitie-
lokaal in de Doopsgezinde kerk te 
Haarlem. Voor meer info of deel-
name: www.hgk-koor.nl.

Het Haarlems Gemengd Koor 
bestaat en zingt al honderd jaar

Het Haarlems Gemengd Koor. Foto: aangeleverd door HKG.

Vogelenzang – Een fietser is maan-
dagmiddag 25 januari gewond 
geraakt na een aanrijding met een 
auto in Vogelenzang. Rond half twee 
reed het slachtoffer over het fietspad 
langs de Vogelenzangseweg (N206), 
toen deze werd aangereden door 
een automobiliste die vanuit uitrit ter 
hoogte van de Paardenstallen de 
weg op wilde rijden. De vrouw ver-
klaarde wel te hebben gekeken, maar 

door vermoedelijk de laagstaande 
zon de fietser over het hoofd te 
hebben gezien.

Toegesnelde ambulancemedewer-
kers hebben de fietser opgevangen. 
Na de eerste zorg is deze naar het 
ziekenhuis vervoerd voor verdere 
behandeling. De fiets van het slacht-
offer is bij de paardenstallen neer- 
gezet.

Fietser raakt gewond na 
aanrijding Vogelenzangseweg

Foto: Michel van Bergen.

Regio - De afgelopen tijd staat het 
Rode Kruis volop in de belangstel-
ling, vooral omdat de vrijwilligers op 
vele plekken ingezet worden om de 
overbelaste zorg enigszins te ver-
lichten. Honderden vrijwilligers zet- 
ten zich dagelijks in, ook in de regio 
Kennemerland. Om deze hulp beter 
mogelijk te maken zijn sinds 1 januari 
2021 zijn Rode Kruis Haarlem en 
Rode Kruis Zandvoort gefuseerd in 
een nieuwe afdeling die verder gaat 
onder de naam Rode Kruis Zuid- 
Kennemerland.
 
Het Rode Kruis heeft als credo: in 
tijden van nood staat niemand 
alleen, ieder mens die in nood is of 
dreigt te komen krijgt van het Rode 
Kruis passende hulp om echt verder 
te komen. In deze barre corona-
tijden speelt het Rode Kruis een 
belangrijke ondersteunende rol, met 
helpende handen in zorginstellingen 
zodat zorgpersoneel meer ruimte 
heeft om zich aan directe patiënten-
zorg te kunnen wijden. Maar ook met 
individuele hulp aan mensen die hun 

directe levensbehoeften nauwelijks 
kunnen vervullen. Het Rode Kruis 
helpt in teststraten en vaccinatiesta-
tions, bij huisartsenpraktijken en 
verpleeghuizen.
 
Zo hebben Rode Kruis vrijwilligers 
sinds het begin van de lockdown in 
december geholpen bij diverse 
zorginstellingen van de stichting Sint 
Jacob, op de locaties Schalkweide en 
JacobKliniek in Haarlem en Bosbeek 
in Heemstede. Ook in Haarlem 
helpen Rode Kruisers bij de dak- en 
thuislozenopvang op het schip de 
Aurora en worden boodschappen-
kaarten uitgedeeld als voedselhulp. 
In Bentveld ondersteunden Rode 
Kruisers de woonlocatie van Kenne-
merhart. Er werden 45 ritten gemaakt 
met de Rode Kruis-bus om de regio-
nale ambulancedienst te ontlasten.
Na de fusie van de Rode Kruis afde-
lingen Haarlem en Zandvoort trad er 
ook een volledig nieuw bestuur aan 
bij de nieuwe afdeling Zuid-Kenne-
merland, onder leiding van Bob 
Klaasen.

Rode Kruis Haarlem en 
Zandvoort bundelen krachten

Heemstede/Haarlem - De recherche 
heeft vrijdagochtend 22 januari drie 
minderjarige jongens aangehouden 
op verdenking van betrokkenheid bij 
meerdere berovingen in Haarlem en 
Heemstede.
Tijdens het weekend van 15 tot en 
met 18 januari, werden meerdere 
jongeren de dupe van een aantal 
straatrovers die hun slachtoffers 
dwongen om geld en goederen af te 
staan. Nadat de slachtoffers onder 
bedreiging hun goederen moesten 
afgeven, werden bij enkele bero-
vingen de slachtoffers onder dwang 
naar een geldautomaat gebracht om 
daar voor de daders geld te gaan 
pinnen. De daders wisten na de bero-

vingen telkens op de fiets ervandoor 
te gaan.
In het onderzoek naar de deze bero-
vingen kwam de recherche drie ver-
dachten op het spoor. Zij zijn vrijdag-
ochtend aangehouden in hun woon-
plaats en ingesloten voor nader 
onderzoek.
Alle drie verdachten zijn minderjarig 
en afkomstig uit Haarlem en Heem- 
stede.
De recherche zet het onderzoek 
voort en onderzoekt wie welke rol 
heeft gehad bij de berovingen. Meer-
dere aanhoudingen worden niet 
uitgesloten.

Bron: Politie.nl.

Politie houdt minderjarige 
jongens aan voor straatroven
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facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Heemstede

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

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

Klein Geluk van Annemarie en 
haar moeder
Met de campagne Klein Geluk gaan wij op 
zoek naar datgene wat klein geluk betekent 
voor inwoners van gemeente Heemstede. 

We delen bijzondere verhalen, initiatieven en 
geluksmoment in coronatijd.

Annemarie denkt bij klein geluk aan wandelen 
met haar moeder, nadat ze weken binnen 
heeft moeten zitten. Eerst vanwege de 
quarantaine in de Heemhaven vanwege de 
corona-uitbraak en daarna nog 2 weken op 
de COVID-unit in Zuiderhout, omdat ze zelf 
corona had. “Wat kun je dan dankbaar zijn als 
ze daarbovenop komt. Wanneer je eindelijk 
weer samen een ommetje mag maken om 
samen te genieten van de frisse lucht en van 
de prachtige omgeving van de Heemhaven.”
Lees het hele verhaal en andere verhalen van 
inwoners op heemstede.nl/kleingeluk.

Steun voor chronisch 
zieken
Heeft u een laag inkomen en bent u chronisch 
ziek? Misschien komt u dan in aanmerking voor 
een bijdrage van de gemeente van € 385.

Kijk voor meer informatie op 
iasz.nl/hulp-bij-laag-inkomen -> bijdrage 
chronisch zieken en gehandicapten.

Formulieren 
avondklok
In heel Nederland geldt sinds zaterdag 
23 januari een avondklok van 21.00 tot 
4.30 uur. U mag dan alleen naar buiten 
als het noodzakelijk is en u een geldige 
reden hebt. Als u tussen deze tijden 
toch naar buiten moet, dan moet u het 
formulier Eigen verklaring avondklok 
bij u hebben. Moet u voor uw werk 
naar buiten dan heeft u ook nog de 
Werkgeversverklaring avondklok nodig. 

Scan de QR-code voor de formulieren of 
ga naar rijksoverheid.nl/avondklok.

Online activiteiten voor jongeren in 
Heemstede en Bloemendaal
Jongeren uit Heemstede en Bloemendaal 
kunnen van 27 januari tot 28 februari meedoen 
met verschillende online activiteiten van Epic 
Youth. Tot en met de voorjaarsvakantie zijn 
er games, dans- en fi tness-workouts die niet 
alleen voor, maar ook door jongeren worden 
georganiseerd. 

Jeugd aan Zet
De online games en workouts worden 
georganiseerd vanuit het programma Jeugd 
aan Zet. Met dit programma stimuleren 50 
kleinere Nederlandse gemeenten jongeren 
om in hun eigen buurt iets te betekenen 
voor een ander. De gemeentes Heemstede 
en Bloemendaal vinden het belangrijk dat er 
activiteiten zijn voor jongeren. 

Sjaak Struijf, wethouder Jeugd gemeente 
Heemstede: “Niet alleen ouderen worden 
sterk geraakt door de coronacrisis. Ook op het 
leven van jongeren hebben alle maatregelen 
veel eff ect. Ze mogen en kunnen veel minder 
doen door de beperkingen. Iets leuks doen 
met andere jongeren, op een coronaproof 
manier, kan helpen. Daarom maken we deze 
activiteiten als gemeente graag mogelijk.”

Aanmelden voor de activiteiten van Epic Youth 
kan via epicyouth.nl.

•	 Op	 	januari	2021	heeft	het	college	
de Notitie uitgangspunten gebruik 
openbare ruimte winkelgebieden en 
horeca Heemstede per 15 oktober 
2020 (publicatienummer 2020-12284) 
vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn op 

 15 oktober 2020 met terugwerkende kracht 
in werking getreden.

•	 Op	 	januari	2021	heeft	het	college	
de Actualisatie toekomstbestendige 
begraafplaats Heemstede 2020-
2025 (publicatienummer 2020-12871) 
vastgesteld. Dit plan is op 16 januari 2021 

 in werking getreden.
•	 Op	1 	dece ber	2020	heeft	het	

college het Actieplan geluid 2018-

2023 (publicatienummer 2020-12868) 
vastgesteld. Deze actieplan is van kracht 

 tot en met 1 januari 2024. 
•	 Op	12	januari	2021	hebben	het	college	

en de burgemeester, ieder voor zover 
hun bevoegdheid strekt, het Besluit 
wijziging Aanwijzingsbesluit Algemene 
Plaatselijke Verordening Heemstede 
2021 (publicatienummer 2020-18090) 
vastgesteld. De wijzigingen treden vanaf 
1 februari 2021 in werking. 

Lees de volledige bekendmaking in het 
Gemeenteblad op overheid.nl of via 
heemstede.nl/bekendmakingen en zoek op 
publicatienummer.

Nieuwe regelgeving
Alles over 

wegwerkzaamheden?
Kijk op 

www.heemstede.nl/
werkaandeweg

Werk
aan de
weg 

Klein Geluk van inwoners van Heemstede



COLUMNITEITEN

Vegamisser 

ACHTER HET FORNUIS

We blijven deze week nog even in de zeevrucht- en visgerechten hangen. 
Frankrijk heeft de bouillabaisse uit Marseille als wereldvermaarde vissoep, 
Italië heeft haar eigen gouden versie van vissoep uit Rome: ‘zuppa di pesce 
alle romana’. Een zeer smakelijke vissoep met de Italiaanse twist van tomaat.  

Benodigdheden (4 personen):

Bereiding:
Een belangrijke basis voor deze soep is de visbouillon. Deze is zeer eenvoudig te maken op verschillende manie-
ren. Als u bijvoorbeeld garnalen/gamba’s heeft die nog gepeld moeten worden, bewaar dan de garnalenvelletjes 
om bouillon van te trekken. Kook ongeveer 15 minuten 0,75 liter met de garnalenvelletjes en zout en peper. U kunt 
eventueel ook roggenvleugels meekoken voor de smaak (vraag uw vishandel), maar dat hoeft niet. Zeef deze 
bouillon zodat de velletjes en graten in zeef achterblijven en giet deze over in een grote soeppan. Breng deze aan 
de kook met de garnalen en voeg de witvis toe (bestrooid met zout en peper). Even 10 minuutjes laten koken. 
Voeg daarna de witte wijn toe, de � jngehakte sjalotten, de olijfolie, het laurierblaadje en pers de twee tenen knof-
look boven de soep uit. Voeg daarna het groentebouillonblokje toe, de tomatenblokjes, de tomatenpuree en de 
gehakte bieslook toe. Goed doorroeren. Voeg als laatste de coquillemedail-
lons (bestrooid met peper en nootmuskaat) toe. Laat de soep op laag vuur 
een uurtje trekken. Eventueel op smaak brengen met zout en peper. Serveer 
de soep daarna met een schij� e citroen en een warm Italiaans broodje 
besprenkeld met wat zout en olijfolie. 

Wijnsuggestie:
Als we het over Rome hebben, dan drinken we bij dit gerecht bij voorkeur 
een droge witte wijn uit die omgeving, namelijk uit het nabijgelegen wijn-
stadje Frascati. Een frisse en soepele wijn die snel vrienden met u maakt. 
Vraag uw wijnhandelaar of slijter. Buon appetito!

Zuppa di pesce alla romana (Romeinse vissoep) 

achter het fornuis 
• 2 fl inke sjalotten, fi jngehakt
• 2 tenen knofl ook
•  Witvisfi let (bijvoorbeeld, zee-

duivel, kabeljauw, zeewolf, heek, 
schelvis, etc.) Let op: geen vis 
gebruiken als zalm, makreel, 
tonijn, sardine: deze hebben een 
te uitgesproken en overheersende 
smaak voor de soep!

• 6 coquillemedaillons
• 500 gram wokgarnalen of gamba’s
• Een groentebouillonblokje
• Zeezout en versgemalen peper
• Een laurierblad
• Een eetlepel olijfolie
• Een snufj e nootmuskaat
• Een handje fi jngehakte bieslook
• Visbouillon (zie bereiding)

• Een glas droge witte wijn
• Een blik tomatenblokjes
• Een blikje tomaten puree
• Een schijfj e citroen 

Door Bart Jonker 

Vorige week had ik het over reclames, die je in een bepaalde hoek sturen, 
ook qua voeding. Dit riekt mijns inziens naar je reinste indoctrinatie. Ik 
herinner me dat ik een aantal jaren geleden bij vrienden ging eten. Een 
vriendin van hen, een overtuigd veganist, was ook uitgenodigd. Alles wat 
dierlijk is, eet ze dus niet. Ik respecteer dat iemand dat is, maar zelf heb ik 
daar niet zoveel mee. Daar ben ik heel eerlijk in en dring dat dan vooral 
ook niet bij me op. Hoewel ik af en toe weleens vegetarisch kook.

A� jn, om discussie te vermijden, werd het etentje daarom volledig 
gestoeld op veganistisch. Nou, vooruit dan maar, het zal mij benieuwen. 

Enthousiast hadden mijn vrienden vegaburgers van soja, of whatever het 
moest voorstellen, in huis gehaald en gebakken. Geserveerd met een 
blaadje groen dat sla moest voorstellen en nog een onde� nieerbare 
garnering, die als een triest vooruitzicht met zielige afl oop Kafkaiaans op 
onze bordjes gepresenteerd lag. Jakkes, mijn eetlust werd er in ieder 
geval niet mee opgewekt. Maar goed, eventjes doorbijten. Enthousiast 
namen we een hap.

Ai, mijn vrienden die hadden gekookt, bleken nog niet zoveel kaas te 
hebben gegeten van de veganistische keuken. En kaas is daarin sowieso 
al verboden. Ze hadden een simpel detail over het hoofd gezien.
Hun vegaburgers waren namelijk rijkelijk in de roomboter gebakken, 
gekroond met dierlijke proteïnen. Oei oei! Terwijl ik enthousiast vertelde 
dat juist door de roomboter een bepaalde smaaksensatie ontstaat, waar-
door het geheel nog een beetje te vreten is, hing hun vegavriendinnetje 
al brakend boven de wc-pot, naast de biologisch afbreekbare toilet-
reiniger.  

Na een dessert van zuurpruimen, iets wat ko�  e en chocolade moest 
voorstellen en heftige discussies over het uitbannen van vlees, vis en alles 
wat genoegen brengt in deze wereld, keerde ik huiswaarts. Om me onder-
weg nog even beestachtig op een vette hamburger bij een fastfoodketen 
te werpen. Nee, veganisme is duidelijk niet aan mij besteed, sorry.

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Beethovenlaan	10,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 772357, ontvangen 

 13 januari 2021
•	 Charlotte	van	Pallandtlaan	37,	het	plaatsen	

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 770375, ontvangen 8 januari 
2021

•	 Frans	Lisztlaan	13,	het	kappen	van	een	wilg,	
wabonummer 772266, ontvangen 

 13 januari 2021
•	 Koediefslaan	74,	het	renoveren/uitbreiden,	

splitsen van het pand in een woning en 
 3 appartementen en plaatsen dakkapellen 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
770398, ontvangen 8 januari 2021

•	 Prinsessenhof	1,	het	plaatsen	van	een	
overkapping in de voortuin, wabonummer 
770404, ontvangen 8 januari 2021

•	 Vechtlaan	1,	het	aanbrengen	van	een	
rookkanaal tegen de bestaande schoorsteen 

aan die langs de buitengevel loopt, 
wabonummer 770463, ontvangen 9 januari 
2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Huizingalaan	2,	het	uitbreiden	van	

het woonhuis, wabonummer 723051, 
verzonden 19 januari 2021

•	 Oosterlaan	11,	het	doorbreken	van	een	
muur, wabonummer 765347, verzonden 

 18 januari 2021
•	 Zernikelaan	31,	het	plaatsen	van	een	

dakopbouw, wabonummer 769944, 
verzonden 19 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
•	 Chr.	Bruningslaan	13,	het	plaatsen	van	

een berging/overkapping, wabonummer 
762124, ontvangen 17 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
•	 Groenendaalse	bos	nabij	Herenweg	

16, het leggen van betonplaten voor 
de paardenstallen wabonummer 
767869, ontvangen 4 januari 2021. 
Belanghebbenden kunnen binnen 2 weken 
na publicatie hun zienswijzen kenbaar 
maken aan het college van Burgemeester 
en wethouders.

•	 Van	’t	Hofflaan	6,	het	plaatsen	van	een	
dakopbouw, wabonummer 759807, 
ontvangen 15 december 2020. 
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken 
na publicatie hun zienswijzen kenbaar 
maken aan het college van Burgemeester 
en wethouders. 

Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor brandveilig 
gebruik Von Brucken Focklaan 2
•	 Von	Brucken	Focklaan	2,	brandveilig	gebruik	

Prinses Beatrixschool, wabonummer 
772326, ontvangen 13 januari 2021

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.




