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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Met het overlijden van 
de oudste inwoner van Heemstede 
op 23 januari is een markante persoon-
lijkheid niet meer onder ons. Een 
bewogen en interessant leven laat 
mevrouw Joukje (roepnaam Joek) 
Dinkelman achter. Twee wereldoor-
logen heeft ze doorstaan. Zij, haar 
man en twee kinderen woonden 
lang in het voormalige Nederlands 
Indië. Zij genoot jaren lang van haar 
oudedag in Heemstede. Op haar 
laatste verjaardag op 8 mei bezocht 
de Heemsteder haar. Het gehoor liet 
haar �ink in de steek maar verder was 
ze nog heel erg vitaal.  

Trots was mevrouw Dinkelman om 
de oudste inwoner te zijn van haar 
geliefde Heemstede. Het artikel naar 
aanleiding van haar 107e verjaardag 
stond ingelijst naast haar stoel. Zij 

kon veel vertellen en las dagelijks 
een groot aantal kranten. Zelfstandig 
wonen blijkt met enige hulp van de 
thuiszorg (Prettig Thuis) zelfs op 
hoge leeftijd nog mogelijk.  

Met enige regelmaat namen haar 
dochter en kleindochter haar mee 
naar buiten voor een ritje met de 
auto. Ze kon nog steeds volop 
genieten van het leven buiten haar 
eigen appartement. Er was veel te 
zien, maar wel veel veranderd in de 
buitenwereld. Veel nieuwbouw in het 
dorp, geen tram meer over de 
Binnenweg nog geen Heemsteedse 
Dreef.

In haar geboortejaar 1914 was er veel 
gaande in de wereld. Afgezien van de 
Eerste Wereldoorlog (1914-1918) valt 
er genoeg bijzonders te melden. De 
eerste kankerbehandeling met 
Radium in London. De eerste lijn-

vlucht ter wereld tussen Florida en 
Tampa en de eerste �lm van Charlie 
Chaplin. Koningin Wilhelmina besluit 
tot de mobilisatie. Duitsland ver-
klaart de oorlog aan Rusland. Veel 
Vlamingen vluchtten naar Nederland. 
Nederland had maar 6,3 miljoen 
inwoners in haar geboortejaar. Een 
nieuwe oorlog was in 1940 aan-
staande. Mevrouw Dinkelman, man 
en kinderen brachten de oorlog door 
in een Japans interneringskampen, 
maar gelukkig keerde het gezin 
compleet en heelhuids terug in 
Nederland. Haar markante persoon-
lijkheid zal door familie en vrienden 
zeer worden gemist. 

Mevrouw Dinkelman was jaren de 
oudste inwoner van Heemstede. 
Haar opvolgster is een inwoonster 
van 105 jaar, de oudste mannelijke 
inwoner hoopt dit jaar 103 te 
worden.

Oudste inwoner van Heemstede 
op 107-jarige leeftijd overleden
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Joukje Dinkelman. Foto: aangeleverd door de familie Dinkelman.

Heemstede - Vanaf woensdag 2 
februari staat de deur aan de 
Binnenweg 93 open voor iedereen in 
Heemstede met vragen over energie-
verbruik, isolatiemaatregelen, 
vergroenen van het huishouden, 
duurzaamheid en meer. Iedere 
woensdag, donderdag en vrijdag is 
er van 10 tot 12 uur een inloop 
zonder afspraak. Kom eens langs in 
deze duurzame pop-up store voor 
een kopje ko�e of Nederlandse thee 
en ontdek wat u thuis allemaal kunt 
doen voor een betere planeet.  

Lokale coöperatie HeemSteedsDuur-
zamer slaat de handen ineen met 
haar energiecoaches, met gemeente 
Heemstede én lokale ondernemers. 
De vrijwillige energiecoaches helpen 
inwoners met advies en tips hoe 
werk te maken van o.a. een lagere 
energierekening. Ondernemers 
vertellen over hun duurzame 
producten. En de gemeente facili-
teert door bijvoorbeeld het uitdelen 
van energiebesparende producten. 
Een klinkende samenwerking. 

Hugo Hölscher, voorzitter van 
HeemSteedsDuurzamer licht toe: 
“Vanaf de oprichting van onze 
coöperatie zijn we op zoek geweest 
naar zo’n locatie en we zijn meer dan 
in onze nopjes met deze tijdelijke 
locatie. Met deze pop-up store willen 
we zoveel mogelijk mensen bereiken 

in Heemstede. Want er is nog een 
boel te doen als we een leefbare 
toekomst voor onze (klein)kinderen 
willen.” 

U bent van harte welkom tijdens de 
inlooptijden in de pop-up store. “We 
beginnen eerst klein en als we 
merken dat er meer behoefte is aan 

langere of andere openingstijden, 
dan gaan we dat gewoon doen”, 
aldus Hölscher.
Geen gelegenheid op de genoemde 
tijdstippen, maar wel interesse in een 
gesprek of bezoek?
Stuur dan een mail naar:
info@heemsteedsduurzamer.nl voor 
een aparte afspraak.

Pop-up store HeemSteedsDuurzamer 
opent haar deuren op de Binnenweg

De energiecoaches staan graag voor u klaar in de pop-up store. Foto: aangeleverd 
door HeemSteedsDuurzamer.

Politie zoekt getuigen 
mogelijke schietpartij 
Haarlem - Zondagochtend 30 janu-
ari kwam bij de politie een melding 
binnen van een schietpartij in de 
Bataviastraat nadat er knallen waren 
gehoord in de omgeving. De politie 
ging snel naar de plek van het inci-
dent, maar trof op dat moment geen 
bijzonderheden meer aan. Na onder-
zoek bleken er aanwijzingen te zijn 
dat er vermoedelijk wel is geschoten. 
Er werd door de politie een uitge-
breid buurtonderzoek gedaan en er 
vond forensisch sporenonderzoek 

plaats. Bij een woning aan de Batavi-
astraat een kogelgat aangetro�en. 
De politie heeft al contact gehad met 
een aantal getuigen, maar is nog op 
zoek naar mensen die iets hebben 
gezien of meer weten over dit inci-
dent. Neem contact op via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000. 

Bron: Politie.nl.
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Dienst zondag 6 februari, aanvang 
10u. Alle diensten zijn online te 
volgen via: www.kerkdienstgemist.
nl/Adventskerk.
www.adventskerk.com

DOOPSGEZINDE KERK 
Postlaan 16 Heemstede 
Zondag 6 februari, 10.30u.
Br. W. Grimme.
www.doopsgezindhaarlem.nl.

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 3 februari, 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Zondag 6 februari, 10u. 
Eucharistieviering.
Voorganger Pater Diego Pildain
Alle vieringen zijn te volgen via live-
stream: www.parochiesklaverblad.

nl/Livestreaming en kerkradio. Max. 
150 bezoekers per viering toege-
staan. Info: 023-5280504. 
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 6 februari, 10u.
Proponent W. van Stuijvenberg.
De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Zondag 6 februari, 10u. Eucharistie-
viering, Pater Tristan Perez.
Zondag 6 februari, 18.45u. (oude 
tijd). Plechtig Lof, m.m.v. E.J. Eradus, 
orgel.
Dinsdag 8 februari, 9u, Eucharistie-
viering.

Woensdag 9 februari, 10. Viering 
‘Hart voor ouderen’; na a�oop is er 
van 11.30 uur tot 12.30 uur uitstel-
ling van het Allerheiligste en moge-
lijkheid tot stille aanbidding.
Maximaal 107 personen per viering 
toegestaan. Aanwezigen wordt 
vriendelijk verzocht zich aan de 
basismaatregelen te houden.
info@olvh.nl. Secretariaat is beperkt 
geopend op vrijdag van 9–12 uur, 
023-5286608.
www.parochiesklaverblad.nl

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

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 6 februari, 10u.       

Ds. P. Terpstra. Per zondag zijn er 50 
zitplaatsen beschikbaar.
Aanmelding vooraf verplicht via de 
website.
De diensten zijn online te volgen via 
YouTube en kerkomroep zie
www.kerkpleinheemstede.nl.

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 6 febr. 10u.  
Spreker: Bob Vreugdenhil.
Reservering via: 
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 6 februari: ds. Rien Wattel 
(Hoofddorp). U bent weer van harte 
welkom bij de vieringen op vertoon 
van een QR-code.
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie: www.pkntrefpunt.nl, 
klik op actueel of via You Tube:
trefpunt bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Binnenweg 1 is gebouwd in 1921 (bouwtekening 
voor winkel en smederij) en dat wordt ook 
vermeld in een gevelsteen. De opdrachtgever is 
Th. v.d. Asdonk.  
Het huidige pand heeft sinds 2008 (door de 
uitbouw) de nummers 1 (Casino), 1b (Bomans) en 1a (bovenwoning). Voor-
heen was er alleen sprake van nummer 1 en 1a. 
Bijna veertig jaar (1936-1971) heeft kantoorboekhandel/leesbibliotheek (Rie 
en Dinie) Jonckbloed op nummer 1 gezeten. Ze waren begonnen op 
nummer 21 in 1932. De Eerste Heemsteedsche Courant van 9 oktober 1936 
vermeldt de verhuizing na vier jaar van Binnenweg 21 naar Binnenweg 1. 
De eerste ondernemer op nummer 1 was smederij Th. v.d. Asdonk. In het 
Haarlems Dagblad van 10 april 1936 wordt het faillissement van winkelier in 
IJzerwaren en Rijwielhandelaar Th. v.d. Asdonk vermeld. 
Op 1a, aldus de Nieuwe Haarlemsche Courant van 31 december 1927 zat 
‘Vleeschwaren en Comestibleshandel J.C. Toledo’. Echter niet lang, want in 
het Haarlems Dagblad van 3 juli 1930 werd met spoed overname van een 
winkelinventaris voor �.550,- gevraagd.  
Begin jaren 30 wordt op 1a in diverse kranten het ‘Noord-Brabants Schoe-
nenhuis’ van H. Driesen genoemd en in de Eerste Heemsteedsche Courant 
van 20 december 1935 adverteert A. Schutter met uurwerken en goud.  

In het Haarlems Dagblad van 29 mei 1936 wordt d.m.v. een veiling 
Binnenweg 1 en 1a aan J. Bakker verkocht voor �.18.000,-. In de jaren daarna 
bevond zich nog steeds A. Schutter op 1a. Eind jaren 30 (adressenboeken) 
werd ook ‘W. Schutter Markiezen- en Zonneschermenfabriek’ op nummer 1 
vermeld (toen-foto uit archief HVHB).  
In 1939 vermeldt het adresboek van Haarlem lichtdrukinrichting Fa. H.J. 
Pistorius op Binnenweg 1. A. Schutter was nog steeds op 1a. Het adresboek 
van Heemstede van 1948 vermeldt timmerman A.W. Schutter op 1, evenals 
nog steeds de dames Jonckbloedt met de boekhandel. Op nummmer 1a 
was de sleutelservice van Jac. Veltmeijer gevestigd, tot zeker eind jaren 50, 
daarna de sleutelservice van J.A. v.d. Meer. 
In het adresboek van Heemstede van 1 januari 1971 wordt winkelier F.H. 
Kluën op 1a vermeld. In 1977 is er een aanpassing van de woonwinkel. In de 
jaren 80/90 was ‘De Zanderij’op nummer 1 gevestigd. 

In 2010 is er een bouwtekening voor vestiging van een casino (speelauto-
matenhal), tegenwoordig ‘Flamingo Casino Heemstede’. 
De nu-foto van Harry Opheikens is van 30 januari 2022.  
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Binnenweg 
hebben, dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens).
Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).

Binnenweg toen en nu (2)

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Heemstede – Op donderdag 10 
februari van 19.30-21.30 uur houdt 
Sander Kroll  een lezing over ‘Foto’s 
lezen’. De locatie is de Luifel Heren-
weg 96 in Heemstede.

Door met een andere focus te kijken 
naar persfoto’s, iconische foto’s en 
natuurfoto’s krij-gen we onverwachte 
inzichten. Het Noord-Hollands 
Archief in Haarlem beheert duizen-
den historische foto’s van Heem-
stede. In de lezing van Klaartje 
Pompe worden we meegenomen 
aan de hand van historische foto’s uit 
de vorige eeuw in alle veranderingen 

die er in het dorp waren. Wat laten 
die historische foto’s van gebouwen, 
huizen, scholen en gebeurtenissen 
zien? De lezing is een samenwerking 
tussen WIJ Heemstede en Rotary 
Club Heemstede, met een geredu-
ceerd tarief: nu voor € 5,-. Leden van 
Rotary Club Heemstede houden in 
2022 een aantal lezingen vanuit hun 
expertisegebied voor 
geïnteresseerden.

Vooraf aanmelden is verplicht:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828.

Lezing fotolezen en oud-Heemstede in beeld
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Door Bart Jonker

Heemstede – Het verlossende woord 
kwam er eindelijk op de laatste coro-
napersconferentie uit: de horeca 
mocht weer haar deuren openen om 
gasten te ontvangen. Zoals al onze 
gezellige en gastvrije horecaetablis-
sementen in Heemstede, is ook 
restaurant Tante Bep van eigenaars 
Barry en Leslie de Boer aan de Raad-
huisstraat 58 in Heemstede er weer 
helemaal klaar voor om haar gasten 
’s avonds te ontvangen en hen 
volledig in de watten te leggen. 

Blij om weer open te kunnen gaan
“Wij en al onze horecacollega’s hier in 
Heemstede zijn blij dat we weer 
open kunnen gaan. De tweede lock-
down zou er eigenlijk niet komen en 
de derde ook niet, waardoor de 
horeca gedwongen werd haar 
deuren dicht te houden, zo ook ons 
restaurant Tante Bep”, vertelt Barry. 
“In die 1,5 jaar coronaperikelen 
hebben Leslie en ik ook een back-
upscenario gerealiseerd. Naast het 
restaurant hebben we beiden nog 
een andere baan. Onze zonen 
hebben hun café Bierbrasserie Koster 

met luxe borrelplanken en speciaal-
bieren in Santpoort nu ook weer 
geopend.  We zijn allemaal dol-
enthousiasten en kunnen niet 
wachten om onze gasten weer eens 
lekker te laten eten en hen een gezel-
lige en onvergetelijke avond aan te 
verzorgen. En vooral omdat het veilig 
is: alles is ruim opgezet. We hebben 
onze gasten echt gemist en zien 
ernaar uit om ze te ontvangen.   

Balans
“De landelijke media berichtten over 
het tekort aan personeel in de hore-
casector. Gelukkig hebben wij al 
jaren een klein en loyaal team bij 
Tante Bep en hebben we weinig 
verloop in personeel. Veel is voor de 
horecasector en ook voor de consu-
ment zelf duurder geworden, zoals 
grondsto�en en energiekosten. In de 
huidige markt is het best moeilijk 
voor de horeca om een balans te 
vinden, want je wilt een goed 
product aanbieden en gastvrij zijn 
zonder dat de consument te hoge 
prijzen betaalt. Die balans proberen 
we voortdurend te vinden en af te 
stemmen, zonder dat alles wordt 
doorberekend aan onze klanten. 

Onze gastvrijheid en loyaliteit naar 
onze klanten toe blijft wat dat betreft 
hoog in het vaandel staan.” 

Shared dining
“Tante Bep biedt shared dining aan. 
Dit houdt in dat er meerdere heer-
lijke gerechten op je tafel worden 
geserveerd die je kunt bestellen en 
kunt delen met je tafelgenoten. Zo 
heb je gelegenheid om van alles te 
proeven. En het is nog supergezellig 
ook. We bieden van alles aan: vlees, 
vis, vegetarisch, vegan of glutenvrij, 
alles is mogelijk. Samen met onze 
jarenlange warme vertrouwde 
gastenbeleving die iedereen van ons 
gewend is, vindt shared dining gretig 
aftrek bij onze gasten”, aldus Barry de 
Boer.  

Restaurant Tante Bep is geopend van 
woensdagavond tot en met zondag-
avond, vanaf 17 uur.
Reserveren kan via tel. 023-5476633 
of e-mail: info@tante-bep.nl.

Meer info op: www.tante-bep.nl en 
Facebook. Het restaurant vraagt bij 
uw bezoek om uw corona(herstel)
bewijs/ QR-code te tonen.  

Heemsteedse horeca opent deuren en is er klaar 
voor: ook Tante Bep ontvangt u veilig en gastvrij

Restaurant Tante Bep is er weer klaar voor en ontvangt u graag! V.l.n.r.: dochter 
Charlotte, zoon Valentijn en Leslie de Boer. Foto: aangeleverd door restaurant Tante 
Bep. 

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - De altijd zeer actieve 
werkgroep Toegankelijkheid ont-
plooit jaarlijks veel activiteiten.  Daar 
hoort een overzicht bij van de be-
haalde resultaten.
Op dinsdag 1 februari bood de werk-
groep dit overzicht aan wethouder 
Sjaak Struif aan.
De werkgroep tracht oplossingen te 
bewerkstelligen die de toegankelijk-
heid voor mensen met een beper-
kingen iets eenvoudiger maken. Er 
wordt volop aan bewustwording 
gewerkt bij de politiek winkeliers, 
ambtenaren en de inwoners. Wat 
heeft men bereikt? 

Bewustwording 
Ruim anderhalf jaar bestaat de werk-
groep nu. Duidelijk is dat er nog veel 
meer bewustwording nodig is. Daar 
is het afgelopen jaar een mooi begin 
mee gemaakt. De leden hebben 
hiertoe in het voor- en het najaar 
campagne gevoerd in de winkelge-
bieden. Doel was om met name 
winkeliers bewust te maken van de 
obstakels die zij met hun reclame-
borden en winkeluitstallingen 
opwerpen voor mensen met een 
motorische beperking en slecht-
zienden. 

Tijdens de Week van de Toegankelijk-
heid bood de werkgroep aan de 
gemeente een o�erte aan om ook 
ambtenaren meer bewust te maken 
van de bijzondere uitdagingen, die 
inwoners met een beperking erva-
ren. Daarmee beloofde de gemeen-
tesecretaris in 2022 aan de slag te 
gaan. 

Andere successen 
Nu kan iedereen veilig oversteken op 
de Raadhuisstraat. Voor dat zebrapad 
werd overigens al jaren gestreden 
voordat de werkgroep er was. Maar 
na ruim 11 jaar ligt het er. Verder is 

het eerste rolstoel toegankelijk bos- 
hek in Groenendaal een feit, aange-
jaagd vanuit de werkgroep. En de 
gemeente beloofde dat er meer 
volgen. Ook zijn De Luifel en (op 
verzoek van de eigenaar) Brasserie 
de Canette op toegankelijkheid 
geschouwd en zijn verbeteringen 
geadviseerd. 

In de laatste week van december 
heeft de werkgroep met de coördina-
toren van de komende verkiezingen 
gesproken. De werkgroep wordt 
nauw betrokken en zal adviseren 
over betere toegankelijkheid van een 
aantal stembureaus. 

Plannen voor het nieuwe jaar 
De werkgroep hield regelmatig een 
inloopspreekuur op Plein1. In 2022 
gaat men ook de markt op om in 
gesprek te gaan met inwoners over 
dit onderwerp. Een veel gemeld 
probleem is het overhangende 

groen. Hier zal het komende jaar 
extra aandacht aan worden gegeven. 

Ook kliko’s kunnen een �ink obstakel 
zijn voor mensen met een beperking. 
Dat werd wel duidelijk tijdens de 
‘klikowandeling’ met ambtenaren en 
mensen van Meerlanden. Samen met 
de werkgroep gaat men kijken hoe 
de inwoners hierop te wijzen. 

Verder staat de uitwerking van het 
project ‘Wees toegankelijk en vertel 
het’ op het programma. Dit gaat om 
het inventariseren van en vertellen 
over wat er in Heemstede (al wel) 
echt toegankelijk is. Ook zal de werk-
groep komend jaar weer verschil-
lende gebouwen en websites contro-
leren op toegankelijkheid. 

Meer weten? Volg de werkgroep dan 
op Facebook, Twitter en Instagram of 
kijk op www. werkgroeptoegankelijk-
heidheemstede.nl.

Werkgroep Toegankelijkheid overhandigt 
overzicht activiteiten aan wethouder Struijf

Dominique Bos overhandigt verslag aan wethouder Sjaak Struijf. Foto: Eric Westerloo.

Heemstede – WIJ Heemstede heeft 
een nieuwe website, om inwoners 
nog beter van dienst te zijn. Op de 
nieuwe website komen de 
vernieuwde huisstijlkleuren en het 
logo nog mooier uit, maar veel 
belangrijker: alles is veel makkelijker 
te vinden. 
WIJ Heemstede werkt samen met 
inwoners en organisaties aan een 
dorp waar iedereen ertoe doet en 
iedereen mee kan doen en vindt het 
belangrijk dat iedereen zich thuis 

voelt in Heemstede. De activiteiten 
zijn erop gericht dat mensen elkaar 
kennen en er voor elkaar zijn. Én dat 
mensen die ondersteuning nodig 
hebben dit ook krijgen. WIJ Heem-
stede werkt in de wijk en op locaties 
in Heemstede. 
Voor mensen die graag iets willen 
betekenen voor een ander biedt WIJ 
Heemstede de mogelijkheid om vrij-
willigerswerk te doen. Kijk op de 
nieuwe website:
www.wijheemstede.nl. 

Nieuwe website WIJ Heemstede

Heemstede - Heeft u vragen over uw 
tablet of smartphone? Dan kunt u 
eindelijk weer terecht in het gebouw 
van Plein1. WIJ Heemstede organi-
seert samen met de Bibliotheek in 
Heemstede het Mediacafé. Vrijwilli-
gers beantwoorden de vragen, 
speciaal voor senioren in Heemstede. 
Elke tweede donderdagmiddag van 
de maand in het gebouw van Plein1, 

op de 1e etage in Plein Oranje., Julia-
naplein 1, Heemstede. Aanmelden is 
niet nodig, wel even uw naam en 
telefoonnummer registreren bij 
binnenkomst. Het advies wordt gratis 
gegeven, voor de eerstvolgende keer 
bent u welkom op donderdag 10 
februari van 13.30 uur tot 15.30 uur.
De volgende data zijn: 24 februari, 10 
en 24 maart.

Mediacafé op Plein1

BIJSCHRIFT
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Deze puzzel wordt u aange-
boden door Albert Heijn aan 
de Blekersvaartweg 57 in 
Heemstede. Lekker puzzelen 
voor een heerlijke prijs: een 
goedgevulde AH-tas vol 
artikelen! 

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 7 februari 17 uur 
naar: redactie@heemsteder.
nl, onder vermelding van 
kruiswoordpuzzel, voorzien 
van uw naam, telefoon-
nummer en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht 
via de e-mail waarmee de 
gewonnen boodschappentas 
afgehaald kan worden in de 
AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. 
Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Succes!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

28 77 83 38 84 18 61 48 3 25 58 35 14 32

67 12 26 87 11 19 22 10 43 56 1 83 24

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. sterke sportkleding; 7. traktement; 12. Engels
telwoord; 13. katachtig roofdier; 14. Organisatie van Amerikaan-
se Staten (afk.); 15. naamloze vennootschap (afk.); 17. winter-
voertuig; 19. heldendicht; 21. met name (afk.); 22. boomsoort;
24. van vervolging afzien; 27. reuzenslang; 28. grauw en flets;
30. deel van hals; 31. schaakterm; 32. iemand die op bezoek is;
33. dameskleding; 35. tijdelijk in gebruik nemen; 37. brandstof
(Engels); 38. rugtas voor soldaten; 41. opstootje; 42. voorstuk
van een vrachtwagen; 44. vriendelijk en goed van karakter; 46.
trots; 47. hooimaand; 48. geen enkel persoon; 49. opera van
Verdi; 50. inenting; 52. talrijk; 54. tv-zenders zoeken; 56. water-
kering; 58. club van zakenlieden; 61. Duits telwoord; 62. blaas-
instrument; 64. mannetjesbij; 65. gereedschap; 67. nagerecht;
68. nachtroofvogel; 70. sieraad; 72. hogere burgerschool (afk.);
73. hulpdienst; 76. uiting van droefheid; 77. deel van bijbel
(afk.); 78. staafje gips; 79. Duitse ontkenning; 81. vrije universi-
teit (afk.); 82. voormalig Chinees leider; 83. Drents vliegveld; 84.
erfelijke factor; 86. straatsteen; 87. iemand die alleen rekening
houdt met de feiten.

Verticaal 1. sterke drank; 2. muzieknoot; 3. gewicht; 4. dieren-
vacht; 5. deel van kerkklok; 6. ledemaat; 7. onder ede verklaren;
8. wang; 9. vluchtige brandstof; 10. boomsoort; 11. bijdrage
(gift); 16. over (langs); 18. lidwoord; 20. hoofddeksel; 21. spo-
renplant; 23. boterton; 25. berggeel; 26. lastdier; 27. eiland in
Indonesië; 29. zijn mond voorbij pratend; 32. kaap onder Span-
je; 34. steen; 36. deel van koeienmaag; 37. Organisatie van
Amerikaanse Eenheid (afk.); 39. Antilliaans eiland; 40. voorma-
lig Russisch staatsman; 42. appelwijn; 43. dichterbij; 45. brand;
46. Nederlandse vakbond (afk.); 51. kippenloop; 53. explosie-
ven opruimingsdienst (afk.); 54. deel van een woonkamer; 55.
deel van koeienmaag; 56. jongensnaam; 57. deel van een jas;
59. zangstuk uit een opera; 60. zuivelproduct; 62. blunder of
domme fout; 63. jeugdig persoon; 66. kloosteroverste; 67. niet
gebonden (los); 69. waterloop; 71. Nederlands Centrum Vrijwilli-
gerswerk (afk.); 73. afgebroken vast deel; 74. steekwapen; 75.
hoofdstad van Letland; 78. vaatwerk; 80. troefkaart; 82. muziek-
noot; 85. nikkel (scheik. afk.).
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Heemstede - Half december werd de 
najaarscompetitie voortijdig afge-
broken. Nu, eind januari, wordt een 
start gemaakt met de voorjaarscom-
petitie. Eindelijk weer voetballen. 
Voor HBC is het in meer opzichten 
een nieuw begin. Twee spelers heb-
ben besloten bij een andere vereni-
ging te gaan spelen. Helaas zijn er 
geen vervangers, dus de selectie is 
nu op een minimumniveau geko-
men. Zeker als er, zoals nu, ook nog 
blessures zijn. 

Zonder wisselspelers begint HBC 
afgelopen zaterdag 29 januari aan de 
wedstrijd. Jan staat te stralen onder 
de lat in zijn nieuwe nummer 1 out�t 
en laat gelijk zien waarom hij de 
nieuwe keeper is. Alert op de aan-
vallen van DIOS en soepel duikend 
en springend pakt hij alle ballen die 
op hem afgevuurd worden. Net als in 
de vorige wedstrijden tegen DIOS 
werd ook dit weer een leuke en gelijk 
opgaande strijd, waarbij DIOS in de 
eerste helft de beste kansen had. De 
0-0 stand met de rust gaf voldoende 
vertrouwen voor het tweede ge-
deelte. 

Nu had HBC de beter kansen. Jeroen 
had wat pech met een mooie draai-
bal richting doel. Mathijs was net iets 
te laat voor het doel om af te ronden. 
En ook Johan kwam net wat snelheid 
tekort om nog te kunnen scoren. 
Zelfs Jan ondernam nog een rush 
over het hele veld maar ook dat bleef 
zonder resultaat. Intussen gaven de 
sterk spelende verdedigers niet meer 
echt iets weg. Met de 0-0 op het 
scorebord had later iedereen vrede. 
Voor DIOS zat er niet meer in, en HBC 
had door een fantastische inzet van 
het hele team een punt verdiend. 

Een nieuw begin en je dan, ondanks 
alles, zo presenteren. Het wordt vast 
nog leuk langs de lijn!

DIOS G1 – HBC G1 0-0: 
een nieuw begin

Heemstede - De politieke partijen 
van Heemstede hebben zaterdag 29 
januari de campagnes voor de 
gemeenteraadsverkiezingen afge-
trapt met het plakken van de verkie-
zingsposters voor het raadhuis. Met 
de elektrische stembus gaat de VVD 
alle wijken van Heemstede in. De 
partij gaat in gesprek met inwoners 
over wat goed is en wat beter kan. 
Het plakken van de verkiezingspos-
ters voor het gemeentehuis in 
Heemstede is een mooie symboli-
sche aftrap van de campagnes. De 
Heemsteedse VVD is natuurlijk al wat 
eerder begonnen met de presentatie 
van het verkiezingsprogramma dat 
te vinden is op: https://heemstede-
bloemendaal.vvd.nl/.

Wilt u de tournee van de VVD-
stembus volgen? Kijkt u dan vooral 
op Instagram, Twitter, Facebook, 
YouTube en TikTok.

VVD Heemstede gaat met elektrische stembus in 
gesprek met inwoners Heemsteedse wijken

Leden van VVD Heemstede met de elektrische stembus voor het raadhuis. Foto: aangeleverd door VVD Heemstede.

Heemstede – Op het Wipperplein, 
waar woensdagochtend 26 januari 
de zestienjarige scholiere Maia aan 
de gevolgen van een verkeerson-
geval overleed, betuigen velen hun 
medeleven en steun. Er worden veel 
kaarsjes voor haar opgestoken en 
bloemen en kaarten neergelegd 
door haar naasten en inwoners om 
haar te herdenken. De 16-jarige scho-
liere uit Heemstede werd met haar 
�ets op het Wipperplein aangereden 
door een personenauto. Zij werd met 
spoed naar het ziekenhuis gebracht, 
waar zij later aan haar verwondingen 
overleed. De bestuurder, een 
28-jarige man uit Velserbroek, werd 
aangehouden.

Bron o.a.: Politie.nl.

Bloemenzee op Wipperplein voor omgekomen 16-jarige scholiere

Bloemenzee op Wipperplein. Foto: Bart Jonker.

Rondje Bolwerken en 
Kenaupark

Haarlem - Ontdek de natuur in de 
stad in het vroege voorjaar. De 
winterakoniet, het sneeuwklokje, 
lenteklokje en de narcis staan in bloei 
en de eerste bomen lopen uit. Op 
zondag 20 februari organiseert IVN 
Zuid-Kennemerland de excursie 
Rondje Bolwerken en Kenaupark in 
Haarlem. Aan bod komt ook de 
cultuurhistorie van het Bolwerk. De 
Zochers hebben dit bolwerk als 
eerste van een reeks bolwerken in 
Nederlandse steden omgevormd tot 
een stadspark.
Start vóór Albert Heijn (To Go) in het 
station Haarlem Centraal. Aanvangs-
tijd: 11:00 uur
Aanmelden verplicht bij:
Harry Lips 023-5340055.
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - ‘Vol energie naar een 
leefbare toekomst’. Dit is het plan 
waaraan D66 Heemstede de komen-
de vier jaar wil werken. D66 kiest in 
haar verkiezingsprogramma voor 
drie speerpunten. Op één staat het 
klimaat waar zij samen alles wil doen 
wat kan. Als tweede wonen en leef-
baarheid als derde speerpunt jeugd 
en onderwijs. 

Energiemaatregelen uit 
Eneco-gelden
Er zijn meer energiecoaches nodig, 
want de vraag overtreft het aanbod. 
Alle nieuwbouw moet gasloos zijn en 
bestaande woningen eerst isoleren. 
Alle energiemaatregelen moeten 
worden betaald uit de Eneco-gelden. 
Samen met de inwoners bepalen hoe 
de groene en blauwe oase in Heem-
stede eruit komt te zien. De huidige 
natuur moet behouden blijven. De 
partij wil de doorstroom van oudere 
bewoners stimuleren en faciliteren 
via splitsen van woningen en om-
bouw leegstaande panden. 

Ideeën van de jeugd faciliteren
Het Manpadslaangebied, ook D66 wil 
de knoop doorhakken en gaan voor 
een minimale bebouwing met veel 
groen en recreatie. De gemeente 
moet de regie nemen door het recht 
van eerste koop. Alle het gemeente-
lijk onroerend goed moeten venti-
latie-proof worden. D66 wil beleid 
voeren tegen geluidsoverlast van 

luchtverkeer en uitvalswegen. De 
jeugd heeft de ideeën voor de toe-
komst, dat moet gefaciliteerd wor- 
den. Aandachtspunten inclusiviteit, 
diversiteit en tolerantie op straat, 
scholen en sportclubs. Voor een 
gezonde jeugd aandacht voor voe-
ding, sport en bewegen. Het pesten 
moet de wereld uit. De partij wil 
problemen en vraagstukken die 
spelen in het basisonderwijs aan-
pakken samen met de gemeente, 
politie en schoolbesturen. Ook de 
jeugdzorg verdient meer aandacht 
o.a. een veilige thuissituatie. D66 wil 
een jeugdraad instellen. 

Burgeramendement en 
referendum 
Er moet een distributie-hub komen 
en een milieuzone. Het stationsge-
bied vernieuwen met meer ruimte 
voor �etsen te stallen en een OV-hub 
van maken met regionale busdien-
sten. De democraten gaan zich actief 
inzetten voor de LGBTIQ+ gemeen-
schap, daarbij krijgt ook het pro- 
bleem van eenzaamheid de aan-
dacht. Een oude wens van D66 is het 
invoeren van een burgeramende-
ment en een referendum en zij onder-
zoekt de mogelijkheid van een burger-
beraad. De samenwerking in de regio 
Zuid-Kennemerland en de MRA wil 
D66 intensiveren vooral bij de omge-
vingswet, verkeer, mobiliteit, woning-
bouw en statushouders. 

Cultuur
D66 onderzoekt of er een muziek-

school kan komen in Heemstede. Een 
uitmarkt met cultureel aanbod uit de 
regio. Muziek- en dramalessen in het 
basisonderwijs. Subsidies voor cul-
tuur toegankelijker maken en stimu-
leren. Met de toename van de groep 
ZZP’ers wil D66 openbare werkplek-
ken creëren voor deze groep inwo-
ners. Ook D66 wil dat de politiepost 
vaker wordt bemand en de wijk-
agenten en Boa’s vaker de wijk in 
gaan. Hardere aanpak van vanda-
lisme en ze wil het preventieplan 
inbraken versterken. Sport moet 
toegankelijk zijn voor alle inwoners, 
daarom wil D66 intensief samen-
werken met sportclubs. Op activi-
teiten voor ouderen moet meer geïn-
vesteerd worden. Veilige waterrecre-
atie moet uitgebreid, het zwembad 
moet behouden blijven. D66 onder-
steunt de organisatie van de Heem-
stedeloop, Avondvierdaagse en 
nieuwe ideeën rond HarbourSwim en 
MoonlightWalk. 

Kandidaten
De kandidatenlijst ziet er als volgt uit. 
Op 1 de huidige fractievoorzitter en 
lijsttrekker Antoine Rocourt. Op 2 
Marloes Derks, 3 Tobias Zwijnenburg. 
Plaats 4 Paul Nielen en op plaats 5 
Wies Luiken. Het huidige raadslid 
Carmen van der Ho� staat op 6 en 
Jan Duinker komt niet meer terug in 
de raad voor D66. 

Het volledige D66 programma is te 
lezen op de website van D66:
https://heemstede.d66.nl/.

D66: ‘Vol energie naar een leefbare toekomst’

Heemstede - Hoe was het stemge-
drag van de politieke partijen in de 
Heemsteedse gemeenteraad over 
belangrijke onderwerpen in de afge-
lopen raadsperiode? Het antwoord 
op die vraag kunnen inwoners van 
Heemstede vinden op de nieuwe 
website www.stemvergelijker.nl.  

De Heemsteedse stemvergelijker is 
een initiatief vanuit de Facebook-
groep Politiek Café Heemstede. Dit 
virtuele café is een politiek onafhan-
kelijk discussieplatform dat open-
staat voor alle inwoners van Heem-
stede. De Heemsteedse Stemverge-
lijker zet het stemgedrag van de 
politieke partijen over belangrijke 
onderwerpen op een rij. De makers 
hebben geprobeerd onderwerpen te 
kiezen die voor veel kiezers interes-
sant zijn of die veel discussie teweeg 

hebben gebracht. Onderwerpen die 
voor het voetlicht komen, zijn onder 
meer: de nieuwe Vomar, de �etsvei-
ligheid in het winkelgebied, het 
participatiebeleid en een gemeente-
lijk vuurwerkverbod.  

De makers hopen met deze stemver-
gelijker kiezers een hulpmiddel te 
bieden om de Heemsteedse partijen 
kritisch te bevragen op hun visie en 
stemgedrag. Sluit dat stemgedrag in 
de afgelopen raadsperiode bijvoor-
beeld aan op hun plannen voor de 
toekomst? En misschien nog belang-
rijker: sluit het stemgedrag aan op de 
persoonlijke verwachtingen van de 
kiezers? Op de website www.stem-
vergelijker.nl zijn ook alle verkie-
zingsprogramma’s te vinden van de 
partijen die aan de gemeenteraads-
verkiezingen in maart meedoen.

Stemhulp met de Heemsteedse Stemvergelijker 

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Op zaterdag 29 januari 
werd voor het Heemsteedse raadhuis 
het eerste verkiezingsbord, door alle 
deelnemende partijen, beplakt. 
Tevens kwamen alle andere borden 
in Heemstede aan de beurt.

Het worden spannende en interes-
sante verkiezingen. Heemstede kiest 
haar vertegenwoordigers voor een 
periode van 4 jaar. Zet de opmars 
binnen de politiek van de lokale 
partijen door of neemt de gevestigde 
landelijke orde het over? Dat laatste 
ziet er niet direct naar uit.  

De laatste peilingen van Maurice de 
hond (23 januari jl.) laten �inke ver-
liezen zien voor de huidige Haagse 
coalitie. Samen verliezen zij 26 zetels 
waarvan de VVD 11 zetels verliest, 
D66 zes en het CDA  negen.
Partijen die landelijk winnen doen
in Heemstede niet mee, zoals Volt, 
JA21, BBB en de Partij voor de
Dieren. Wel in Heemstede verkies-
baar is de PvdA die landelijk stabiel 
blijft en GroenLinks die op 3 zetels 
winst staat. Corona speelt in de poli-
tiek een grote rol. De kiezer wordt 
sterk beïnvloed door het landelijk 
beleid.  

Vier jaar geleden maakten de inwo-
ners de lokale partij HBB de grootste. 
De hegemonie van de VVD werd 
daarmee doorbroken.
Nu dient zich een concurrent aan 
voor HBB. De lokale partij Samen 
Sterk Heemstede (SSH) van voorman 
Eric Geels doet voor het eerst mee. 
Ook in Heem-stede dus een versnip-
pering wat weer ten koste gaat van 

zetels bij andere partijen. Alle partij-
programma’s zijn bekend, evenals de 
lijst met kandidaten. De lijsten zijn nu 

de�nitief en kan er niets meer veran-
derd worden. De twijfel loopt door 
alle partijen heen. De komende 

weken tot aan de verkiezingen op 16 
maart zullen partijen weer meer 
zichtbaar zijn op de straat, via �yers 

of met advertenties in de verschil-
lende media. Facebook, Instagram en 
twitter spelen een steeds grotere rol.

Aftrap verkiezingscampagne voor de gemeenteraad Heemstede

Wethouder HBB plakt haar poster.

D66 voorman Rocourt kijkt tevreden. VVD en CDA hangen al.

Groep partijleden. Foto’s Eric van Westerloo. Eric Geels.

PvdA.
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Heemstede - Het maar niet vinden 
van vakbekwaam personeel en over-
namekandidaten, heeft de gebroe-
ders Luiten doen besluiten om te 
stoppen met Hubo Kort aan de 
Bronsteeweg 2 in Heemstede. 

André al 50 jaar en Eric 45 jaar werk-
zaam in de doe-het-zelf-branche, zijn 
in hun zoektocht  benaderd door een 
bedrijf dat de winkelvloer wil over-
nemen. Helaas voor het winkelge-
bied geen bedrijf dat zich bezig-
houdt met doe-het-zelf. 

Dat de HUBO winkel een essentiële 
toevoeging is aan het winkelbestand,   
is met de reacties op de sluiting wel 
bevestigd aan de broers. “Vol onge-
loof, verbijstering en ontzetting is er 
op dit nieuws gereageerd”, aldus de 
broers Luiten. André en Eric hopen 
dat de franchiseorganisatie toch een 
enthousiaste ondernemer vindt die 
in Heemstede, weliswaar op een 
andere locatie, een Hubo winkel gaat 
voortzetten. 

Opruiming
Maar voor de HUBO op de Bron-
steeweg is het nu ruimen. 1 februari 
start HUBO Heemstede met de op-
ruiming, en duurt 2 weken tot 13 
februari. 

Alles moet weg! Dus kom kijken en 
pro�teer van kortingen van 50 tot 
wel 70%.

Gedurende deze 2 weken is iedereen 
welkom om het personeel te bedan-
ken en het beste te wensen op hun 
nieuwe werkplek. 

12 februari is dus de laatste dag dat 
de winkel open is. Namens heel het 
Hubo team danken André & Berna-
dette Luiten en Eric & Adri Luiten bij 
dezen alvast alle klanten voor hun 
loyaliteit, klandizie, maar vooral de 
hartelijkheid, bezorgdheid en vele 
momenten van medemenselijkheid, 
waardoor  zij hun werk met veel 
enthousiasme en plezier konden 
uitoefenen.

Hubo Kort Heemstede stopt ermee

De gebroeders Eric en André Luiten. Foto: aangeleverd door Hubo Kort Heemstede.

Heemstede/Bloemendaal – Maal-
tijdbezorger Uitgekookt heeft haar 
200.000e klant verrast met een jaar 
lang gratis maaltijden, die binnen 4 
minuten op tafel staan. Ook de buren 
van de winnaar vierden mee, zij 
kregen de straatprijs: een gratis 
gezond maaltijdpakket, uitgereikt 
tijdens een feestelijke prijsuitreiking 
op woensdag 26 januari. Het familie-
bedrijf dat in korte tijd veel klanten 
aan zich wist te binden met het 
bezorgen van gezonde maaltijden 
aan huis viert de hele maand nog 
feest.   

Uitgekookt Eigenaar Johan: “We zijn 
ontzettend blij dat steeds meer 
mensen ons weten te vinden als 
gezond alternatief voor zelf koken. 
De vraag naar gemak in de keuken 
groeit, wij maken het zo makkelijk 
mogelijk om gezond te eten. Dat we 
binnen acht jaar tijd al 200.000 
klanten wisten te verwelkomen 
vieren we graag samen met hen. 
Daarom zijn er de hele maand win-
acties en kortingen, met deze hoofd-
prijs voor onze 200.000e klant.” 

Niet hoeven nadenken over eten
200.0000e klant mevrouw Jager werd 
naar eigen zeggen compleet over-
vallen door de prijs. Zij en haar man 
hebben beiden een drukke baan en 
wilden Uitgekookt eens proberen. Ze 
kookten op zondag alvast voor de 

komende dagen. Iets wat nu niet 
meer hoeft. “Dit geeft ons meer tijd 
op zondag en ik ga denk ik meer 
wandelen in de avonden, maar voor-
al geeft het rust om minder na te 
hoeven denken over het avondeten. 
Wie gaat er koken, wat komt erop 
tafel en al dat gevlieg. Dat hoeft niet 
meer, heel �jn!” 

Volop variatie
Gaat het niet vervelen, een jaar lang 
kant-en-klaarmaaltijden? Daar is 
mevrouw Jager niet bang voor. De 
variatie in het menu met wekelijks 24 
nieuwe maaltijden is de reden waar-
om ze Uitgekookt eens wilde probe-
ren. Het menu volgt de seizoenen en 
varieert van Hollandse pot zoals 
Oma’s hachee met rodekool tot aan 
Wereldse en vegetarische gerechten 
zoals zoete aardappelschotel met 
falafelballetjes. Johan: “Je zit bij ons 
nergens aan vast, toch blijven de 
meeste klanten jaren trouw.” 

De succesingrediënten
De succesingrediënten waardoor het 
familiebedrijf met een oorsprong in 
het telen en verkopen van groenten 
zo hard wist te groeien zijn volgens 
Johan de passie van zijn chefs voor 
lekker eten, in combinatie met de 
kennis van voedingsexperts die 
zorgen voor de juiste balans wat 
betreft voedingswaarden. Samen 
met het eenvoudige bestelproces, 

vertrouwde bezorging door heel het 
land met eigen bezorgers en het wis-
selende en uitgebreide weekmenu.  

Geen puf of inspiratie om te koken 
De maaltijdbezorger speelt hiermee 
in op de groeiende vraag naar gemak 

in de keuken. De redenen hiervoor 
zijn volgens Johan divers: “Wij
hebben klanten die bestellen voor
de dagen waarop ze erg druk zijn, 
klan-ten die dagelijks van ons eten 
omdat ze zo gezonder eten dan 
wanneer ze zelf koken en klanten die 

gewoon-weg geen puf, zin of inspi-
ratie hebben om te koken. Zelfs top-
sporters hebben ons al weten te 
vinden!” 

Meer weten? Kijk op:
www.uitgekookt.nl. 

Jaar lang gratis avondeten voor 200.000e klant Uitgekookt 

Mevrouw Jager ontvangt in feestelijke sferen haar prijs. Foto: aangeleverd door Uitgekookt.

Haarlem - Easyslim.nu, de ideale 
manier om af te vallen, is al enige tijd 
aan de Kromhoutlaan 1D in Haarlem 
gevestigd. Yvon Buur vertelt enthou-
siast over haar eerste jaren als fran-
chiser van Easyslim.nu.

Nadat zij zelf goede resultaten had 
ondervonden van dit unieke behan-
deltrajecten, wilde zij naast haar 
werkzaamheden in een huisartsen-
praktijk als praktijkondersteuner/
leefstijlcoach ook als zelfstandige 
ondernemer verder met dit concept. 

“Ik zie nu ruim 12 jaar vele mensen 
met chronisch ziektes zoals diabetes 
mellitus, hart- en vaatziektes die alle 
crashdiëten al hebben geprobeerd, 
maar steeds weer terugvallen op het 
oude gewicht en gewoontes. Niet 
meer de energie hebben om te 
sporten of niet kunnen sporten. Met 
Easyslim.nu is dat heel anders. Het 
concept heeft zich in meer dan 45 
andere vestigingen in Nederland al 
bewezen. Ook bij mij gaat het in een 
stroomversnelling.” 

“Het sterke punt van Easyslim.nu is, 
dat mensen niet aan een of ander 
crashdieet moeten. Onze klanten 
liggen ontspannen op de behandel-
tafel, terwijl het geavanceerde appa-
raat het werk doet. Via ultrasound 
worden de vetcellen aangepakt en 
tegelijkertijd worden de spieren 
middels elektrostimulatie getraind, 
zonder kans op blessures. Zoals een 
klant vertelt; Het is geen dieet maar 
een aanpassing van mijn leefstijl. 

Easyslim.nu is laagdrempelig niet 
alleen voor mensen die fanatiek 
sporten en dat laatste extra randje 
niet weg krijgen, maar ook voor 

mensen die niet meer actief kunnen 
of willen sporten. Ook helpt het bij 
cellulites en striae: de behandelingen 
trekken de huid namelijk mooi strak. 
Het apparaat doet het werk terwijl je 
ontspannen ligt. Zo simpel is het.” 

“Het aantal benodigde behande-
lingen is afhankelijk van iemands 
uiteindelijke afslankdoel. Bij ons 
komen klanten van 18 tot 95 jaar, 
zowel mannen als vrouwen. En 
iedereen heeft een eigen doelstelling 
of uitdaging. Wij geven advies op 
maat en kijken hoe en hoe snel de 

klant zijn of haar doel wil bereiken. 
Dat maakt het werk ook zo leuk”, 
aldus Yvon Buur. Easyslim.nu werkt 
uitsluitend op afspraak en hanteert 
de richtlijnen van het RIVM. 

Meld je aan voor een intake & proef-
behandeling. Normaal  € 89,- nu 
speciale aanbieding € 49,-. De aan-
bieding is geldig tot 20 februari 2022. 

Kijk voor meer informatie op:
www.easyslim.nu/haarlem.
Bel/app 06-40 90 89 92 of mail naar 
haarlem@easyslim.nu.

Easyslim.nu: “Niets maakt blijer dan 
dalend getal op de weegschaal”

Afslankdoelen behalen met Easyslim.nu. Foto: aangeleverd door Easyslim.nu.
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede/Bloemendaal - Het 
bevalt de meeste inwoners wel dat er 
nu weer van alles mogelijk is om te 
ondernemen. Winkels weer open, 
sportverenigingen, �tnessclubs, 
restaurants, cafés, maar ook kappers 
en nagelstudio’s. Pretparken, dieren-
tuinen, bioscopen, stadions en thea-
ters het kan allemaal (soms met 
beperkingen) weer.  

Het aantal besmettingen blijft op-
lopen, maar niemand lijkt zich daar 
erg druk over te maken. Althans bij 
vrienden en bekenden heeft angst 
en berusting plaatsgemaakt voor 
optimisme. Zelfs het zonnetje was 
deze week op momenten zichtbaar 
en dat geeft de burger moed, uit-
kijken naar de lente en de zomer 
heeft een heilzame werking.   
Het aantal met een besmetting ge- 
teste inwoners steeg opnieuw al was 
de stijging niet zo fors als de afge-
lopen weken en zou het hoogtepunt 
weleens kunnen zijn bereikt. In Heem-

stede kwamen positief 622 uit de 
tests en in Bloemendaal 605. Éen in-
woner van Heemstede en één in Bloe-
mendaal kwamen in het ziekenhuis.  

Helaas had Bloemendaal deze week 
te maken met twee sterfgevallen. Of 
de besmettingscijfers, de werkelijk-
heid weergeven is lastig vast te stel-
len. Door de lange wachttijden bij de 
GGD’s nemen veel inwoners niet 
eens meer de moeite zich te laten 
testen. Na een paar dagen met 
klachten verdwijnen deze vaak spon-
taan. Er zijn de afgelopen week in 
Nederland 62 personen gestorven en 
ruim 614 opgenomen in een zieken-
huis. Op een IC-afdeling liggen nu 
209 patiënten. Er stierven 62 landge-
noten aan Covid-19. Het hoogtepunt 
lijkt gepasseerd wat te zien is aan de 
dalende opnamecijfers. Hoe het 
e�ect van de versoepeling van de 
maatregelen zal zijn, blijkt over een 
week of twee. Bij de volgende pers-
conferentie, half februari, zal duidelijk 
worden of de maatregelen verder 
worden afgebouwd.

Corona in Heemstede en Bloemendaal week 4

INGEZONDEN COLUMN GGD

In mijn column van vorige week 
schreef ik: ‘De vraag die zich nu 
aandient is: hoe verder met de 
corona aanpak?’ Ik gaf aan dat we 
op dit moment zien dat de maat-
schappelijke schade als gevolg 
van de maatregelen en het 
quarantainebeleid relatief groot 
zijn ten opzichte van de directe 
gezondheidsschade als gevolg 
van het virus. En dat het dan niet 
meer dan logisch is dat de 
discussie over de balans breed 
gevoerd wordt. We gaan voor nu 
een nieuwe fase in, die wel eens 
wordt aangeduid als het nieuwe 
normaal. Maar ik had de vraag 
eigenlijk nog iets algemener 
kunnen formuleren. Hoe nu 
verder? 
De rol van de GGD blijft van 
belang en wordt anders. Ook na 
de huidige periode die zeker tot in 
het voorjaar zal doorlopen, zullen er – zij het beperkt – nog vormen van 
testen en BCO zijn en zullen we bepaalde burgers nog vragen in quaran-
taine te blijven, bijvoorbeeld als ze uit landen komen waar nieuwe vari-
anten opdoemen. Vaccineren blijven we ook doen; het is één van de 
belangrijkste sleutels voor het verminderen van de druk op de zorg. 
Door de pandemie kwamen we erachter dat de inrichting van onze 
samenleving (veel mobiliteit, veel bij elkaar, veel groepsactiviteit e.d.) een 
pandemie min of meer bevordert. Dat inzicht betekent covid-19 onder 
ons zal blijven en er – zeker de komende jaren – blijvende aandacht 
nodig is voor basale hygiënemaatregelen, ventilatie in scholen en 
kantoren, burgers die een grotere afstand tot elkaar willen in de trein of in 
een restaurant, aparte koopuren voor kwetsbare personen in super-
markten, duidelijke looproutes en sta-vakken in musea, etc. 

Maar vooral wil ik het de komende weken met u gaan hebben over het 
belangrijkste onderwerp: uw gezondheid. Blijvende, maar vooral ook 
grote aandacht voor preventie, gezonde leefstijl, vaccinaties, slim reisge-
drag en voor de overige domeinen van positieve gezondheid, zoals 
mentale gezondheid en sociale activiteiten. Gezondheidspreventie en 
een gezonde leefomgeving verdienen het om de komende jaren de 
hoogste prioriteit te krijgen. Wordt dan ook vervolgd. 

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Het belangrijkste onderwerp

Bert van de Velden. Foto: aange-
leverd door GGD Kennemerland.

Door Bart Jonker 

Heemstede – Een klein feestelijk 
afsluitmomentje afgelopen vrijdag 
28 januari op het Beatrixplantsoen in 
de wijk Merlenhoven in Heemstede. 
Daar overhandigde wethouder 
Annelies van der Have de eerste 
afvalpas voor de restafvalcontainers 
aan inwoonster en lid van de klank-
bordgroep afvalscheiding Ellen 
Zwarter. In de wijk Merlenhoven 
werd zo de proef van de omgekeerde 
afvalinzameling na circa 2 jaar 
succesvol afgesloten. 

100 klikken
Naast GFT wordt in de wijk Merlen-
hoven het PMD-afval (plastic, metaal 
(blik) en drinkpakken) aan huis opge-
haald. De afvalproef was een samen-
werking tussen gemeente, Meer-
landen en de inwoners van de wijk 
Merlenhoven. Tien bewoners namen 
zitting in de klankbordgroep om 
ervaringen en adviezen uit te 
wisselen en te evalueren. Ook 
werden in goed overleg knelpunten 
kritisch bekeken en besproken 
tussen de betrokken partijen om 
oplossingen te realiseren. En met 
succes: de pilot leidde tot halvering 
van het restafval (van 200 kilo naar 
100 kilo per persoon) en wordt nu 
de�nitief in de wijk Merlenhoven 
ingevoerd. Het restafval dat de inwo-
ners door goed scheiden over-
houden, kunnen ze kwijt in een van 
de vijf ondergrondse containers die 
verspreid in de wijk staan. Deze 
containers worden nu voorzien van 

paslezer zodat alleen nog inwoners 
van Merlenhove er gebruik van 
kunnen maken. Een zo’n pas bevat 
100 klikken om restafval in de restaf-
valcontainers te deponeren. Zo 
wordt het aanbod van restafval 
teruggebracht en verminderd. 
“Bekeken wordt of na de gemeente-
raadsverkiezingen deze manier van 
afvalscheiden over de rest van 
Heemstede kan worden uitgerold, 
maar dit is nog niet zeker en is aan de 
nieuwe coalitie”, aldus Arthur 
Schaafsma van de gemeente 
Heemstede. “We gaan daar welover-
wogen over nadenken, maar we 
beschouwen bronscheiding wel als 
de beste optie. Als je heel goed afval 
scheidt bij de bron, houd je nu 
eenmaal weinig restafval over.” 

Klankbordgroep tevreden
Bewoners zelf zijn ook te spreken 
over deze manier van afvalscheiden. 
Ellen Zwarter: “In het begin werd er 
nog weleens wat naast de containers 
afval gezet, maar het is nu helemaal 
netjes. Wij vinden als klankbordgroep 
de proef heel geslaagd.” 

Dank met bloemen
Wethouder Annelies van der Have 
dankte de klankbordgroep voor
alle inspanningen en vooral om
dat de samenwerking tussen de 
betrokkenen zo in goede harmonie 
verliep. 

Als dank reikte ze aan de leden van 
klankbordgroep een mooi boeket 
bloemen uit. 

Wethouder Van der Have overhandigt 
eerste afvalpas in wijk Merlenhoven

Door Bart Jonker 

Heemstede – Dat wandelen in de 
buitenlucht gezond is, weten velen 
natuurlijk al. Wandelen stimuleert de 
hersenactiviteit. Het verbrandings-
proces in het spijsverteringsstelsel is 
doeltre�ender en gaat geleidelijk 
aan. Bovendien is wandelen goed om 
je weerstand te verhogen. Een dage-
lijkse wandeling verlaagt de bloed-
druk en het cholesterolgehalte in het 
bloed. Het verbetert de conditie van 
hart en bloedvaten en het vermogen 
van de longen om zuurstof op te 
nemen aanzienlijk. En je ziet ook nog 
eens wat van de fraaie natuur die ons 
dorp rijk is.  

Iedere laatste zondag van de 
maand
Met een zogenaamde 10.000 stap-
penwandeling loop je al snel 7 à 8,5 
kilometer. In 2015 werd in Heem-
stede door Bas Harmes op iedere 
laatste zondag van de maand zo’n 
10.000 stappenwandeling geïntrodu-
ceerd, met als doel ‘gezellig met 
elkaar in beweging zijn’.
Iedere laatste zondag een vaste prik, 
om 10 uur vanaf de ingang van het 
zwembad van SportPlaza Groenen-
daal aan de Sportparklaan 16 in 
Heemstede.  De eerste wandeling 
vond plaats op zondag 22 maart 
2015. Aanvankelijk startten destijds 
in de wintermaanden ook de wande-
lingen vanaf station Heemstede/
Aerdenhout, maar thans starten de 

wandelingen allemaal vanaf het 
vaste punt aan de Sportparklaan. De 
wandelkoorts was een instant succes 
en sindsdien loopt er iedere maand 
een vaste kern van 10 tot 15 wande-
laars enthousiast mee. Het is echter 
een open groep, waarbij iedereen 
welkom is. In juni 2017 droeg Bas 
Harmes het estafettestokje, of liever 
gezegd het wandelstokje, over aan 
Ellen Zwarter.  

Gezellig meestappen
Een wandeling duurt ongeveer 2 uur. 
De Heemsteder stapte afgelopen 
zondag even gezellig mee. Vanaf het 
vertrekpunt aan de Sportparklaan 

liep de groep richting de Glip onder 
meer door Groenendaal, richting de 
Kadijk en de Overplaats. Het was 
droog, het zonnetje werkte goed 
mee en van storm Corrie was 
gelukkig nog even geen sprake. Dat 
was dus mazzel hebben. De 10.000 
stappenwandeling is niet alleen 
gezond om te doen, maar ook 
buitengewoon gezellig.

Wilt u ook meelopen en uw beste 
beentje voorzetten? De eerstvol-
gende 10.000 stappenwandeling 
vindt plaats op zondag 27 februari, 
vanaf de Sportparklaan 16 om 10 uur. 
Aanmelden hoeft niet.  

Gezellig en gezond bezig zijn met de 
10.000 stappenwandeling

Wethouder Annelies van der Have (links) overhandigt de eerste afvalpas aan Ellen 
Zwarter (rechts). Foto: Bart Jonker.

Fotomoment met de enthousiaste wandelgroep op de plek van de Belvedère.
Foto: Bart Jonker.

Regenboogborrel op 8 februari
Heemstede – Er is weer een Regen-
boogborrel voor de LHBTQ-gemeen-
schap en belangstellenden. Deze 
wordt gehouden op dinsdag 8 febru-
ari van 19.00 uur tot 21.00 uur bij 

Loco Co�ee, Julianalaan 2 in Heem-
stede. Vrije toegang.  Max, Sam, She-
mara en Anne verrassen je met een 
korte, stevige quiz. Doe mee. Neem 
je QR-pas mee en je goede humeur.
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ZATERDAG 5 FEBRUARI
Formatie Fuse. Oude Kerk, Wilhel-
minaplen, Heemstede.
Aanvang 20.15u. Informatie over 
de voorstellingen, kaarten en
coronaregels is te vinden op:
www.podiaheemstede.nl.

ZONDAG 6 FEBRUARI
Lezing ‘De kracht van verwonde-
ring’. De Kapel, Potgieterweg 4, 
Bloemendaal. Om 10.30u. 
Aanmelden via:
opgavedekapel@gmail.com.
Meer informatie op:
www.dekapel-bloemendaal.nl.

MAANDAG 7 FEBRUARI
Spelletjesmiddag bij ’t Bremmetje. 
Raadhuisstraat 12, Heemstede. 
V.14-16u.
Aanmelden verplicht via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 – 5483828.

DINSDAG 8 FEBRUARI

Regenboogborrel. Co�ee Loco, 
Julianalaan 6, Heemstede V19-21u.  
Toegang vrij. Een QR-code is 
noodzakelijk.

WOENSDAG 9 EN 16 FEBRUARI
Knutselclub (5-10 jr). De Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. V. 13.30-15u.
Kosten: €5,- per keer of een kaart 
voor 5x €22,50. Aanmelden 
verplicht via app naar 06-14234580 
van Gaby Godijk.

Inloopmoment WIJ Heemstede. 
Plein1, Julianaplein 1 in Heem-
stede. V.9-11u. 

DONDERDAG 10 FEBRUARI
Lezing fotolezen en Heemstede in 
beeld op oude foto’s. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. V.1930-
21.30u. Toegang 5,-. Vooraf 
aanmelden is verplicht:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 – 5483828.

DONDERDAG 10, 24 FEBRUARI 
Mediacafé. Plein1, Plein Oranje, 1e 
etage, Julianaplein 1, Heemstede. 
V.13.30-15.30u. Aanmelden niet 
nodig.

WOENSDAG 16 FEBRUARI
Gespreksgroep Bewustwording 
met Jan Oostenbrink: ‘Van inzicht 
naar uitzicht’. Losse avonden,19.30 
uur. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Kosten per avond: 
€22,50 Meer info: 06 – 50815697. 
Aanmelden verplicht via
www.wijheemstede.nl, info@
wijheemstede.nl of 023 – 5483828.

ZATERDAG 19 FEBRUARI 
Joris Linssen & Caramba. Theater 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Aanvang: 20.15u. Informatie 
over de voorstellingen, kaarten en 
coronaregels is te vinden op
www.podiaheemstede.nl. 

VRIJDAG 25 FEBRUARI
Wim Daniels: ‘Koken met taal’. 
Theater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Aanvang: 20.15u. 
Informatie over de voorstellingen, 
kaarten en coronaregels is te vin- 
den op www.podiaheemstede.nl.

ZATERDAG 26 FEBRUARI
Francis van Broekhuizen en Femke 
de Graaf. Oude Kerk, Wilhelmina-
plen, Heemstede. Aanvang 20.15u. 
Informatie over de voorstellingen, 
kaarten en coronaregels is te vin- 
den op www.podiaheemstede.nl.

ZONDAG 27 FEBRUARI
10.000 stappenwandeling. Vertrek-
punt: ingang SportPlaza, Sport-
parklaan 16 in Heemstede. Om 
10u. 

T/M MAANDAG 28 FEBRUARI 
Expositie �jnschilder Gabe de Vries. 
Historische taferelen van Heem-
stede en omgeving. Locatie Plein1, 
Julianaplein 1 in Heemstede. Gratis 
toegang.

AGENDA

Heemstede - Er is hard gewerkt 
achter de schermen van Podia Heem-
stede om in korte tijd de program-
mering voor de komende periode 
weer rond te krijgen.  Deze maand 
kan er weer volop genoten worden 
van bijzondere concerten en 
theatervoorstellingen.     

Fuse
Zaterdag 5 februari komt de topfor-
matie Fuse spelen in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein van Heem-
stede.  Dit bijzondere ensemble, be-
kend van het tv-programma Podium 
Witteman, staat garant voor een 
avond vol improvisaties en neemt de 
luisteraar  mee in hun eigen muzikale 
wereld. Een wereld waarin je sporen 
vindt van klassieke muziek, jazz, 
volksmuziek, minimal music en 
improvisaties die van elk optreden 
een unieke ervaring maken. De 6 
vrienden zijn aanstekelijk op elkaar 
ingespeeld en live onovertro�en. 
Fuse bestaat uit: Julia Philippens 
(viool), Emma van der Schalie (viool), 
Mascha van Nieuwkerk (cello), 
Adriaan Breunis (altviool), Tobias 
Nijboer (contrabas), Daniel van Dalen 
(drums). Aanvang 20.15 uur. 

Joris Linssen & Caramba 
Zaterdag 19 februari in Theater de 
Luifel aan de Herenweg 96 in Heem-
stede Joris Linssen & Caramba met 
de theatervoorstelling ‘Dichterbij’ , 
een concert vol mooie muziek, ont-
roerende teksten en heel veel ener-
gie en lol. Haalden de vijf vrienden 
tot nu toe veel inspiratie uit Mexico, 
ditmaal zoeken ze het dichterbij. Uit 
heel Nederland hebben ze pareltjes 
van streekartiesten gevonden en 
deze liedjes uit hun dialect of streek-
taal naar het Nederlands omgezet en 
in een Caramba-jasje gestoken. 
Aanvang 20.15 uur. 

Wim Daniels
Voor de taalliefhebbers: ‘Koken met 
taal’ met Wim Daniels op vrijdag 25 
februari eveneens in Theater de 
Luifel. Letters, woorden, zinnen, lees-
tekens, ze zijn als de ingrediënten 
voor het bereiden van een maaltijd. 
In deze voorstelling schotelt Wim 
Daniels de verrukkelijkste taalge-
rechten voor, niet alleen voor �jn-
proevers, maar voor iedereen. En zijn 
programma ligt nooit zwaar op de 
maag. Een avond genieten van wat 
de taal te bieden heeft. Aanvang: 
20.15 uur. 

Francis van Broekhuizen en Femke 
de Graaf 
Tot slot op zaterdag 26 febuari in de 
Oude Kerk operadiva Francis van 
Broekhuizen met pianiste Femke de 
Graaf.  
Francis van Broekhuizen is één van 

de meest veelzijdige sopranen van 
Nederland die haar overtuigend 
zangtalent combineert met een 
unieke en ontwapenende podium-
persoonlijkheid.   
Francis is een veelgevraagde gast 
voor diverse tv-programma’s en ze 
speelt momenteel Moeder-Overste 
in de musical The Sound of Music. 
Met pianiste Femke de Graaf is 
Francis al 19 jaar een succesvol duo. 
Samen brengen ze een prachtig 
programma met lied- en operareper-
toire in de Oude Kerk. En zoals u mag 
verwachten van Francis van Broek-
huizen zal er ook veel gelachen kun-
nen worden. Aanvang 20.15 uur. 
Alle voorstellingen beginnen om 
20.15 uur. 

Meer informatie over de voorstel-
lingen, kaarten en coronaregels is te 
vinden op www.podiaheemstede.nl.

Podia Heemstede weer open voor publiek, 
aftrap met formatie Fuse in de Oude Kerk

De formatie Fuse. Fotograaf: Merlijn Doomernik.

Heemstede/Bennebroek - Afge-
lopen week verscheen HeerlijkHeden 
191 bij de leden van de HVHB in de 
bus. Het kwartaalblad voorziet weer 
in bijzondere verhalen en beeld-
materiaal. 
Het Huis te Heemstede, thans 
bekend als het ‘Oude Slot’, stond in 
de tijd van Adriaan Pauw vol met 
Latijnse spreuken. Dat was niet uniek; 
het sloot aan bij de destijds gang-
bare humanistische idealen van 
Erasmus.  
Armoede is van alle dag (helaas), 
maar hoe werd er gezorgd voor de 
armen rond 1700? 
Zo werden schoenen of kleding 
gratis hersteld, er was een vergoe-
ding van kostgeld of het verstrekken 
van brood. Dat valt te lezen in brief-
jes van de Armmeesters van de kerk.  

In 1708 kreeg schoenmaker Cornelis 
Klaesse drie keer een bedrag van de 
Armmeesters van de kerk in Heem-
stede als vergoeding voor het repa-
reren van schoenen. 

De grenspalen op de Kennemer-
beekweg geven de grens aan tussen 
Bennebroek en Hillegom en ook 
tussen Noord- en Zuid-Holland. 
Hoewel de provincie daaraan twij-
felde, blijken ze na onderzoek toch 

exact op de goede plek te staan.  
Heemstede en Bennebroek tellen 
een �ink aantal monumenten, maar 
dat zijn zeker niet de enige interes-
sante objecten. Dat blijkt uit het 
inventariserend onderzoek dat de 
HVHB liet doen naar gebouwen uit 
de periode 1850-1940 door Wim de 
Wagt.  
In dit nummer verder onder meer 
aandacht voor wat er te vinden is 
met een metaaldetector, de kunst-
schilder Louis Hartz en schuilkelders 

uit de Tweede Wereldoorlog.  
Ook maakt u kennis met de nieuwe 
voorzitter Wim Gohres. De HVHB 
bestaat dit jaar 75 jaar en dat gaat 
uitgebreid gevierd worden.  
Nu alvast aandacht voor een geplan-
de tentoonstelling waarvoor nog 
veel materiaal nodig is, maar ook een 
fotowedstrijd.
Volg de berichtgeving daarover op 
www.hvhb.nl of de Facebookpagina 
Historische Vereniging Heemstede-
Bennebroek.

Nieuwe Heerlijkheden: over Latijnse spreuken, 
armoede, grenspalen, Louis Hartz en 75 jaar HVHB

Demonstratie van een schuilkelder in 1939. Foto: aangeleverd door HVHB.

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Naast de ingang van de sacristie hangt een prachtig oude 
schilderij: ‘St. Bavo verwekt eene doode ten leven’. 
Nadat in 1957 de nieuwe bakstenen lambrisering was aangebracht (de 
�rma V.d. Putten was hier verantwoordelijk voor) is het schilderij hier 
opgehangen, het hing vroeger in de sacristie.

Schilderij
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Haarlem - Het is momenteel jam-
merlijk gesteld met de jaarlijks terug-
kerende vogelgriep. “Helaas doet een 
‘hoogpathogene variant van de 
zoönose’ de ronde”, vertelt Maria Elisa 
Hobbelink, beheerder, paraveterinair 
en bioloog. “Deze is zeer besmettelijk 
en veelal dodelijk voor vogels. De 
kans dat een mens wordt getro�en 
door het virus is klein, maar niet 
onmogelijk. Daarom hebben we de 
maatregelen aangescherpt.”  

Bezoekers mochten afgelopen twee 
jaar vanwege corona slechts het erf 
aan de Vergierdeweg betreden. 
Momenteel is aanleveren alleen bij 
het hek toegestaan. Maria: “Aange-
kleed als een soort marsmannetjes 
halen wij ze dan op. Patiënten uit de 
‘hoog risico’-categorie gaan direct 
tien dagen in quarantaine. Dat zijn 
vooral watervogels en hoenderach-
tigen en aaseters zoals kraaien, 
kauwen en roofvogels die besmette 
kadavers eten. De voorziening in 
Haarlem-Noord krijgt soms zeer risi-

covolle slachto�ers binnen die het 
virus gemakkelijk kunnen versprei-
den.” 

Wilde vogels zijn geen pluimvee
“De ophokplicht, die al een aantal 
maanden geldt, is niet gericht op 
vogelopvangen”, aldus Maria Elisa. 
“De overheidsregels zijn gericht op 
de pluimveesector. Maar wilde 
vogels kun je niet behandelen als 
pluimvee. Wij vallen tussen wal en 
schip en hebben daarom onze eigen 
quarantaine regels opgesteld.” De 
aangeleverde slachto�ers lijden extra 
door het uitblijven van een sneltest. 
“Wekenlang opgesloten zitten om op 
de uitslag van een test te wachten, is 
schadelijk voor wilde vogels”, zegt 
Maria Elisa. Zij pleit er voor om spoed 
te zetten achter de sneltest, want dit 
type virussen zal onder andere van-
wege klimaatopwarming steeds 
vaker voorkomen.  

Een vaccinatie tegen de vogelgriep? 
Die zal weinig uithalen, want hoe 

moet je dieren in het wild vacci-
neren? Vogels brengen Gewonde of 
zieke vogels kunnen tussen 9.00 en 
16.00 uur bij het hek aangeboden 
worden.
Bel ter plekke: (023)-525 53 02.

Maar het beste is zieke vogels zo min 
mogelijk aan te raken; vergeet niet 
dat het om een zoönose gaat. Op 
laten halen door de plaatselijke 
dierenambulance geniet daarom de 
voorkeur.

Vogelhospitaal: “Zorgelijke variant vogelgriep, 
aanleveren zieke vogels liever via Dierenambulance” 

Om zichzelf en anderen tegen de zeer besmettelijke vogelgriep te wapenen, tooien 
medewerkers zich in een soort marsmanpak bij het aannemen van nieuwe patiën-
tjes. In vol ornaat neemt beheerder Maria Elisa een patiënt aan van de Dieren-
ambulance. Foto: Vogelhospitaal.

Door Bart Jonker 

Heemstede/Bloemendaal – In deze 
a�evering een struisriet dat niet 
alleen aan de waterkant groeit, maar 
ook op andere plekken voorkomt en 
zelfs als siergras wordt ingezet: duin-
riet (Calamagrostis epigeios).

Al doet de naam het wel vermoeden, 
duinriet groeit niet alleen in de 
duinen en op de Waddeneilanden, 
maar heeft ook elders een voorkeur 
voor grove zanderige niet te mine-
raalarme bodems, waar de grondwa-
terspiegel �uctueert. Zo vind je duin-
riet ook in uiterwaarden, langs 
zanderige oevers en zelfs in Drenthe 
op heidevelden. Het duinriet met zijn 
ruwe stengels en deze fraaie wappe-
rende pluimen in het zonlicht op de 
foto zagen we aan de waterkant in 

de Groene Weelde van Vijfhuizen. 
Magisch en mysterieus tegelijk, zelfs 
gracieus in de winter, zeker als je 
bedenkt dat de echte bloeitijd van 
duinriet in de maanden juni, juli en 
augustus ligt. Duinriet behoort tot de 
familie van grassen en is een sterke 
vaste plant die ieder jaar opnieuw in 
groepen opkomt. Het kan grote 
oppervlakten koloniseren. Doordat 
de stikstof uit de atmosfeer neerdaalt 
(stikstofdepositie), treedt verzuring 
op die ervoor zorgt dat Duinriet 
makkelijker oorspronkelijke planten 
overwoekert en verdrijft. De plant 
heeft lange ondergrondse uitlopers 
van tot een meter diep in de zande-
rige grond, geen klei of leem. Duin-
riet houdt van een zonnige plaats. Bij 
droogte rollen de bladeren ineen. 
Duinriet kan tot 120 cm hoog 
worden.

Ken uw waterkant: duinriet, zelfs in de winter is die fraai

Fraai duinriet in de Groene Weelde. Foto: Bart Jonker.

Door Bart Jonker 

Heemstede/ Bloemendaal – Nadat 
we vorige week uitgebreid de boom-
marter hebben belicht, is het nu de 
beurt aan een andere marterachtige, 
de bunzing (Mustela putorius). De 
bunzing is in Nederland vrij alge-
meen, maar omdat die vooral ’s 
nachts actief is, wordt het dier zelden 
opgemerkt. Wie weet hoeveel �lm-
beelden met de wildcamera’s in de 
gemeente Bloemendaal van de 
bunzing worden gemaakt of door 
video-opnamen van de Bloemen-
daalse inwoners zelf. Deze beelden 
wil de gemeente Bloemendaal graag 
hebben om het leven en de popu-
latie van de bunzing goed in kaart te 
brengen, in het kader van de biodi-
versiteit. U kunt deze �lmpjes up-
loaden via: https://www.bloemen-
daal.nl/actueel/gezocht-camerabeelden-
van-nachtdieren-in-bloemendaal. 

Beruchte penetrante geur
Terug naar de bunzing. De bunzing is 
wat lomper en langgerekter 
gebouwd dan zijn familieleden de 

wezel, hermelijn of boommarter. Hij 
is ook minder lenig. De bunzing is 
vooral te herkennen aan zijn ‘licht 
gemaskerde snuit’. De vacht is glan-
zend bruin en op de �anken wat 
lichter gekleurd. Hij is tevens te 
herkennen aan de beruchte en pene-
trante geur die hij afscheidt via zijn 
anaalklieren bij gevaar of om zijn 
territorium af te bakenen. In de volks-
mond wordt de bunzing niet voor 
niets ‘stinkotter’ genoemd. Vooral als 
het dier in het nauw gedreven wordt 
gebeurt dit. Daarbij krijst het dier 
luid. Bunzings zijn behendige gravers 
en maken een hol dat meerdere 
uitgangen kent. Ook kunnen ze 
wonen in houtstapels of hooibergen.  

Nuttig
De bunzing is een ware rover en 
maakt jacht op knaagdieren als 
muizen en ratten. Vooral in de 
middeleeuwen bewees de bunzing 
de mensheid een grote dienst als 
rattenverdelger. Ratten kunnen 
namelijk gevaarlijke ziektes over-
brengen, zoals destijds de builen-
pest. Een nuttig dier dus. De bunzing 

is de oervader van de gedomesti-
ceerde fret, die tevens als huisdier 
gehouden wordt en eveneens 
vroeger werd ingezet bij muizen- en 
rattenverdelging. Ook pakken 
bunzings wel slangen of kikkers, 
hoewel die niet de voorkeur hebben. 
Bunzings verlammen hun prooi met 
enkele beten, zonder ze direct dood 
te maken. De bunzing is een echte 
hamsteraar. Het verlammen en het 
niet direct doodbijten van hun prooi, 

zorgt ervoor dat deze langer voor 
consumptie geschikt blijft.  

Vooral solitair
De bunzing leeft vooral solitair, met 
uitzondering van de paartijd, die 
tussen maart en juni valt. De draag-
tijd bedraagt zes weken en een worp 
bevat drie tot zeven jongen. Het nest 
wordt door moeder bunzing fel 
verdedigd. Na drie maanden kunnen 
de bunzings zelfstandig leven. 

Nachtdieren: de bunzing die ook wel ‘stinkotter’ heet

De bunzing of stinkotter (Mustela putorius). Foto: Bigstock.

Bereid je voor 
op de Zandvoort 
Circuit Run
Heemstede - In deze coronatijd 
is er sinds vorige week in onze 
samenleving gelukkig meer 
mogelijk. Zo is er geen beper-
king in de groepsgrootte bij 
buitensporten in de openbare 
ruimte.
Op zondag 27 maart is er na 
twee jaar afwezigheid eindelijk 
weer een Zandvoort Circuit Run. 
Met de start & �nish op hét 
Formule 1 circuit. Voor Heemste-
denaren een 
‘thuiswedstrijd’ waar je op de 
�ets heen kunt. Inschrijven kun 
je voor de afstanden 4 km, 12 
km of 10 Engelse Mijl (16,1 km). 
De 4 km gaat geheel over het 
circuit en bij de andere afstan-
den ga je een gedeelte van de 
afstand over het circuit. Verder 
loop je bij de 12 en 16,1 km een 
stuk over het strand.
Zondag 27 maart lijkt nog ver 
weg, maar is al over 8 weken. 
Om een mooie prestatie neer te 
zetten zal er wel getraind 
moeten worden. Leuk is, om dat 
in een groep te doen. Ga je 
meedoen met de Zandvoort 
Circuit Run op 27 maart, kom bij 
Lopers Company by Enno 
trainen. Zij bieden je een goede 
voorbereiding in een leuke 
groep mensen, inclusief een 
schema dat je helpt je doel te 
bereiken. Natuurlijk is 4, 12 of 
16,1 kilometer niet niks, maar 
met de juiste voorbereiding is 
het zeer haalbaar voor iedere 
loper. Alle informatie hierover 
staat op: www.loperscompany-
heemstede.nl.
Bellen kan ook naar 0620 41 00 
66 of loop binnen bij Lopers 
Company by Enno op de Binnen-
weg 35 in Heemstede. Daar kun 
je gelijk alle antwoorden op je 
vragen krijgen.

Dierensporen en 
vogels speuren op 
Koningshof
Overveen – Op zondag 6 
februari om 11 uur Houdt IVN 
Zuid-Kennemerland een kinder-
excursie en gelijktijdig en afzon-
derlijk een excursie voor volwas-
senen op Koningshof.  
Koningshof heeft een grote vari-
atie aan dieren die hun sporen 
achterlaten in het bos. Maar 
welk spoor hoort nu bij welk 
dier, welke vogels overwinteren 
in het bos en hoe komen dieren 
in de winter aan hun voedsel. Op 
deze zondag organiseert IVN 
Zuid-Kennemerland een 
excursie voor kinderen van 4 tot 
10 jaar en hun ouders en gaan 
we op zoek naar de geheimen 
van het bos in de winter. 
 De ouders/verzorgers mogen 
mee en krijgen met een eigen 
gids een vogelexcursie. Bent u in 
het bezit van een verrekijker 
neem deze dan mee. 
 Reserveren/aanmelden via 
www.np-zuidkennemerland.nl. 

Vertrekpunt: Infopaneel bij 
parkeerplaats Koningshof, Duin-
lustweg 26, Overveen.
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Heemstede – Het verzoek om het 
voormalige oude postkantoor aan de 
Binnenweg aan te wijzen was inge-
diend door de Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek (HVHB), het 
Cuypersgenootschap en de Erfgoed-
vereniging Bond Heemschut. Het 
college van Burgemeester & Wethou-
ders (B&W) heeft nu het voornemen 
uitgesproken tot deze aanwijzing te 
willen overgaan voor het gehele com-
plex. Dit zogenaamde voorlopige 
besluit heeft B&W genomen mede 
op basis van het positieve advies van 
de Erfgoedcommissie van Heem-
stede, en de recente externe onder-
zoeken van deskundigenbureaus 
Bureau Wim de Wagt (in opdracht 
van de HVHB) en Mooi Noord-Hol-
land (in opdracht van het college).

Beide bureaus spreken van monu-
mentale waarden op de verschil-
lende aspecten – ook al uit eerdere 
deskundigenrapporten blijkt dat – en 
zij adviseren daarom tot aanwijzing 
als gemeentelijk monument over te 
gaan. Ook de petities van omwo-
nenden en van de HVHB – in totaal 
bijna 1.000 keer ondertekend – zijn 
in de overwegingen van het college 
meegenomen. In het collegebesluit 
wordt dit uiteengezet.

Voordat B&W een de�nitief besluit 
neemt, stelt het ‘belanghebbenden’ 
de komende vier weken in de gele-

genheid eventueel hun zienswijze te 
geven (uiterlijk 23 februari a.s. in te 
dienen bij het college), neemt het 
college een de�nitief besluit. Als dit 
de�nitieve besluit ook positief is, dan 
kan de eigenaar/ontwikkelaar van 
het pand zijn huidige nieuwbouw-
plannen niet realiseren. Zijn (bijge-
stelde) plannen gaan nog steeds uit 

van sloop/nieuwbouw, ondanks een 
moreel appel van de gemeenteraad 
tot behoud, en de (herhaalde) 
oproepen via de bewonerspetities en 
door onze erfgoedverenigingen tot 
behoud. Formeel zijn er geen belem-
meringen voor de gemeente om 
over te gaan tot aanwijzing wanneer 
een eigenaar tegen is.

College voornemens om oude postkantoor 
Binnenweg aan te wijzen als monument

Het voormalige oude postkantoor. Illustrator: Eric J. Coolen.

LEZERSPOST

Tot mijn grote schrik las ik in de Heemsteder van 26 januari de aanvraag 
voor het kappen van mijn lievelingsboom. De boom staat naast het speel-
schip aan de oever van de Ringvaart en ik vind hem prachtig. Als ik de 
straat in loop springt hij al in het oog. Ik zou het vreselijk vinden als dit 
besluit door gaat. Ik heb dan ook een bezwaar ingediend bij de ge-
meente en ik hoop dat vele buurtgenoten mijn voorbeeld zullen volgen.

In december 2020 maakte ik een gedicht over deze wilg. Ik was net afge-
keurd en moest afscheid nemen van mijn werk in de zorg. Ik zat hierover 
erg in de put.
Toen ik de boom zag zwoegen in 
de storm die toen woedde identi-
�ceerde ik me met de boom en 
schreef er een gedicht over.

Hoop. 
Stand houden in  
storm en regen 
M’n takken buigen om niet te  
breken 
Een lange neus naar  
alle beren op mijn pad 
Totdat 
de orkaankracht 
Zwicht 
Voor het licht 
Dat ik weer lach! 

Neeltje Parkema, Heemstede.

Kappen van mijn lievelingsboom

Heemstede/Bloemendaal – Een 
open haard of houtkachel kan erg 
gezellig en ook rendabel zijn. Helaas 
kan de uitstoot ongunstig zijn voor 
de mensen in je omgeving, want in 
houtrook zitten schadelijke sto�en 
zoals �jnstof.
Wil jij sociaal hout stoken en je 
omgeving niet onnodig belasten? 
Dan hebben de GGD Kennemerland 
en de brandweer een paar tips voor 
je:

Stook alleen droog hout
Vochtig hout brandt niet goed en 
geeft extra veel rook en �jnstof. Zelf 
houthakken? Droog het hout min-
stens 2 jaar. Gebruik een vochtmeter 
om te meten of het hout droog ge-
noeg is. Het vochtgehalte mag maxi-
maal 15% zijn.
Koop je haardhout? Koop dan hout 
met het FSC- of PEFC-keurmerk. Dat 
komt uit een verantwoord beheerd 
bos. 

Stook geen geïmpregneerd of 
geverfd hout
Als je bewerkt hout stookt komen er 
zware metalen vrij. Het is daarom 
verboden om bewerkt hout te ver-
branden.
In (spaan)plaat en laminaat zit veel 
lijm. Ook die horen daarom níét in de 
houtkachel of open haard. Stook ook 
geen papier en karton. Het geeft veel 
rook en vliegas en is daarom zelfs 
verboden als brandstof. 

Leg kleine houtjes bovenop en 
steek het vuur van boven aan
Deze manier van stoken heet de Zwit-
serse methode. Maak het vuur nooit 
aan met brandbare vloeisto�en (bij-
voorbeeld spiritus), dat is gevaarlijk. 

Voor meer informatie kun je ook 
kijken op de website van GGD Leef-
omgeving: https://ggdleefomgeving.
nl/lucht/houtrook/wat-kun-je-zelf-
doen/.

Beperk geur- en rookoverlast voor anderen: 
verantwoord stoken met deze tips 

Houtstooktips. Aangeleverd door GGD Kennemerland.

LEZERSPOST

Deze foto werd genomen 
op maandag 31 januari 
2022.  En toen stormde 
het �ink! Het KNMI gaf 
code oranje af vanwege 
mogelijke windstoten van 
wel 120 km per uur.  Dat 
was genoeg reden voor 
de molenaar om de kap 
van de molen te kruien en 
het gevlucht recht op de 
wind zetten. Ook heb ik 
de windborden uit de 
wieken gehaald om zo de 
harde wind te kunnen 
trotseren.  
Maar op de foto is meer on-
dagelijks te zien… De 
vlag met wimpel hangt 
uit en staat strak in de 
wind! Vandaag, 31 januari 
is de verjaardag van 
prinses Beatrix, onze 
vorige koningin. Als mole-
naar van het molentje van Groenendaal steek ik toch maar al te graag de 
vlag voor haar uit uit respect, maar ook met een bijzondere reden. Na het 
overlijden van haar zoon Friso heeft prinses Beatrix het beschermheer/-
vrouweschap van Vereniging De Hollandsche Molen overgenomen van 
haar zoon. Zij manifesteert zich nog regelmatig als betrokken bescherm-
vrouwe van alle Nederlandse molens. Zo bezocht zij nog onlangs hout-
zaagmolen het Jonge Schaap op de Zaanse Schans.

Wat niet op de foto te zien is, is dat het molentje momenteel niet 
compleet is. De vijzel is voor reparatie uit het molentje gehaald, maar 
bleek zo slecht te zijn geworden dat een nieuwe maken noodzakelijk was.
Maar ik kan u nu al melden dat in het voorjaar weer een nieuwe vijzel 
geplaatst zal worden in de onderbouw van het molentje om daarmee 
weer de vijvers bij de kinderboerderij te kunnen voorzien van vers water 
dat uit de van Merlenvaart wordt opgevijzeld. Die nieuwe vijzel wordt 
momenteel gemaakt door smederij Felix in Haarlem. Als die vijzel 
geplaatst gaat worden zal dat ook zeker mooie beelden opleveren. De 
vijzel wordt dan, zoals hij er vorig jaar is uitgehaald, er ook weer ingezet, 
via een enorme geul in de bodem van de vaart en dan zo omhoog, terug 
het molentje in. 
Maar ook zonder vijzel kan het zo mooi gerestaureerde molentje prima 
draaien. Hopelijk kunnen er binnenkort ook weer mensen voor een 
bezoekje binnen ontvangen worden.  

Guus Boers, Molenaar van het molentje van Groenendaal.

Wat is er op deze foto anders dan anders 
aan het Molentje van Groenendaal?



De commissie- en raads-
vergaderingen worden live 
uitgezonden. Inspraak bij 

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

De eerstvolgende commissievergadering 
is op 15 februari 2022.

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

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeenteheemstede
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De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 05

Gemeentelijke 
activiteiten

3 februari 2022, 14.00-15.00 uur
➜ Overlastspreekuur 

Buurtbemiddeling
In verband met de coronamaatregelen 
wordt het overlastspreekuur 
telefonisch gehouden. U kunt 
bellen met Buurtbemiddeling 
via (023) 569 88 83.

9 februari 2022, 19.30 uur
➜ Online workshop 

Slaap kindje, slaap
Leer meer over de redenen waarom 
uw kind niet goed slaapt en hoe u 
kunt helpen. Aanmelden via 
cjgheemstede.nl

Tot en met 8 maart 2022
➜ Expositie Adriaan Pauw
Zo’n 45 kunstwerken met als thema 
Adriaan Pauw zijn te bewonderen 
in het raadhuis (Burgerzaal). De 
kunstwerken zijn gemaakt door 
cursisten uit Heemstede (en deels 
Haarlem). U kunt stemmen op het 
mooiste kunstwerk.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Voormalig postkantoor Binnenweg 160

Meer in de gft-bak, minder bij het restafval

Eens per 4 jaar bepaalt u bij de 
gemeenteraadsverkiezingen 
de samenstelling van de 
gemeenteraad.

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. U kunt ook 
vervroegd stemmen op maandag 14 en 
dinsdag 15 maart. 

U mag stemmen als u:
• De Nederlandse nationaliteit heeft
• Op 31 januari 2022 in de gemeente 

Heemstede ingeschreven staat
• Op 16 maart 2022 18 jaar of ouder bent
• Nationaliteit bezit van 1 van de landen 

van de Europese Unie

Voor het oude postkantoor 
aan de Binnenweg 160 
is de gemeentelijke 
monumentenstatus 

aangevraagd. Na een positief advies van 
de erfgoedcommissie heeft het college 
van burgemeester en wethouders op 25 
januari 2022 het voornemen uitgesproken 
om het gebouw (waar nu Rivièra Maison 
zit) aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. 

Gemeentelijk monument
Als het pand wordt aangewezen als 
gemeentelijke monument heeft het een 
beschermde status om het te behouden 

• Nationaliteit bezit van een land buiten 
de Europese Unie en minimaal 5 jaar 
legaal in Nederland woont

• Niet uitgesloten bent van het kiesrecht 
in Nederland

Ga voor meer informatie over de verkie-
zingen naar heemstede.nl/verkiezingen.

In Heemstede belandt bijna 40% van het groente-, fruit- en tuinafval (gft) bij 
het restafval. Zonde, want van gft wordt compost en biogas gemaakt. Het is 
ook nog eens 100% recyclebaar. Goed afval scheiden vermindert bovendien 
de CO2-uitstoot.

Wat gaat in welke bak? 
Niet iedereen weet wat wel of juist niet in de gft-bak hoort. 
Want niet alleen schillen, brood, kaas, visgraten en oude bloemen 
zijn welkom in uw gft-bak. Ook kalkoenbotjes en oude jus horen 
erbij! Om u op te weg te helpen, hebben we een lijstje gemaakt. 
Ga hiervoor naar heemstededuurzaam.nl/meer-in-de-gft-bak-minder-bij-het-restafval. 
Ga voor meer informatie over afval in Heemstede naar heemstede.nl/afval of scan de 
QR-code.

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

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ gevelwijziging ten behoeve van een 

supermarkt, Bronsteeweg 2
➜ interne constructieve wijziging, 

Jacques Perklaan 5
➜ aanleggen uitweg/inrit, Kerklaan 117
➜ vergroten dakkapel, Laan van 

Insulinde 12

Verleende omgevingsvergunning:
➜ vergroten dakkapel, Abraham 

Kuyperstraat 12
➜ vervangen ketels blokverwarming, 

complex Spaarneborgh, 
Bartoklaan 59-106

➜ plaatsen dakopbouw, Bernard 
Zweerslaan 75

➜ kappen van een wilg, Dr. 
Schaepmanlaan ter hoogte van 45

➜ interne constructieve wijziging, 
Korhoenlaan 80

➜ plaatsen dakkapel, Linge 81

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

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

O�ciële bekendmakingen 

In gesprek met de 
burgemeester 

Burgemeester 
Astrid Nienhuis 
nodigt inwoners, 
ondernemers en 
organisaties van 
Heemstede van 
harte uit voor een 

gesprek over onderwerpen die spelen 
in de gemeente.

Wilt u in gesprek met de 
burgemeester?
U kunt een afspraak maken 
via het bestuurssecretariaat: 
bestuurssecretariaat@heemstede.nl 
of telefoon (023) 548 58 51. 

Eerstvolgende mogelijkheid: 
woensdag 16 februari, 10.00-11.00 uur.

voor de toekomst. Dat betekent dat een 
eigenaar niet zomaar het gebouw mag 
afbreken, verstoren of wijzigen. Voor 
het restaureren van een gemeentelijk 
monument kan de eigenaar in 
aanmerking komen voor een subsidie.

Zienswijze indienen
De eigenaar en andere belanghebbenden 
kunnen tot en met 23 februari 2022 
een zienswijze indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders 
van Heemstede, postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Het college zal alle belangen 
tegen elkaar afwegen en daarna een 
besluit nemen.

Blijf op de hoogte 
van nieuws uit uw 
gemeente!

Op de hoogte blijven 
van de ontwikkelingen 
in Heemstede? Meld u 
aan voor de algemene 

nieuwsbrief en/of de nieuwsbrief over 
duurzaamheid via heemstede.nl/
nieuwsbrief. De nieuwsbrief ontvangt 
u dan maandelijks per e-mail.




