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Heemstede – Het waren afgelopen tijd een prachtige zonnige winterdagen, ondanks de vrieskou. Eindelijk was er 
mooi natuurijs voorhanden. Heemstedenaren konden dan nu toch de schaatsen uit het vet halen. En zo geschiedde.
Er werd volop genoten van het schaatsplezier door jong en oud. Een levende kerstkaart, zoals hier op deze foto van de 
Bronsteevijver ingestuurd door Henneke Weijers-Poort. Een echt Hollands wintertafereel, zoals kunstschilders dat vroe-
ger zo mooi met hun artistieke penseeltrekken konden vastleggen. Meer ijs- en sneeuwpretfoto’s die we op de redactie 
ontvingen elders in deze krant.

Schaatsplezier in het zonnetje
IJspret op de Bronsteevijver. Foto: Henneke Weijers-Poort.

Door Mirjam Goossens

Heemstede –  Het achtste seizoen 
van het televisieprogramma ‘Heel 
Holland Bakt’ zit erop. De fi nale van 
zondag 14 februari had als thema, 
hoe kan het anders op Valentijnsdag, 
de liefde. De winnaar van het popu-
laire bakprogramma van Omroep 
Max werd verpleegkundige Eliza-
beth. Een van de 10 deelnemers van 
dit seizoen was de 28-jarige fysio-
therapeut Chun uit Heemstede.
Chun moest na de derde afl evering 
de tent verlaten, maar kijkt met ple-
zier terug op zijn deelname. “Een 
terechte winnaar”, meent hij. “Eliza-
beth maakte direct indruk op ons 
met haar bakkunsten. De lat lag voor 
iedereen hoog, want vooral haar 
afwerking was imponerend.”

De Heemstedenaar deed eerder een 
poging om tot de laatste 10 bakkers 
door te dringen. Destijds lukte het 
niet, nu wel, tot zijn eigen verbazing. 
Na enkele selectierondes mocht hij 
een signatuuropdracht maken tij-
dens de bakdag in de bakkerij van 
Robèrt van Beckhoven. Over het 
resultaat was Chun niet helemaal 
tevreden, maar hij had blijkbaar 
voldoende indruk gemaakt. 

De fysiotherapeut werd uitgenodigd 
voor de opnamedagen op het land-
goed van Kasteel Maarsbergen en 
zag daarmee een droomwens uit-
komen. “De tent was extra groot 
opgezet vanwege de coronamaatre-
gelen en bij het betreden dacht ik 
echt: wow, wat is dit super gaaf!” 

Chun heeft de liefde voor koken en 
bakken meegekregen van zijn groot-
ouders die een Chinees restaurant 
hadden bij het station Heemstede-
Aerdenhout en in winkelcentrum 
Schalkwijk. “Oma kookte op gevoel, 
een beetje uit de losse hand. Ik ben 
meer van de lijstjes en de vaste 
recepten. Mijn Zuid-Chinese achter-
grond inspireert mij nu om een web-
site te ontwikkelen voor Aziatische 
bakrecepten. Die bestaat nog niet in 
de Nederlandse taal, zover ik weet.” 
Meer ruimte voor andere activiteiten 
heeft hij niet, want de fysiotherapeut 
volgt momenteel een masteroplei-
ding tot oedeem- en oncologiefysio-
therapeut en verdeelt verder zijn tijd 
tussen vriend Mike en het lesgeven 
bij verschillende sportclubs.

Chun kijkt terug op een bijzondere 
tijd als kandidaat van ’Heel Holland 
Bakt’. De weersomstandigheden 

tijdens de opnamedagen waren nog 
weleens een uitdaging, volgens hem. 
“In augustus hadden we te maken 
met een hittegolf en de tent zat vol 
met wespen. Gelukkig werkte ik 
weinig met chocola, want die smelt 
onder je handen weg met dergelijke 
temperaturen.”
Hij prijst de onderlinge sfeer tussen 
de deelnemers en het presentatie-
team bestaande uit Robèrt van Beck-
hoven, Janny van der Heijden en 
Andre van Duin. “Het ging er allemaal 
relaxt aan toe en ondanks het wed-
strijdelement hielp je elkaar waar 
mogelijk.”

Bijna 3.8 miljoen kijkers stemden af 
op de afl evering van afgelopen 
zondag.
Chun heeft wel een verklaring voor 
de populariteit van het programma. 
“Vooral nu in coronatijd zitten we 
binnen. Iets bakken kan vrijwel 
iedereen en het resultaat daarna op- 
eten is natuurlijk jezelf verwennen. 
Verder denk ik dat dit soort slow tv 
aanslaat bij veel mensen. Niemand 
wordt publiekelijk afgebrand, de jury 
geeft een eerlijk oordeel en er is 
respect voor ieders prestatie. We zijn 
kennelijk toe aan een stuk warmte in 
een ijskoude tijd.”

Heemsteedse deelnemer Chun prijst 
warme sfeer bij ‘Heel Holland Bakt’

Chun. Foto: Roland J. Reinders/Omroep Max.
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Kerklaan 1 staat direct tegen de 
1ste aanleg aan en is in 1907 
gebouwd. De toen-foto komt uit 
het archief van Johan van Schie 
en is van de jaren 70.  
In krantenviewer van het NHA staat in het Haarlems 
Dagblad van 19 juni 1919 een ondertrouwadvertentie 
van Theodore G. v.d. Asdonk en Anna Hoogeboom. Van 
Asdonk woont op Kerklaan 1 en hij had een elektrische 
smederij. Op 1 april 1922 adverteert J.N. Vogel op 
Kerklaan 1 met ‘Sanitaire en Electrische Installaties, 
specialist in gewapende tuinslang en sproeiers’. In 
diverse adresboeken wordt J.N. Vogel genoemd als 
loodgieter. 
In 1925 adverteert Vogel met het feit dat zijn zaak is 
uitgebreid met een ‘monsterzaal’, waar men allerlei 
sanitair kan bekijken.  
Op 1 januari 1931 wordt in het adresboek van Heem-
stede rijwielhandelaar H.A. v.d. Erf op Kerklaan 1 ver-
meld. Vogel zit er ook nog, maar in de Eerste Heem-
steedsche Courant van 29 mei 1931 deelt Vogel mee 
dat hij 3 juni 1931 met zijn bedrijf verhuist naar Valken-
burgerlaan 57. 
Hoewel op 1 januari 1932 rijwielhandelaar V.d. Erf  nog 
steeds op Kerklaan 1 wordt genoemd, staat in hetzelfde 
adressenboekje ook grondwerker A. Kooy op Kerklaan 
1 vermeld. Op 1 januari 1942 is Lood- en zinkwerker J. 
N. Vogel weer terug op Kerklaan. Op 3 oktober 1959 
wordt het veertigjarig jubileum gevierd. In het adres-
boek van Heemstede van 1 april 1961 staat de familie 
Vogel verspreid over Heemstede: loodgieter J.J. Vogel 
op de Brabantlaan 3, loodgieter J.N. Vogel op de Bin-

nenweg 174 en leidekker S. H. Vogel op de Kerklaan 1. 
In 1989 had Vogel nog een verbouwing en het adres-
boek van 1993 vermeldt Vogel nog op Kerklaan 1, maar 
ook ‘De Gouden Schaar’ voor o.a. kledingherstel.  
De nu-foto van Harry Opheikens is van 14 februari 2021 
met nog steeds de ‘Gouden Schaar’. 
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van 
de Kerklaan hebben, dan kunt u terecht via 
webmaster@hvhb.nl (H. Opheikens). Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Kerklaan toen en nu (2)

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 21 febr. 10u.
Spreekster: Yvonne Elbers. 
Thema: Gasten ontvangen. 
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 21 februari, 10u.
Ds. A. Molendijk. De diensten 
zijn online te volgen via YouTube 
en kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl.

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 21 februari: ds. Piet van 
Veelen. Vieringen zijn alleen 
online via www.pkntrefpunt.nl, 
klik op Actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Woensdag 17 februari – 
Aswoensdag - om 19u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pater Diego Pildain.
Donderdag 18 februari om 9u. 
Eucharistieviering
 Voorganger Pastor R. Verhaegh. 
Zondag 21 februari om 10u. 
Eucharistieviering.
Voorganger Pater Tristán Pérez.
Reserveren verplicht: hbavo.
aanmeldenvieringen@gmail.
com. Of: 023-5280504.
www.parochiesklaverblad.nl.

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 21 februari, 10u.
Ds. Dirk Jorissen.
De diensten kunt u volgen via 
de link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.
nl.

KERKDIENSTEN

GEEN KRANT?
0251-674433

Wij zijn op zoek naar algemene 

BEZORGERS/STERS 

Voor meer informatie: 
Tel. 0251-674433

info@verspreidnet.nl 
www.verspreidnet.nl

Heemstede – De grote woordzoeker, 
die vorige week op de pagina van 
Chocolaterie Van Dam prijkte, deed 
het zeer goed! De mailbox met 
oplossingen stroomde bijna over…

Willem van Dam, eigenaar van een 
van de lekkerste winkels van heel 
Heemstede, kon vijf van de ruim 200 
inzenders blij maken met overheer-
lijke prijzen van chocolade. Wie 
houdt er niet van? En dan ook nog 
geheel in Valentijnsfeer ook! Echt een 
lieve prijs dus voor zoveel lieve 
inzendingen met de juiste oplossing: 
Chocolaterie Van Dam steekt een 
hart onder de riem.

Op de foto een van de gelukkigen 
die Valentijnsdag gelukzalig tege-
moet ging: Marjan van der Klauw. De 
overige winnaars zijn: Mariana 
Dinkelberg, Johan van der Fluit, Ties 
Limonard en familie Kelderman. 
Allen hebben persoonlijk bericht 
ontvangen. Iedereen van harte 
gefeliciteerd!

Winnaars Valentijnswoordzoeker

Winnares Marjan van der Klauw met Willem van Dam. Foto: aangeleverd.

BURGERLIJKE 
STAND

GEBOORTE (RECTIFICATIE)
28 januari
Lucian Bervoets.

Heemstede - Regelmatig komen 
signalen van eenzaamheid onder 
ouderen naar voren via de vrijwilli-
gers en de beroepskrachten van 
welzijnsorganisatie WIJ Heemstede. 
Met het project Achter de Voordeur 
wil WIJ Heemstede komen tot een 
praktische aanpak om met deze 
inwoners die nu niet of onvoldoende 
in beeld zijn, contact te leggen en 
passende ondersteuning bieden. Wij 
Heemstede heeft samen met het 

Loket van de gemeente Heemstede 
en zorginstelling Kennemerhart de 
krachten gebundeld. Andere netwerk- 
partners worden ook betrokken.  
Op 2 maart is de aftrap van Achter de 
voordeur met een lezing over een- 
zaamheid ‘Eenzaamheid kent vele 
kleuren’. Deze wordt online gehou- 
den door Anja Machielse. 
In de twee maanden daaropvolgend 
organiseren we trainingen voor vrij-
willigers en beroepskrachten die 

meer of passende scholing willen 
hebben over hoe om te gaan met 
eenzaamheid bij ouderen. 

Gezamenlijk, met professionals, vrij-
willigers, samenwerkingspartners en 
inwoners, hopen de samenwerkings-
partners de eenzaamheid onder 
oudere inwoners in Heemstede te 
signaleren en tegen te gaan. 
Voor meer informatie zie:
www.wijheemstede.nl.

Gezamenlijk project ‘Achter de 
voordeur’ tegen eenzaamheid

Inwoners Heemstede 
winnen samen bij 
Postcode Loterij
Heemstede - Mooi nieuws voor acht 
deelnemers van de Postcode Loterij 
die meespelen met postcode 2105 
SN (Romeinlaan). Op hun postcode is 
de PostcodeStraatprijs gevallen. 
Postcode Loterij-ambassadeur 
Gaston Starreveld bracht onlangs het 
feestelijke nieuws middels een 
videogesprek.

Onder de winnaars van deze Straat-
prijs is tevens een auto verloot.
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Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede – “Vind iets, doe iets, sta 
op en wees verschillig over wat er om 
je heen gebeurt.” Dat is de eerste zin 
van haar motivatiebrief aan de PvdA 
keuzecommissie. Lenna Vromans 
maakte indruk en werd zo een van de 
jonge kandidaten op de kieslijst voor 
de PvdA Tweede Kamerfractie. De 
lijst is een mix van jong en oud, waar- 
bij vooral de jongeren opvallen qua 
leeftijd. Lenna is met haar 32 jaar 
zelfs al een van de oudere jongeren.  
 
Een lang traject heeft ze moeten 
afleggen om op de lijst te komen. 
Motivatiebrief, cv en gesprekken 
leidden uiteindelijk naar plaats 32 op 
de kieslijst. Ervaring kan Lenna niet 
worden ontzegd. Haar hele volwas-
sen leven stond in het teken van het 
opkomen voor de minderbedeelden 
in onze samenleving. Via het Rode 
Kruis, UNHCR, fractie-assistent in de 
Tweede Kamer en een stationering 
bij de NAVO, bouwde ze aan haar 
kennis op het gebied van mensen-
rechten en veiligheid. Momenteel is 
ze werkzaam als analist nationale 
veiligheid en draagt ze bij aan het 
veilig houden van Nederland. Aan de 
Radboud Universiteit studeerde ze 
culturele antropologie. In Londen 
haalde ze (cum laude) een Master in 
mensenrechten en vluchtelingen.    
 
Aanvankelijk viel zij voor de idealen 
van GroenLinks. Zij vindt echter dat 
de PvdA een langere historie heeft in 
het nemen van verantwoordelijk-
heid. Bij de PvdA voelt zich meer op 
haar gemak. Zij vindt dat juist de 
PvdA het verschil kan, nee, zou 
moeten maken in Nederland. Zeker 
op sociaal terrein liggen er nog 
onderwerpen die het aanpakken 
waard zijn. Zij ziet dat door corona 
dingen zijn blootgelegd die mensen 

al langer voelen. Scheefgroei aan 
betaalbare woningen en een fatsoen-
lijk salaris.  
 
Lenna is gespecialiseerd in veiligheid 
in al haar facetten. Van terrorisme tot 
Boa’s, alles wat met veiligheid te 
maken heeft kan op haar belangstel-
ling rekenen. Ook het vluchtelingen-
werk ligt haar nauw aan het hart. 
Haar degelijk werk als analist natio-
nale veiligheid heeft haar ogen 
geopend, op dat terrein ligt nog het 
een en ander braak. Enige tijd was zij 
assistent van een Kamerlid van de 
PvdA en heeft zo in de Haagse poli-
tieke keuken kunnen kijken. Haar wil 
om echt iets te verbeteren in onze 
maatschappij heeft haar doen be- 

sluiten plaats te nemen op de kies-
lijst. Intussen heeft ze een groep van 
15 vrijwilligers om zich heen verza-
meld die, samen met haar, de cam- 
pagne gaan voeren. Gezien de 
huidige pandemie is het onder de 
mensen komen lastig, juist iets wat 
Lenna zo graag doet. Spreken met 
burgers en luisteren naar hun visie 
op de huidige maatschappij. Plaats 
32 op de kieslijst maakt de kans om 
direct verkozen te worden niet zo 
bijster groot.

Maar wie weet, met rond de 25.000 
voorkeursstemmen kan ze zomaar in 
de Tweede Kamer komen. Het is een 
flink aantal, maar niets in deze wereld 
is onmogelijk.  

Heemsteedse Lenna Vromans op de 
drempel van het Kamerlidmaatschap

Lenna Vromans. Foto: aangeleverd.    

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - De opiniepeilers 
hebben het rustig aan gedaan. Veel 
afwijkende getallen ten opzichte van 
een week eerder zijn niet gegeven. 
Winst is er nog altijd voor de VVD, 
PVV, PvdA, Partij voor de Dieren, 
Christen Unie en FVD. Verlies voor 
het CDA, D66, SP, Groen Links, Denk 
en 50+. Dit alles in vergelijking met 
het huidige aantal zetels die partijen 
bezetten in de Tweede Kamer.  
 
De kleinere partijen trekken de aan-
dacht, ondanks dat zij het met min- 
der media-interesse moeten doen. Er 
kan nog van alles gebeuren in de 
verdere aanloop naar de verkiezin-
gen. Partijleiders krijgen nu al alle 
ruimte om aan te schuiven bij talk-
shows op radio en TV. Het eerste 
debat heeft op 8 februari plaatsge-
vonden in het Noorden, al werd dat 
fysiek gehouden in Den Haag. Rutte, 
Hoekstra en Kaag hadden afgezegd, 
zodat Wilders vrij spel had. Met 
Sophie Hermans 3e op de VVD lijst 
veegde hij de vloer aan, zij was geen 
partij voor hem. De overige lijsttrek-
kers konden geen potten breken. Het 
ging over het Noorden van Neder-
land waar nog altijd geen goede 
spoorverbinding ligt vanuit de Rand-
stad, terwijl alle partijen dat al jaren 
beloven. De aanwezigen willen de 
verkiezingen niet uitstellen. Voorman 
Segers (CU) pleitte voor kringloop-
landbouw, dat deed de overige uit-
roepen dat zijn partij in het kabinet 
toch de Minister van Landbouw 
levert. Klaver (GL) wil gasboringen in 
de Waddenzee verbieden. Wilders 
vindt dat de burger alleen maar last 
heeft van de energietransitie, dit 
onderwerp spleet de deelnemers.  
 
Hoe denken partijen over werk en 
inkomen? De Nederlandse burger 
heeft aangegeven dat na gezond-
heid werk en inkomen op de tweede 
plaats staat. Het is daarom vreemd 
dat in veel programma’s hier weinig 
tot geen concrete aandacht aan 
wordt besteed. Algemeenheden als 
de economie versterken, oog voor 

het MKB en kritisch kijken naar de 
grote bedrijven. De mogelijkheid lijkt 
aanwezig het minimumloon te ver- 
hogen, ook een verhoging van de 
AOW-uitkering kan er weleens van 
komen. Het verlagen van BTW op de 
dagelijks boodschappen kom je hier 
en daartegen. Naast de gezondheids-
winst scheelt goedkopere groente en 
fruit ook in de koopkracht van bur-
gers. De PvdA wil 60% belasting op 
de hoogste inkomens. PvdD wil de 
vennootschapsbelasting verhogen 
tot 35%. Het CDA pleit voor een top-
tarief voor de sterkste schouders. 
D66 tornt aan de erfbelasting. De 
VVD zoekt ruimte voor de middenin-
komens. Eenduidig zijn de program-
ma’s op dit punt allerminst. Het is 
logisch dat als je bijvoorbeeld meer 
huizen wilt bouwen, ook de werkge-
legenheid aantrekt en zo meer 
mensen hun boterham verdienen.  
 
Het Centraal Plan Bureau zal alle 
programma’s gaan doorrekenen. Je 
kunt als partij wel veel willen, maar 
zijn de mooie voornemens ook be- 
taalbaar. Geen van de partijen geeft 
exact aan wie en hoe de enorme in- 
vestering, gedaan in coronatijd, weer 
moet worden terugbetaald. Haalt 
men dit bij bedrijven of via belasting-
verhogingen voor de burgers? 
Niemand lijkt nu hieraan de vingers 
te willen branden, toch wordt dit in 
de komende kabinetsperiode een 
belangrijk onderwerp. GroenLinks is 
hierop het meest concreet. Vraag 
geld aan vermogende Nederlanders, 
laat grote bedrijven meer bijdragen, 
hef winstbelasting. Het verlagen van 
de huren waar o.a. de PVV voor pleit, 
kan de koopkracht ook bevorderen.  
 
Over de pensioenen zijn partijen 
verdeeld. Sommige partijen willen de 
huidige situatie handhaven andere 
willen een nieuw stelsel. De PVV gaat 
het verste door de pensioenleeftijd  
terug te brengen naar 65 jaar. 
Linksom of rechtsom, de burgers 
zullen moeten bijdragen aan het 
herstel van de schatkist. In welke 
vorm dat zal zijn, zal bij de formatie 
van een nieuw kabinet blijken.   

Verkiezingen: hoe hangt de vlag 
erbij in de opiniepeilingen?  

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Het onderwerp ‘afval-
problematiek’ stond 11 februari op 
de agenda van de commissie Ruimte. 
Van het college lag er een voorstel 
om het afval omgekeerd in te zame-
len: Plastic Blik en Drinkkartons 
(PMD) thuis op te halen en het rest-
afval door de inwoners zelf naar een 
van de 120 ondergrondse containers 
te laten brengen. De coalitiepartijen 
waren aanvankelijk voor. Na de door 
de VVD uitgebrachte enquête sloeg 
de twijfel bij de coalitie toe. Maar 
liefst 83 % van de geënquêteerden 
wil geen restafval wegbrengen.  
 
HBB diende bij de opening van de 
vergadering direct een ordevoorstel 
in om het punt van de agenda te 
halen. Alle partijen waren het daar-
mee eens, echter de oppositie wilde 
wel discussiëren over het onderwerp. 
GroenLinks had namens de coalitie 
een stuk voorbereid met uitleg hoe 
en waarom de coalitie tot dit besluit 
was gekomen. Zover kwam het niet. 
Het CDA eiste dat de wethouder zou 
antwoorden op vragen die de VVD 
schriftelijk had gesteld. Olav Lom-
merse (HBB) voorzitter van de verga-

dering vond in eerste instantie dat 
het onderwerp dat op tafel lag (in- 
trekken agendapunt afval) eerst 
moest worden afgewerkt. Vervolgens 
ging  de commissie akkoord om de 
discussie te voeren. Vergadertech-
nisch is het wel zo dat over een orde-
voorstel eerst wordt gestemd. Echter 
een onderwerp bespreken dat niet 
meer op de agenda staat, is dan wel 
heel bijzonder. Er stonden ook in- 
sprekers klaar om hun zegje te doen. 
Zover kwam het niet. Er volgde een 
korte schorsing waarbij het kennelijk 
tijdens de schorsing uit de hand is 
gelopen. In principe vergaderen alle 
commissieleden thuis achter de lap- 
top. Echter Boeder (CDA), Radix en 
Stam (VVD) zitten in het raadhuis 
samen met de voorzitter en ambte-
lijke ondersteuning. Wat zich tijdens 
de schorsing afspeelde was niet 
zichtbaar voor de overige commis-
sieleden en meekijkend publiek.  
Lommerse voelde zich bedreigd door 
de in het raadhuis aanwezige colle-
ga’s. Men verweet hem o.a. partijdig-
heid, iets wat uit de beelden tot op 
dat moment niet valt op te maken. 
Het voorval deed Lommerse beslui-
ten de vergadering niet langer voor 
te zitten. 

De reservevoorzitter Rocourt (D66) 
werd van huis gehaald. HBB woord-
voerder Kremer stelde na heropening 
van de vergadering geen prijs meer 
op verder vergaderen gezien de 
ontstane situatie. Excuses gingen 
naar de insprekers die voor niets 
klaar zaten. 
Burgemeester Nienhuis heeft alle 
fractievoorzitters op vrijdag ontbo-
den om de kwestie te bespreken. Alle 
partijen houden de kaken stijf op 
elkaar.  
Maandag 14 februari kwam burge-
meester Nienhuis met een korte ver-
klaring. Zij is nog in gespreken met 
de partijen. De commissievergade-
ring van 14 februari ging niet door, 
de raadsvergadering van 18 februari 
wel, mits meer dan de helft van de 
raadsleden aanwezig is.   
Het was voorafgaand aan de verga-
dering breed bekend dat het punt 
van de agenda zou worden gehaald. 
Partijen konden zich dus voorberei-
den op de dingen die zouden volgen. 
Dat het zo uit de hand liep is een 
unicum in de gemeente. De college-
partijen hebben een summiere ver-
klaring doen uitgaan. Duidelijkheid 
over wat er is voorgevallen geeft de 
verklaring niet. 

Vergadering commissie Ruimte gestaakt 
na verbale aanval op voorzitter

LEZERSPOST

Het overlijden van Marga van der Burg op 8 februari jl. heeft ons allen 
diep getroffen. 30 jaar was zij lid van ‘Vrouwen van Nu’ afdeling Heem-
stede waarvan 20 jaar als bestuurslid in de functie van secretaris. Zij was 
zeer actief en betrokken bij onze vereniging en liet niets aan het toeval 
over. Als medebestuursleden konden wij volledig op haar bouwen. 
We zijn haar veel dank verschuldigd voor haar inzet en zullen haar heel 
erg missen als spil bij de onze vereniging. Haar familie wensen wij veel 
sterkte bij het verwerken van het verlies van haar. 
 
Bestuur ‘Vrouwen van Nu’, afdeling Heemstede

In Memoriam Marga van der Burg (1940-2021)

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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INGEZONDEN COLUMN GGD

Op maandag 8 februari zijn er op de 
vaccinatielocatie bij Schiphol 495 
zorgprofessionals en ouderen ge- 
vaccineerd. Inmiddels is dat geen 
cijfer meer om uitgebreid stil bij te 
staan. Het is een aanzienlijke stij-
ging ten opzichte van de 302 be- 
schikbare vaccins op de eerste dag 
van het vaccinatietraject, maar 
gelukkig zijn deze of hogere aan-
tallen nu de regel en zien we de 
capaciteit alleen maar stijgen.  

Maar deze 495 toegediende vaccins 
zijn wellicht minder vanzelfspre-
kend dan u zou verwachten. Op 
zondag 7 februari werd voor het 
hele land code rood afgekondigd. 
Zowel de teststraten als de vaccina-
tielocatie moesten daarom gesloten 
blijven. Het bleef op zondag lang 
spannend of we op maandag wel weer open mochten gaan om inwoners 
de faciliteiten voor testen en vaccineren te bieden zoals zij die inmiddels 
van ons gewend zijn.  

Het sluiten van locaties valt ons zwaar. Als beschermer, bewaker en 
bevorderaar van de publieke gezondheid heeft het testen en vaccineren 
van inwoners onze hoogste prioriteit. Daarom is er het hele weekend 
ontzettend hard gewerkt om de locaties op een veilige en verantwoorde 
manier te kunnen openen wanneer dit weer mocht. Op maandagochtend 
is het terrein in alle vroegte sneeuwvrij gemaakt en heeft een grote groep 
medewerkers zich beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat degenen 
die gepland stonden om een vaccin toegediend te krijgen zo min moge-
lijk hinder ondervonden.  

Door deze inzet is het gelukt 495 vaccins toe te dienen alsof het een nor-
male maandag was. Daarvoor wil ik de medewerkers van GGD Kennemer-
land bedanken. Van het personeel dat zich vroeg in de morgen richting 
de locatie moest begeven met beperkte vervoersmogelijkheden tot de 
hosts die in de vrieskou alle auto’s in goede banen leidden: met elkaar 
hebben we ervoor gezorgd dat het gelukt is.  

Tegelijkertijd wil ik benadrukken dat wie zich ongemakkelijk voelt om 
naar een test- of vaccinatielocatie te gaan altijd contact kan opnemen om 
de afspraak te verzetten. De komende tijd zullen steeds meer vaccins 
beschikbaar komen en gaan ook huisartsen een start maken. We gaan 
ook inzetten op vaccinatielocaties verspreid over de hele regio. Daarover 
leest u deze week op onze website meer.  

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Code rood 

Bert van de Velden. Foto: aange-

leverd door GGD Kennemerland.

Heemstede/Regio - GGD Kennemer-
land heeft in totaal inmiddels ruim 
11.000 ouderen en zorgprofessionals 
gevaccineerd. Sinds afgelopen maan-
dag is ook het AstraZeneca vaccin be- 
schikbaar voor medewerkers langdu-
rige zorg.
 
De komende weken blijft GGD op- 
schalen om zoveel mogelijk inwoners 
te vaccineren op een efficiënte wijze. 
Daarvoor is GGD  afhankelijk van het 
aantal beschikbare vaccins. Vooruit-
lopend op een toename in het aantal 
vaccins en doelgroepen die later 
volgen, worden in de regio meerdere 
vaccinatielocaties ingericht. Meer 
informatie daarover volgt.

Wekelijkse cijfers
Afgelopen week (4 t/m 10 februari) 
zijn er 7.961 testen afgenomen door 
GGD Kennemerland. De testlocaties 
in Haarlem en Vijfhuizen waren deze 
week geopend met aangepaste 
tijden. Zondag waren alle locaties 
dicht in verband met code rood. Van 
de afgenomen tests waren 474 
(6,2%) uitslagen positief.
 
Omdat er vertraging zit tussen de 
testafname en testuitslag, zijn op het 
moment van publicatie nog niet alle 
uitslagen bekend van de testen. Dit 
wordt met terugwerkende kracht 

bijgewerkt. Doordat ‘monsters’ met 
een positieve uitslag ter controle 
nogmaals worden getest, zijn onder 
de onbekende uitslagen verhou-
dingsgewijs meer positieve uitsla-
gen. Het percentage positieve tests 
zal dus hoger uitvallen.
 
GGD Kennemerland is blij dat inwo-
ners uit de regio zich laten testen en 
roept hen op dit te blijven doen bij 
milde klachten. Er is dan ook voldoen-
de capaciteit en de uitslag is snel 
beschikbaar. 
 
Vaccineren en testen loopt door 
tijdens winters weer
Vorige week zondag 7 februari waren 
alle test- en vaccinatielocaties in 
Nederland gesloten in verband met 
code rood. Doordat medewerkers 
zich op zondag en maandagochtend 
vroeg hebben ingezet om de locaties 
veilig en verantwoord open te laten 
gaan, kon er maandag ondanks code 
oranje weer gevaccineerd worden. 
Afgelopen maandag 15 februari wa- 
ren de locaties tot 12 uur gesloten 
vanwege de afgegeven weercode 
rood.  
Komende week zijn alle locaties weer 
volgens de normale tijden geopend. 
GGD Kennemerland benadrukt dat 
wie zich in verband met weersom-
standigheden ongemakkelijk voelt 

om naar een test- of vaccinatielocatie 
te gaan, altijd contact kan opnemen 
om de afspraak te verzetten. 

GGD Kennemerland start met 
LAMP-test bij locatie Schiphol
Op de testlocatie bij Schiphol is deze 
week gestart met de LAMP-test. De 
LAMP (loop-mediated isothermal 
amplification) test is een soort PCR 
test, maar de test is sneller dan de 
meeste PCR-testen. De test is zeer 
nauwkeurig en zal de komende 
weken steeds meer gebruikt worden. 
Inwoners uit de regio Kennemerland 
krijgen hun uitslag hierdoor nog 
sneller door.  

Nieuwe testbus in Kennemerland
Op korte termijn neemt GGD Kenne-
merland een nieuwe testbus in ge- 
bruik. Deze bus kan wanneer nodig 
ingezet worden om op één locatie 
een grote groep mensen te testen. 
Bijvoorbeeld vanwege een grote 
cluster of omdat er in een gemeente 
geen vaste teststraat aanwezig is. 
Daarnaast wordt de testbus gebruikt 
om inwoners te testen die niet in 
staat zijn fysiek naar een testlocatie 
te komen. Het is mogelijk om een 
dag mee te lopen voor een reporta-
ge, neem daarvoor vooral contact op.

Bron: GGD Kennemerland.

Wekelijkse corona-update GGD

Regio - GGD Kennemerland opent 
volgende maand meerdere nieuwe 
vaccinatielocaties. De primaire focus 
ligt op het in korte termijn realiseren 
van twee grote test- en vaccinatie-
locaties in Haarlem en Beverwijk. 
Daarnaast wordt gewerkt aan het 
realiseren van extra ondersteunende 
vaccinatielocaties in Uitgeest, IJmui-
den en Zandvoort.

Regio Kennemerland kent op dit 
moment één test- en vaccinatielo-
catie bij Schiphol en meerdere testlo-
caties in Vijfhuizen, Haarlem en 
Beverwijk. Hoewel er momenteel 
nog maar een beperkte hoeveelheid 
vaccins beschikbaar is, speelt GGD 
Kennemerland proactief in op de 
situatie waarin grootschaliger gevac-
cineerd kan gaan worden.

GGD Kennemerland is bij aanvang 
van de vaccinatiecampagne ge- 
vraagd de doelgroep zorgprofessio-
nals te vaccineren en als vangnet te 
dienen voor huisartsen als het gaat 
om de doelgroep ouderen. Later dit 
jaar vaccineert GGD Kennemerland 
de doelgroep 18 tot 60 jaar zonder 

medische indicatie. Gemeenten zijn 
gevraagd potentieel geschikte loca-
ties aan te reiken. 

In Haarlem opent een gecombineer-
de test- en vaccinatielocatie in het 
Kennemer Sportcenter. De capaciteit 
is duizend prikken per dag. In Bever-
wijk opent de locatie op parkeer-
plaats P0 van de Bazaar. De capaciteit 
is daar maximaal tweeduizend prik_
ken per dag. Beide locaties zullen zo 
snel als mogelijk worden geopend. 
De capaciteit kan maximaal benut 
worden op het moment dat er vol-
doende vaccins zijn. 

Er wordt ook gekeken naar de moge-
lijkheid van extra ondersteunende 
vaccinatielocaties in Uitgeest en 
IJmuiden met een capaciteit van 
maximaal 600 prikken per dag. Voor 
Zandvoort wordt gedacht aan een 
mobiele unit.
De verwachting van de GGD is dat 
deze ondersteunende locaties eind 
maart/begin april ook operationeel 
kunnen zijn.

Bron: GGD Kennemerland.

GGD Kennemerland opent 
nieuwe vaccinatielocaties

Heemstede/Regio - De dagbeste-
ding van Kennemerhart presenteert 
zich voortaan als Kennemerhart 
Oppeppers, innovatieve dagbeste-
ding in Haarlem en omstreken. Met 
een nieuwe naam, een nieuw logo én 
een vernieuwd programma zet Kenne- 
merhart haar dagbesteding opnieuw 
in de markt. Op maat, eigentijds en 
dichtbij. Kennemerhart Oppeppers 
richt zich op kwetsbare thuiswo-
nende ouderen met een vorm van 
dementie, NAH, Parkinson of als 
contact maken met anderen niet 
(meer) zo vanzelfsprekend is. Via 
Kennemerhart Oppeppers kunnen 
kwetsbare ouderen onderdeel blijven 
van de maatschappij.  
 
De nieuwe eigentijdse vorm van 
(mobiele) dagbesteding sluit aan bij 
een gezonde levensstijl. Met een 
verfrissend en veelzijdig programma 
met wandelingen, workshops, 
lezingen, museumbezoek en 
ontmoetingen op het gebied van 
Sport & Bewegen (waaronder yoga, 
capoeira en boksen), Kunst & Cultuur 
(zoals De Poëzieclub), Groen & 
Natuur (waaronder een workshop 
natuurfotografie), Voeding & 
Gezondheid (bijvoorbeeld samen 
een kookboek maken) en Creatie 
(met workshops als schilderen als 
Van Gogh).
De activiteiten worden ondersteund 
door inspirerende kunstenaars en 
gastdocenten. Ook wordt nauw 
samengewerkt met maatschappe-
lijke en culturele partijen in stad en 
regio. Daarnaast is er altijd begelei-
ding en lichte zorg mogelijk via 
deskundige medewerkers. 
Ontmoeten, samen zijn, meedoen, 
meewerken en ertoe doen blijven de 
kern. Er is ook gewoon koffie met wat 
lekkers.

Oppeppers Op Pad is er voor ieder-
een die er graag op uit trekt en dit 
ook fysiek goed aan kan, zij wande-
len, gaan op museumbezoek of 
kiezen voor een themaprogramma. 
Oppeppers Dichtbij zijn onze dagbe-
stedingslocaties in Haarlem, Heem-
stede, Vogelenzang/Bloemendaal en 
Zandvoort en zijn bedoeld voor 
iedereen die, met enige begeleiding, 
dichtbij huis zin heeft in een afwis-
selend dag- of weekprogramma.
Oppeppers Thuis is speciaal ontwik-
keld voor mantelzorgers. Zij zijn 
immers een belangrijk onderdeel in 
het leven van ouderen die ondanks 
fysieke of mentale problemen graag 
zo lang mogelijk thuis willen blijven 
wonen. 
Oppeppers Samen betreft onze 
samenwerking met maatschappelijke 
en culturele partijen in de stad. 

Lichtpuntjes
Ter gelegenheid van de lancering van 
de dagbesteding nieuwe stijl, ont-

vangen alle thuiswonende cliënten 
van Kennemerhart deze maand twee 
‘lichtpuntjes’. Eentje om zelf te hou- 
den en eentje om weg te geven. De 
begeleidende tekst luidt: ‘Laten we 
elkaar weer ontmoeten!’ Met als dub-
bele boodschap dat het doorgeven 
van een lichtpuntje ook weer zorgt 
voor nieuwe ontmoetingen.

Vrijwilligers van Kennemerhart 
helpen bij de verspreiding van de 
lichtjes.’ De lichtjes zijn mogelijk 
gemaakt dankzij steun van de Stich-
ting Steunfonds Cliënten Kennemer-
hart. Het pro- gramma van Kenne-
merhart Oppeppers wordt, zodra de 
coronamaatregelen niet meer van 
kracht zijn, verder uitgerold. Tot die 
tijd vinden alle activiteiten veilig en 
coronaproof plaats op de diverse 
locaties van Kennemerhart Oppep-
pers.

Zie voor meer informatie: www. 
kennemerhart.nl/dagbesteding.

Kennemerhart lanceert eigentijdse vorm 
van dagbesteding met Oppeppers

Oppeppers in de dagbesteding. Foto: aangeleverd door Kennemerhart.
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Haarlemmermeer – “Als ik vertelde dat ik uit Vogelen-
zang kwam, op de vraag waar ik woonde, zei ik vaak 
maar: Bloemendaal. Wat niet bezijden de waarheid is 
want Vogelenzang valt onder die gemeente.” Vogelen-
zang linkte men in de volksmond aan het ‘gekkenhuis’ 
in die plaats, pas daarna aan het dorpje zelf. Jack Muller 
tekent jeugdherinneringen aan zijn geboorteplaats op 
in zijn boek ‘Doodzonde’, waaruit blijkt dat de nabije 
aanwezigheid van het psychiatrisch ziekenhuis ‘Voge-
lenzang’, (nu: GGZ in Geest) een behoorlijke stempel 
drukte op de eerste jaren van zijn leven. En waarschijn-
lijk ook op de latere jaren: op enig moment krijgt hij het 
advies mee om over zijn leven te schrijven. Het advies 
komt van een therapeut die Jack raadpleegde nadat 
zijn leven op een spoor kwam dat hem niet zinde. 
Vogelenzang is bekend om zijn dromerige landschap 
van duin, bos, de Leidsevaart en bollen maar de pavil-
joens waar mensen met soms zware psychische 
klachten verbleven vormden destijds een schokkend 
contrast.  
 
Het einde in Leidsevaart of op het spoor 
Jack Muller, beter bekend als Mr Jack is een meerzijdig 
talent. Hij is muzikant, flightcase bouwer en kunstenaar. 
Maar ook schrijver. Doodzonde is niet zijn eerste boek. 
Verhalen over zijn bezigheden en liefhebberijen krijgen 
in deze verhalen geen voorrang. De vinger legt Jack op 
een zere plek uit zijn jeugd: het in aanraking komen 
met de dood en vaak was die zelfgekozen. Een lugu-
bere vondst van een inmiddels groen geworden licha-
melijk overschot, in de Leidsevaart vlakbij zijn ouderlijk 
huis, staat nog immer op zijn netvlies. Hij was een kind 
van een paar turven hoog. In die tijd, de jaren zestig en 
zeventig van de vorige eeuw, gebeurde het regelmatig 
dat bewoners van de instelling voor geestelijk zieken 
geen uitweg meer zagen en er een einde aan wilden 
maken. Ironisch genoeg lag de mogelijkheid op twee 
manieren binnen handbereik. De vaart of het spoor. 
Het leverde gruwelijke vondsten op voor hulpverleners. 
De paviljoens op Bennebroeks grondgebied grensden 
aan de Leidsevaart. Jack schrijft dat juist de grond 
vlakbij spoorlijnen goedkoop is, en in combinatie met 
de mooie omgeving, zal dat de keuze hebben bepaald. 
Helaas vormde de nabijheid van natuur voor menig 
persoon in geestelijke nood geen oplossing.  
In zijn boek beschrijft Jack de rauwe werkelijkheid van 
de geestelijke zorg, die in de jaren van zijn jeugd nog 
lang niet het niveau van vandaag de dag haalde. Zeer 
onorthodoxe behandelmethodes als schoktherapie 
waren niet vreemd. De psychiatrie was bovendien geen 
terrein dat in alle openheid werd besproken. Het 
wegstoppen van deze problematiek zal tegendraads 
hebben gewerkt.  
 

Niet alles is dood 
Bij het ‘groene lijk’ alleen bleef het niet. Jack graaft in 
zijn geheugen en vertelt over tal van voorbeelden, lang 
niet zo luguber misschien maar wel gemeen hebbend 
dat er een ‘gemis’ tot stand is gebracht. Een gemis als in 
een onafgemaakt leven. Ieder heeft een verhaal en 
soms komt er abrupt een einde aan. Maar waarom? 
Was iemand nog te redden? Jack neemt ons mee naar 
enkele vrouwen en mannen, onbekenden en 
bekenden, die het sterven in eigen beheer hielden. Er 
waren er ook die het lieven lieten na een onfortuinlijk 
ongeluk. Of een overdosis namen. Rode draad vormt 
onmiskenbaar de dood, maar dan meer het droevige 
aspect van een zelfgekozen einde. Soms is het echt 
doodzonde, zeker als blijkt dat hulp uitbleef terwijl die 
enig verschil had kunnen maken.  

U vermoedt het misschien niet maar dit boek is niet 
een en al droefenis. Het onderwerp is dapper gekozen 
maar een teken van lef is zeer zeker de vrij luchtige 
toon die Jack hanteert. Dat komt deels door jeugdbele-
venissen die gewoon leuk zijn om te lezen. Jack gaat 
zelfspot niet uit de weg en daarnaast is niet alles dood 
wat de klok slaat. Een geoefend lezer voelt de schram-
men die schrijnen in de ziel van de schrijver echter wel, 
ook al blijven tranentrekkers achterwege. Knap, als je 
over een onderwerp als suïcide nuchter wilt en kunt 
schrijven terwijl het natuurlijk al met al behoorlijk 
ontnuchterend is.

Het boek is te bestellen via www.misterjack.nl  voor 
€19,95 (incl. verzendkosten).

‘Doodzonde’ van Mr. Jack: aan de Leidsevaart 
was de dood nooit ver weg

Heemstede - De Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek pre-
senteert met trots haar geheel ver-
nieuwde website. De oude website 
uit 2010 voldeed niet meer aan de 
huidige eisen voor het gebruik van 
computer, tablet en smartphone.
De nieuwe website kunt u vinden 
onder www.hvhb.nl. Het is een schat-
kamer vol Heemsteedse en Benne-
broekse historie. Zo zijn de beschrij-
vingen van de vele monumenten in 
beide gemeenten geactualiseerd, 
kunt u er terecht voor wandel- en 
fietsroutes, leest u in de agenda de 
komende activiteiten van de vereni-
ging en kunt u historische films 
bekijken.
Bent u op zoek naar wetenswaardig-
heden over uw woongebied, woon-
huis of andere historische zaken, dan 

kunt u op de nieuwe website uitge-
breid zoeken in het  kwartaalblad 
HeerlijkHeden (alle HeerlijkHeden tot 
2020 zijn te raadplegen) en in vele 
andere (HVHB-)publicaties, zoals 
boeken en onderzoeken.
In 2022 viert de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek haar 
75-jarig bestaan en deze nieuwe 
website is een eerste aanzet om te 
laten zien dat de vereniging hele-
maal ‘van deze tijd’ is.

Om de website voor de inwoners van 
Heemstede en Bennebroek te onder-
strepen hebben wethouder Sjaak 
Struijf van Heemstede en burge-
meester Elbert Roest van Bloemen-
daal een korte videoboodschap inge-
sproken. Deze filmpjes zijn op de 
nieuwe website te bekijken.

HVHB heeft nieuwe website

Screenshot van de vernieuwde HVHB website. Foto: aangeleverd door HVHB.

Mr. Jack. Foto: aangeleverd.

COLUMNITEITEN

Door Bart Jonker 

Toen er nog geen lockdown was 
en ik nog in Italië woonde, was de 
aperitivo met de Aperol Spritz het 
hoogtepunt van de dag. Heerlijk 
met de daarbij behorende hapjes 
en dit alles voor slechts 5 euro. Die 
mis ik toch echt wel! Zo had een 
Italiaanse vriend van mij een bar 
waar ik regelmatig mijn aperitivo 
nuttigde. Hij was een vrolijke Zuid-
Italiaan, gescheiden en niet vies van vrouwelijk schoon. Als het rustig was 
en de klanten weg waren, zat hij een beetje op zijn smartphone te 
chatten. Hij hield het met verschillende Russische dames van dubieuze 
relatiesites. Dat de meesten daarvan ordinaire gold diggers waren, ging er 
bij hem niet altijd in. Veel van deze vrouwen zaten ook in Italië, naarstig 
op zoek naar hun mannelijke prooi. Dan zat er weer daar zo’n opgedirkte 
Dolly aan de bar mooi te wezen, de andere week weer een ander. Een 
ding hadden ze allen gemeen: ze wisten aardig geld uit de zakken te 
kloppen van mijn Italiaanse vriend op een hele geraffineerde manier. Ze 
deden net of ze niet alles begrepen, lachten lief en spraken nauwelijks 
Engels, Italiaans of een andere taal: alleen Russisch. De communicatie 
ging moeizaam met een mengeling van Duits en Engels. 

Op een dag was hij weer aan het chatten. Hij sloeg plotseling met zijn 
hand op zijn voorhoofd en begon te vloeken. Wat bleek: hij had een selfie 
van hem en een Russische vriendin per ongeluk naar de verkeerde vrien-
din gestuurd. Met andere woorden: hij had dus wat uit te leggen. Doe dat 
maar eens met een taalprobleem, succes! Hij wist echter de boel te sus- 
sen door haar een dagje mee te nemen naar Monte Carlo in Monaco. Dat 
is van Imperia zo’n 75 kilometer verderop. In Monaco ging de Russische 
los. Ze stapte het ene dure modehuis in en het andere modehuis uit. Bij 
Gucci zag ze een mooie handtas. Mijn Italiaanse vriend zag de bui al 
hangen en bij de aankoop hiervan direct zijn omzet van twee weken ver-
dampen, dit alles om het goed te maken met haar. Maar ja, u raadt het al: 
na de handtas van Gucci, was zij de volgende dag foetsie. Een ander soort 
tasjesdief dus. Grazie mille, ciao, ciao amore…

Oeps!

INGEZONDEN POLITIEK

Hoe ga je als gemeentebestuurders om met geïnteres-
seerde burgers? Na vele artikelen en opvattingen 
gehoord en gelezen te hebben ga ik toch maar eens 
luisteren hoe de gemeenteraadsleden zullen besluiten, 
in de raadscommissie Ruimte, over het agendapunt 
Invoering Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030. 
Ik word het eerste kwartier van de vergadering ge- 
dwongen om mee te kijken naar allerlei over elkaar 
heen rollende orde voorstellen waarbij naar mijn 
mening niemand meer weet waar het over gaat. Het 
eerste orde voorstel verbaast mij het meest. Notabene 
wordt door de vertegenwoordigers van de college 
partijen (HBB, GroenLinks, PvdA) voorgesteld om het 
agendapunt niet te behandelen. Is dit kort gesloten 
met het college? Vervolgens komen de andere orde 
voorstellen op tafel en het geheel eindigt in een schor-
sing. Deze schorsing duurt minimaal één uur terwijl er 
twee insprekers in de wacht worden gezet!! Ga je zo om 
met insprekers gemeenteraadsleden?  
Na lang wachten verschijnt er weer beeld met een 
nieuwe voorzitter meldt dat de voorzitter die de verga-
dering opende en schorste om redenen de vergadering 
niet meer wenst voor te zitten. De nieuwe voorzitter is 
van huis op getrommeld. Hij tracht de vergadering te 

heropenen en stelt voor om eerst een ander agenda-
punt de behandelen omdat daar vier insprekers voor 
zijn. Het is inmiddels 21.15 uur. 
Het commissielid van de college partij Heemsteeds 
Burger Belang (HBB) vraagt direct het woord en wenst 
een schorsing. Dit om de toestand van de opgestapte 
voorzitter (partijgenoot van HBB) te raadplegen.  
Eindelijk gaat de vergadering weer beginnen. 
Wederom komt de vertegenwoordiger van HBB met 
een ordervoorstel. Hij wenst gezien de ontstane situ-
atie met de zojuist teruggetreden voorzitter de verga-
dering te schorsen voor onbepaalde tijd. Wellicht tot 
komende maandag. Het orde voorstel wordt door de 
meerderheid (collegepartijen HBB, GroenLinks en de 
PvdA) gesteund. Net voordat de verbinding wegviel 
kon de nieuw aangetreden voorzitter nog net zijn 
excuses aanbieden aan de (6) insprekers die al de hele 
avond in de wacht stonden. 
Had dit college (en de in deze vertegenwoordigde poli-
tieke partijen) niet de mond vol over burgerparticipa-
tie? Meepraten en meedenken over onderwerpen die 
je aangaan of je waar je belangstelling voor hebt?  
Dat is hen dan in ieder geval niet gelukt bij het houden 
van de vergadering van de raadscommissie Ruimte van 
donderdag 11 februari jongstleden. 
 
N. Geels, Heemstede

Schande 
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OPENHEID IN 
LOCKDOWNTIJD

Heemstede -  In deze rubriek 
laat de Heemsteder onder-
nemers, (sport)verenigingen, 
jeugd, kerken 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 –  Er is de laatste tijd 
veel discussie omtrent jongeren en 
de coronabeperkingen. Intussen 
moeten ze lessen volgen achter de 
computer, elkaar opzoeken zoveel 
mogelijk beperken, hun hobby’s 
vergeten en ze moeten vooral niet 
klagen. Ze zijn onderwerp van menig 
praatprogramma, maar de discussies 
gaan vaak over hen en niet met hen. 
Isis van Leeuwen (15) en zus Eef (14) 
zijn scholieren van College Hageveld 
en vertellen hoe zij de lockdown 
ervaren.

Het vierde jaar van het VWO zal Isis 
niet snel vergeten, want boven alles 
vindt ze het een saaie tijd voor haar 
en haar vrienden. “We krijgen sinds 
de kerstvakantie online les via het 
programma Teams. Tijdens de eerste 
schoolsluiting was alleen de leraar te 
zien, maar nu heeft iedereen zijn 
camera aan. Maar het echte contact 
mis je wel.”
Ze maakt zich geen zorgen over haar 
schoolresultaten en beseft tevens dat 
het niet voor iedereen geldt: “Er is 
van school uit wel gewezen op even-
tuele achterstand die je kan oplopen, 
daarvoor wordt extra ondersteuning 
gegeven.”
Isis spreekt haar vrienden alleen indi-
vidueel en via de sociale media en 
zou het liefste zien dat de school 
voor 1 of 2 dagen open gaat, al is het 
in kleine groepjes. Een lichtpunt voor 
haar is dat er nu wel hockeytraining 
mogelijk is en onderlinge wedstrij-
den op de club. Surfen en long-

boarden zijn haar andere hobby’s die 
ze gaat oppakken als de sneeuw is 
verdwenen. 

Saai is ook de term die zus Eef ge- 
bruikt voor de lockdown. De tweede-
klasser van College Hageveld mist de 
sociale contacten het meest. “Even 
afspreken om samen naar de bios of 
het zwembad te gaan kan al zolang 
niet meer. Maar ik snap wel dat de 
regels er zijn om het virus weg te 
krijgen.” Ze weet waarover ze praat, 
want zowel zij als Isis hebben het 

virus vorig jaar opgelopen. “Mijn zus 
voelde zich niet lekker en werd posi-
tief getest op corona. Toen werd ik 
gelijk uit de klas gehaald en moest ik 
in quarantaine. Mijn moeder heeft 
ook corona gekregen en is daar be- 
hoorlijk ziek van geweest in tegen-
stelling tot mijn zus en ik. Toch heb ik 
na 3 maanden nog steeds mijn reuk 
niet terug.”
Ook Eef speelt hockey bij haar club 
Saxenburg en volgt de gitaarlessen 
nu online. De Haarlemse zusjes lijken 
goed om te gaan met alle beperkin-

gen. Ze volgen het nieuws voorna-
melijk via NOS Stories, de nieuws-
voorziening voor jongeren. Ze mer- 
ken niet veel van depressies in hun 
omgeving, hoewel er wel meer wordt 
geklaagd over stress door klasge-
noten. Toch kan versoepeling van de 
beperkingen hen niet vlug genoeg 
komen, want volgens Isis heeft ze 
leuke ouders, maar is ze hen zo lang-
zamerhand wel een beetje zat. Hun 
liefste wens is om snel meer vrienden 
en verdere familieleden te kunnen 
zien.

Isis en Eef vinden het vooral saai in lockdown

Isis van Leeuwen.Eef van Leeuwen. Foto’s: aangeleverd.

Door Mirjam Goossens

Heemstede –  Kinderboerderij ’t 
Molentje in wandelbos Groenendaal 
lag er afgelopen week sprookjes-
achtig bij. De sneeuw heeft zijn werk 
gedaan en spoort menigeen aan om 
een winterse wandeling te maken in 
Groenendaal, met of zonder nordic 
walking-stokken. 
Het hertenkamp met het ooievaars-
nest oogt als een plaatje, met één 
groot verschil, want de kinderboer-
derij is sinds half december gesloten 
voor bezoekers.

Ingrid Schenk, sinds 1999 de beheer-
der van de kinderboerderij, heeft 
gemengde gevoelens bij deze lock-
down. “Geen dag is hetzelfde, want 
als je met mensen en dieren werkt is 
er altijd bedrijvigheid. Nu zijn er al- 
leen de beesten om te verzorgen, 
maar we missen de ouders, groot-
ouders en kinderen.”
Net als de circa 340 andere kinder-
boerderijen in Nederland moest ’t 
Molentje een aangepast toegangs-
beleid toepassen afgelopen zomer. 
“Dat werkte eigenlijk prima”, vertelt 
Ingrid. “Met de in- en uitgang bij de 
paddenstoel hielden we zicht op het 
aantal bezoekers. Aanvankelijk waren 
dat er 50. We vielen in de categorie 
doorlooplocatie, maar het systeem 
van reserveren met een tijdslot was 
in de praktijk voor ons niet haalbaar, 
omdat de meeste mensen hier ge- 
woon langslopen.”

De invoering van een toegangsket-
ting met eendje viel bij iedereen in 

de smaak, volgens de beheerder. 
“Het toen toegestane aantal van 40 
bezoekers was goed te beheersen en 
de anderhalvemetermaatregel was 
buiten zonder problemen te hand-
haven. Als het aan mij ligt zou het nu 
ook kunnen, maar wij gaan daar 
uiteraard niet over.”

De kinderboerderij is eigendom van 
de gemeente Heemstede die in 1913 
het Landgoed Groenendaal kocht 
van een welgesteld heerschap die 
dieren hield op zijn verblijf. Het aan- 
tal aanwezige dieren groeide in de 
loop der jaren enorm. In 1951 werd 
een stal gebouwd, de karakteristieke 
stolp, en de kinderboerderij was een 
feit. ’t Molentje is daarmee de oudste 
gemeentelijke kinderboerderij van 
Nederland.
Niet alles lag stil het voorbije corona-
jaar, want onlangs is een nieuw cavi-
averblijf geopend, geschonken door 
de voormalige duivenclub PV de 
Vredesbode en gebouwd door mede- 
werkers van de afdeling Bouwkunde 
van de gemeente Heemstede.  

Ook zijn de ooievaars weer gesigna-
leerd. Een bijzonder verhaal, volgens 
Ingrid: “Ze komen hier al sinds 2001 
ieder jaar weer terug na hun over-
wintering in Spanje. De eerste jaren 
waren het echter twee dames, dus 
met de voortplanting wilde het niet 
vlotten. Toen een van beiden over-
leed kwam de ander het jaar erop 
met een mannetje aanzetten. Dat is 
nu drie jaar geleden en sindsdien 
hebben we ieder jaar jonge ooie- 
vaars.” 

Voor een kinderboerderij met nor-
maliter een bezoekersaantal van 
160.000 is het een ingetogen jaar 
geweest met de beperking van twee 
sluitingen.

“Toch is er ook geleerd van de eerste 
lockdown”, zegt Ingrid. “Zo zijn de 
deelnemers van de dagbesteding 
van de Hartekamp Groep gelukkig 
ook weer terug op ’t Molentje. Van de 

groep van vijf zijn vandaag Marc, 
Chantal en Robert aanwezig.“

De hoop is dat in maart iedereen 
weer toegang heeft tot de geiten, 
varkens, herten en de andere dieren 
in het Groenendaalse bos, zij het in 
gedoseerde aantallen. Voorlopig zijn 
het alleen de beesten die rondschar-
relen op een van de leukste plekken 
van Heemstede.

Beesten de baas in kinderboerderij ’t Molentje

Beheerder Ingrid Schenk temidden van de beesten en Marc, Chantal en Robert van de Hartekamp. Foto’s: Mirjam Goossens.

Mini varken Eppie is dol op de sneeuw.



Door Bart Jonker 

Heemstede – Jason Balm is 21 jaar 
en studeert communicatie- en infor-
matiewetenschap aan de Vrije Univer- 
siteit In Amsterdam. Hoe gaat hij als 
jongere en student met de coronape-
rikelen en de lockdown om? Een ge- 
sprek.  

Dat beetje sporttraining doe ik
nu in de tuin
Jason: “Vorig jaar tijdens de intelli-
gente lockdown waren er nog wel 
wat dingen open. In vergelijking met 
andere landen kon je in Nederland 
op gegeven moment bijvoorbeeld 
weer naar de sportschool en waren 
er nog wel wat kleine dingen waar je 
houvast aan had. Dat beetje sport-
training doe ik nu in de tuin, want de 
afgekondigde coronamaatregelen 
gingen helaas steeds langer duren en 
werden strikter. Dan wordt het hoe 
langer het duurt ook vervelender.

Aanvankelijk denk je nog: “Het gaat 
wel snel over”, dan heb je nog een 
bepaald vooruitzicht. Ik houd best op 
zijn tijd van uitgaan in het weekend. 
Of met mooi weer een terrasje pak- 
ken. Ook het maken van vakantie-
plannen is op het ogenblik moeilijk. 
Het zijn allemaal zaken die je op dit 
moment wel even mist. De inge-

voerde avondklok maakt het voor 
iedereen nog lastiger. Sociale contac-
ten zijn hierdoor nog meer beperkt. 
Voorheen ging ik met een of twee 
vrienden nog weleens pokeren bij 
mij thuis of bij een van mijn vrien-
den. Dat kan nu ook niet, want je 
moet voor negen uur ’s avonds 
stoppen, anders kom je niet meer op 
tijd thuis.  

Sociaal mis je best veel
Qua studeren is het ook anders ge- 
worden. Van het anderhalf jaar stu- 
deren aan de universiteit, ben ik door 
de coronasituatie daar nauwelijks of 
niet geweest. Ik studeer nu al een 
jaar thuis. Sommige studenten kon- 
den vanwege de aard van hun studie 
nog weleens naar de universiteit of 
hogeschool toe. Voor mij is alles sinds 
begin vorig jaar maart online gere-
geld. Lezingen zijn opgenomen en 
online werkgroepen gaan allemaal 
via Zoom. Ik denk dat het per per-
soon verschilt of online colleges 
lastiger of zwaarder zijn. Zelf pik ik 
dingen wel snel op en dat geeft mij 
juist meer tijd om aan de studie te 
werken en zaken door te lezen. Op 
een universiteit doe je sowieso al 
veel dingen zelfstandig. Maar ik kan 
me voorstellen dat het voor een 
ander weer lastiger kan zijn. Enerzijds 
is het voordeel van online dat je niet 

zo ver hoeft te reizen. Het scheelt mij 
twee uur reistijd. Normaal zou ik dan 
half zeven ‘s ochtends moeten op- 
staan om op tijd op de universiteit te 
zijn. Nu kan ik vijf minuten van te 
voren achter mijn laptop aanschui-
ven. Anderzijds zit je naar anderen in 
een klein schermpje te staren, is het 
geluid niet altijd goed en kun je 
daarna niet even met je medestu-
denten napraten, omdat je meteen 
na het college uit de Zoommeeting 
gaat. Je hebt dan geen contact meer 
met de mensen. Je kunt ook niet 
tijdens zo’n college even een dage-
lijks gesprekje voeren. Normaal heb 
je weleens een feestje, ga je even 
lunchen of heb je een borrel met de 
studentenvereniging. Aangezien ik 
best een sociaal persoon ben, mis ik 
dat sociale element heel erg en dat 
vind ik best zwaar. De bruisende 
studententijd is een relatief korte 
periode. Je bent nu jong en je wilt 
wat, maar dat mag en kan even niet. 
Dat hakt er best wel in, vind ik.  

‘Wie is de mol’ wordt een soort 
hoogtepunt
Door de maatregelen pas je toch je 
ritme aan. Je gaat toch later slapen 
en je wordt ook later wakker. Er zit 
een minder vast patroon in je dag. Je 
bent dus wel vrijer, maar op een 
minder leuke manier. Je wordt mis-

schien wat slomer. Ik probeer een 
beetje te hardlopen of je kijkt bij-
voorbeeld naar ‘Wie is de mol’ op 
televisie: dat wordt dan een soort 
hoogtepunt. Een heel goede vriend 

van me woont achter mij, dus we 
kunnen via de poort nog naar elkaar 
toe, ondanks de avondklok. Zo pro-
beer je er toch wat van te maken”, 
aldus Jason Balm. 
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“Je bent jong en je wilt wat, 
maar dat mag en kan even niet”

Jason Balm. Foto: aangeleverd.

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Het lijkt de goede kant 
op te gaan deze week. Na een lange 
weg komt het einde stap voor stap 
dichterbij. Qua besmettingen zitten 
we deze week op het niveau van juli 
2020. De afgelopen week werden 21 
Heemstedenaren positief getest. Dat 
is net zo veel als een week eerder. 
Toen waren de testlocaties even 
gesloten en nodigde het weer niet 
uit om de deur uit te gaan. Derhalve 
zitten er in week zes gevallen van 
een week geleden. Één inwoner 
belandde in het ziekenhuis.

Het aantal gevaccineerde personen 
in Nederland nadert rap het miljoen. 
De teller stond op 16 februari op 
760.000. In dat getal zitten ook 
mensen die een tweede prik hebben 
ontvangen. Landelijk gaan de pieken 
en dalen in het aantal positief ge- 
teste personen nog steeds hand in 
hand. Het aantal besmettingen ligt 
nu rond de +/- 4000 per dag.

Er liggen ook steeds minder mensen 
in het ziekenhuis, al komen er nog 
dagelijks zo’n 160 bij, waarvan er 

uiteindelijk een twintigtal op de IC- 
afdeling belanden. Er liggen momen-
teel rond de 650 personen op deze 
speciale afdeling, al neemt ook dat 
aantal iets af.

Heemstede laat weer een iets lager 
aantal virusdeeltjes zien in het riool-
water. Het getal van 120 is lager dan 
het landelijke gemiddelde van 277. 
Een onderzoek van het RIVM geeft 
aan dat 94% van de inwoners in 
Nederland de avondklok respecteert. 
De mondkapjesplicht in publieke 
binnenruimtes wordt door 84 % van 
de inwoners opgevolgd. De winkel-
straten laten langzaamaan weer wat 
reuring zien. De mogelijkheid om 
goederen per mail of telefonisch bij 
de lokale winkeliers te bestellen is in 
trek. Een aantal winkels kent een 
topdrukte en hebben veel extra werk 
alle aanvragen van een tijdslot te 
voorzien.

Dit en de openstelling van de basis-
scholen en de kinderopvang geeft 
toch het gevoel dat er weer iets meer 
kan. Nog niet te vroeg juichen. Blijf 
de maatregelen opvolgen dan komt 
het op termijn goed.

Corona in Heemstede week 6

 

Omgeving Bankastraat/Billitonstraat (250 kranten) 

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Heemstede - WIJ Heemstede en de 
Gemeente Heemstede bieden ver-
voer aan voor ouderen die gevacci-
neerd moeten worden. Het betreft 
ouderen, die geen auto hebben, 
geen familie/mantelzorger die haar/
hem kan rijden en/of géén vervoers-
pas van WMO/Valys/Regiorijder 
hebben. De ritten zijn gratis.  
Ouderen kunnen zelf een afspraak 
maken bij Plein1, de dienstverlening 
van WIJ Heemstede, via telefoon-
nummer 023 - 528 85 10, of mailen 
naar dienstverlening@wijheemstede.
nl met vermelding van hun tele- 
foonnummer. De ouderen maken 
natuurlijk eerst zelf een afspraak voor 
de vaccinatie, daarna kan de afspraak 
voor de rit naar de priklocatie wor- 
den gemaakt. 

De vrijwilliger rijdt in zijn eigen auto 
voor maximaal 1 persoon, heen en 
terug van het huisadres en naar de 
vaccinatie locatie: Schiphol XL, P4, 
lang parkeren, Loevesteinse Rand- 
weg, 1171 PK Badhoevedorp. Tijdens 

de rit is het dragen van een mond-
kapje verplicht voor de klant en vrij-
williger, de klant neemt rechts ach-
terin plaats in de auto. 

De KO-Bus kan ook worden ingezet, 
voor een echtpaar bijvoorbeeld. De 
KO-Bus mag maximaal 3 personen 
vervoeren.

WIJ Heemstede biedt vervoer aan 
voor ouderen naar coronavaccinaties

Beeld: aangeleverd door WIJ Heemstede.

Heemstede - De kappersbranche 
lanceert de campagne ‘#lichtvoordat-
hetuitgaat’ om de slechte situatie van 
kappers door de coronamaatregelen 
in heel Nederland onder de aandacht 
te brengen.
Kappers vinden dat tot nu toe de 
financiële steunmaatregelen hen niet 
bereiken.
 
Met deze landelijke actie door en 
voor alle kappers van Nederland 

vechten zij voor zo spoedig moge-
lijke heropening van de salons én 
voor financiële hulp. Het is een 
schreeuw voor hulp en aandacht 
voor deze branche. Kappers doen 
aan elkaar daarom een oproep het 
licht aan te doen van hun salon aan 
op donderdagavond 18 februari 
tussen 18.00 uur en 20.00 uur. 

Kappers geven hiermee aan dat ze 
vechten voor hun bestaan en graag 

weer willen werken. Ook klanten 
wachten naarstig op het moment om 
weer naar de kapper te kunnen.  
Kappers willen met deze actie symbo- 
lisch laten zien dat ze niet voorgoed 
het licht willen uitdoen en daarom 
voor hun klanten het licht in de 
gesloten salon aansteken.

Een foto van hun verlichte salon 
wordt geplaatst op hun socialemedia- 
kanalen met #lichtvoordathetuitgaat.

Kappers houden actie ‘licht voordat het uitgaat’



DUURZAAM

Infraroodverwarming biedt veel voordelen
Een lager energieverbruik en een 
betere CO2-balans in huis? Met infra-
roodverwarming is dit te realiseren! 
Door infraroodpanelen op te hangen 
in de vertrekken waar je het meeste 
verblijft, kun je een duurzame en 
aangename vorm van verwarming 
in huis realiseren. Bovendien vormt 
deze manier een goed alternatief 
voor de traditionele gasgestookte 
verwarmingssystemen. De infrarood-
panelen kunnen bijvoorbeeld door 
zonne-energie van elektriciteit wor-
den voorzien.

Wat is infrarood?
Veel mensen zullen de term infrarood 
wel kennen van bijvoorbeeld de infra-
roodlampen die in sauna’s, maar ook 
in de thuissituatie, worden gebruikt. 
Infrarood is een vorm van elektro-
magnetische straling, die de mens 
met het oog niet kan waarnemen. De 
naam verwijst naar het rood in ons 
kleurenspectrum, letterlijk betekent 
het ‘onder rood’ en dat dekt volledig 
de lading. Deze straling grenst aan 
die van het rode licht, maar ligt net 
iets verder, waardoor wij er geen 
kleur bij kunnen zien. Wel kunnen we 
de straling voelen, die voelt aange-
naam warm aan. Het lijkt in feite als-
of je lekker in de zon zit. Zou je wat 
verder in het stralingsspectrum gaan 
kijken, dan kom je uit bij de micro-
golven, zoals we die kennen van de 
magnetrons. Wat die twee soorten 
straling met elkaar gemeen hebben, 
is dat ze objecten wel verwarmen en 
de lucht er omheen niet.

Betere luchtkwaliteit
In dat laatste schuilt ook meteen het 
geheim van een betere luchtkwaliteit 

in huis bij het gebruik van infrarood-
verwarming. De infraroodstraling 
verwarmt de massa, dat zijn dus 
bijvoorbeeld de meubelen die in het 
vertrek staan, maar dat ben je ook 
zelf. Jij krijgt het warmer en je geeft 
die warmte ook weer af aan de om-
geving. Daardoor wordt de ruimte 
dus wel indirect verwarmd, maar er 
is geen sprake van luchtstromen. Dit 
houdt in dat de lucht niet uitdroogt, 
het vochtgehalte blijft gewoon op 
peil. Je creëert daardoor een verwar-
mingssysteem dat de luchtkwaliteit 
niet aanpast. Bovendien heb je min-
der energie nodig om jezelf te ver-
warmen, omdat de straling direct ef-
fect heeft op jouw lichaam. Wanneer 
je bijvoorbeeld gebruik maakt van 
centrale verwarming met radiatoren, 
wordt eerst de lucht verwarmd en 
neem jij daarna die warmte over. Dat 
kost meer energie!

Andere voordelen
Schimmel in huis ontstaat doordat 
muren vochtig worden, bijvoorbeeld 
door condens. Met infraroodver-
warming worden objecten, dus ook 
muren, direct verwarmd. Het gevolg 
is dus dat de muur warm wordt, maar 
de lucht er omheen niet. Hierdoor 
krijgt schimmel dus geen kans meer. 
Bovendien heb je minder kans op 
warmteverlies door ventilatie, want 
de warmte wordt door de omgeving 
opgeslagen en verdwijnt niet met 
de lucht uit de ruimte. En doordat 
er geen sprake is van extra luchtcir-
culatie, heb je ook minder last van 
dwarrelende stofdeeltjes in huis. 
Een ander voordeel is dat deze vorm 
van verwarming heel erg stil is. Een 
radiator tikt zo nu en dan, maar de 

infraroodpanelen doen hun werk ge-
ruisloos.

Overal toepasbaar
We werken tegenwoordig veel va-
ker thuis. Onze werkplek bevindt 
zich bijvoorbeeld op zolder of in een 

slaapkamer, soms zelfs in de schuur. 
Het maakt eigenlijk niet waar het is, 
want infraroodverwarming kun je op 
elke denkbare plek toepassen, zolang 
er maar elektriciteit beschikbaar is. Je 
installeert het eenvoudig en snel, het 
is comfortabel en vooral: duurzaam!

Wilt u warmere voeten en een lagere energierekening?

Isoleer uw vloer met TONZON vloerisolatie. 
Hierdoor bespaart u op verwarmingskosten 
en voelt uw vloer comfortabel warm aan. 
Door gebruik van uitstekende isolerende 
thermokussens (TNO getest) kan de kou uit 
de kruipruimte niet meer uw huis binnen-
dringen.
Tevens zorgt de bodemfolie ervoor dat uw 
kruipruimte kurkdroog wordt, zelfs als daar 
regelmatig water in staat.

Vraag vrijblijvend een offerte aan 
bij isolerenopmaat@gmail.com 
(www.isolerenopmaat.nl ) 
of bel 06-20612286

Heeft u vloerverwarming? Stop met 
het verwarmen van de kruipruimte 
en neem (extra) vloerisolatie! Thermokussens en bodemfolie

De badkamer is bij uitstek een plek 
om te genieten en tot rust te komen. 
En waar vinden mensen over het al-
gemeen hun rust? In de natuur! Het 
is dan ook steeds meer een trend aan 
het worden om die natuur - letterlijk 
- in huis te halen en de badkamer om 
te toveren tot een groene oase. Maar 
de term ‘groen’ is natuurlijk veelom-
vattend en verwijst ook nadrukkelijk 
naar duurzaamheid.

Met planten in je badkamer krijg je 
het gevoel op een tropisch eiland te 
zitten. Zet bijvoorbeeld een grote bak 
varens neer of kies voor een draken-
plant, want deze plantensoorten heb-
ben allebei als eigenschap dat ze een 
hoge luchtvochtigheid prima kunnen 
doorstaan. Je kunt het interieur van 
je badkamer afstemmen op het groen 
van de planten door bijvoorbeeld 
mooie strakke kranen te kiezen in 
glanzend chroom of geborsteld mes-
sing. Heb je geen ruimte voor een 
aparte plantenbak? 
Dan kan er vast wel een pot op het 
badkamermeubel gezet worden. Des-
noods ga je voor een hangende plant, 
die kan in principe in elke ruimte!
Een ‘groene’ badkamer is echter meer 
dan een ruimte met wat planten. 
Milieubewust leven kun je in de bad-
kamer doortrekken door aandacht te 
besteden aan alle processen die zich 
daar voltrekken. 
Is de douche bijvoorbeeld al voorzien 
van een waterbesparende kop? 
En heb je er wel eens bij stilgestaan 
dat je de warmte van het douchewa-
ter kunt hergebruiken? Er bestaan 

Maak van je badkamer een groene oase
systemen om die warmte te gebrui-
ken om koud water mee op te war-
men. Hierbij wordt gebruik gemaakt 
van een warmtewisselaar. 
Dat kan een energiebesparing van 
wel veertig procent opleveren! Een 
andere slimme tip is het gebruiken 

van een douchetimer om bij te hou-
den hoelang je onder de douche 
staat. Als in een doorsnee gezin ieder-
een dagelijks een minuut minder lang 
doucht, levert dat op jaarbasis een 
besparing van maar liefst zesduizend 
liter water op.



DUURZAAM

Isolatieactie Heemstede: isoleer nu voordelig!
Drie van de vier woningen in Neder-
land zijn nog niet goed geïsoleerd. 
Zonde! Want woningisolatie heeft 
alleen maar voordelen. 
U heeft minder last van kou en tocht, 
en dus meer comfort in huis. Boven-
dien krijgt u lagere energiekosten én 
u bereidt uw huis voor op een aard-
gasvrije toekomst.

Wegens succes verlengd! Doe mee 
met de isolatieactie
Isolatie is als een warme jas voor 
jouw huis. Gemeente Heemstede 
organiseert samen met omliggende 
gemeenten en het Duurzaam Bouw-
loket een isolatieactie. Geselecteerde 

isolatiebedrijven komen gratis en 
vrijblijvend langs voor het maken van 
een off erte. Inwoners kunnen tegen 
een scherpe prijs spouwmuur-, vloer- 
en bodemisolatie laten aanbrengen. 
Inmiddels hebben ruim 300 mensen 
een off erte opgevraagd via deze ac-
tie. Vraag ook vrijblijvend een off erte 
aan bij deze vakkundige isolatiebe-
drijven.

Hoe werkt de isolatieactie?
Ga naar https://www.duurzaam-
bouwloket.nl/inkoopactie-woningiso-
latie. Een vakman van een isolatiebe-
drijf neemt contact op om bij u thuis 
te komen kijken. Hierna ontvangt 
u een off erte op maat. Na akkoord 

duurzaambouwloket.nl
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Scan de QR code

op de off erte maakt het bedrijf een 
afspraak om de maatregel(en) uit te 
voeren. Of u besluit om de off erte 
niet te tekenen: u zit nergens aan 
vast. 
Het Duurzaam Bouwloket is ook 
bereikbaar via telefoon 072 – 743 39 
56 of e-mail: info@duurzaambouw-
loket.nl.

Ook kleine maatregelen hebben ef-
fect 
Kijk op de gemeentelijke Facebook-
pagina van Duurzaam Heemstede 
en ontvang komende weken iedere 
week een leuke tip over kleine maat-
regelen. Van tochtstrip tot radiator-
ventilator en alle kleine maatregelen 
worden uitgelegd in een kort fi lmpje: 
www.facebook.com/duurzaamheem-
stede. 

Persoonlijk advies verduurzamen van 
uw woning?
Op 17 maart staat de mobiele show-
room en de adviseur van Duurzaam 
Bouwloket weer in Heemstede. Meer 
informatie volgt snel via diverse me-
dia. 
Liever een persoonlijk advies hoe u 
uw woning kunt verduurzamen? 
Maak dan een afspraak aan huis met 
een energiecoach van HeemSteeds 
Duurzamer door een e-mail te sturen 
naar wonen@heemsteedsduurzamer.
nl. 







Ik bezocht Pompeï driemaal en iedere keer ontdek je weer wat 
nieuws. Door de ontdekking van Pompeï zijn we heel veel te we-
ten gekomen over het dagelijkse Romeinse leven en krijgen we 
een goed beeld van deze tijd. En nog weten we niet alles, er wor-
den nog immer ontdekkingen gedaan bij het blootleggen van de 
stad.  De stad werd weliswaar volledig onder de vulkaanas bedol-
ven, maar bleef tegelijkertijd daardoor goed geconserveerd. Zelfs 
de versteende lichamen die zijn gevonden, drukken de angst en 
paniek van de ramp op dat ogenblik duidelijk uit. De tijd werd als 
het ware stilgezet. Toch zijn de inwoners van Pompeï tijdens de 
ramp niet door de as en de brokstukken puin gestorven. Onder-
zoek wees uit dat de meeste mensen overleden zijn door verstik-
king als gevolg van het inademen van giftige vulkaangassen die 
bij de eruptie van de Vesuvius vrijkwamen.  

Ontstaan Pompeï
Naar aanleiding van archeologische vondsten van resten aarde-
werk uit graven, moet Pompeï reeds als nederzetting bestaan 
hebben in de ijzertijd (9de-7de eeuw voor Chr.). Door water-
schaarste in die tijd, kan deze nederzetting niet groot geweest 
zijn. Later koloniseerden de Grieken en de Etrusken dit gebied. 
Pompeï lag aan de monding van de Sarnus en aan verschillende 
handelsroutes, waardoor de stad kon groeien en veel welvaart 
kende. De invloed van de Griekse cultuur is overduidelijk, mede 
door de vondst van terracotta’s die de Tempel van Apollo sierden. 
De Etrusken werden in 474 voor Chr. verslagen door de Cumai-
sche Grieken en Syracuse. In de vijfde eeuw voor Chr. werd dit 
gebied bevolkt door de Sannieten, een bergvolk. Rome verkrijgt 
uiteindelijk de macht over Pompeï en de regio Campanië na het 
einde van de Sannitische oorlogen (343-290 voor Chr.).  

Vesuvius
Met de vulkaan Vesuvius heeft de bevolking al eeuwenlang een 
haat- liefdeverhouding. De brullende berg met rookpluim, die 
af en toe rommelde, zag men aanvankelijk niet als gevaar. De 
naam Vesuvius komt van het Oskische woord ‘Fesf’, dat ‘rook’ 
betekent. Het Oskisch was de oude taal die in dit gebied werd 
gesproken. De Vesuvius heeft een doorsnee van acht kilometer 
en is 1281 meter hoog. Het is een zogenaamde stratovulkaan. 
Een stratovulkaan bestaat uit een afwisseling van lagen as en la-
va die in de twee stadia van een uitbarsting van dit type vulkaan 
worden gevormd. Het is een van de gevaarlijkste typen vulkaan 
ter wereld. De onderhuidse bewegingen drukken puin en steen 
steeds verder in de krater omhoog, dat uiteindelijk kan leiden 
tot een explosieve eruptie. De laatste uitbarsting van de Vesuvi-
us was in 1944, na een oorlogsbombardement van de Duitsers. 
Het zwartgeblakerde lavaspoor hiervan is nog steeds te zien. Op 
dit moment slaapt de vulkaan en maakt het deel uit van een Na-

tionaal park. Je kunt de top beklimmen en in de krater kijken, die 
gevuld is met gesteente en puin. Door de activiteit van de Vesu-
vius lag Pompeï best gevoelig. In het jaar 62 na Chr. bracht een 
allesvernietigende aardbeving zware schade toe aan de stad. Ten 
tijde van de fatale vulkaanuitbarsting in het jaar 79 was de scha-
de aan de stad nog niet helemaal hersteld. 

‘To go’ bestond al in Pompeï
Tot aan 1763 was het niet duidelijk dat de archeologische vonds-
ten tot Pompeï behoorden. In 1763 werden echt aanwijzingen 
aangetroffen waardoor duidelijk werd dat het om een verloren 
stad ging. In 1861 werden er voor het eerst professionele op-
gravingen gedaan met als doel om de werkelijke geschiedenis 
te achterhalen van Pompeï. Er werd in de buurt zelfs een school 
voor toekomstige archeologen opgezet. Nog steeds worden er 
veel ontdekkingen gedaan. Afgelopen december werd nog een 
spectaculaire ontdekking gedaan en vastgesteld dat er in Pom-
peï ook al afhaalrestaurants bestonden. Archeologen troffen aar-
dewerken potten aan met etensresten van bijna 2000 jaar oud. 
Klanten konden destijds maaltijden kiezen van eend, geit, vis en 
slak. De meeste vondsten van gebruiksartikelen uit de oude stad 
Pompeï zijn te bewonderen in het National Archeologisch Muse-
um van Napels. 

Bart Jonker 

(Diverse bronnen, onder meer ’Kunst en geschiedenis van Pom-
peï’, uitgever Bonechi).  

Op 24 augustus van het jaar 79 na Christus vindt de desastreuze vulkaanuit-
barsting van de Vesuvius plaats, die de Romeinse stad Pompeï met haar in-
woners volledig begraaft onder een dichte vulkaanasregen. Eeuwenlang blijft 
de stad hierdoor goed verborgen. Als in 1594 arbeiders bezig zijn om een
tunnel te graven in dit gebied, stuiten ze op een steen met de tekst ‘Decurio 
Pompeiis’. Deze arbeiders wisten toen nog niet wat voor een schat ze hadden 
ontdekt, maar waren wel een van de eersten die iets van Pompeï ontdekten 
na haar vernietiging. 

Ik bezocht Pompeï driemaal en iedere keer ontdek je weer wat 

Het mysterie van Pompeï 

Pluswijzer
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van

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

Amfi theater.

Pompeï met linksachter de vulkaan Vesuvius (foto’s:Bigstock).

Pompeï. Etablissement met bewaargaten voor etenswaren.

Het hoofdatrium van het Huis van Faun, met kopie van het bron-
zen beeld waaraan de naam is ontleend. Het huis was eigendom 
van een rijke patriciërsfamilie.

Straat in Pompeï met oversteekplaats.

Broodbakkerij van Vicolo Torto.

Gevonden lichaam uit Pompeï.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. jong kind; 7. op leeftijd; 12. vochtig koud; 13.
gezongen toneelspel; 14. boomsoort; 15. rijksgrens (afk.);
17. zuivelproduct; 19. regenafvoer; 21. selenium (scheik.
afk.); 22. eikenschors; 24. Nederlandse provincie; 27. vrouw-
tjeskip; 28. afdelingshoofd; 30. vrouw van Adam; 31. lid-
woord; 32. een versterkte vesting; 33. bijbelse hoge priester;
35. vader of moeder; 37. asvaas; 38. plaats in Spanje; 41.
dierengeluid; 42. soort kaartspel; 44. doopbekken; 46. zach-
te koek; 47. strand bij Venetië; 48. bel aan een huisdeur; 49.
gedorste korenhalmen; 50. gelooide huid;  52. duo (paar);
54. zonder noodzaak; 56. namaak; 58. zalfmes; 61. rivier in
Oostenrijk; 62. biertonnen; 64. Engels telwoord; 65. slot
(afloop); 67. bontgekleurde papegaai; 68. moed (durf); 70.
inwendig orgaan; 72. waterdoorlatend; 73. Nederlandse pro-
vincie; 76. nuchtere bestuurder; 77. winters voertuig; 78. deel
van been; 79. insect; 81. heden; 82. priem; 83. man van adel;
84. rivier in Utrecht; 86. deelnemer aan een debat; 87. dunne
stretchbroek.

Verticaal  1. Nederlandse provincie; 2. kosten koper (afk.); 3.
boomsoort; 4. gras- of heidezode; 5. deel van Servië; 6. lich-
te herenoverjas; 7. slijk uit water; 8. bakentonnetje; 9. zang-
stem; 10. anno mundi (afk.); 11. Nederlandse provincie; 16.
gehuwd (afk.); 18. vlaktemaat; 20. sullig persoon; 21. sociaal
economische raad (afk.); 23. deel van de nek; 25. niet wijd;
26. familielid; 27. huisdier; 29. Nederlandse provincie; 32.
Nederlandse provincie; 34. kunsttaal; 36. zo even; 37. plaats
aan het IJsselmeer; 39. het is in orde; 40. beneden; 42.
paringsgedrag; 43. roomklopper; 45. voorzetsel; 46. verlaag-
de noot; 51. streepjescode (afk.); 53. doping (wielrennen);
54. Nederlandse provincie; 55. marterachtig diertje; 56. ake-
lig; 57. behaarde dierenhuid; 59. tegen elk aannemelijk bod
(afk.); 60. Nederlandse provincie; 62. gulzige eter; 63. veter;
66. Europeaan; 67. wees gegroet (Lat.); 69. sprookjesfiguur;
71. jongensnaam; 73. windrichting; 74. noeste vlijt; 75. onge-
vuld; 78. nagerecht; 80. spie; 82. getijde; 85. muzieknoot.

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

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 22 februari 17 uur 
naar redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van uw 
naam, telefoonnummer 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!

KEN UW BOS

Door Trudy Vink

De Coronatijd is een 
goede gelegenheid 
om nieuwe hobby’s 
op te pakken. 
Ik had me goed voor-
bereid op de natio-
nale tuinvogeltelling, 
met meer deelne-
mers dan ooit dit jaar, 
door een online vogelcursus van de vogelbescherming 
te volgen. Met deze basistraining kan ik nu een pimpel-
mees en een koolmees niet alleen van uiterlijk maar 
ook door hun zang onderscheiden. 

Na heel wat vogels in de tuin ontdekt te hebben, heb ik 
op een winterse zaterdag een ‘excursie’ naar het bos 
gemaakt. Op de Torenlaan was het meteen al raak. Een 
hele groep prachtig roodgeel gekleurde puttertjes die 
op de zaden van de distels afkomen. Bij de bevroren 
rododendronvijver hoorden we duidelijk het geluid van 
een boomklever. Maar dit kleine vogeltje, dat zo hard 
van zich laat horen, konden we niet ontdekken. 

In het weiland zagen we naast een heleboel rood-
borstjes een wintergast: de koperwiek, familie van de 
lijster. Bij de lelievijver zagen we opeens twee buizerds 
vliegen. Probeer die maar eens goed te fotograferen! 
Net toen we het bos uitgingen kwam er bij het padvin-
dersclubhuis weer één tevoorschijn. 

Wat is er toch veel te horen en te zien als je goed oplet! 

En er is nog zoveel meer te ontdekken. Alle waarne-
mingen kun je melden bij waarneming.nl. 

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

Stoomcursus vogelaar

Roodborstje.

Puttertje. Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal. Koperwiek. 

Buizerd.

Heemstede - Carola van Oerle wordt 
per 1 maart benoemd als directeur-
bestuurder. Carola heeft brede ken- 
nis van het welzijnswerk en heeft 
jarenlang leidinggevende functies 
bekleed, waaronder in Heemstede bij 
Bosbeek van Stichting Sint Jacob en 
bij De Burghave. Zij is 49 jaar en 
woont in Heemstede. Het bestuur 
van WIJ Heemstede wordt omge-
vormd tot een Raad van Toezicht. 
Vanaf 1 maart zet WIJ zich verder 
onder leiding van Carola in voor een 
Heemstede waar alle mensen samen 
leven, elkaar kennen en betrokken 
zijn, door het organiseren van activi-
teiten en ontmoetingen op verschil-

lende WIJ locaties en in de wijken.  
Een compleet overzicht hiervan is te 
lezen op wijheemstede.nl. Er zijn nu 
wel aanpassingen gedurende de 
lockdown/coronacrisis. 

Carola van Oerde nieuwe directeur-
bestuurder van WIJ Heemstede

Carola van Oerde. Foto: aangeleverd 

door WIJ Heemstede. 

Bloemendaal – Twee kinderen zijn 
zaterdagmiddag 13 februari gewond 
geraakt bij een slee-ongeluk in de 
duinen van Bloemendaal. Rond 12.30 
uur ging het mis bij de duiningang 
Bleek en Berg. Twee kinderen zaten 
op een bodyboard dat werd voortge-
trokken door een fiets. De fietser 
moest uitwijken voor een tegen-
ligger, waardoor het bodyboard 
rechtdoor uit de bocht vloog.

De twee kinderen kwamen hard op 
een paaltje terecht en liepen beiden 
fracturen op. Onder andere een trau-
mateam, de brandweer en twee 
ambulances kwamen ter plaatse.

De slachtoffers zijn met spoed naar 
het ziekenhuis gebracht. Door de 
sneeuwval van deze week en het 
zonnige weer, waren er veel mensen 
aanwezig in het duin.

Twee kinderen raken gewond 
bij slee-ongeluk Bleek en Berg

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

Openingstijden publieksbalie:
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
Vrijdag van 8.30-13.00 uur

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
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

Heeft u een uitnodiging ontvangen om 
zich te laten vaccineren tegen corona? 
U kunt op verschillende manieren 
naar de GGD-priklocatie komen.

•	 Zelfstandig	of	onder	begeleiding
•	 egio ijder	met	een	 mo vervoerspas 	

U kunt gebruik maken van de 
RegioRijder door te bellen naar het 
reserveringsnummer: 0900 6343. Er wordt 
geen bijdrage gevraagd en ook wordt er 
niets van uw kilometersaldo afgeschreven. 

•	 Valys	met	een	Valyspas 	 	kunt	een	beroep	
doen op personenvervoerder Valys door 
te bellen naar 0900 9630. Er wordt geen 
bijdrage gevraagd en er wordt niets van uw 
kilometersaldo afgeschreven. 

•	 Vrijwilligersorganisaties	in	de	regio	
- U kunt contact opnemen met de Stichting 

WIJ via (023) 528 8510. Stichting WIJ 

heeft een aantal vrijwilligers om daarin te 
ondersteunen.

- U kunt bij uitzondering ook contact op 
nemen met RegioRijder via 0900 9343. 
Deze vervoerder is bereid u gratis te 
vervoeren. Reserveer uiterlijk 1 dag voor 
vertrek.

•	 Publieksinformatienummer 	Heeft	
u geen Wmo-pas of Valyspas en 
kan het vrijwilligersvervoer u niet 
helpen? Neem dan contact op met 
het publieksinformatienummer van 
de Rijksoverheid via 0800 1351. Een 
medewerker gaat samen met u op zoek 
naar mogelijkheden. 

Mondkapje in de taxi of bus
Maakt u gebruik van het vervoer van 
RegioRijder of Valys? Zorg er dan voor dat 
u een mondkapje bij u heeft, met voorkeur 
een medisch mondkapje (een IIR ofwel 2R). 
Medische mondkapjes zijn verkrijgbaar bij de 
apotheek of online te bestellen.

Ga voor meer informatie naar 
ggdkennemerland.nl/coronavaccin.

Vervoer naar priklocaties - update 

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Hoewel niet-essentiële winkels dicht zijn tijdens de lockdown, kunt u sinds 10 februari wel via 
click & collect producten bij (lokale) winkels bestellen en ophalen. Ook in Heemstede. Winkels 
hebben zelf geregeld hoe hun click & collect service werkt. Ga voor informatie naar de website of 
het social media kanaal van uw favoriete winkel.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/winkelen 

of bel 0800-1351 

Bestellen en a	alen bij winkels 
 

Het kabinet wil het bestellen en a�alen van producten bij niet-essentiële winkels  
per 10 februari mogelijk maken. Hoe werkt het?

2 februari 2021

5.   Winkelpersoneel zet 
de bestelling klaar en 
je haalt dit op bij de 
winkel.

4.   Kom in je eentje de 
bestelling ophalen. 
Alleen als je 
klachtenvrij bent, kan de 
bestelling worden afgehaald.

3.   De afspraak bevestiging 
bevat alle praktische 
informatie voor het 
veilig en vlot a�alen van de 
bestelling. A�alen kan alleen 
binnen het afgesproken tijdslot. 

2.   Je ontvangt een 
bevestiging met een 
tijdslot wanneer de 
bestelling op te halen is. Er zit 
minimaal een dagdeel (4 uur) 
tussen bestellen en ophalen.

1.    Doe op afstand thuis  
een (online) 
bestelling bij een 
winkel of een locatie met een 
winkelfunctie.

6.   Betalen doe je thuis 
vooraf, achteraf of 
zoveel mogelijk 
contactloos bij het a�alen.

Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

Ontvang geen bezoek. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij  
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter  
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk?  
Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

 .

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle
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Click & collect in Heemstede

Nieuwe website 
Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek
De Historische Vereniging Heemstede-
Bennebroek (HVHB) heeft een nieuwe 
website. Op hv-hb.nl vindt u informatie over 
de vereniging en haar activiteiten. Centraal 
staan alle 167 gemeentelijke, provinciale 
en rijksmonumenten in Heemstede en 
Bennebroek.

Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek 
De Historische Vereniging Heemstede-
Bennebroek is in 1947 opgericht onder de 
naam Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek. 
De vereniging verbindt 1300 leden en 
deelt informatie over de geschiedenis van 
Heemstede en Bennebroek. Dankzij de website 
kunnen nog meer mensen genieten van onze 
cultuurhistorische rijkdommen. 

Nieuwe regelgeving 
Aanwijsbesluit toezichthouders regio 
Kennemerland
 Op 2 februari 2021 heeft de burgemeester 
het Aanwijsbesluit toezichthouders regio 
Kennemerland (publicatienummer 
2020-36952) vastgesteld. Dit Aanwijsbesluit 
is op 9 februari 2021 in werking getreden. 

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

De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
wijst, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, het verzoek 
af om de maatwerkvoorschriften geluid aan 
te passen van Het Oude Slot, Ir. Lelylaan 6 te 
Heemstede.

Inzage
De beschikking ligt ter inzage van 18 februari 
tot 1 april 2021:

•	 bij	 mgevingsdienst	IJmond.	Hiervoor	kunt	
u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur 
telefonisch een afspraak maken.

•	 via	odijmond.nl

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 1 april 2021 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Heemstede. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Vergadering 
gemeenteraad 
18 februari 2021
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
digitale raadsvergadering op 18 februari 2021 
om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd 
deze digitale vergadering te volgen via 
gemeentebestuur.heemstede.nl.

Op de agenda:
•	 Vaststellen	agenda	raadsvergadering	
 18 februari 2021
•	 Vragenuur	raadsvergadering	
 18 februari 2021

Bespreekpunten:
•	 riteria	voor	toetsing	ambtelijke	

samenwerking
•	 eactie	op	de	concept ereikbaarheidsvisie	

Zuid-Kennemerland 2020-2050

Hamerpunten:
•	 ijziging	Gemeenschappelijke	regeling	

Samenwerking Sociale Zaken 

Overige punten:
•	 Lijst	van	ingekomen	stukken	

raadsvergadering van 18 februari 2021
•	 at	verder	ter	tafel	komt

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

Bekendmaking Wet milieubeheer



ACHTER HET FORNUIS

Op de voorpagina heeft u het 
interview van Mirjam Goossens 
kunnen lezen met onze Heem-
steedse held Chun, deelnemer in 
het programma ‘Heel Holland bakt’.  

Met de bereiding  van dit smake-
lijke recept  voor ‘foccacia’ kunt u 
uw eigen baktalenten eens op de 
proef gaan stellen. Focaccia is een 
Italiaans brood dat oorspronkelijk 
uit de regio Ligurië komt. Om 
precies te zijn komt de echte 
focaccia uit de plaats Nervi, nabij 
Genua. De naam focaccia komt 
waarschijnlijk van het Latijnse 
woord focus (haard), zoals het 
werd genoemd door Etrusken die 
het brood op hete stenen bakten. 
Focaccia is qua deeg vergelijkbaar 
met pizza, maar dan dikker. U kunt 
eindeloos variëren met de topping. 

Benodigdheden:
• 300 gr bloem
• Wat lauw water
• 2 el extra vergine olijfolie
• Wat gist
• Zeezout 

Bereiding: 
Voeg het bloem met water, gist en 

olijfolie samen en kneed het goed 
samen tot een elastisch en luchtig 
deeg. Laat het deeg even 20 
minuutjes rusten. Neem het 
brooddeeg; verdeel het tot een 
centimeter hoog in een ingevette 
pan, knijp het in en bestrooi het 
met veel olijfolie en wat zeezout. 
Je kunt het deeg ook beleggen 
met olijven, oregano, salie, uien,  
rozemarijn of tomaten. Bak het in 
de oven, tot het een mooie 
gouden kleur heeft gekregen. 

Wijnsuggestie:
Een niet al te zware soepele rode 
tafelwijn, bijvoorbeeld een Bardo-
lino, Côtes des Ventoux of een 
Côtes de Rhône. Vraag uw wijn-
handelaar of slijter. 

Buon appetito! 

Focaccia 

achter het fornuis 

GEDICHT
Winter pret,
De kracht van de zon
en de schoonheid
van de witte wereld
heeft corona
op een zijspoor gezet
ik kijk naar de
vreugde volle kinderen
op het ijs
samen met hun ouders
is er weer blijheid
en de verbinding
in samen zijn
de ijspret geeft corona
een positieve wending
aan de troosteloosheid
die voelbaar is om ons heen
deze korte wintervreugd
geeft ons kracht
om vol vertrouwen
te kunnen meebewegen
om door te gaan.

Ada Lodder

Geef voor nieuwe 
doorbraken in 
kankeronderzoek.
Ga naar 
kwf.nl/doneer

Geef 
mij 
Geef 

ij 
Geef 

tijd.
ij 

tijd.
ij 

FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Op 21 februari 1653 was de sterfdag van Adriaan Pauw, 368 
jaar geleden. Dat hij goede beslissingen heeft genomen staat wel vast. 
Adriaan Pauw was ´Heer en Meester`, maar dat hij ook weleens overhoop 
lag met de burgemeester van o.a. Haarlem, is minder bekend. 
Meerdere malen kwam het stadsbestuur in con� ict met een ambachts-
heer omdat die ten onrechte invloed zou hebben doen gelden buiten zijn 
eigen rechtsgebied.
Zo protesteerde in 1631 Adriaan Pauw, ´Heer van Heemstede´ omdat er 
een nieuwe stenen galg gebouwd werd die op een steenworp afstand lag 
van zijn kasteel. Zijn protest heeft helaas geen invloed gehad. 
Adriaan Pauw overleed in Den Haag. De begrafenis was zeer sober toen 
hij in de Oude Kerk op 28 februari werd bijgezet.

Opmerkelijk Heemstede

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

Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Huizingalaan	50,	het	realiseren	van	een	

dakopbouw door middel van een verhoging 
van de nok en het optrekken van de 
voorgevel, het plaatsen van een dakkapel 
op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 784191, ontvangen 4 februari 
2021

•	 IJssellaan	13,	het	plaatsen	van	een	erker	
aan de zijgevel en een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 782345, 
ontvangen 2 februari 2021

•	 Lieven	de	Keylaan	23,	wijzigen	constructie	
begane grond, wabonummer 782649, 
ontvangen 2 februari 2021

•	 t.o.	Havenstraat,	Van	den	Eijndekade,	
Industrieweg, Ankerkade, het plaatsen 
van een sanitaire voorziening in de Haven, 
wabonummer 784459, ontvangen 5 februari 

2021, uitgebreide procedure
•	 Zandvoorter	Allee	43,	het	afwijken	van	

het bestemmingsplan voor gebruik van 
een kamer voor Airbnb (tijdelijk voor 12 
maanden), wabonummer 782592, ontvangen 
2 februari 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Landzichtlaan	31,	het	verhogen	van	de	erker,	

wabonummer 761412, verzonden 9 februari 
2021

•	 Provinciënlaan	7,	het	realiseren	van	een	
appartement op de 1e verdieping van 
de residentie Burghave in de voormalige 
ziekenboeg	en	gymzaal,	wabonummer	
759326, verzonden 8 februari 2021

•	 Vechtlaan	1,	het	aanbrengen	van	een	

rookkanaal tegen de bestaande schoorsteen 
aan die langs de buitengevel loopt, 
wabonummer 770463, verzonden 10 februari 
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
•	 Groenendaalse	bos	nabij	Herenweg	16,	het	

leggen van betonplaten voor de paardenstal-
len (tijdelijke termijn 10 jaar), wabonummer 
767869, ontvangen 4 januari 2021

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 

aanvragen de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.

Niet in behandeling genomen 
aanvraag omgevingsvergunning 
•	 Glipperweg	69,	het	uitbreiden	van	de	1e	

verdieping en wijzigen borstwering erker, 
wabonummer 722129, deze aanvraag 
voldoet niet aan de voorschriften voor het 
in behandeling nemen van een aanvraag 
omgevingsvergunning, besluit verzonden 

 12 februari 2021

De aangevraagde en verleende omgevings-
vergunningen kunt u opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. 
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie 
kunt u bellen met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht, telefoonnummer 023-5485797.

Omgevingsvergunningen




