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Heemstede - Dankzij de jarenlange 
inzet van loodsen van de Spaarne-
geuzen is Heemstede sinds 18 febru- 
ari een Varend monument® rijker. Een 
monument dat in september 1949 
als nagelnieuwe Lelieschouw door 
de eerste leden van deze vereniging 
in gebruik werd genomen. Bijna 72 
jaar later is de ‘Van der Heijden’ de 
trots van de vereniging. Door de 
jaren heen zijn er ontelbare uren in 
het onderhoud van het houten schip 
gaan zitten. Het schip is een niet te 
missen onderdeel van het logo van 
de Spaarnegeuzen. 

De ‘Van der Heijden’ is niet alleen 
bijzonder voor de Spaarnegeuzen. 
Het is namelijk een van de eerste 10 
schepen die specifiek voor de water- 
tak van Scouting is gebouwd. Na de 
oorlog was er behoefte aan een een- 
heidsklasse zodat er onderlinge 
wedstrijden gezeild konden worden. 
Die eenheidsklasse werd de Lelie-
schouw. De ‘6’, zoals de ‘Van der 
Heijden’ meestal wordt genoemd, is 
één van de 3 schepen uit die eerste 

serie die voor zover bekend nog va- 
ren. Wat de eerste serie bijzonder 
maakt is dat het enige Lelieschou- 
wen zijn die in hout zijn gebouwd. 
Na zeilnummer 10 is overgestapt op 
staal. Ook van die stalen Lelieschou-
wen varen er twee bij de Spaarne-
geuzen. In totaal zijn er ca. 80 Lelie-
schouwen gebouwd. Scouting stapte 
later over op de Lelievlet als belang-
rijkste eenheidsklasse waardoor ook 
jongere kinderen kunnen leren 
zeilen. Voor de jongste leden hebben 
ook de Spaarnegeuzen een aantal 
Lelievletten in de vloot opgenomen. 

Eén van de loodsen van vandaag de 
dag, Jasper Groenendijk, is jaren 
geleden begonnen met zeilen in één 
van die Lelievletten. Na 72 jaar liefde-
volle zorg mag de ‘Van der Heijden 
nu als Varend monument® met trots 
een plaquette van de Stichting Stam-
boek Ronde en Platbodemjachten 
dragen. Op naar de 75 jaar.  

Meer informatie via info@spaarne-
geuzen.nl of www.spaarnegeuzen.nl.

Heemstede is een varend monument rijker

De ‘Van der Heijden’. Foto: aangeleverd door de Spaarnegeuzen.

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Nu ook de inwoners 
van Heemstede veel tijd thuis door-
brengen, koppelde de redactie van 
de Heemsteder dit feit aan Valen-
tijnsdag. Zij vroeg de lezers een ge- 
dicht van maximaal 200 woorden te 
schrijven. Het onderwerp, uiteraard 
liefde en/of genegenheid. Wat is er 
mooier dan een bekende of een nog 
nietsvermoedende ander te verras-
sen met een liefdesverklaring in de 
vorm van een gedicht? De redactie 
werd overstelpt met de meest uit-
eenlopende gedichten.

Tummers Patisserie Passionnelle en 
Boekhandel Blokker waren zo bereid-
willig om niet alleen voor de prijzen 
te zorgen, maar ook de onafhanke-
lijke jurering op zich te nemen. 
Ritchie Soekhlal van Tummers en 
Arno Koek van Blokker hadden er 
een hele kluif aan, maar kwamen er 
samen prima uit.
Aaltje Lasker (Alie Bronkhorst) mocht 
een heerlijke taart mee naar huis 
nemen. Ciska Smits ontving een 
dichtbundel. Op vrijdag 19 februari 
ontvingen zij hun cadeau in de 
winkel van Tummers. Arno Koek 
vond het een leuk idee om de twee 
gedichten als eerste voor te lezen 
alvorens de prijzen te overhandigen. 
Gevoelig en knap bedachte teksten. 
Arno, zelf ook behept met het dich-
tersvirus, vond het twee aanspre-

kende stukken die de lading liefde en 
genegenheid dekten. Buiten ging het 

viertal nog even op de foto, om vast 
te leggen dat het echt is gebeurd. 

Alle inzenders hartelijk dank en wie 
weet: volgend jaar een herkansing.

Poëziewedstrijd gedicht met prijsuitreiking

V.l.n.r.: Arno Koek, Ciska Smits, Aaltje Lasker en Ritchie Soekhlal. Foto: Eric van Westerloo.

Kijk voor de aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

AANBIEDING €5,-
Grote portie pangsit
10 stuks met zoetzure saus

Tel. 023-5284269
vanaf 13.00 uur.

Afhalen: 15.00-20.30 uur
m.u.v. dinsdag (gesloten)

Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4

www.mandarin-heemstede.nl

verkrijgbaar bij de BosBar van   

Landgoed Groenendaal

Glühwein! (to-go)

ook to-go: broodje rookworst, koffie, 
Luikse wafels, Franse crêpes 

en warme chocolademelk (van Pierre!)

verkrijgbaar bij de BosBar van   

Landgoed Groenendaal

Glühwein! (to-go)

ook to-go: broodje rookworst, koffie, 
Luikse wafels, Franse crêpes 

en warme chocolademelk (van Pierre!)

verkrijgbaar bij de BosBar van   

Landgoed Groenendaal

Glühwein! (to-go)

ook to-go: broodje rookworst, koffie, 
Luikse wafels, Franse crêpes 

en warme chocolademelk (van Pierre!)

verkrijgbaar bij de BosBar van   

Landgoed Groenendaal

Frites! (to-go)

ook to-go: koffie, koek, soep, snoep, 
Luikse wafels, Franse crêpes 

en warme chocolademelk (van Pierre!)

DEZE WEEK 
IN ONZE KRANT:

MEMORABEL  
AFSCHEID 
NEMEN

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM
WESTERVELD

EEN PRACHTIGE 
LOCATIE OM 
TE GEDENKEN
ZIE HET ARTIKEL 
IN DEZE KRANT

WWW.BC-WESTERVELD.NL 
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HEEMSTEDE, HAARLEMZ.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170

Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage: 14.300

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
heemsteder.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Wanneer Kerklaan 3 en 5 zijn 
gebouwd is niet duidelijk, want 
er zijn geen bouwtekeningen 
van. Op de toen-foto uit het 
archief van de HVHB, kijken we 
rechts naar de zijmuur van nummer 5 aan de overkant 
van het bruggetje. 
In het adresboek van Haarlem van 1923 wordt slager S. 
de Reus vermeld op nummer 3. In 1927 wordt De Reus 
genoemd in de raadsnotulen om hem een slachtver-
gunning te geven, mede vanwege een reeds door hem 
nieuw gebouwd slachthuis.  
In 1931 (Eerste Heemsteedsche Courant van 23 okto-
ber) waren de Heemsteedse Vleeshouwers wat opstan-
dig en zonderden zich af van de Heemsteedse Koop-
week. Ze organiseerden hun eigen koopweek. 
Het adresboek vanaf 1 januari 1942 vermeldt verschil-
lende bewoners: weduwe C.J. de Reus-van Deursen, 
magazijnbediende S. de Reus, slager Th. L. de Reus, H. 
Geurling en bakker J. de Raad. 

Kerklaan 5 was vooral voor bewoning van verschillende 
bewoners met uiteeinlopende beroepen, aldus de 
adresboeken van Heemstede: fondsbode J.J. Meeuwen-
oord (1923-1931), brandstoffenhandel P. Brouwer vanaf 
1932 en wasknecht/schoonmaker J.J. Bos (jaren 40/50).  
Al in 1957 is er sprake van het onbewoonbaar verklaren 
van nummer 5. Het pand is niet echt op te knappen, 
maar er is nog steeds bewoning, bloemkweker J.J. van 
der Eijken, maar ook glazenwasser J. Zorge. Omdat er 
nog geen passende woning is te vinden voor de bewo-
ners, wordt het onbewoonbaar verklaren alsmaar 
uitgesteld tot zelfs 1 januari 1965. Daarna wordt er 
besloten het pand aan te kopen voor fl. 5000,- van eige-

naar J.W. Meeuwenoord uit Wassenaar. In 1961 kwam er 
nog fl. 2000,- beschikbaar voor de aanleg van een trot-
toir voor de nummers 3 en 5. Uiteindelijk zijn de 
nummer 3/5 gesloopt en is het vaartje gedempt t.b.v. 
de ontwikkeling van de Provinciënbuurt. 
De nu-foto van Harry Opheikens is van 20 februari 2021 
en is de locatie nu een parkeerplek. 

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 (3)

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 28 febr. 11u, In His Pres-
ence. Leiding: Rob & Yvonne.
Thema: Een ieder heeft iets.
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 28 februari 2021 10u. 
Ds. J. van Aller (Haarlem). De 
diensten zijn online te volgen 
via YouTube en kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl.

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 28 februari: dhr. M. de 
Ridder (Sassenheim). Vieringen 
zijn alleen online via www.
pkntrefpunt.nl, klik op Actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 25 februari om 9u, 
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Zondag 28 februari om 10u, 
Woord- en Communieviering. 
Voorganger Pastor Petra 
Kuperus.
Donderdag 4 maart om 9u, 
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh. 
Reserveren verplicht: hbavo.
aanmeldenvieringen@gmail.
com. Of: 023-5280504.
www.parochiesklaverblad.nl.

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 24 februari, 10u, Hart 
voor ouderen.
Saturday 27 February , 5 P.M., 
Mass in English, Father Tristan 
Perez.
Zondag 28 februari, 10u, W&C 
viering, Pastor Ans Dekker.
Zondagavond 28 februari, 
18.45u, H. Lof.
Doordeweekse vieringen:
Dinsdagmorgen 9u.
Woensdagmorgen 10u.
Voor elke viering is reserveren 
verplicht: info@olvh.nl.
Of telefonisch 023-5286608
Maximaal 30 kerkgangers per 
viering toegestaan.
www. parochiesklaverblad.nl.

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 28 februari  om 10u.
Ds. G.J. van Butselaar.
De diensten kunt u volgen via 
de link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.
nl.

KERKDIENSTEN

Heemstede – De gemeente start half 
maart met de renovatie van het riool 
onder de Heemsteedse Dreef, Cruqui- 
usweg en Javalaan. De riolering 
wordt gerenoveerd met behulp van 
de ‘relining’-methode. Dit werk wordt 
naar verwachting voor de zomer af- 
gerond. Vervolgens vindt groot on- 
derhoud plaats aan de Heemsteedse 
Dreef: de verkeerslichten en het as- 
falt zijn (deels) aan vervanging toe. 
Dit groot onderhoud volgt waarschijn- 
lijk in september-november 2021.

Bomen sparen en hinder beperken 
door gebruikte reliningmethode
Het opknappen van het riool gebeurt 
door middel van ‘relining’. Hierbij 
wordt een vezeldoek dat met kunst-

hars is geïmpregneerd tegen de 
binnenkant van de rioolbuis aange-
bracht. Zo ontstaat een soort ‘kousje’ 
in de bestaande rioolbuis. Daarmee 
zijn de leidingen weer als nieuw en 
kunnen deze de komende vijftig jaar 
mee. Het voordeel van deze techniek 
is dat er voor het werk aan de leiding, 
die in de middenberm ligt, geen 
bomen hoeven te worden gekapt. 
Ook hoeven geen wegen te worden 
opengebroken waardoor hinder 
zoveel mogelijk beperkt kan blijven.
De renovatie start half maart bij de 
Cruquiusweg en Javalaan. Vervol-
gens wordt in fases op de 
Heemsteedse Dreef van zuid naar 
noord gewerkt, tot aan de César 
Francklaan. Gedeeltes van de weg 

worden soms tijdelijk afgesloten ge- 
durende het werk. Naar verwachting 
is de renovatie van het riool voor de 
zomer afgerond.

Vervanging 
verkeersregelinstallaties en asfalt
De overige werkzaamheden vinden 
waarschijnlijk plaats in de periode 
september-november 2021. Dan 
worden de verkeersregelinstallaties 
(verkeerslichten) vervangen op de 
kruispunten van de Heemsteedse 
Dreef met de Johan Wagenaarlaan, 
het Julianaplein en de Lanckhorst-
laan. Ook krijgt de Heemsteedse 
Dreef dan een nieuwe asfaltdeklaag 
op het deel tussen de Cruquiusweg 
en de Johan Wagenaarlaan.

Renovatiewerkzaamheden riool op stapel voor
Heemsteedse Dreef, Cruquiusweg en Javalaan

Cruquiusweg. Foto: Bart Jonker.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Haarlem – Ook de Haarlemse kerken 
versterken 14 maart om 15.00 uur 
het klimaatalarm door de kerkklok-
ken te luiden. Het klimaatalarm, dat 
in heel Nederland te horen is, is een 
initiatief van de Klimaatcrisis Coalitie, 
die bestaat uit Grootouders voor het 
Klimaat, Milieudefensie Haarlem, 
Raad van Kerken in Haarlem en Ex- 
tinction Rebellion Haarlem. De Haar-
lemse tak van deze coalitie roept 
mensen in Haarlem en omgeving op 
om mee te doen. De Raad van Kerken 
in Haarlem roept alle kerken op om 
de klokken te laten luiden. Zo wil de 
Haarlemse klimaatcoalitie de politiek 
laten zien en horen dat klimaatveran-
dering in alarmfase 1 is beland. “Juist 
nu de aandacht voor klimaatveran-
dering door de coronacrisis dreigt te 
verslappen”, aldus de Haarlemse 
klimaatcoalitie.

Het klimaatalarm vindt op 14 maart 
plaats in 36 steden in Nederland. 
Deelnemers slaan tegelijkertijd 
alarm, zowel offline als online. In 
Haarlem kunnen deelnemers waar-
schijnlijk in de Haarlemmerhout, van 
14.00 uur tot 16.00 uur zich laten 
horen. Als inwoners van regio Haar-
lem en omstreken naar de Haarlem-
merhout willen komen om daar hun 
alarm te laten horen, kan dat. Er is 
plaats voor maximaal 1.000 mensen 
en de demonstratie is geheel corona-
proof. De coalitie vraagt alle deelne-
mers -offline en online- zich vooraf te 
registreren via:
www.klimaatalarm2021.nl.

Klimaatalarm 
op 14 maart

OPINIE

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Opnieuw was op 18 februari de raadsvergadering van de 
lokale politici geen lang leven beschoren. 
Na ruim 20 minuten zat de vergadering er alweer op, zonder dat er ook 
maar één onderwerp was behandeld. Het botert niet binnen de gemeen-
teraad. Ex-VVD raadslid Nico Geels gaf een helder beeld via een inge-
zonden brief in het Haarlems Dagblad. Wat is er volgens hem aan de 
hand. De VVD en het CDA maakten sinds tientallen jaren de dienst uit. Na 
de verkiezingen van 2018 werd de lokale partij HBB met voorsprong de 
grootste. HBB vond dat het anders moest en kon. De VVD en het CDA 
vielen tijdens de collegeonderhandelingen af. Dat zette kwaad bloed en 
vanaf dag één gingen deze partijen vol in de aanval. Het leek een poosje 
goed te gaan, maar de onderhuidse wrevel speelt weer op.

Wat niet helpt is volgens Geels dat er twee onervaren wethouders in het 
college zitten en ook de burgemeester en de secretaris eveneens pas kort 
in dienst zijn. Voeg daarbij het feit dat er veel ervaren personeel is 
vertrok- ken. Het vertrek van de gemeentesecretaris V.d. Berg (met 
pensioen), de directeur Financiën Ruud Lubbers (andere baan), ervaren 
bode Hans Zwemmer (met pensioen), en verschillende andere ambte-
naren maken het besturen er niet eenvoudiger op.
Burgemeester Astrid Nienhuis is nog bezig orde op zaken te stellen. Op 
18 februari was haar onderzoek over het gebeurde, een week daarvoor, 
nog niet afgerond. De coalitiepartijen voelden er kennelijk niets voor 
verder te vergaderen zolang er geen werkbare situatie met over en weer 
vertrouwen in elkaar is. Richting onze inwoners is het natuurlijk niet fraai 
als politici rollend over straat gaan. Hopelijk wordt de lucht snel geklaard 
en gaan alle vergaderingen in maart weer door. 

Raadsvergadering van 18 februari
van korte duur

INGEZONDEN POLITIEK

Deze afgelopen donderdagavond was de tweede keer op rij dat HBB, GL 
en PvdA het democratisch proces in de Heemsteedse raad gijzelden. Met 
1 stem verschil werd het vergaderen onmogelijk en het debat monddood 
gemaakt om iets dat buiten de raad gebeurd is en waar vrijwel niemand 
nog het fijne van weet. 
Heemstede is één van de top drie gemeenten waar men met plezier 
woont. We hebben amper problemen en een sluitende begroting. Het 
enige issue dat we hebben, creëren we nu zelf. Dit is een blamage richting 
de inwoners van Heemstede.
Er moeten belangrijke besluiten genomen worden voor de toekomst van 
de gemeente. Helaas is er weer niet gesproken over het voorgestelde 
afvalbeleid. Is het inmiddels als grofvuil bij het afval gezet? Wordt de 
wethouder gesteund? Coalitie twijfelt, wil niet horen wat andere partijen 
te bieden hebben en zet de raad procedureel buitenspel. Terwijl we wel 
door moeten.  Laten we dus allemaal als gekozen volksvertegenwoordi-
gers in de raad onze verantwoordelijkheid nemen en zo snel mogelijk 
weer discussiëren en beslissen! 
 
A. Rocourt, D66 Heemstede

De afgelopen weken hebben de inwoners van Heemstede (en daar-
buiten) kunnen zien en lezen dat het in de plaatselijke politiek twee keer 
faliekant is misgelopen: op 11 februari tijdens de vergadering van de 
Commissie Ruimte, op 18 februari tijdens de raadsvergadering. De zes 
partijen in de raad lijken niet meer op de gebruikelijke wijze te kunnen 
samenwerken. Wat zich precies achter de schermen afspeelt, weten we 
niet. Diverse analyses doen echter vermoeden dat het om meer gaat dan 
een knallende ruzie op 11 februari. Uiteraard vernemen de Heemsteedse 
kiezers graag wat er voorgevallen is; dat hoort bij de politieke transpa-
rantie die anno 2021 goed gebruik is.
Belangrijker is echter dat de leden van de gemeenteraad doen waar ze 
voor gekozen zijn: het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid en het 
toezien op de uitvoering daarvan. Maar sinds de laatste raadsvergadering 
van 18 februari zijn de bijeenkomsten opgeschort. Een kwalijke zaak, 
waar niemand bij gebaat is. Een ruzie kan zich altijd voordoen, kan zelfs 
louterend werken. Maar een ruzie – hoe heftig ook – kan geen excuus zijn 
om het dagelijkse werk los te laten. Kortom, dit schrijven is een oproep 
aan de leden van de gemeenteraad om per omgaande weer te gaan doen 
waar jullie voor gekozen zijn en om samen aan het werk te gaan - voor 
Heemstede, voor jullie kiezers. En zie het conflict ook als een kans de 
lucht te klaren en om gezamenlijk iets groots te verrichten. Want, zoals de 
Indiase auteur Deepak Chopra schrijft: ‘Alle grote veranderingen worden 
voorafgegaan door chaos’. Ik wens u succes en wijsheid. 

J. Verschoor, Heemstede

Afvalbeleid bij het grofvuil?

Oproep aan de gemeenteraad 

INGEZONDEN POLITIEK

Met verbazing lees ik allerlei berichten in de media over de gang van 
zaken in de commissie Ruimte van 11 februari. Ik ben van mening dat de 
gang van zaken uiterst vreemd en ongewenst is en slecht is voor de 
democratie in Heemstede. 
Primaire doelstelling van een commissievergadering is om besluiten voor 
de gemeenteraad voor te bereiden. Het college brengt stukken en deze 
worden besproken in de commissie. Inwoners en belanghebbenden 
kunnen inspreken. De commissie kan vragen stellen aan het college over 
de inhoud van het voorstel en de politieke partijen kunnen onderling van 
gedachten wisselen.  
Wanneer na afloop van de behandeling blijkt dat de commissie het inge-
brachte stuk onvoldoende is, dan kan worden besloten om het niet in de 
gemeenteraad te bespreken of in stemming te brengen.  
Ik vind het ongepast om een stuk op het allerlaatste moment of tijdens 
de vergadering van de agenda te halen omdat één of meerdere partijen 
het niet eens zijn met de inhoud of procesgang van dit agendapunt. Ook 
is het uiterst ongewenst omdat insprekers niet de gelegenheid krijgen 
om hun zienswijze te delen met de commissie. Let wel: debat is de basis 
van onze democratie en komt hierdoor onder druk te staan. De voorzitter 
van commissie of gemeenteraad heeft als primaire taak om dit democra-
tische proces te bewaken. 
Dat de commissievoorzitter (HBB) niet ingrijpt en toestaat om het voor-
stel van HBB om het agendapunt omgekeerde afvalinzameling van de 
HBB-wethouder van de agenda te halen, vind ik onbegrijpelijk. Dit omdat 
volgens de college partijen de voorlichting naar de inwoners onvol-
doende is, Deze argumentatie is juist een gesprekspunt voor de 
commissie. Nu wordt elke vorm van debat onmogelijk gemaakt.  
De voorzitter van gemeenteraad of commissie mag volgens mij hande-
lend optreden wanneer er voorstellen worden gedaan die het debat uit 
de weg gaan en daarmee het democratisch proces ondermijnen. Het 
technisch voorzitten van de vergadering is volgens mij in dit soort situa-
ties volstrekt onvoldoende.   
Het voorval in de commissie en het vervolg in de gemeenteraad doet de 
democratie in Heemstede geen goed. Vooral de collegepartijen moeten 
bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en het democratische proces 
bewaken en bestuurlijke hygiëne in acht nemen. 
Politiek gaat soms gepaard met emotie vanwege de sterke betrokkenheid 
van mensen. De collegepartijen zullen goed moeten gaan nadenken over 
hun rol en bestuurlijke geloofwaardigheid in de toekomst.

R. Ates, oud-HBB-wethouder en ex-lid HBB, Heemstede

De meeste winkels en horeca in Heemstede zijn sinds 15 december 
gesloten. Er lijkt zeer beperk uitzicht op een werkbare opening 2 maart. 
De lockdown is voor iedereen een drama maar ondernemers worden 
extra hard geraakt.  
In gesprekken met de lokale ondernemers ziet de VVD Heemstede voort-
durend dat het water veel van hen aan de lippen staat. De ondernemers 
weten bijvoorbeeld niet of er nog andere subsidies mogelijk zijn of blijkt 
de verleende subsidie een druppel op de (loon)kostenplaat. De verhou-
dingen tussen wel of niet open tussen de winkeliers is scheef, volgens 
VVD Heemstede. Voor velen van hen betekent dat weinig tot geen omzet 
en dus geen inkomen. De landelijke persconferenties vinden met regel-
maat plaats met daarin besluiten over het wel of niet open kunnen gaan.  

De ondernemers en de VVD Heemstede vragen aan dit college wat er nu 
juist wel mogelijk is en hoe de Heemsteedse ondernemers dit samen met 
de gemeente kunnen te bereiken? De lente komt eraan en iedereen wil 
zo veilig als kan naar buiten. Onze lokale ondernemers hebben nu helder-
heid en perspectief nodig om zich te kunnen commiteren aan inkoopver-
plichtingen. Bovenal laten de Heemsteedse ondernemers de VVD weten 
dat zij zich niet gehoord en gezien voelen door de Gemeente.  

De VVD Heemstede heeft in alle vier de winkelkernen actief met onderne-
mers gesproken over hun schriftelijke vragen aan het college om met de 
lokale ondernemers een ‘Veilig Open’ proef te onderzoeken. Welke aterna-
tieven kunnen zij met de ondenemers in kaart brengen? Kunnen binnen 
een mogelijke gedoogconstructie afspraken gemaakt worden over 
bijvoorbeeld shoppen op afspraak, veilige afstand, hygiëne maatregelen, 
beperkt aantal klanten, negatief testbewijs,  om zo in hun winkels/horeca-
zaken na 2 maart veilig klanten te ontvangen?   

De schriftelijke vragen staan hier:  Overzicht Schriftelijke vragen (in 
behandeling), Gemeente Heemstede 

Toelichting: Sinds twee weken vinden er geen voortzettingen plaats van de 
openbare vergaderingen van de gemeenteraad. Hierdoor is het de raadsleden 
onmogelijk gemaakt met het College ter zake doende situaties in Heemstede 
te overleggen.   

VVD Heemstede 

VVD: Is Heemsteedse proef veilig open 
winkels en horeca mogelijk?  

Even geen democratie in Heemstede

Heemstede – Bij de boekbespre- 
king ‘Doodzonde’, vorige week in 
onze krant, is helaas de naam van 
Joke van der Zee weggevallen.
Zij las het boek dat Jack Muller 
schreef over zijn jeugd aan de Leidse-
vaart in Vogelenzang en tekende 
haar mening erover op.
Het boek is verkrijgbaar via:
www.misterjack.nl.

Naam vergeten

Klimaatalarm, de klok tikt door. 

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

Geef 
mij 
Geef 

ij 
Geef 

tijd.
ij 

tijd.
ij 
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Omgeving Heemsteedse dreef (336 kranten) 

Wij zijn met SPOED op zoek naar een serieuze

BEZORGER/STER
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

THUISMENUTEST

Heemstede – Wie geen tijd of weinig zin heeft om zelf een maaltijd 
te bereiden kan bij een van de vele restaurants met afhaalservice 
terecht, zolang de horeca geen gasten mag ontvangen. De afgelopen 
maanden hebben wij er een aantal voor de lezers van de Heemsteder 
getest. Een andere optie is de kant-en-klare maaltijdenservice met 
pakketten die thuisgebracht nog even in de oven of magnetron 
verwarmd dienen te worden. Uitgekookt.nl belooft lekkere en 
gezonde maaltijden te leveren aan huis. Het is niet nodig om een 
abonnement af te sluiten. Bovendien bieden zij een proefpakket aan 
van 4 culinaire maaltijden naar keuze voor 15 euro. We kiezen 4 
maaltijden uit de Wereldse keuken uit hun wisselend assortiment 
van 26 menu’s. Andere varianten zijn o.a. de Hollandse keuken, Vege-
tarisch & Vis en ‘Wat de pot schaft’.

Door Mirjam Goossens

De bestelling
Risotto Dolcevita met tomaat en 
kabeljauw, Rendang met specie-
boontjes en rijst, Authentiek 
Frans runderstoofpotje en 
Teriyaki kip met omelet, cham-
pignons en paprika.

De levering                                                                                                                            
De maaltijden van Uitgekookt 
maaltijdservice worden gekoeld 
afgeleverd op het afgesproken 
tijdstip in een kartonnen doos. 
Ze zijn volgens de handleiding 5 
dagen in de koelkast te bewaren. Invriezen van een of meerdere maal-
tijden is mogelijk op de dag van bezorging met de waarschuwing dat dit 
de smaak mogelijk niet ten goede komt. We vriezen 2 maaltijden in om 
het verschil te kunnen testen.                                                                                                             
De porties zijn afgestemd op de gemiddelde eter en kunnen worden 
aangepast naar de kleine en de grote eter. 

Conclusie
Wij zijn aangenaam verrast over de kwaliteit en smaak van de maaltijden 
van Uitgekookt.nl. De ingrediënten ogen vers en smaken idem dito. Van 
de geteste maaltijden zijn de verwerkte kruiden bovendien goed van 
elkaar te onderscheiden en de diverse groentes hebben een knapperige 
bite. Een groot verschil met de kant-en-klare magnetronmaaltijden van 
diverse supermarkten. Ook de eerder door ons ingevroren maaltijden 
waren prima van structuur en kwaliteit. Een minpuntje noteren we voor 
de kabeljauw die weliswaar vers was, maar iets te droog. Onze favoriet: de 
Teriyaki kip met omelet, champignons en paprika.                      

Over de smaak en het gemak kunnen we dus tevreden zijn. Het aspect 
gezondheid is lastig te testen, maar de maaltjidservice belooft dat ieder 
menu minimaal 200 gram verse groente bevat. Wat ons betreft een 
gezond, smaakvol en verantwoord alternatief voor een zelfbereide 
maaltijd.
Meer informatie: www.uitgekookt.nl.

Deze week: Uitgekookt.nl

Teriyaki kip

Overzicht maaltijden. Foto’s: Mirjam Goossens.

Door Eric van Westerloo
 
Heemstede - Er lijken zich momen-
teel niet al te grote verschuivingen 
voor te doen tussen de partijen. Ten 
opzichte van de huidige Tweede 
Kamer ligt er winst in het verschiet 
voor de VVD + 4 de PVV +1 de PvdA 
+ 4 Partij voor de Dieren + 2 evenals 
de CU en het FVD + 2. Het CDA levert 
1 zetel in. Van de nieuwkomers lijken 
Volt en Code Oranje er aardig voor te 
staan met ieder 1 zetel. JA21 doet het 
als nieuwkomer het beste en staat nu 
op + 3. Grote verliezers zijn D66 – 5 
GroenLinks -3, SP -4 en 50+ - 3. Bij1 
komt niet meer voor in de cijfers. Volt 
en Code Oranje en Ja 21 maken dus 
een grote kans. Er doet zich een op- 
merkelijk fenomeen voor. De huidige 
coalitie profiteert maar ten dele van 
het regeren. Het CDA verliest 1 zetel 
maar D66 moet een fors verlies -6 
incasseren. De Christen Unie lijkt een 
zetel te stijgen en profiteert wel van 
regeringsdeelname.  
 
Opkomst
Een ander interessant punt is de 
opkomst. Wegens het ontbreken van 
tegenstellingen, behalve dan die 
tussen de rechtse partijen en de VVD, 
is het minder spannend. Daarbij zal 
corona mensen mogelijk weghouden 
uit het stembureau. Bij een lagere 
opkomst dan normaal spinnen de 
kleinere partijen garen, omdat de 
kiesdrem-pel lager komt te liggen. 
Dat kan nog voor verrassingen 
zorgen. Halen ze de kiesdrempel niet, 
dan gaan de restzetels vaak naar de 
grotere partijen.  

Duurzaamheid en klimaatdoelen
Deze week een kijkje wat partijen 
willen met het milieu, duurzaamheid 
en klimaat. De VVD lijkt terughou-
dend, want in hun programma on- 
derbouwen ze niet overtuigend hoe 
de Parijsdoelen te halen. Zij sluiten 
kernenergie niet uit. Alle partijen 
schuiven steeds meer op richting de 
klimaatdoelen. De PvdA maakte 
hierin de grootste stap en gaan D66 
het CDA voorbij als groene partijen. 
GroenLinks en de PvdD voeren de 
lijst als de meest groenen aan. Opval-
lend, D66 is volgens een eerder on- 
derzoek uit 2019 veel minder groen 
dan zij zich presenteren. Uiterst 
rechts, PVV, FvD en JA21 gaan van 
ontkenning van de problemen tot 
meer overwogen standpunten, zoals 
het niet vervangen van windmolens 
en zonnepanelen als hun levensduur 
erop zit. De overige partijen bieden 
een scala van plannen en 
oplossingen.
Willen partijen in een coalitie met de 
VVD, dan maakt het CDA gerede 
kans. Ook zij staan open voor kern-
energie en andere energiebronnen. 
GroenLinks wil groen investeren en 

zo de crisis bezweren. Zij willen een 
minister voor klimaat, openen een 
klimaatfonds van 60 miljard en de 
afvalstoffenheffing gaat flink 
omhoog. De PvdD gaat het verste 
van alle partijen. Zij presenteren een 
50-tal punten van forse reductie van 
de veestapel tot be- prijzen van 
voedsel en in 2040 vol-ledig over op 
duurzame energie.  
 
TV-debatten 
Niemand moet verbaasd zijn als na 
alle mooie plannen vanaf 18 maart 
op de rem wordt getrapt. Na de 
enorme kosten (46 miljard) die 
corona al heeft gekost, zal er bezui-
nigd moeten worden. Dit zal ook 
invloed hebben op de investeringen 
in duurzaamheid en klimaat.

Op 28 februari vindt het eerste live 
TV- debat plaats bij RTL. Zes lijsttrek-
kers zijn uitgenodigd: Rutte, Wilders, 
Hoekstra, Kaag, Marijnissen en Klaver. 
De PvdA valt buiten de bood. 
De NPO houdt een debat op 16 
maart: dan zijn de stembussen al 
twee dagen open. Of dit in de haak 
is, valt te betwijfelen. 

Peilingen verkiezingen tonen
niet al te grote verschuivingen 

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - De coalitie wilde het 
omstreden plan omgekeerd afval 
inzamelen van de agenda schrappen. 
Eric de Zeeuw (GroenLinks) had 
namens de coalitie iets op schrift 
gesteld maar kon/mocht dit niet 
voorlezen. Zo bleef lange tijd ondui-
delijk wat nu de reden was het punt 
van de agenda te schrappen op 11 
februari. Intussen heeft hij zijn tekst 
openbaargemaakt waaruit het 
volgende valt op te maken. De coali-
tiepartijen staan achter het omge-
keerd inzamelen. In de wijken Water-
muziek, Merlenhoven en de Slot-
tuinen werkt het met een positief 
resultaat.  
 
Toch wilden zij het besluit nu niet 
nemen en het Afvalbeleid 2020-2030 
aan houden. Corona maakt het niet 
goed mogelijk met de inwoners te 
overleggen over nut en noodzaak, en 
wijze van implementatie van het 
voorgestelde. Het samen vinden van 
locaties voor de containers is momen- 
teel lastig. De problemen met dum-
pingen en snel vol raken van de 
ondergrondse containers is sterk 
toegenomen. Dit kan het meewerken 
van de inwoners met het gescheiden 
wegbrengen van papier/karton, glas 
en plastic ondermijnen.
Er is meer maatwerk mogelijk en 

onze inwoners willen graag betrok-
ken te worden bij de keuze. Bij hoog-
bouw is sowieso maatwerk nodig. 
Een geleidelijke invoering maakt het 
mogelijk om nieuwe inzichten te 
implementeren in een nieuw stuk 
over duurzamer afvalbeleid.

Restafval moet omlaag
Het laat onverlet dat, de hoeveelheid 
restafval omlaag moet. Anders rijzen 
de kosten voor de inwoners de pan 
uit, en haalt Heemstede de VANG 
doelstellingen niet. Het contract met 
de afvalverwerker AEB loopt eind 
2021 af. De coalitie denkt dat de 
kosten voor het verbranden van ons 
restafval vanaf 2022 fors zullen 
stijgen. Om onze afvalstoffenheffing 
onder controle te houden moet de 
hoeveelheid restafval drastisch 
omlaag.

De coalitie wilde een motie voorbe-
reiden, samen met alle fracties die 
mee willen denken, om de komende 
tijd aan de slag te gaan hoe te komen 
tot een reductie van de hoeveelheid 
restafval. De Zeeuw wil laaghangend 
fruit snel oppakken. Hij denk aan een 
campagne het GFT te verminderen 
en dit vaker op te halen.  Het weg-
brengpark in de wijk Merlenhoven 
beter in te richten. De wegbreng-
parkjes voor Papier/karton, glas en 
plastic optimaliseren door extra 

containers te plaatsen. Ook geschikt 
voor het wegbrengen van drinkkar-
tons en blik.

Het ophalen van het restafval flexi-
beler maken vanaf 2022, met 
verschillende kleuren stickers op de 
grijze rolemmers met een tariefstel-
ling die de inwoners laat zien dat 
afval scheiden loont. Daarnaast 
willen de drie partijen dat de Meer-
landen goed de kwantiteit en kwali-
teit van het afval- en gescheiden 
grondstoffen stromen monitort.  
De motie kwam er dus niet en komt 
misschien later nog eens op de 
proppen.  wegbrengparkjes voor 
Papier/karton, glas en plastic optima-
liseren door extra containers te 
plaatsen. ook geschikt voor het 
wegbrengen van drinkkartons en 
blik.

Het ophalen van het restafval flexi-
beler maken vanaf 2022, met ver- 
schillende kleuren stickers op de 
grijze rolemmers met een tariefstel-
ling die de inwoners laat zien dat 
afval scheiden loont. Daarnaast 
willen de drie partijen dat Meer-
landen goed de kwantiteit en kwali-
teit van het afval- en gescheiden 
grondstoffen stromen monitort.  
De motie kwam er dus niet en komt 
misschien later nog eens op de 
proppen.  

Commissievergadering: de verklaring 
die niet werd besproken op 11 februari 
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - De coronacijfers blijven 
een apart fenomeen. Het virus, waar 
wij nu al een jaar de grote gevolgen 
van ondervinden, is grillig. Een week 
geleden leek het aardig de goede 
kant op te gaan. In week 7 ziet het er 
opeens weer anders uit. Komt het 
door het mooie weekend met veel 
mensen op het ijs of wandelend door 
een dik pak sneeuw of ligt de oor-
zaak ergens anders?

De getallen van afgelopen woensdag 
lieten een flinke verhoging zien in 
het aantal besmette personen. Op 
die dag werden er 9 inwoners posi-
tief getest. Het totaal voor de week 
kwam uit op 32 besmette inwoners. 
Dat is een toename van 11 verge-
leken met een week eerder. Wat 
vooral opvalt is het aantal virusdeel-
tjes in het rioolwater. Dat was tot 
voorkort 120 miljard deeltjes, nu is 
dat gestegen naar 312 miljard deel-
tjes. Temeer een indicatie dat het 
virus nog steeds onder ons is. 

De lockdown en daarmee de avond-

klok blijven nog langer van kracht. 
De middelbare scholen mogen deels 
weer open. De kappers mogen, 
onder voorwaarden, de deuren weer 
openen. Het aantal gevaccineerde 
personen ligt nu boven het miljoen 
inwoners in Nederland. Als het alle-
maal klopt, zijn de inwoners van 
verpleeg- en zorginstellingen gevac-
cineerd met minimaal een injectie. 
De groep mobiele ouderen tussen de 
60 en 90 jaar zijn nu aan de beurt 
waarbij begonnen wordt bij de aller-
oudsten. Veel hangt af van de be- 
schikbaarheid van vaccins. De GGD 
en huisartsen zouden meer en sneller 
kunnen werken als er voldoende te 
injecteren vloeistof aanwezig was.

In Heemstede is er niemand nieuw 
opgenomen in het ziekenhuis. Lan-
delijk werden er gemiddeld per dag 
171 inwoners opgenomen waarvan 
er 8 per dag op de IC belanden.  
Volgens de specialisten, zij die het 
weten kunnen, werkt het weer in ons 
voordeel. Een heel warme lente zou 
niet alleen ons humeur verbeteren 
maar ook het virus wat minder kans 
geven.

Corona in Heemstede week 7

INGEZONDEN COLUMN GGD

‘Praat over je gevoelens. Zorg voor 
jezelf en elkaar’. Dat is de bood-
schap van de GGD Kennemerland 
campagne die u deze week in alle 
huis-aan-huisbladen en op straat in 
de bushokjes ziet. Het lijkt de nor-
maalste zaak van de wereld om 
over je gevoelens en mentale ge- 
zondheid te praten. En dat is het 
natuurlijk ook.
Ons geestelijk wel-zijn is een essen-
tieel onderdeel van onze gezond-
heid. Nu het virus ons al meer dan 
een jaar in zijn greep houdt en wij 
ons in onze vrijheden ernstig 
beperkt zien, is het niet vreemd dat 
het even helemaal niet zo goed 
gaat. 

Wij Nederlanders zijn een nuchter 
volk. Als iemand vraagt of alles 
goed gaat, zeg je ja en ga je over tot 
de orde van de dag. Ook als je op 
die dag even niet zo lekker in je vel 
zit. Doe maar gewoon, dan doe je 
gek genoeg. De pandemie is onge-
kend en de effecten hiervan duren nu zo lang, dat we onze gevoelens niet 
moeten willen negeren, maar dat het juist belangrijk is om signalen te 
herkennen en bespreekbaar te maken. Om langdurende schade te voor-
komen, is het belangrijk dat we onderwerpen als hoe je je voelt bespreek-
baar te maken en geen taboe te laten zijn.     

Diezelfde nuchterheid zien we ook terugkomen als het gaat om testbe-
reidheid. Deze week publiceerde het RIVM de resultaten van een gedrags-
onderzoek met als titel ‘Redenen om niet te laten testen bij klachten’. 
63% van de mensen noemt als reden om zich niet te laten testen dat ze 
heel milde klachten hebben, of dat hun klachten volgens hen niet voelen 
als een COVID-19 besmetting. En dat terwijl mensen vanaf het begin – bij 
milde klachten – juist zeer besmettelijk zijn. 

Zelf moest ik een kennisje overtuigen om zich te laten testen. Ze had 
‘slechts’ een loopneus en vond dat geen reden tot paniek. Uiteindelijk 
bleek ze gelukkig negatief. ‘Zie je wel!’, liet ze mij later weten. Maar juist 
dat is de verkeerde insteek. Niemand wil een ander besmetten en om het 
virus zo goed mogelijk in kaart te brengen, is testen essentieel.

Ook met een negatieve uitslag draag je bij aan een effectieve bestrijding 
van het virus. Als het gaat om onze gevoelens en lichte fysieke onge-
makken, is dit het moment om onze nuchterheid even achterwege te 
laten. Relativeer en maak grappen, maar neem het wel serieus.    

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Nuchterheid 

Bert van de Velden. Foto: aange-

leverd door GGD Kennemerland.

Heemstede/Regio – Het landelijk 
initiatief Extra handen voor de zorg 
verbindt mensen die willen helpen 
tijdens de coronacrisis aan zorgorga-
nisaties, die hard hulp kunnen ge- 
bruiken. Dit maakt dat Extra handen 
voor de zorg nu ook actief op zoek is 
naar bijna-zorgprofessionals; me- 
disch studenten.

Studenten die een mbo, hbo of 
universitaire opleiding volgen in zorg 
of welzijn, worden opgeroepen om 
hun opgedane kennis in te zetten in 
de zorg. Na aanmelding op www.
extrahandenvoordezorg.nl worden 
zij afhankelijk van het aantal aan- 
vragen van zorgorganisaties in de 
regio, gematcht op basis van hun 
kennis en beschikbaarheid.

Hoge werkdruk in de zorg
De zorg staat voor een ongekende 
opgave. De coronacrisis leidt tot 
allerlei uitdagingen, waarvan de 
hoge werkdruk in de zorg een 
belangrijke is. Door studenten die 
een opleiding volgen tot verzor-
genden, verpleegkundige, behande-
laar of arts te verbinden aan bijbanen 
die de werkdruk verlagen, kunnen 
we de zorg in Nederland vooruit 
helpen. De voornamelijk onlinecam-

pagne trapte af op donderdag 18 
februari. Ook worden onderwijsin-
stellingen gevraagd om hun zorgstu-
denten en alumni te motiveren om 
bij te springen in de zorg.

Extra handen voor de zorg
Extra handen voor de zorg is een 
breed, niet-commercieel samenwer-

kingsverband van regionale werkge-
versorganisaties verenigd in Regio- 
Plus, Nu’91, CNV, Actiz, andere bran-
cheverenigingen, beroepsvereni- 
gingen, Extra ZorgSamen en het 
ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Sinds de start van 
het initiatief zijn ruim 13.000 mensen 
aangeboden aan zorgorganisaties.

Oproep aan zorgstudenten om 
hulp te bieden in de zorgsector

Bijbanen in de zorg hard nodig. Foto: aangeleverd door extra handen voor de zorg.

Heemstede/Regio - GGD Kennemer-
land heeft in totaal inmiddels ruim 
18.000 ouderen en zorgprofessionals 
gevaccineerd. Sinds maandag 15 
februari is ook gestart met het Astra-
Zeneca vaccin voor medewerkers 
langdurige zorg.
 
De komende weken blijft GGD Ken-
nemerland opschalen om zoveel 
mogelijk inwoners te vaccineren op 
een efficiënte wijze. Daarvoor is GGD  
afhankelijk van het aantal beschik-
bare vaccins. Vooruitlopend op een 
toename in het aantal vaccins en 
doelgroepen die later volgen, wor- 
den in de regio meerdere vaccinatie-
locaties ingericht. Komende maand 
openen twee nieuwe vaccinatieloca-
ties in Haarlem en Beverwijk. Daar-
naast wordt gekeken naar ondersteu-
nende locaties in Uitgeest, IJmuiden 
en Zandvoort. 
 
Wekelijkse cijfers
Afgelopen week (11 t/m 17 februari) 
zijn er 8.771 testen afgenomen door 
GGD Kennemerland. Een lichte stij-
ging ten opzichte van de week 

ervoor. Van de afgenomen tests 
waren 690 (8,4%) uitslagen positief. 
Het percentage positieve testen is 
hiermee aanzienlijk gestegen ten 
opzichte van afgelopen week.
 
Ook bij (winterse) 
verkoudheidsklachten testen
Afgelopen week publiceerde het 
RIVM de resultaten van een gedrags-
onderzoek met als titel ‘Redenen om 
niet te laten testen bij klachten’, 63% 
van de mensen noemt als reden dat 
ze heel milde klachten hebben, of 
dat hun klachten volgens hen niet 
voelen als een COVID-19 besmetting. 
Tegelijkertijd zou 90% van de onder-
vraagden het heel erg vinden wan- 
neer zij iemand anders besmetten.
 
Mensen zijn vanaf het begin, en dus 
ook al bij milde klachten (zeer) 
besmettelijk. Daarom is het belang-
rijk om milde klachten niet af te 
wachten maar om te testen en thuis 
te blijven. Hierbij geldt dus dat ‘even 
aanzien’ – hoe logisch ook in andere 
situaties – bij COVID-19 niet de juiste 
aanpak is.

Ook als iemand als eens negatief 
getest is met vergelijkbare klachten, 
betekent dit niet dat latere klachten 
geen COVID-19 kunnen zijn.
GGD Kennemerland roept inwoners 
dan ook op om zich bij verkoud-
heids- en andere milde klachten te 
laten testen. Onze medewerkers 
staan zeven dagen per week voor u 
klaar.  

Pilot stoppen met roken
Donderdag start GGD Kennemerland 
bij de coronatestbus een experiment 
waarin aan wachtenden gevraagd 
wordt of zij meer informatie willen 
over stoppen-met-roken ondersteu-
ning. Wanneer dit het geval is, 
ontvangen zij meer informatie over 
de Stoplijn van het Trimbos instituut 
waar mensen geholpen worden om 
de voor hen best passende rook-
stopondersteuning te vinden.  
Wanneer dit experiment succesvol 
blijkt, wordt bekeken of het ook op 
andere plaatsen uitgerold kan 
worden.

Bron: GGD Kennemerland.

Wekelijkse corona-update GGD

De levens-executeur, zorgen voor de ander
Regio - Ze zijn samen, al meer dan 
50 jaar. En gelukkig nog gezond en 
mobiel dus laten we dit vooral zo 
houden. Maar meneer en mevrouw 
Verbeek zijn nuchter en denken 
vooruit en weten beiden dat er een 
moment zal komen dat er één van 
beide alleen voor komt te staat. 
Ze hebben geen kinderen helaas en 
niet veel naaste familie. En die familie 
is natuurlijk ook van hun eigen leef-
tijd. Ook hebben ze nog een mooi 
sociaal netwerk. Maar niet iemand 
waar je persoonlijke wensen een 

behoeftes mee deelt. Ik vertel ze van 
het levensdossier, een dossier waar ik 
al hun persoonlijke reilen en zeilen in 
verwerk. Hun be- hoeftes en voor-
keuren, hun hobby’s en favoriete 
plaatsen, levenseinde wensen en 
financiële ontzorging, echt alles komt 
erin. Als we een levenstestament op 
laten stellen dan kunnen zij elkaar 
een volmacht ge- ven zodat de 
wensen door de ander kunnen 
worden uitgesproken. En als er één 
van beide ontvalt dan kan ik voor de 
ander zorgen. En natuurlijk voor het 

echte einde leggen wij hun wensen 
vast omtrent hun nalatenschap. Het 
gaat geen zoektocht worden naar 
verre familieleden maar het komt 
terecht bij een goed doel wat hun 
betrokkenheid heeft. En wederom 
zorg ik voor de uitvoering. 
Ik hoop dat ze nog jaren kunnen 
genieten van elkaar. Ze genieten in 
ieder geval van de gedachte dat de 
ander goed verzorgd achter blijft. 
Dat noem ik nog eens zorgen voor.

www.karinrutte.nl. 





Door Bart Jonker 

Heemstede – Willie Chermin is so- 
ciaal werker bij WIJ Heemstede en 
coördineert de dienstverlening en 
het vrijwilligersvervoer voor senioren 
naar coronavaccinatielocaties. Hoe 
gaat dat in zijn werk? Een gesprek 
met haar en vrijwilliger Gerard Olijer- 
hoek.  

Willie Chermin: “Het initiatief om het 
vervoer voor senioren naar corona-
vaccinatielocaties te regelen is oor-
spronkelijk voortgekomen uit de 
gemeente Heemstede en vanuit de 
vrijwillgersgroep van WIJ Heemstede. 
Het idee kwam eigenlijk al vrij snel 
spontaan op bij vrijwilligers die seni-
oren wel naar de vaccinatielocatie 
wilden rijden met hun eigen auto. 
Voor zowel de eerste als tweede prik, 
heen en terug. Zo’n negen vrijwilli-
gers hebben toen aangegeven dit 
vervoer te willen verzorgen, waaron-
der Gerard. De ritten vinden een op 
een natuurlijk altijd geheel corona-
proof plaats. Dus met mondkapje en 
de passagier dient rechts achterin 
plaats te nemen. Mochten er meer-
dere personen vervoerd moeten wor-
den, zoals bijvoorbeeld een echtpaar, 
dan wordt hiervoor de KO-bus inge-
zet, met maximaal drie personen.  

Vrijwilligersvervoer alleen 
doordeweeks
Aanvankelijk stelde gemeente de 
leeftijdsgrens van deze senioren 
vanaf 85+, maar van deze groep is 
bijna iedereen inmiddels reeds 
gevaccineerd. Senioren boven de 70 

die een beroep willen doen op het 
vrijwilligersvervoer kunnen via de 
dienstverlening van WIJ Heemstede 
op Plein1 een afspraak maken op 
telefoonnummer 023-5288510, of 
e-mailen naar: dienstverlening@
wijheemstede.nl. Van te voren dienen 
zij wel zelf eerst een afspraak te 
hebben gemaakt voor hun vacci-
natie. Ook vervoer voor een ander 
medisch doeleind is nog steeds 
mogelijk. Het vervoer vindt doorde-
weeks plaats (maandag t/m vrijdag) 
van 9 tot 13 uur, het weekend uitge-
zonderd. Wij proberen dan een vrij-
williger te mobiliseren die dit ritje 
kan rijden. Het vervoer is gratis voor 
de klant. De gemaakte onkosten voor 
benzine worden uiteraard door ons 
aan de vrijwilligers vergoed.  

Voorwaarden
Er zijn echter een paar voorwaarden 
gesteld aan het gebruik van dit vrij-
willigersvervoer. Als de klant een 
Valyspas heeft of een WMO vervoers-
pas van de BOIS-Groep, dan dient hij/
zij zich eerst tot deze vervoersmoge-
lijkheden te wenden. Of als de klant 
een mantelzorger heeft of iemand 
anders die ze naar de vaccinatielo-
catie kan vervoeren, dan dient hij/zij  
die eerst aan te spreken voor vervoer. 
Er kan dus alleen aanspraak op het 
vrijwilligersvervoer gedaan worden, 
als er geen andere mogelijkheid 
meer voor de klant is”, aldus Willie.  

‘Hekje openzetten’ en 
geruststellen zijn zo belangrijk
Een van die vrijwilligers is Gerard Olij-
erhoek. “Ik deed al twee dagdelen 

het vrijwilligersvervoer van WIJ Heem- 
stede”, legt hij uit.  Ik spreek dan na- 
tuurlijk al wat senioren. Ik zeg name-
lijk niet zo graag ouderen: ik spreek 
liever over de groep mensen die ‘niet 
meer over een hekje kunnen sprin-
gen’. Voor die mensen zet ik als vrij-
williger graag het ‘hekje even open’. 
Ik ben nu eenmaal een sociaal en 
zorgzaam persoon, dat heb ik van 
huis uit meegekregen. Ik kom zelf uit 
een groot gezin van negen kinderen 
en heb altijd al mijn moeder gehol-

pen met het jongste kind. Toen was 
ik 12 jaar en stond ik al vroeg klaar 
om mijn moeder te helpen. Het hele 
sociale gevoel zit er gewoon bij me 
ingebakken. Ik help eigenlijk alle 
mensen, ook bij mij in de straat. Ik 
vind het ook gewoon leuk werk dat 
vrijwilligersvervoer. Je hebt vaak con-
tact met mensen en je stelt ze van te 
voren en tijdens de rit gerust. Je 
moet de mensen echt geruststellen, 
dat is zo belangrijk. Ik bel ze daarom 
altijd een dag van te voren op als ik 

ze kom halen, want vaak zijn ze wat 
ongerust en slapen ze slecht als ze 
uit hun dagelijkse ritme gehaald 
worden. Vaccineren moet je nu een-
maal gewoon doen, het risico is ge- 
woon te groot. Zo’n vaccinatie halen 
is dan toch een vreemde gewaarwor-
ding voor ze. Dat heb je al snel in de 
gaten en daarom stel je je als vrijwil-
liger zo zorgzaam voor ze op. Daar 
zijn ze je dan zo dankbaar voor. En 
dat is zo mooi aan dit werk”, aldus 
Gerard.  
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Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - De vestiging Plein1 is 
meer dan een bibliotheek. Na de 
verbouwing, voltooid in oktober 
2018, zijn er bedrijven en stichtingen 
in het gebouw neergestreken. Ieder 
met een eigen expertise, vooral in 
het sociaal cultureel werk. Er is zelfs 
een koffiebar van Binnenste Buiten 
gevestigd.  

Caroline Kloppenburg is als Program-
macoördinator verantwoordelijk voor 
de gang van zaken. In deze kommer-
volle tijd werkte zij samen met Roads, 
Wij Heemstede, Kennemerhart en 
Binnenste Buiten om geïnteresseer-
den via een online verbinding een 
paar leuke uurtjes te bezorgen. 
Rachida en haar moeder, afkomstig 
uit Marokko, hebben een passie voor 
koken. Rachida werkt als vrijwilliger 

en wilde best eens iets speciaals 
doen, dat werd dus een workshop 
koken.  
 
Het laten zien hoe couscous bereid 
wordt was een mooie start van de 
activiteiten. Ruim 30 inwoners keken 
thuis mee naar de kookkunsten van 
de dames. Het recept staat op de site 
van Plein1, want de vele handelingen 
waren niet eenvoudig te volgen. 

Caroline en de medebedenkers ho- 
pen binnenkort steeds iets anders, 
via de livestream, te organiseren. Dat 
kan dans zijn, voorlezen, handwerken 
of wat men ook maar kan bedenken.  
Binnenste Buiten had hun keuken ter 
beschikking gesteld, zodat de’ koken- 
de dames’ lekker professioneel hun 
gang konden gaan.

Een leuk initiatief dat hopelijke een 
vervolg krijgt met interessante on- 
derwerpen waaraan in deze tijd zo- 
veel behoefte is, zeker voor de wat 
oudere aan huis gebonden inwoners.
De inwoners van Heemstede wordt 
gevraagd wat zij graag online zou- 
den willen volgen. 

Plein1 bruist steeds meer van de activiteiten

Een belletje of mailtje naar Caroline 
doet de rest. Mocht u niet handig zijn 
met inloggen op een livestream, dan 
kan Plein1 helpen dit toch voor el- 
kaar te krijgen. Caroline is bereikbaar 
op 023-5485619 of per e-mail op 
C.Kloppenburg@Heemstede.nl.

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?

Livestream koken op Plein1. Foto’s: Eric van Westerloo.

Sociaal werker Willie Chermin en vrijwilliger Gerard Olijerhoek. Foto: aangeleverd door WIJ Heemstede.

Senioren kunnen met een gerust gevoel naar vaccinatie-
locaties vervoerd worden door vrijwilligers WIJ Heemstede
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Heemstede/Regio - BOVAG, de 
brancheorganisatie van onder meer 
fiets-, auto- en caravanbedrijven, 
vindt ‘winkelen op afspraak’ een 
verstandige en werkbare eerste stap 
op weg naar volledige heropening 
van de retail.  

Han ten Broeke, algemeen voor-
zitter BOVAG: “We hebben alle begrip 
voor de voorzichtigheid die het 
kabinet ten toon spreidt, we zitten 
nu eenmaal in een moeilijk te beteu-
gelen pandemie. De impact op 
ondernemers en consumenten van 
de lock-down is echter groot. Wat 
ons betreft moet het mogelijk 
worden om op afspraak in de show-
room bijvoorbeeld een fiets of cara- 
van uit te zoeken. Dat hoeft geen 
impact te hebben op verspreiding 
van het virus, mits alle veiligheids-
maatregelen, zoals triage (uitvraag 
gezondheid), afstand en hygiëne in 
acht worden genomen. Dit kan een 
verstandige eerste stap zijn om 
ondernemers en hun klanten soelaas 
te bieden.” 

Drempel 
Kopen en afleveren van bijvoorbeeld 
een auto, motor, fiets, caravan of 
camper op afspraak is momenteel 
problematisch. Het kiezen van zo’n 
vervoermiddel - vaak een hele forse 
uitgave - is maatwerk en moet zorg-
vuldig gebeuren. BOVAG ziet nu de 
nodige terughoudendheid bij klan-
ten omdat online, op afstand kopen 
voor veel klanten een nauwelijks te 
nemen drempel opwerpt. Goed 
advies en goede voorlichting zijn 
cruciaal bij de keuze van een ver- 

BOVAG: Winkelen op afspraak verstandige eerste stap

voermiddel. En dat kan prima 1 op 1 
in een showroom of winkel. Op af- 
spraak, in een tevoren vastgesteld 
tijdvak.   

Evenzeer is de voorlichting bij afleve-
ring van bijvoorbeeld een auto van 
groot belang. Zeker bij moderne 

auto’s die vol zitten met rijhulp-
ondersteuningssystemen (ADAS), 
waar lang niet iedere klant al mee 
vertrouwd is. Of denk aan klanten die 
voor het eerst elektrisch gaan rijden. 
Ook dat vergt de nodige uitleg van 
de verkoper. Dat gaat nu allemaal 
gemankeerd en met horten en 

stoten. En dat is niet goed voor de 
verkeersveiligheid en niet goed voor 
de bedrijfszekerheid van de vervoer- 
middelen. 

Routekaart 
BOVAG ontwikkelde daarom een 
routekaart voor een verstandige, 

stapsgewijze heropening van de 
diverse deelbranches die BOVAG 
vertegenwoordigt. Die routekaart is 
gedeeld en besproken met de rele-
vante ministeries, VNO/NCW en MKB 
Nederland.

Bron: BOVAG.

Heemstede/Regio - De branchever-
enigingen Vereniging Bloemist 
Winkeliers (VBW) en Tuinbranche 
Nederland verzoeken, samen met de 
andere Nederlandse sierteeltpart-
ners, het kabinet dringend tot een 
complete heropening van de winkels 
en daarmee het afschaffen van deze 
gedwongen ‘Krokusvakantie voor 
ondernemers en medewerkers. VBW 
en Tuinbranche Nederland zijn van 
mening dat een heropening van de 

bloemisten, tuincentra en overige 
groendetailhandel onder strikte 
voorwaarden verantwoord mogelijk 
is. Hierdoor kunnen consumenten 
weer meer en echt genieten van de 
aanwezigheid van bloemen, planten 
en bloembollen, en kan iedereen 
weer een goede en noodzakelijke 
dosis Vitamine G(roen) krijgen.

Kabinet en de fracties in Tweede 
Kamer hebben ‘dinsdag 23 februari 

namens de sector allemaal een voor-
jaarsierteelt-verrassing aangeboden 
gekregen. 

Bloemen, planten, bloembollen en 
overige sierteeltproducten hebben 
een belangrijke functie, zij zijn in 
staat om de boodschap over te 
brengen die anders graag persoonlijk 
was verteld. Daarnaast bieden plan- 
ten voor buiten perspectief om veilig 
in de eigen tuin aan de slag te 

kunnen. Lekker buiten, actief bezig 
zijn en bovendien goed voor de 
biodiversiteit. Bovendien zijn 
bloemen en planten versproducten, 
die een houdbaarheidsdatum 
kennen. Als deze planten geen afzet 
vinden, moeten ze weggegooid 
worden.

Bloemen, planten, bloembollen en 
overige sierteeltproducten zijn 
daarmee essentiële producten in de 

huidige samenleving.Zeker in deze 
voorjaarsperiode, waarin bewegings-
vrijheid beperkt is, thuiswerken de 
norm, persoonlijke contacten eigen-
lijk niet mogelijk zijn en we juist 
veilig in de eigen tuin kunnen 
werken. En als we in onze eigen tuin 
zijn, ontlasten we bossen, stranden 
en parken. Kortom, we hebben allen 
extra Vitamine G(roen) in de vorm 
van mooie en sprekende bloemen en 
planten nodig. 

Bloemisten en tuincentra dringen aan op heropening

De voorgestelde routekaart van Bovag. Beeld: aangeleverd.
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Corona dwingt tot creativiteit in  
uitvaartzorg; het wordt een stuk intiemer  
en er ontstaan nieuwe rituelen
De dood is onlosmakelijk verbonden aan het leven 
en houdt geen rekening met maatschappelijk aan-
zien of status. Voor de dood is iedereen gelijk. 

Het gaat erom dat iedereen dát afscheid krijgt, dat 
hem of haar recht doet. 
“Ik zorg dat het afscheid bijzonder wordt en past bij 
de overledene én de nabestaanden. Ik fungeer als 
houvast en heb oog voor alle betrokkenen. Bij een 
bezoek aan de nabestaanden voel ik meteen bij 
binnenkomst wat mijn rol kan zijn. Alle puzzelstukjes 
bijeenbrengen, bescheiden en op gepaste afstand 
blijven, aanwezig zonder zichtbaar te zijn. Zo facili-
teer ik het proces na een overlijden tot aan de dag 
van het afscheid. Maar óók daarna ben ik beschik-
baar voor zorg en vragen.”, aldus Yvonne Reichrath. 

In deze coronatijd wordt veel ‘digitaal’ besproken. 
Het persoonlijke contact is belangrijk voor Yvonne om 
haar werk goed te kunnen doen; en daarbij is zij er 
graag voor de mensen. 

“Tijdens de eerste coronagolf hadden we géén idee 
wat ons te wachten stond. Verpleeghuizen gingen 
plots dicht, samenkomsten werden beperkt en men-
sen konden niet altijd meer bij het afscheid zijn; het 
leidde tot angst, woede en onbegrip.” Een ongeloof-
lijk ingewikkelde periode brak aan toen de horeca 
dicht moest. Hierdoor konden condoleances niet 
meer plaatsvinden. Families moesten opeens kiezen 
wie ze wel of niet op een uitvaart wilden uitnodigen. 
“Je voelde de opstandigheid op de voorgrond en de 
emoties op de achtergrond.” 

Het was zaak om met creativiteit te zoeken naar 
mogelijkheden binnen de grenzen van het toelaat-
bare. Denk bijvoorbeeld aan een ‘borrel-to-go’ op de 
begraafplaats om samen het leven te vieren en de 
dierbare te herdenken, walk-by condondoleances én 
livestream. 

“Het in goede banen leiden van 
de plechtigheid met de huidige 
beperkingen voelt tegennatuurlijk 
en blijft ingewikkeld.” Gaandeweg 
merkte Yvonne wel dat mensen 
makkelijker accepteerden dat 
uitvaarten intiemer en kleiner 
werden en het zelfs ook gingen 
waarderen.  De erehaag kennen 
we al, maar is nu een vaak voor-
bijkomend verzoek. Hierbij rijdt de 
rouwstaatsie door de straat van de 
overledene om de achterblijvers 
de kans te bieden afscheid te 
nemen. Losse bloemen worden 
op de rouwauto gelegd. Het eer-
betoon aan de overledene om 
de vlag halfstok te hangen heeft 
Yvonne nog nooit zo vaak meege-

maakt als in deze periode. 

“In alle stilte wordt zo een moment van onschat-
bare waarde gecreëerd.” Daarnaast wordt er veel 
meer geschreven. Belangstellenden die niet bij het 
afscheid aanwezig kunnen zijn, schrijven brieven met 
herinneringen en verhalen. De onuitgesproken woor-
den op de uitvaart zelf worden nu vervangen door 
tastbare herinneringen gekoesterd door de nabe-
staanden.

“Afscheid nemen is niet loslaten, maar een andere 
wijze van vasthouden”. Tijdens een afscheidscere-
monie wordt de basis gelegd verhalen te delen en 
het is belangrijk verhalen te blijven delen, grote of 
kleine verhalen. “Het lichaam wordt losgelaten maar 
alle mooie verhalen neem je met je mee.” 

Elke cultuur kent een andere omgang met de dood. 
De diversiteit is fascinerend en dwingt eigen 
opvattingen bij te stellen en open te staan voor 
andere gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een 
Creools-Surinaamse uitvaart, waarbij geloof hand in 
hand gaat met verdriet én blijdschap of de 
gezamenlijkheid tijdens een begrafenis in 
Moslim-traditie waarbij het graf door alle mannen 
samen wordt dicht geschept. Zo gelden bij elke 
cultuur andere rituelen met andere betekenissen. 

Een uitvaart is een kruispunt in een mensenleven en 
een goed verloop ervan is belangrijk voor het verdere 
verwerkingsproces. Het is niet het eindpunt, maar het 
begin om het leven in de toekomst weer te kunnen 
omarmen.  

Tenslotte vraagt deze tijd om flexibiliteit en solidari-
teit! “Wat is er mooier dan er voor elkaar te zijn, juist 
op de momenten dat je medemens het moeilijk 
heeft. Voor mij is het belangrijk dat we goed op 
elkaar letten, nu meer dan ooit!”



In alle rust regelen 
we het afscheid: 
wij luisteren, en 
denken mee, bieden 
mogelijkheden en 
structuur, begeleiden 
en organiseren. 
Alles met veel tijd 
en aandacht.

Samen maken we 
er een mooie, 
gedenkwaardige 
dag van.

Meer informatie of uw wensen 
alvast doornemen? Dat kan in een 
persoonlijk gesprek, vrijblijvend.

Florien Bausch

uitvaartbegeleiding  
en ‘afscheid bij leven’  
in regio Kennemerland
06 28 157 217 
florien@bausch-schultz.nl

      dag en nacht bereikbaar

Ernestine Schultz van Haegen 
(regio ‘t Gooi) en Florien Bausch
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Waarom is Nabestaanden Ontzorgd een 
belangrijke voordelige aanvulling bij het 
afhandelen van een nalatenschap?

Uit gesprekken met nabestaanden blijkt dat zij 
bijna altijd geconfronteerd worden met verschil-
lende problemen bij de afhandeling van een 
nalatenschap. Een dierbare overlijdt. Er komt 
heel veel op de nabestaanden af en dat stopt 
niet na de uitvaart. Dan moeten er opeens al-
lerlei zaken geregeld worden en ontstaan er ook 
veel vragen.
Soms gaat het om relatief eenvoudige zaken 
zoals het omzetten van een mobiele telefoon 
of het beëindigen van een lidmaatschap, maar 
ook complexere zaken komen aan de orde. 
Moet ik de erfenis (benefi ciair) aanvaarden 
of verwerpen? Is een verklaring van erfrecht 
noodzakelijk? Moet er een boedelbeschrijving 
gemaakt worden? Hoe doe ik aangifte erfbelas-
ting?
Daarnaast wil je bij de afhandeling van de erfe-
nis ook liever geen onenigheid binnen de fa-
milie. Is er een testament of codicil? Wie kan dit 
deskundig en onafhankelijk begeleiden?

Nabestaanden Ontzorgd biedt een totaaloplos-
sing aan voor het afhandelen van de gehele 
administratieve rompslomp na overlijden. Via 
een uniek systeem van i-executeur kunnen we 
op een effi ciënte en kostenbesparende manier 

alle zaken op een deskundige manier netjes van 
A-Z afhandelen.
Wij handelen niet alleen de papieren adminis-
tratie af zoals het omzetten of beëindigen van 
abonnementen en verzekeringen, maar helpen 
ook bij het op orde brengen van de nieuw ont-
stane fi nanciële situatie en het afhandelen van 
de digitale nalatenschap: staan er nog foto’s en 
fi lmpjes in de cloud en moeten accounts van 
Facebook, PayPal of e-mail worden opgezegd? 
Om dit allemaal in goede banen te leiden werkt 
Nabestaanden Ontzorgd systematisch met hel-
dere overzichten voor alle betrokken nabestaan-
den. Niet met een uurtarief, maar wel tegen een 
vooraf vastgestelde voordelige projectprijs.

Zo kunt u zonder administratieve zorgen weer 
verder met het verwerken van uw verlies.
Voor een korte introductie zie het animatiefi lmpje 
op www.nabestaandenontzorgd.nl

Als uitvaartbegeleiders horen wij vaak: 
“Had zij die mooie woorden zelf nog 
maar gehoord. Of: hij had moeten zien 
hoeveel mensen er om hem gaven.”
Dit bracht ons tot het initiatief om cliën-
ten in staat te stellen afscheid te nemen 
van familie en vrienden terwijl ze elkaar 
nog in de ogen kunnen kijken. 

SPEECHES AAN JOU, NIET OVER JOU
Er is toch niets mooiers dan nog eens 
terug te kijken op je leven, samen met 
de mensen die daar deel van uitmaak-
ten. En door al die verhalen te beseffen 
hoe goed je leven was!
Bovendien kun je zelf ook nog eens zeggen hoe belangrijk iedereen 
voor jóú is geweest.

AFSCHEID BIJ LEVEN EEN ZEGEN
De dood en ook doodgaan zelf, het wordt meer bespreekbaar. 
Steeds meer mensen nemen de regie over hun uitvaart in eigen 
hand. Ze overleggen zelf met ons wat ze willen qua sfeer, locatie, 
sprekers. Daar is dit idee uit voortgevloeid. Waarom zou je het jezelf 
niet gunnen erbij te zijn? 
Afscheid nemen bij leven is een zegen voor de persoon zelf, maar 
ook voor de nabestaanden die hun dierbare zien genieten.

De vorm kan net als een uitvaart groots of intiem zijn. Als een on-
dernemer groots geleefd heeft en hij wil in de tuin lange tafels met 
Italiaans eten om hem heen, dan regelen we dat. Ook al kan hij zélf 
zijn bed niet meer uit.

Bausch&Schultz uitvaarten
Afscheid bij dood én leven
website: www.bausch-schultz.nl

Afscheid nemen bij leven, een 
nieuwe dienstverlening

EEN MOOI AFSCHEID...
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Elk seizoen kent een eigen schoon-
heid. Ook in ons gedenkpark, waar 
de natuur mee verandert en geen 
dag hetzelfde is. Een sprookjes-
achtig sneeuwlandschap of 
kleurige voorjaarsbloemen; het 
park is bijzonder op elk moment.

Verzorgde plek
Het aankleden van een graf 
met bloemen en planten is al 
eeuwen een troostrijke traditie. 
Wij kunnen samen met u 
een gedenkplek inrichten, 
beplanting aanleggen en ook 

het onderhoud verzorgen, maar 
natuurlijk kunt u het ook zelf doen.

Alles is bespreekbaar. Wij 
vertellen u graag meer over 
monumenten, gedenkplekken 
en beplanting.

EEN PRACHTIGE LOCATIE 
OM TE GEDENKEN

Westerveld is een uniek gedenkpark. 
Natuur en monumenten wisselen 
elkaar af en vormen een prachtig 
decor voor elke gedenkplek. Wist 
u dat u altijd zelf een plek kunt 
uitkiezen? Een plek die past bij u en 
uw dierbare, een plek die goed voelt.

BEGRAAFPLAATS 
& CREMATORIUM
WESTERVELD

Duin en Kruidbergerweg 2-6
1985 HG Driehuis
P  Postbus 45  
     1970 AA IJmuiden
T  0255 - 514843  
E  info@bc-westerveld.nl 
www.bc-westerveld.nl

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Veelzijdig 
Westerveld

,,Westerveld hoort bij de mooiste gedenkparken van 
Nederland”, vertelt Carla Bosua, directeur van Begraaf-
plaats & Crematorium Westerveld. ,,De historie is terug te 
vinden in het hele park, met achter elk monument een 
eigen verhaal. Maar er is meer dan historie, want Wes-
terveld is natuurlijk geen museum. Ook moderne graven 
vinden hun plek, net als allerlei verschillende urnen en 
urnenmonumenten. Eigenlijk is alles mogelijk; we moedi-
gen mensen juist aan om te kiezen voor een persoonlijk 
monument, iets dat bij ze past. Want dat is uiteindelijk het 
belangrijkste; de gedenkplek moet een eigen plek zijn, 
een plek die goed voelt om te bezoeken. Voor naasten, 
familie en vrienden.”

Inspiratielaan
Carla Bosua: ,,Wanneer wij met familie door het ge-
denkpark wandelen krijgen zij vaak al een idee wat er 
allemaal mogelijk is en waar hun voorkeur naar uitgaat. 
Een klein deel van het gedenkpark, onze inspiratielaan, 
is zelfs ingericht met talloze voorbeelden van gedenk-
tekens, maar ook met beplanting. Medewerkers geven 
advies over monumenten en beplanting aangezien niet 
alle beplanting overal kan. De inspiratielaan laat zien dat 
er heel veel mogelijk is, en kan helpen om tot een eigen 
keuze te komen”.

Meer informatie
Westerveld biedt alle ruimte voor ongekende mogelijk-
heden. Persoonlijke wensen, op welke manier dan ook, 
staan altijd voorop. 
Kijk voor meer informatie op www.bc-westerveld.nl of 
bezoek de facebookpagina van Westerveld.

‘We moedigen mensen juist aan om te kiezen voor een 
persoonlijk monument, iets dat bij ze past.’
 Foto’s: aangeleverd

Driehuis - Alle soorten bomen en planten in een glooi-
end duinlandschap. Prachtige monumenten, omringd 
door rust en stilte. Voor velen is Westerveld een bijzon-
dere plek om te gedenken.
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Afscheidshuis Bloemendaal
Niet iedereen vindt het prettig om 
de overledene thuis op te baren, of 
heeft daar ruimte voor. Het Afscheids-
huis biedt hierin een oplossing.
De familiekamer heeft de sfeer van 
een huiskamer. U krijgt een sleutel 
zodat u daar naar toe kunt wanneer 
u dat zelf het best uitkomt en zo vaak 
als u wilt. Soms om even alleen te zijn 

en tot rust te komen of juist wanneer 
u samen met familie of vrienden af-
scheid wilt nemen.
Het Afscheidshuis stelt nabestaan-
den in de gelegenheid op intieme, 
respectvolle en persoonlijke wijze af-
scheid te nemen van een overleden 
dierbare.

AFSCHEID NEMEN IN HUISELIJKE SFEER.

Het afscheidshuis aan de Bergweg 60 in Bloemendaal 
heeft een sfeervolle en huiselijke uitstraling die na-
bestaanden in een moeilijke tijd toch een gevoel van 
warmte zal geven. Niet iedereen vindt het prettig om de 
overledene thuis op te baren, of heeft daar ruimte voor. 
Het Afscheidshuis biedt hierin een oplossing.

De familie kan eigen spulletjes neerzetten en krijgt ook 
de sleutel van het huis. Zo kunnen de nabestaanden bij 
hun dierbare zijn wanneer ze dat willen. Het Afscheidshuis 
stelt nabestaanden in de gelegenheid op intieme, 
respectvolle en persoonlijke wijze afscheid te nemen van 
een overleden dierbare.

U kunt vrijblijvend het afscheidshuis aan Bergweg 60 te 
Bloemendaal komen bekijken. Om er zeker van te zijn 
dat er voldoende tijd voor u is, willen we u vragen om 
hiervoor een afspraak te maken.

Bergweg 60 
Bloemendaal 
06.46223155 
info@afscheidshuisbloemendaal.nl 
www. afscheidshuisbloemendaal.nl

ADV Het Afscheidshuis 89,5 x 273 .indd   1 31-01-19   16:07
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Joke bres via rodi

Als ik deze column schrijf ben ik een 
paar dagen in Friesland, midden in de 
natuur. Weg van de drukte in Haarlem, 
probeer ik even los te komen van de 
hectische tijd die achter ons ligt. Een 
tijd waarin we veel families hebben 
bijgestaan in het afscheid nemen van 
een dierbare. Onder verschillende 
omstandigheden, maar altijd gepaard 
gaande met veel emoties. Verdriet, 
onbegrip, boosheid, dankbaarheid, 

soms opluchting...het komt allemaal 
voorbij. 

En als je dan, zoals ik nu, een paar 
dagen in de natuur bent en tot rust 
komt, dan besef je dat het werk dat 
we doen niet alledaags is. Dat we iets 
doen wat er echt toe doet, namelijk 
mensen in rouw helpen te begrijpen 
wat er met hen gebeurt...
Hoe anders was het vroeger, toen 
de dood vooral iets was wat zich 
achter de gesloten deuren en 
luiken van een zogenaamd sterfhuis 
afspeelde. Toen met name kinderen 
werden beschermd tegen het grote 
donkere verdriet door ze ver weg te 
houden van degene die het onheil 
overkwam...en toen er vooral niet 
gesproken werd over emoties, laat 
staan over de dood!

Inmiddels weten we dat het goed 
is te praten over de dood en over 

de emoties die daarbij om de hoek 
komen kijken. Dat het troostend werkt 
om herinneringen aan de overledene 
op te halen, en dat families het over 
het algemeen juist heel fijn vinden 
als we hun dierbare gedenken met 
een lach en een traan... Onze armen 
kunnen we even niet om iemands 
schouder leggen, maar onze stem 
en onze oren stellen we graag 
beschikbaar... met liefde!

Als ik door de rust van het Drents-
Friese Wold mijn weg vervolg, 
genietend van de eerste mooie 
voorjaarsdagen van het jaar, besef ik 
dat ik het mooiste vak van de wereld 
heb...

Blijf voorzichtig, heb het goed.

Audrey Peper en John Bres
Monuta Uitvaartzorg in Haarlem e.o.

Rust nemen, en weer doorgaan…

John Bres is gepassioneerd 

uitvaartondernemer en verzorgt, 

samen met zijn collega Audrey 

Peper, namens Monuta uitvaarten in 

Haarlem, Heemstede en omstreken. 

Meer weten? Kijk dan eens op: 

www.monutajohnbres.nl
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Elk seizoen kent een eigen schoon-
heid. Ook in ons gedenkpark, waar 
de natuur mee verandert en geen 
dag hetzelfde is. Een sprookjes-
achtig sneeuwlandschap of 
kleurige voorjaarsbloemen; het 
park is bijzonder op elk moment.

Verzorgde plek
Het aankleden van een graf 
met bloemen en planten is al 
eeuwen een troostrijke traditie. 
Wij kunnen samen met u 
een gedenkplek inrichten, 
beplanting aanleggen en ook 

het onderhoud verzorgen, maar 
natuurlijk kunt u het ook zelf doen.

Alles is bespreekbaar. Wij 
vertellen u graag meer over 
monumenten, gedenkplekken 
en beplanting.

EEN PRACHTIGE LOCATIE 
OM TE GEDENKEN

Westerveld is een uniek gedenkpark. 
Natuur en monumenten wisselen 
elkaar af en vormen een prachtig 
decor voor elke gedenkplek. Wist 
u dat u altijd zelf een plek kunt 
uitkiezen? Een plek die past bij u en 
uw dierbare, een plek die goed voelt.

BEGRAAFPLAATS 
& CREMATORIUM
WESTERVELD

Duin en Kruidbergerweg 2-6
1985 HG Driehuis
P  Postbus 45  
     1970 AA IJmuiden
T  0255 - 514843  
E  info@bc-westerveld.nl 
www.bc-westerveld.nl
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Veelzijdig 
Westerveld

,,Westerveld hoort bij de mooiste gedenkparken van 
Nederland”, vertelt Carla Bosua, directeur van Begraaf-
plaats & Crematorium Westerveld. ,,De historie is terug te 
vinden in het hele park, met achter elk monument een 
eigen verhaal. Maar er is meer dan historie, want Wes-
terveld is natuurlijk geen museum. Ook moderne graven 
vinden hun plek, net als allerlei verschillende urnen en 
urnenmonumenten. Eigenlijk is alles mogelijk; we moedi-
gen mensen juist aan om te kiezen voor een persoonlijk 
monument, iets dat bij ze past. Want dat is uiteindelijk het 
belangrijkste; de gedenkplek moet een eigen plek zijn, 
een plek die goed voelt om te bezoeken. Voor naasten, 
familie en vrienden.”

Inspiratielaan
Carla Bosua: ,,Wanneer wij met familie door het ge-
denkpark wandelen krijgen zij vaak al een idee wat er 
allemaal mogelijk is en waar hun voorkeur naar uitgaat. 
Een klein deel van het gedenkpark, onze inspiratielaan, 
is zelfs ingericht met talloze voorbeelden van gedenk-
tekens, maar ook met beplanting. Medewerkers geven 
advies over monumenten en beplanting aangezien niet 
alle beplanting overal kan. De inspiratielaan laat zien dat 
er heel veel mogelijk is, en kan helpen om tot een eigen 
keuze te komen”.

Meer informatie
Westerveld biedt alle ruimte voor ongekende mogelijk-
heden. Persoonlijke wensen, op welke manier dan ook, 
staan altijd voorop. 
Kijk voor meer informatie op www.bc-westerveld.nl of 
bezoek de facebookpagina van Westerveld.

‘We moedigen mensen juist aan om te kiezen voor een 
persoonlijk monument, iets dat bij ze past.’
 Foto’s: aangeleverd

Driehuis - Alle soorten bomen en planten in een glooi-
end duinlandschap. Prachtige monumenten, omringd 
door rust en stilte. Voor velen is Westerveld een bijzon-
dere plek om te gedenken.
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Samen naar een waardig afscheid..

Ruud Kerkhoff  Uitvaartzorg
Alweer 15 jaar dichtbij
Voor een betaalbare uitvaart..

Uitvaartzorg Jessica IJzer: “De 
achterkant van rouw is liefde”
Bloemendaal - Uitvaartzorg Jessica IJzer bestaat nu ruim tien jaar. Het be-
drijf heeft zich ontwikkeld van ‘eenpitter’ tot een gerenommeerde uitvaart-
ondernemer in de regio Kennemerland. 

Genoemde regio is het werkgebied voor Uitvaartzorg Jessica IJzer, hoewel het 
bedrijf ook uitvaarten buiten de regio verzorgt. Oprichter Jessica IJzer is gebo-
ren in Haarlem en opgegroeid in Overveen. Deze omgeving is haar dierbaar, 
en ze is er goed bekend met de mensen en wensen. Ze begon op een zol-
der in Overveen en tegenwoordig is de uitvalsbasis het huiselijke kantoor in de 
Bloemendaalse Hofstede Sparrenheuvel. 
 
“Na een opleiding uitvaartverzorging heb ik bij twee grote landelijke uitvaartor-
ganisaties gewerkt, maar in deze kleine setting komt mijn eigen aanpak beter 
tot z›n recht. De achterkant van rouw is liefde, zei Bert Hellinger, grondlegger 
van de familieopstellingen, eens. Die uitspraak is uit mijn hart gegrepen. Het 
is erg mooi als je de liefde voor de overledene naar boven kunt brengen en 
dat op een goede manier tot uiting kunt laten komen.” De combinatie van 
oprechte emoties en de praktische en zakelijke kant maken uitvaartverzorging 
tot een prachtig vak, vindt ze. “Als iemand is overleden, staat de ziel van de 
nabestaanden open. Zij kunnen dan op maar één manier communiceren: 
puur en oprecht. Ik vind het heel bijzonder dat wij daarin mogen meedelen.”
 
Meer informatie: www.uitvaartzorgijzer.nl

Team Patty Duijn

Vragen?  Een overlijden melden?  06 300 93 482
  info@pattyduijn.nl   |   www.pattyduijn.nl   |

 Begeleiding bij leven en afscheid
● Specialist in luisteren en vertalen van wensen
● Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
● Expert in gespreksvoering terminale situaties
● Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

Lisette Mayke Natasja Evelyne Patty

Ineke Smit uitvaartverzorging 
Liefdevol en betrokken
Wist u dat…

• Wij 24 uur bereikbaar zijn op tele-
foonnummer 06-54661799.

• Nooit op de voorgrond staan, 
maar aanwezig zijn waar nodig. 

• Wij een prachtig mooi afscheids-
huisje hebben aan de Zomer-
kade 161 in Haarlem.

• Wij prachtige en sfeervolle af-
scheidskamers hebben in de 
Oosterkerk in Haarlem.

• Wij prachtige en sfeervolle af-
scheidskamers hebben op de 
Oostenrijklaan in Haarlem.

• U 24 uur per dag terecht kunt in 
onze afscheidskamers met een 
eigen sleutel. 

• U op deze manier de mogelijk-
heid heeft om in een rustige 
en huiselijke omgeving op res-
pectvolle en persoonlijke manier 
afscheid te nemen van uw dier-
bare. 

• U als familie de rouwwagen zelf 
mag rijden.

• Wij uitvaarten verzorgen in cre-
matorium Haarlem, Sterrenheuvel 

en Westerveld.

• Wij ook uitvaarten op alternatieve 
locaties verzorgen.

• Wij geen opslag rekenen op de 
producten.

• Ons team bestaat uit ervaren 
vrouwelijke uitvaartbegeleidsters.

• Wij uw uitvaart kunnen verzorgen, 
hoe u ook verzekerd bent.

• Wij altijd rekening houden met 
uw budget.

• Wij gespecialiseerd zijn in de 
omgang met dementerende 
mensen.

• Wij kosteloze voorgesprekken ver-
zorgen.

Groet van Ineke Smit en haar team.
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liefdevol & betrokken
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Wat gaat de tijd toch snel: 
opeens is het alweer 10 
jaar geleden dat ik op de 
fiets naar de Kamer van 
Koophandel ging om de 
zelfstandige uitvaartonder-
neming Uitvaartverzorging 
Erika in te schrijven. 
De kernwaarden die ik 
toen voor ogen had 
waren: rust, persoonlijke 
aandacht, professionaliteit, 
respect, liefde en 
vertrouwen. Het feit dat je 
de uitvaart niet meer over 
kunt doen, betekent dat wij 
een bijzondere verant-
woordelijkheid hebben. 
Het was een droom van 
mij om samen met een 
eigen team met hetzelfde 
doel voor ogen te mogen 
werken, te weten: de 
uitvaart die de familie 
wenst vanuit onze kern-
waarden te organiseren.
Het is nog steeds een 
bijzonder besef dat er 
zoveel valt te leren over 
het leven rondom de 
dood.  Prachtig zijn dan 
ook de lessen die zich 
aandienen. Door de hele 
nieuwe situatie waarin we 
het afgelopen jaar 

moesten werken, is er een 
vraag ontstaan om ‘out-of-
the box’ te denken en ik 
denk dat we daar in de 
uitvaartbranche goed in 
zijn geslaagd. 
Hele creatieve uitingen zijn 
er ontstaan om toch 
betrokkenheid en mede-
leven te kunnen tonen. 
Er is een nieuwe dimensie 
gekomen en dat heeft 
iedereen doen realiseren 
dat kleine uitvaarten heel 
betekenisvol kunnen zijn en 
niet onder doen voor grote 
uitvaarten. Oprechte 
betrokkenheid en intimiteit 
boven kwantiteit. Bewust 
nadenken over wat moge-
lijk is en dan kiezen wat 
hierbij past. Ook het 
omgaan met het verdriet 
dat het niet zo kon gaan 
als je graag had gewild, is 
vaak aan de orde 
geweest. 
Nu, terugkijkend, realiseer 
ik mij dat het is gelukt om 
vanuit de kernwaarden te 
werken. Ieder van ons 
ervaren team heeft zijn 
eigen inbreng en dat 
zorgt voor een compleet 
geheel. Maar het succes 

zou niet kunnen bestaan 
zonder onze ambassa-
deurs, de families die 
tevreden zijn en 
Uitvaartverzorging Erika 
aanbevelen. 
Deze families ben ik zeer 
dankbaar. 
In de toekomst zijn wij er 
nog steeds voor u: als 
ervaren gesprekspartner bij 
het bespreken van een 
toekomstige uitvaart, bij 
het begeleiden/verzorgen 
van de gehele uitvaart, en 
ná de uitvaart als er nog 
behoefte is aan nazorg. 

Erika

EEN MOOI AFSCHEID...

Elk seizoen kent een eigen schoon-
heid. Ook in ons gedenkpark, waar 
de natuur mee verandert en geen 
dag hetzelfde is. Een sprookjes-
achtig sneeuwlandschap of 
kleurige voorjaarsbloemen; het 
park is bijzonder op elk moment.

Verzorgde plek
Het aankleden van een graf 
met bloemen en planten is al 
eeuwen een troostrijke traditie. 
Wij kunnen samen met u 
een gedenkplek inrichten, 
beplanting aanleggen en ook 

het onderhoud verzorgen, maar 
natuurlijk kunt u het ook zelf doen.

Alles is bespreekbaar. Wij 
vertellen u graag meer over 
monumenten, gedenkplekken 
en beplanting.

EEN PRACHTIGE LOCATIE 
OM TE GEDENKEN

Westerveld is een uniek gedenkpark. 
Natuur en monumenten wisselen 
elkaar af en vormen een prachtig 
decor voor elke gedenkplek. Wist 
u dat u altijd zelf een plek kunt 
uitkiezen? Een plek die past bij u en 
uw dierbare, een plek die goed voelt.

BEGRAAFPLAATS 
& CREMATORIUM
WESTERVELD

Duin en Kruidbergerweg 2-6
1985 HG Driehuis
P  Postbus 45  
     1970 AA IJmuiden
T  0255 - 514843  
E  info@bc-westerveld.nl 
www.bc-westerveld.nl

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Veelzijdig 
Westerveld

,,Westerveld hoort bij de mooiste gedenkparken van 
Nederland”, vertelt Carla Bosua, directeur van Begraaf-
plaats & Crematorium Westerveld. ,,De historie is terug te 
vinden in het hele park, met achter elk monument een 
eigen verhaal. Maar er is meer dan historie, want Wes-
terveld is natuurlijk geen museum. Ook moderne graven 
vinden hun plek, net als allerlei verschillende urnen en 
urnenmonumenten. Eigenlijk is alles mogelijk; we moedi-
gen mensen juist aan om te kiezen voor een persoonlijk 
monument, iets dat bij ze past. Want dat is uiteindelijk het 
belangrijkste; de gedenkplek moet een eigen plek zijn, 
een plek die goed voelt om te bezoeken. Voor naasten, 
familie en vrienden.”

Inspiratielaan
Carla Bosua: ,,Wanneer wij met familie door het ge-
denkpark wandelen krijgen zij vaak al een idee wat er 
allemaal mogelijk is en waar hun voorkeur naar uitgaat. 
Een klein deel van het gedenkpark, onze inspiratielaan, 
is zelfs ingericht met talloze voorbeelden van gedenk-
tekens, maar ook met beplanting. Medewerkers geven 
advies over monumenten en beplanting aangezien niet 
alle beplanting overal kan. De inspiratielaan laat zien dat 
er heel veel mogelijk is, en kan helpen om tot een eigen 
keuze te komen”.

Meer informatie
Westerveld biedt alle ruimte voor ongekende mogelijk-
heden. Persoonlijke wensen, op welke manier dan ook, 
staan altijd voorop. 
Kijk voor meer informatie op www.bc-westerveld.nl of 
bezoek de facebookpagina van Westerveld.

‘We moedigen mensen juist aan om te kiezen voor een 
persoonlijk monument, iets dat bij ze past.’
 Foto’s: aangeleverd

Driehuis - Alle soorten bomen en planten in een glooi-
end duinlandschap. Prachtige monumenten, omringd 
door rust en stilte. Voor velen is Westerveld een bijzon-
dere plek om te gedenken.

Omdat ieder afscheid 
anders is. www.uitvaartverzorgingerika.nl

DAG & NACHT BEREIKBAAR
06 395 072 45 - mail@uverika.nl

 Juist in deze uitzonderlijke tijden zijn wij er voor u.

Uitvaartverzorging Erika 10 jaar!

Uitvaart in coronatijd, 
wat zijn de regels?
De maatregelen rond het 
coronavirus worden steeds 
weer aangepast. Het is dus 
zaak om ook bij het organi-
seren van een uitvaart 
steeds de meest actuele 
informatie van de rijksover-
heid te raadplegen. 
Uitvaartbegeleiders zorgen 
er uiteraard voor dat ze 
steeds op de hoogte blijven 
van de geldende regels. 
Op 25 januari werd het 
maximum aantal bezoekers 
voor uitvaarten terugge-
bracht van honderd naar 
vijftig personen. Het perso-
neel van de uitvaartonder-
neming telt hierbij niet mee, 
ook geestelijke medewer-
kers , kinderen t/m 12 jaar 
en medewerkers van de 
begraafplaats of het 
crematorium worden niet 
meegerekend bij het 
bepalen van het aantal 
aanwezigen. Iedereen dient 
anderhalve meter afstand 
te houden en plaatsnemen 
op een vaste zitplaats. Ook 
moeten aanwezigen hun 
contactgegevens noteren, 
zodat bij een eventuele 
besmetting met het coro-
navirus een bron- en 

contactonderzoek kan 
plaatsvinden. Het is toege-
staan om voor en na de 
uitvaartplechtigheid eten en 
drinken aan te bieden. Ook 
hierbij geldt dat iedereen 
een vaste zitplaats moet 
hebben. Wanneer de 
condoleance niet in een 
uitvaartcentrum plaatsvindt, 
maar op een andere 
locatie, dan geldt daar een 
maximum van dertig 
bezoekers. Bovendien mag 
in dat geval geen eten en 
drinken worden geserveerd. 
Het dragen van een mond-
kapje is in alle publieke 
binnenruimtes verplicht, dus 
ook tijdens een uitvaart-
plechtigheid. Alleen als 
iemand een toespraak 
houdt, mag het mondkapje 
even af. Voorts geldt dat 
iemand met klachten die 
zouden kunnen duiden op 
corona  (koorts, verkoudheid 
of hoesten) de uitvaart niet 
mag bijwonen. Ook mensen 
die in quarantaine verblijven 
mogen uiteraard niet 
aanwezig zijn. Zij dienen de 
plechtigheid op afstand bij 
te wonen via een 
livestream. Wanneer 

iemand is overleden aan 
het COVID-19-virus mogen 
de nabestaanden uit voor-
zorg niet bij de laatste 
verzorging aanwezig zijn. De 
reden hiervoor is dat niet 
geheel duidelijk is of hier-
door een besmettingsrisico 
ontstaat. Het is ook in tijden 
van corona mogelijk om 
een Islamitische uitvaart 
met eeuwigdurende grafrust 
te organiseren, dit kan bij 
een aantal begraaf-
plaatsen in Nederland gere-
aliseerd worden. Een overle-
dene naar het buitenland 
vervoeren om daar te 
begraven is echter niet 
mogelijk. Indien hiertoe de 
nadrukkelijke wens bestaat, 
kunnen de nabestaanden 
ervoor kiezen om hiertoe 
een aanvraag in te dienen 
bij de gemeente. 
In dergelijke situaties kan de 
burgemeester toestemming 
verlenen om de uitvaart uit 
te stellen. Het lichaam van 
de overledene wordt dan 
gebalsemd en gekoeld, 
zodat het op een later 
moment alsnog naar het 
buitenland vervoerd kan 
worden.

Geen oversterfte meer
Het aantal sterfgevallen in Nederland ligt weer op het gemiddelde niveau. 
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
Wekelijks wordt bijgehouden hoeveel mensen in ons land overleden zijn en 
dat getal wordt vergeleken met het gemiddelde over meerdere jaren. 
Hierdoor kan worden vastgesteld in hoeverre er meer mensen overlijden dan 
gebruikelijk. In week 6 (de week van 8 tot en met 14 februari) overleden in 
Nederland naar schatting 3400 mensen. Dat aantal komt overeen met de 
verwachting op basis van historische cijfers. Het is voor het eerst sinds week 
39 van 2020 dat het sterftecijfer niet hoger ligt dan de berekende verwach-
ting. Voor de leeftijdsgroep 80+ geldt dat het aantal sterfgevallen lager ligt 
dan verwacht. Overigens wil dit alles niet zeggen dat er geen mensen meer 
aan het COVID-19-virus overlijden. In week 6 werden door het RIVM 293 over-
lijdens geteld die gerelateerd zijn aan COVID-19. Daarmee kan echter niet 
concreet worden gesteld dat het virus in de betreffende week verantwoorde-
lijk is geweest voor dit aantal sterfgevallen. Die conclusie valt gedurende de 
hele coronapandemie op geen enkel moment te trekken. omdat niet duide-
lijk is of patiënten wellicht ook zouden zijn overleden als ze niet met het 
COVID-19-virus besmet zouden zijn geweest. In veel gevallen is er immers 
sprake van een combinatie met andere aandoeningen.



Vanwege de huidige maat-
regelen vinden uitvaarten in 
besloten kring plaats. Het 
team van Brokking & 
Bokslag Uitvaartbegeleiding 
ervaart dat zo’n intiem 
afscheid ook een positieve 
kant heeft. De verwachting 
is dan ook dat na de coro-
natijd de behoefte aan 

uitvaarten in kleine kring zal 
blijven. Mede daarom 
hebben de begeleiders van 
Brokking & Bokslag een 
basis-uitvaartpakket 
samengesteld.
Uitvaartbegeleider Jennifer 
Hoes: “In coronatijd waar de 
uitvaart maar met een 
beperkt aantal mensen 

mogelijk is, ontdekten we 
dat sommige nabe-
staanden het prettig vinden 
het afscheid klein te 
houden. Er zijn families die 
het zwaar vinden om veel 
mensen op één dag te 
spreken, terwijl zij zelf over-
weldigd zijn door de situatie. 
Soms voelen ze zich 

Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding stelt 
basis-uitvaartpakket samen

Afscheid nemen in kleine kring Herenweg 92 Heemstede
Eksterlaan 104 Haarlem
Vergierdeweg 458 Haarlem
Tel. 023 - 531 02 38
Dag en nacht bereikbaar.
www.brokkingenbokslag.nl
info@brokkingenbokslag.nl

Als hecht team staan wij garant voor een uitvaart die bij u past.
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Onze vaste en freelance uitvaartbegeleidsters Afscheidshuis & kantoor:
Afscheidskamer Eksterlaan:

Afscheidskamer Sterrenheuvel:

EEN MOOI AFSCHEID...

Elk seizoen kent een eigen schoon-
heid. Ook in ons gedenkpark, waar 
de natuur mee verandert en geen 
dag hetzelfde is. Een sprookjes-
achtig sneeuwlandschap of 
kleurige voorjaarsbloemen; het 
park is bijzonder op elk moment.

Verzorgde plek
Het aankleden van een graf 
met bloemen en planten is al 
eeuwen een troostrijke traditie. 
Wij kunnen samen met u 
een gedenkplek inrichten, 
beplanting aanleggen en ook 

het onderhoud verzorgen, maar 
natuurlijk kunt u het ook zelf doen.

Alles is bespreekbaar. Wij 
vertellen u graag meer over 
monumenten, gedenkplekken 
en beplanting.

EEN PRACHTIGE LOCATIE 
OM TE GEDENKEN

Westerveld is een uniek gedenkpark. 
Natuur en monumenten wisselen 
elkaar af en vormen een prachtig 
decor voor elke gedenkplek. Wist 
u dat u altijd zelf een plek kunt 
uitkiezen? Een plek die past bij u en 
uw dierbare, een plek die goed voelt.

BEGRAAFPLAATS 
& CREMATORIUM
WESTERVELD

Duin en Kruidbergerweg 2-6
1985 HG Driehuis
P  Postbus 45  
     1970 AA IJmuiden
T  0255 - 514843  
E  info@bc-westerveld.nl 
www.bc-westerveld.nl

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Veelzijdig 
Westerveld

,,Westerveld hoort bij de mooiste gedenkparken van 
Nederland”, vertelt Carla Bosua, directeur van Begraaf-
plaats & Crematorium Westerveld. ,,De historie is terug te 
vinden in het hele park, met achter elk monument een 
eigen verhaal. Maar er is meer dan historie, want Wes-
terveld is natuurlijk geen museum. Ook moderne graven 
vinden hun plek, net als allerlei verschillende urnen en 
urnenmonumenten. Eigenlijk is alles mogelijk; we moedi-
gen mensen juist aan om te kiezen voor een persoonlijk 
monument, iets dat bij ze past. Want dat is uiteindelijk het 
belangrijkste; de gedenkplek moet een eigen plek zijn, 
een plek die goed voelt om te bezoeken. Voor naasten, 
familie en vrienden.”

Inspiratielaan
Carla Bosua: ,,Wanneer wij met familie door het ge-
denkpark wandelen krijgen zij vaak al een idee wat er 
allemaal mogelijk is en waar hun voorkeur naar uitgaat. 
Een klein deel van het gedenkpark, onze inspiratielaan, 
is zelfs ingericht met talloze voorbeelden van gedenk-
tekens, maar ook met beplanting. Medewerkers geven 
advies over monumenten en beplanting aangezien niet 
alle beplanting overal kan. De inspiratielaan laat zien dat 
er heel veel mogelijk is, en kan helpen om tot een eigen 
keuze te komen”.

Meer informatie
Westerveld biedt alle ruimte voor ongekende mogelijk-
heden. Persoonlijke wensen, op welke manier dan ook, 
staan altijd voorop. 
Kijk voor meer informatie op www.bc-westerveld.nl of 
bezoek de facebookpagina van Westerveld.

‘We moedigen mensen juist aan om te kiezen voor een 
persoonlijk monument, iets dat bij ze past.’
 Foto’s: aangeleverd

Driehuis - Alle soorten bomen en planten in een glooi-
end duinlandschap. Prachtige monumenten, omringd 
door rust en stilte. Voor velen is Westerveld een bijzon-
dere plek om te gedenken.Vandaag de dag wil men 

aan een uitvaart steeds 
vaker een persoonlijk 
karakter geven: zoals men 
was, zo is ook de uitvaart… 
Om dit te realiseren, is het 
voor nabestaanden erg 
belangrijk om van de 
wensen van hun dierbare 
op de hoogte te zijn. Is dit 
duidelijk, dan betekent dit 
voor de nabestaanden een 
zorg minder. 

Het team Dunweg merkt in 
de praktijk dat het maken 
van een wensenlijst (wilsbe-
schikking) duidelijkheid en 
gemoedsrust geeft. 

Vooral ook doordat, bij het 
in kaart brengen van de 
wensen met een van onze 
medewerkers, de bijbeho-
rende kosten worden 
beraamd. 
Men krijgt zo een redelijk 
goed beeld van wat de 
uitvaart zal gaan kosten. Is 
er geen verzekering voor 
afgesloten – of is dat niet de 
wens - dan kan ervoor 
worden gespaard of, voor-
deliger nog, is het mogelijk 
geld te storten in het 
Dunweg Depositofonds. 
Het opstellen van een wils-
beschikking is gratis en 
volledig vrijblijvend.

Een passend 
afscheid voor 
iedereen, ook nu

Ik ben opgegroeid als zoon van een be-
grafenisondernemer. Wij woonden mid-
den in het toen nog kleine dorp, Hoofd-
dorp. Ons huis was gevestigd aan de 
Tuinweg, in een uitvaartcentrum.

Wij werden best wel streng opgevoed. 
Want het was natuurlijk niet de bedoe-
ling dat wanneer iemand in ons uit-
vaartcentrum was, diegene ons hoorde 
lachen. Of dat er luid muziek werd afge-
speeld op onze slaapkamers. 

Om ‘in control’ te zijn, hadden mijn 
vader en moeder een noodknop. Deze 
noodknop bevond zich onder de bar. 
Op de bar stond een telefoontoestel. 
Als de telefoon ging en mijn vader niet 
kon opnemen op kantoor, dan riep mijn 
moeder eerst: “Jongens!” en drukte dan 
deze noodknop in. Vervolgens gingen 
in één klap de televisie en radio uit:  
“U spreekt met Dunweg’s Begrafenis en 

Crematie Associatie...” Ademloos luister-
den wij dan mee hoe onze moeder de 
telefoontjes zorgvuldig beantwoordde. 

Wij hadden echt een voorbeeldfunctie in 
het dorp. Mijn moeder mocht zelfs niet 
in een spijkerbroek het dorp in of bood-
schappen doen. Wat zouden de mensen 
daar wel niet van zeggen. Spelen in de 
tuin was voor ons een rustige bezig-
heid. Schreeuwen en gillen, dat kon niet 
naast het uitvaartcentrum.

Mijn vader vroeg mij destijds eens om 
een paar rouwbrieven te posten. Ik liep 
het dorp in en bij het busstation tegen-
over het Marktzicht stond een grote 
brievenbus. Daar kon ik alles in kwijt. 
Ik raakte aan de praat met een agent, 
mijnheer de Vries. Na een leuk gesprek 
zei hij: “Zou je het leuk vinden als ik jou 
met de politieauto naar huis breng?” 
Nou, als zevenjarig jongentje was dat 
natuurlijk een prachtig voorstel. Een 

Voorbeeldig

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

110 jaar Dunweg
• Dunweg.nl/historie-dunweg
• 023 - 563 35 44

jongensdroom kwam uit!
We stapten uit bij de voordeur van ons 
huis. Ik was trots, maar mijn moeder 
schrok zich rot. Ze was bang dat ik kat-
tenkwaad uitgehaald had en de familie 
te schande had gezet…

In de afgelopen maanden 
hebben we gemerkt dat, 
vanwege de vele wisse-
lende maatregelen rondom 
COVID-19, het nog belang-
rijker is om een uitvaart naar 
uw wens te organiseren. 

Graag helpen wij u daarbij 
en inspireren/informeren wij 

u over de vele mogelijk-
heden rondom een uitvaart. 
Want ondanks alle maatre-
gelen is heel veel wel 
mogelijk. 
Wel of geen livestream of 
online condoleren, wel of 
geen catering? Graag 
regelen wij een passend 
afscheid voor u.

Informatie?
Wilt u een afspraak maken 
voor een persoonlijk gesprek 
om uw wensen in kaart te 
brengen? Dit gesprek kan bij 
u thuis, maar ook bij 
Dunweg plaatsvinden. 
Neem contact met ons op 
via 023 – 563 35 44 of  
nfo@dunweg.nl.

verplicht veel mensen uit te 
nodigen, maar dat hoeft 
niet. Alleen met het gezin en 
enkele vrienden kan meer 
intimiteit bieden. Er is dan 
alle tijd en ruimte voor eigen 
verhalen en emoties.”
Het team van Brokking & 

Bokslag Uitvaartbegeleiding 
haakt hierop in met een 
basis-uitvaartpakket. 
Jennifer: “Het samenzijn 
vindt bij ons in het 
Afscheidshuis aan de 
Herenweg 92 in Heemstede 
plaats, waardoor het tarief 

beperkt blijft. Een prachtige 
locatie met een intieme 
sfeer. We hebben diverse 
kamers met een huiselijke 
sfeer en een ruime tuin waar 
we eventueel met vuur-
korven en fakkels buiten 
kunnen zijn.”

EEN MOOI AFSCHEID...

Elk seizoen kent een eigen schoon-
heid. Ook in ons gedenkpark, waar 
de natuur mee verandert en geen 
dag hetzelfde is. Een sprookjes-
achtig sneeuwlandschap of 
kleurige voorjaarsbloemen; het 
park is bijzonder op elk moment.

Verzorgde plek
Het aankleden van een graf 
met bloemen en planten is al 
eeuwen een troostrijke traditie. 
Wij kunnen samen met u 
een gedenkplek inrichten, 
beplanting aanleggen en ook 

het onderhoud verzorgen, maar 
natuurlijk kunt u het ook zelf doen.

Alles is bespreekbaar. Wij 
vertellen u graag meer over 
monumenten, gedenkplekken 
en beplanting.

EEN PRACHTIGE LOCATIE 
OM TE GEDENKEN

Westerveld is een uniek gedenkpark. 
Natuur en monumenten wisselen 
elkaar af en vormen een prachtig 
decor voor elke gedenkplek. Wist 
u dat u altijd zelf een plek kunt 
uitkiezen? Een plek die past bij u en 
uw dierbare, een plek die goed voelt.

BEGRAAFPLAATS 
& CREMATORIUM
WESTERVELD

Duin en Kruidbergerweg 2-6
1985 HG Driehuis
P  Postbus 45  
     1970 AA IJmuiden
T  0255 - 514843  
E  info@bc-westerveld.nl 
www.bc-westerveld.nl

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Veelzijdig 
Westerveld

,,Westerveld hoort bij de mooiste gedenkparken van 
Nederland”, vertelt Carla Bosua, directeur van Begraaf-
plaats & Crematorium Westerveld. ,,De historie is terug te 
vinden in het hele park, met achter elk monument een 
eigen verhaal. Maar er is meer dan historie, want Wes-
terveld is natuurlijk geen museum. Ook moderne graven 
vinden hun plek, net als allerlei verschillende urnen en 
urnenmonumenten. Eigenlijk is alles mogelijk; we moedi-
gen mensen juist aan om te kiezen voor een persoonlijk 
monument, iets dat bij ze past. Want dat is uiteindelijk het 
belangrijkste; de gedenkplek moet een eigen plek zijn, 
een plek die goed voelt om te bezoeken. Voor naasten, 
familie en vrienden.”

Inspiratielaan
Carla Bosua: ,,Wanneer wij met familie door het ge-
denkpark wandelen krijgen zij vaak al een idee wat er 
allemaal mogelijk is en waar hun voorkeur naar uitgaat. 
Een klein deel van het gedenkpark, onze inspiratielaan, 
is zelfs ingericht met talloze voorbeelden van gedenk-
tekens, maar ook met beplanting. Medewerkers geven 
advies over monumenten en beplanting aangezien niet 
alle beplanting overal kan. De inspiratielaan laat zien dat 
er heel veel mogelijk is, en kan helpen om tot een eigen 
keuze te komen”.

Meer informatie
Westerveld biedt alle ruimte voor ongekende mogelijk-
heden. Persoonlijke wensen, op welke manier dan ook, 
staan altijd voorop. 
Kijk voor meer informatie op www.bc-westerveld.nl of 
bezoek de facebookpagina van Westerveld.

‘We moedigen mensen juist aan om te kiezen voor een 
persoonlijk monument, iets dat bij ze past.’
 Foto’s: aangeleverd

Driehuis - Alle soorten bomen en planten in een glooi-
end duinlandschap. Prachtige monumenten, omringd 
door rust en stilte. Voor velen is Westerveld een bijzon-
dere plek om te gedenken.
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Heemstede – Voor Voice Company 
dirigent Robert Bakker is geen 
moeite te veel. Zelfs als het regent, 
verzint hij een oplossing om toch zijn 
drive-in repetities door te laten gaan. 
Deze organiseert hij in de openlucht 
bijna wekelijks op bescheiden schaal 
door het hele land. Onafhankelijk van 
stroomvoorziening en internet. Al 
zijn apparatuur werkt op accu’s en via 
een mobiele WiFi-router.

Heel veel van de wekelijkse kooracti-
viteiten vinden echter online plaats. 
Zo ook het nieuwe zangproject 
‘Passie voor Pasen’. Passie voor Pasen: 
leer de mooiste koralen uit Bachs 
Johannes Passion. “Pasen zonder de 
muziek van Johann Sebastian Bach is 
als Kerstmis zonder kerstliedjes. “Als 
de mensen niet naar ons kunnen 
komen, dan komen wij toch naar de 
mensen?” aldus Robert Bakker.

Afgelopen kerst bracht hij het online 
Christmas Carol programma ‘Spread 
the Light’. Met veel succes, het voor-
zag duidelijk in een behoefte in deze 
tijd van minimaal sociaal contact. 

Met dat in het achterhoofd heeft hij 
in aanloop naar Pasen een nieuw 
online project ontwikkeld. Laag-
drempelig ‘Passie met Pasen’, zing de 
mooiste koralen uit de Johannes 
Passion” is ook weer zo’n laagdrem-
pelig project, waarin men spelender-
wijs, begeleid door Robert Bakker op 
de vleugel én zangers uit het Voice 
Company Koor acht van de mooiste 
koralen uit de Johannes Passion leert 
zingen over een periode van ruim vijf 
weken. Koralen zijn door hun be- 
perkte lengte en vrij eenvoudige 
structuur door iedereen te leren. 
Bovendien vormen ze een mooie 
introductie voor dit prachtige werk 
van Bach. Technische kennis is niet 
nodig; het Klik & Zing”’-systeem zorgt 
ervoor dat je ook zonder veel compu- 
terkennis prima mee kunt doen.

Ter kennismaking wordt een eerste 
koraal gratis aangeboden. Er zitten 
geen addertjes onder het gras en het 
is zonder verplichtingen. Opgeven 
daarvoor, of voor het hele project, 
kan hier: https://hetvoicecompany-
koor.nl/online-koorzingen/.

Dirigeren vanuit de kofferbak

Dirigeren vanuit de kofferbak. Foto: Olaf Wijnants Labree.

KORT
WIJ Nova nieuws-
brief van maart 
komt wat later uit
Heemstede - Vanwege de 
huidige lockdown heeft WIJ 
Heemstede besloten om de WIJ 
Nova nieuwsbrief van maart wat 
later uit te brengen. De reden 
hiervan is dat de persconferentie 
van dinsdag 23 februari pas 
uitsluitsel gaf welke activiteiten 
door mogen gaan. Naar 
verwachting ontvangt zal de 
nieuwsbrief van maart tussen 10 
en 15 maart uitkomen.

Vragenlijst voor 
jeugd voor her-
starten kinder- en 
tieneractiviteiten 
van WIJ
Heemstede - De verwachtingen 
zijn dat de RIVM maatregelen in 
het voorjaar gaan versoepelen.
Plexat WIJ Heemstede wil dan zo 
snel mogelijk weer (richting) 
normaal van betekenis zijn voor 
Heemstede. Het zou zo fijn zijn 
als zij weer gewoon leuke activi-
teiten mogen organiseren. 
 
Mike Doodeman, jeugdwerker 
van WIJ Heemstede heeft een 
vragenlijst gemaakt om te kijken 
wat de wensen zijn onder de 
jeugd van 10 t/m 23 jaar en wil 
graag met deze wensen binnen 
hun mogelijkheden hier direct 
mee aan de gang. 
Hierbij een oproep voor het 
invullen van deze korte vragen-
lijst (max 5 min) voor de jeugd 
tussen 10 en 23 jaar. 
Doe jij ook mee? Klik hier om 
naar de vragenlijst te gaan: 
www.survio.com/survey/d/
E1J5V1N1J9L9Q4A8N
Of gebruik de QR code.

Rectificatie
In onze editie van 17 februari is 
abusievelijk de naam van de 
nieuwe directeur-bestuurder 
van WIJ Heemstede onjuist in de 
kop en het fotobijschrift opge-
nomen. De juiste naam is Carola 
van Oerle. Onze excuses voor 
het ondervonden ongemak.

De redactie

FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Op de foto de Herenbank van de Oude Kerk. Kerkbezoek 
was in de 17e eeuw onderdeel van het openbare leven, godsdienst was 
geen privézaak, maar een maatschappelijk gebeuren. Recht tegenover de 
kansel stond de Herenbank met een zevental stoelen. Met kussens ervoor, 
voor de vrouwen.
De kussens droegen onder andere de wapens van de dames Van Lennep. 
Later is de Beelsbank (de Herenbank) verplaatst naar de westwand van 
het schip (1844/45). In de Herenbank zaten ambachtsheren. Langs de 
kanten stonden mannenbanken. De andere kerkgangers werden geacht 
hun eigen stoelen meebrengen, hetgeen ook minder lastig was bij het 
openen van de graven. De Herenbank (erebank) is in 2015 gerestaureerd.
 
Bronnen: o.a. Stichting de Oude Kerk en Librariana.

Opmerkelijk Heemstede

Heemstede/Regio – Plein C, het 
kenniscentrum voor cultuuronder-
wijs in Noord-Holland, heeft een 
subsidie van bijna 3,5 miljoen euro 
gekregen vanuit het landelijke Fonds 
voor Cultuurparticipatie (FCP). De 
provincie Noord-Holland en de 
Noord-Hollandse gemeenten ver-
dubbelen dit bedrag. Met het geld 
wordt het cultuuronderwijs op alle 
scholen in Noord-Holland de komen-
de 4 jaar verbeterd.  

Met de bijdrage van het landelijke 
Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) 
wil Plein C verbeteringen die voor 
213 scholen in het primair onderwijs 
zijn gestart verder ontwikkelen. 
Daarnaast wordt er geïnvesteerd in 
het onderwijsaanbod op 114 basis-
scholen en 12 middelbare scholen 
waar nog weinig aandacht is voor 
cultuur. Aan dit plan doen 26 kleine 
en middelgrote gemeenten mee, die 
zijn georganiseerd in 15 lokale 
pro-jecten.
Plein C heeft coördinerende taken en 
verzorgt een provinciaal programma 
met trainingen, visietrajecten, work-
shops en kennisdeling, dat onder-
steunend en versterkend is voor de 

lokale partners. Plein C zorgt ook 
voor provinciale afstemming en 
kennisdeling. Daarnaast biedt zij, 
vanuit een opdracht van de provincie 
in het kader van kansengelijkheid 
ondersteuning aan scholen in de 
gemeenten die niet meedoen aan  
het programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit (CmK).

De provincie Noord-Holland draagt 
in de periode 2021-2024 elk jaar 7,5 
ton bij aan het provinciaal CmK 
programma. Gedeputeerde cultuur 
Zita Pels: ”Door cultuureducatie 
ontwikkelen kinderen veel vaardig-
heden en ontdekken zij hun talenten. 
Ze leren meer over hun eigen ge- 
schiedenis en andere culturen. De 
provincie vindt het belangrijk dat 
iedereen ongeacht plaats, achter-
grond of onderwijsniveau cultuuron-
derwijs krijgt.”

Het programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit is gestart in 2013 en opge- 
zet door Ministerie OCW als stimule-
ringsprogramma voor kinderen om 
te profiteren van goed cultuuronder-
wijs waarin ze belangrijke vaardig-
heden leren en plezier hebben.

Cultuuronderwijs voor alle 
Noord-Hollandse leerlingen

Culturele bagage voor Noord-Hollandse leerlingen. Foto: Bart Jonker.

Door Bart Jonker 

Heemstede – Na onze poëziewed-
strijd, gaan we binnenkort op de 
cultuurpagina van de Heemsteder in 
op het werk en het leven van de 
Duitse dichter Heinrich Heine, een 
van de meest roemruchte dichters uit 
de Romantische periode.

Heine werd op 13 december 1797 in 
Düsseldorf geboren. Hij werd lange 
tijd miskend. Heine was een eigen-
zinnige persoonlijkheid en schreef 
veelzijdige poëzie, dikwijls voorzien 
van een ironische ondertoon. Bij zijn 
tijdgenoten was hij bekend als de 
‘Meester van de romantische poëzie’, 
met zijn vroege liefdespoëzie, vooral 
het ‘Buch der Lieder’ (1827).

Zijn latere politieke poëzie was door-
drenkt door harde maatschappelijke 
kritiek op de Duitse kleinburgerlijk-
heid en werd pas gewaardeerd na 
zijn dood. Thans wordt hij als een van 
de grootste dichters uit de Duitse 

literatuur beschouwd. Heine woonde 
geruime tijd in Parijs en overleed 
daar in 1856. Binnenkort als special 
op de cultuurpagina in de 
Heemsteder.

De miskende Duitse 
dichter Heinrich Heine

Heinrich Heine (1797-1856).

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Heemstede/Regio – In januari ziet 
UWV het aantal WW-uitkeringen 
doorgaans oplopen. Dat komt 
doordat veel tijdelijke contracten in 
december eindigen. Ook dit jaar 
steeg het aantal WW-uitkeringen in 
januari, zij het mondjesmaat. De 
landelijke stijging in januari bedroeg 
1%. Dat was minder dan in december 
2020 (+3,4%). In de Noord-Hollandse 
arbeidsmarktregio’s was de 
WW-ontwikkeling in januari verge-
lijkbaar met de landelijke. In Zuid-
Kennemerland en IJmond steeg het 
aantal WW-uitkeringen met 1,1% en 
in Zaanstreek-Waterland met 1%. In 
Noord-Holland Noord veranderde de 
WW-stand nauwelijks (+0,1%).

Hoewel de stijging van het aantal 
WW-uitkeringen in januari lager is 
dan in december, is de toename ten 
opzichte van vorig jaar fors. In januari 
2021 keerde UWV in de drie Noord-
Hollandse regio’s 32% meer uitke-
ringen uit dan een jaar geleden. 
Landelijk was de stijging 19,5%. De 
WW-ontwikkelingen geven een alge-
meen beeld van de dynamiek op de 
arbeidsmarkt. Dat laat onverlet dat er 
nog altijd sectoren en beroepen zijn 
met goede kansen op werk.

Kansen in techniek
Door de energietransitie en de 
klimaatmaatregelen is de installatie-
techniek bij uitstek een kansrijke 
richting. Dat geldt voor verschillende 
niveaus (middelbaar en hoger). De 
verwachting is dat de vraag naar 
monteurs zonnepanelen zal 

toenemen. Ook monteurs cv/warm-
tepompen en monteurs meet- en 
regeltechniek zijn gewild. Daarnaast 
zijn calculators, werkvoorbereiders 
en ontwerpers/projectleiders instal-
latietechniek voorbeelden van kans-
rijke beroepen.

Oriënteren op baan
Naast de techniek zijn in zorg en 
welzijn, openbaar bestuur en infor-
matie en communicatie goede 
kansen op werk. De werkgelegen-
heid in de zorg neemt elk jaar toe. 
Uiteraard heeft ook de coronapan-
demie grote gevolgen voor de vraag 
in deze sector. Voorbeelden van 
zorgberoepen waar veel vraag naar 
is, zijn verpleegkundige en verzor-
gende IG. In het UWV-overzicht kans-
rijke beroepen staan 182 beroepen 
verdeeld over 15 segmenten die 
voldoende tot goede baankansen 
bieden. Dit overzicht kan werkzoe-

kenden helpen bij hun oriëntatie op 
een (nieuwe) baan of helpen bij hun 
keuze in (om)scholing.

Mbo- opleidingen vergeleken
Onlangs heeft UWV een rapport 
uitgebracht waarbij de arbeidsmarkt-
positie van mbo’ers zijn vergeleken. 
Hoe snel mbo’ers een baan vinden na 
het afronden van hun opleiding, 
verschilt sterk per opleidingstype, 
leerweg en niveau. Opleidingen in de 
zorg en techniek bieden meestal een 
goede arbeidsmarktpositie. De minst 
gunstige arbeidsmarktpositie 
hebben leerlingen in de opleidings-
richtingen schoonheids- en haarver-
zorging en horeca. Ten slotte geeft 
de beroepsbegeleidende leerweg 
(bbl) over het algemeen een betere 
arbeidsmarktpositie dan de beroeps-
opleidende leerweg (bol).

Bron en beeld: UWV.

UWV ziet lichte ww-stijging in januari

Heemstede - Van 9 t/m 14 november 
2020 hebben vrijwilligers in Heem-
stede gecollecteerd voor stichting 
het Gehandicapte Kind (voorheen 
NSGK).
15 collectanten gingen langs de 
deuren of collecteerden digitaal en 
haalden samen €5.856,46 op. 
Landelijk is een recordbedrag opge-
haald van wel 922.830 euro.

Het Gehandicapte Kind bedankt 
iedereen voor zijn geweldige bij-
drage. Met dit geld steunt het 
Gehandicapte Kind projecten op het 
gebied van samen spelen, sporten en 
leren voor kinde-ren met een 
handicap. Zo zorgt de stichting 
ervoor dat kinderen met en zonder 
handicap elkaar ontmoeten en leren 
kennen.  

Meehelpen?
Wilt u in 2021 ook collecteren? Neem 
dan contact op met Helen Klinkha-
mer via het mailadres helen_klink-
hamer@hotmail.com of via 06 4554 
8389. Heeft u geen collectant aan de 
deur gehad, maar wilt u een bijdrage 
doen? SMS dan VRIENDJES naar 4333 
en geef eenmalig 3 euro of geef via:
www.gehandicaptekind.nl.

Stichting het Gehandicapte Kind haalt 
€5.856,46 op bij collecte in Heemstede

Namens kinderen met een handicap bedankt voor uw gift! Foto: aangeleverd door stichting het Gehandicapte Kind. 

ACHTER HET FORNUIS

Benodigdheden: 
• Een liter melk 
• 75 gr. suiker 
• 4 eieren 
• Bloem 
• Een handje gehakte pistachenoten 
• Kaneelpoeder 
 
Bereiding: 
Doe melk een grote pan en zet deze op laag vuur.  Scheid de eieren van 
eiwit en bewaar de dooiers. Klop de eiwitten met 25 gr. suiker en giet die 
bij de melk als die kookt. Voeg de gehakte pistachenoten toe. Draai een 
soort beignet zodra het is afgekoeld om, haal ze er dan uit met een 
geperforeerde pollepel en giet ze op een zeef en voeg ze toe weer aan de 
inmiddels bijna afgekoelde melk samen met 50 gr. suiker, een eetlepel 
bloem en losgeklopte eidooiers. Roer en zet alles weer op zeer laag vuur, 
zodat er een zachte room ontstaat zonder te koken. Schik op een bord, 
bedek met de room en bestrooi met kaneel. 
 
Eet smakelijk! 

Dessert van 
melk, kaneel en 
pistachenoten 

achter het fornuis 

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

 

 

 

 

 

 

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder 
Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

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

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing  
- Maximaal twee kabaaltjen per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje 
 weigeren 
* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

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

5
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Vogelenzang – Omdat het repair-
café in Vogelenzang vanwege de 
coronamaatregelen niet open kon 
gaan, is begin januari de mogelijk-
heid aangekondigd om reparaties bij 
een van de reparateurs thuis aan te 
leveren, alsmede de mogelijkheid 
om bij u thuis een kleine klus uit te 
voeren indien het voorwerp niet te 
verplaatsen is.
Dit zogenaamde ‘repaircafé online’ is 
een groot succes gebleken en heeft 
menig bewoner in onze regio heel 
blij kunnen gemaakt met een repa-
ratie of oplossing voor een probleem. 
Deze online mogelijkheid wordt 
daarom voorlopig nog aangeboden.

Mocht u een reparatie hebben, dan 
kunt u bellen of een e-mail sturen. Er 
wordt dan beoordeeld of uw repa-
ratie in aanmerking komt voor het 

repaircafé. Essentieel is dat het 
repaircafé niet de middenstand of 
bedrijfsleven be- concurreert. Vaak 
gaat het ook om reparaties waar 
commerciële dienstverlening niet 
meer haalbaar voor is en er niet veel 
meer overblijft dan weggooien. En 
dat weggooien wil het repaircafé nu 
juist zo lang mogelijk uitstellen.

Enkele voorbeelden voor reparatie: 
speelgoed, lampen, kleine kleding-
reparaties, bijouterieën, computer-
vragen, elektrische apparatuur, hout-
werkherstel, etc.

U kunt het repaircafé bereiken op 
06-53561413 ( Frans Tollenaar- coör-
dinator) of repaircafevogelenzang@
yahoo.com. De spelregels en huis-
regels worden daarna naar u toege- 
stuurd.

Online repaircafé gaat 
voorlopig nog even door

Kleine reparaties. Foto: Bart Jonker.

COLUMNITEITEN

Door Bart Jonker 

Een van mijn eerste bijbaantjes op de donderdagavond en de zaterdag 
was bij een schoenendiscounter in Haarlem. Geen rozengeur en mane-
schijn, maar een harmonieuze parade van zweetvoeten, steunzolen en 
eeltknobbels. Afgewisseld door af en toe een verschijning van een halve 
zool in de winkel. Als er weer eens een paar zweetvoeten was binnen 
geweest, liep ik weer lustig met de luchtverfrissers erop los te spuiten in 
de vergeven maatvakken. Jij en de overige klanten moesten tenslotte nog 
tot sluitingstijd mee.
Van alles was er te koop. Van de glitterpump tot de bordeelsluiper, van de 
teenslipper tot de afgetrapte espadrilles, die oneerbiedig in een koop-
jesbak werden gedonderd en naar hebberige koopjesjagers lagen te lon- 
ken. Succes verzekerd. Bakken vol en graaien maar, hupsakee en passen 
die hap. Verwonderd bleef je af en toe met alleen een rechter- of linker-
schoen zitten, ondanks dat ik nooit een piraat binnen heb zien komen 
met een houten poot.  

Ik was samen met de bedrijfsleider de enige mannelijke medewerker. De 
rest van het personeel bestond uit dames waar onderling af en toe de 
schoen behoorlijk wrong en die de hakken direct in het zand konden 
zetten. Twee daarvan hadden behoorlijk de pest aan elkaar en stonden 
dagelijks op voet van oorlog. Dit escaleerde dusdanig op een dag dat ze 
samen naar het magazijn naar boven gingen om elkaar flink de huid vol 
te schelden. De bedrijfsleider was er die dag niet. Terwijl ik voor een klant 
een schoen aan het veteren was en mijn collega mijn andere collega vol 
subtiliteit toeriep: “Gooi die oude truttenpump maar buiten in die koop-
jesbak”, kon iedereen in de winkel meegenieten van een schreeuwende 
opera met vals gekijf. Die bestond uit een ordinair vocabulaire van heb ik 
jou daar. Het was werkelijk tenenkrommend en gênant: ze schoven elkaar 
van alles in de schoenen, zullen we maar zeggen. Ik zette intussen de 
radio bij de kassa maar wat harder om de scheldkanonnades te verhullen. 
Een half uurtje later kwamen die twee lachend naar beneden alsof ze 
dikke vriendinnen waren en er niets aan de hand was. Wat een regel-
rechte soap. Er stonden blijkbaar niet alleen schoenendozen in het 
magazijn…

Schoenendozen

Politie beboet feestgangers
Bloemendaal – De politie heeft zater- 
dagavond 20 februari feestgangers 
beboet in het duingebied van Bloe-
mendaal. Ook een politiehelikopter 
vloog ter ondersteuning. Zodra de 

groep doorhad dat zij gesignaleerd 
werden, stoofde groep uiteen. Na 
een tijde kwamen er minstens twee 
jongens de duinen uitgelopen, zij 
zijn door de politie beboet. 

Beeld: NieuwsFoto.nl.

IEDER KIND 
VERDIENT EEN 

EERLĲ KE KANS

Bashira, 10 jaar,  Syrië

Save the Children geeft in de hele wereld kinderen 
een gezonde start, de kans om te leren en we 
beschermen ze tegen onrecht en gevaar.  Wij 
doen alles wat nodig is om het leven van kinderen 
- en daarmee de toekomst van onze samenleving - 
te verbeteren. Niet alleen in geval van nood, 
maar elke dag weer.

www.savethechildren.nl

Heemstede - Deze week mag de 
Heemsteder weer een winnaar 
van de kruiswoordpuzzel blij 
maken. De juiste oplossing was: 
‘Je kunt niet falen tenzij je op- 
geeft’. Uit de loting van juiste 
oplossingen is Margot Kuipers-
Bos de uiteindelijke gelukkige 
winnaar geworden. Zij mag de 
goedgevulde AH-boodschap-
pentas vol artikelen afhalen in 
de Albert Heijn-vestiging aan de 
Blekersvaartweg 57 in Heem- 
stede en is inmiddels geïnfor- 
meerd. Van harte gefeliciteerd 
met uw prijs!

Winnaar
kruiswoordpuzzel

De Noordzee wordt 
steeds schoner
Regio - Stichting De Noordzee publi-
ceerde onlangs de nieuwste cijfers 
van langdurig strandafvalonderzoek. 
Sinds 2001 voert de milieuorgani-
satie in opdracht van Rijkswaterstaat 
strandafvalmonitoringen uit langs de 
Nederlandse Noordzeekust. Met een 
analyse van 20 jaar strandafvalonder-
zoek is een significant dalende trend 
vastgesteld: de stranden worden 
schoner. 

Steeds minder afval op het strand
Er ligt nu 27% minder afval op het 
strand dan tien jaar geleden. Dat 
toont Stichting De Noordzee aan met 
het rapport Goed op weg naar een 
schone zee. Stichting De Noordzee 
analyseerde data van twintig jaar 
strandafvalonderzoek op niet-toeris-
tische stranden. Onderzoekers van 
Wageningen University & Research 
waren betrokken bij de data-analyse 
en bevestigden de significantie van 
de trend. In de eerste tien jaar 
(periode 2001-2010) zijn er gemid-
deld 388 stuks afval per honderd 
meter aangetroffen, in de periode 
daarna (2011-2020) daalde het 
gemiddelde naar 282 stuks afval per 
honderd meter. In het bijzonder 
daalden ballonnen en visserijgerela-
teerd afval significant. Ballonnen zijn 
daardoor verdwenen uit de top vijf 
van meest gevonden strandafval. 
Hoewel visserijgerelateerd afval nog 
steeds op nummer 1 staat, wordt het 
minder gevonden en daalt het 
significant.

Stichting De Noordzee voerde een 
kwalitatieve analyse uit van de 
verschillende oorzaken. Drie belang-
rijke factoren dragen volgens de 
stichting bij aan de trendbreuk. Aller-
eerst is er steeds meer aandacht voor 
zwerfafval, vooral voor plastic in zee, 
waardoor het draagvlak voor de 
aanpak ervan groeit. Ten tweede is er 
lokaal, nationaal en internationaal 
beleid ingevoerd dat goed werkt, 
zoals gemeentes die ballonopla-
tingen verbieden, een nationaal 
verbod op gratis plastic tasjes en 
internationale wetgeving voor het 
lozen van afval op zee. Uit de data 
blijkt dat na invoering van dit beleid 
significant minder ballonnen, minder 
plastic tasjes en minder afval van de 
scheepvaart aanspoelen. Ten derde 
zetten burgers, het bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties zich 
steeds meer in voor een schone zee, 
door bijvoorbeeld het strand op te 
ruimen en de faciliteiten voor afval- 
afgifte in havens te verbeteren. 

Zwanenburg - Het algemeen 
bestuur van het hoogheemraad-
schap van Rijnland is onlangs 
akkoord gegaan met het besluit dat 
de afvalwaterzuivering Zwanenburg 
wordt gerenoveerd en uitgebreid. 
Het bestuur heeft daarvoor een 
krediet toegekend van 98,3 miljoen 
euro voor een toekomstbestendige 
afvalwaterzuivering.
Voor het afvalwatersysteem van 
Zwanenburg wordt gekozen voor de 
meest effectieve en toekomstbesten-
dige oplossing, die leidt tot een 
waterzuivering met de nieuwste 
technieken en de meest duurzame 
oplossing. Op termijn worden de 

afvalwaterzuiveringen van Heem-
steden en Haarlem-Schalkwijk ge- 
sloten. Beide zuiveringen worden 
vervangen door nieuwe afvalwater 
transport gemalen. Met perslei-
dingen wordt het afvalwater naar 
Zwanenburg getransporteerd en 
daarvoor dient deze zuivering gere-
noveerd en uitgebreid te worden.

Rijnland gaat over tot deze investe-
ring, omdat belangrijke onderdelen 
al de technische levensduur ruim-
schoots is overschreden. Naar ver- 
wachting start de bouw in 2022 en 
zal het totale systeem in 2025 ge- 
bruik genomen worden.

Rijnland investeert in afval-
waterzuivering Zwanenburg
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Heemstede

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

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram Isolatie is als een warme 
jas voor uw huis
In samenwerking met het Duurzaam 
Bouwloket organiseert gemeente Heemstede 
een isolatieactie. Deze actie is verlengd tot en 
met 31 maart 2021. Naast de inkoopactie zijn 
er ook subsidieregelingen beschikbaar, die 
het fi nancieel nog interessanter maken om de 
woning te isoleren.

Doe ook mee en bespaar! Ga naar 
duurzaambouwloket.nl/inkoopactie-
woningisolatie voor meer informatie.

Denkt u met ons mee?
Inwoners, ondernemers, raadsleden, 
collegeleden en ambtenaren: samen maken 
wij Heemstede! Met elkaar maken wij 
een omgeving waarin we prettig kunnen 
samenleven. Samen zijn we ook aan zet om als 
Heemstede door te ontwikkelen en te groeien. 
Wat vindt u bijvoorbeeld van de manier 
waarop we in Heemstede met elkaar komen 
tot besluiten? Is dat duidelijk? Vindt u dat 
inwoners en ondernemers voldoende kunnen 
meedenken of mee praten als zij dat willen? 
Wordt u geïnformeerd?

De antwoorden op deze en andere vragen, 
gebruiken we om een verbeterplan te maken. 
Daarin staan aanknopingspunten om onze 
ambitie om het goed te doen met en voor 
elkaar verder vorm te geven. Op een manier 
die we als inwoners, raadsleden, collegeleden 
en ambtenaren in Heemstede graag willen. 
Zo verbeteren we met elkaar onze lokale 
democratie. We leren elkaar kennen en werken 
beter samen. Door mee te denken, praten en 
doen, kunt u als betrokkene bij de gemeente 
uw stempel drukken op prettig samenleven, 
wonen en werken in Heemstede.

Doet u mee met de Quick Scan?
Deze vragen stellen we in een Quick Scan 
(vragenlijst) aan inwoners en ondernemers 
maar ook aan raadsleden, collegeleden en 

ambtenaren. Daardoor zien we of we er 
hetzelfde over denken. We stellen uw mening 
zeer op prijs! 

Vanaf 1 maart kunt u de vragenlijst Quick Scan 
Lokale Democratie invullen via heemstede.nl/
lokaledemocratie. De antwoorden die u geeft 
worden anoniem verwerkt. 

Ontvangt u de vragenlijst 
liever per post?
Bel naar 14 023 om een papieren versie van 
de Quick Scan aan te vragen. U ontvangt de 
vragenlijst dan per post met retourenvelop. 

WIJ Heemstede is per 1 januari 2021 gestart 
met het project ‘Achter de Voordeur’, met 
als doel in contact te komen met mogelijk 
eenzame ouderen achter hun voordeur. 
Op dinsdagmiddag 2 maart is de kick-off  
van het project. Er wordt afgetrapt met 
een (online) lezing over eenzaamheid. De 
lezing wordt gegeven door Anja Machielse, 
bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van 
ouderen’. 

Deelnemen? Meld u uiterlijk 26 februari aan 
via mliket@wijheemstede.nl. 

Gezamenlijk, met professionals, vrijwilligers, 
samenwerkingspartners en inwoners, hoopt 
WIJ Heemstede de eenzaamheid onder 
oudere inwoners in Heemstede te signaleren 
en te bestrijden. 

Kijk voor meer informatie op wijheemstede.nl.

Project ‘Achter de Voordeur’ van start

Online escape room 
voor jongeren
Woon je in gemeente Heemstede of 
Bloemendaal en ben je tussen de 15 en 
27 jaar? Dan bieden we jou de mogelijkheid 
om een online escape room te spelen met 
een team van 2-8 personen. Helemaal corona-
proof! De game is tot en met 11 april te spelen 
en duurt ongeveer 2,5 uur.

Kijk voor meer info en aanmelding op 
mariasvilla.nl/bloemendaalheemstede. De 
gemeente heeft een beperkt aantal spellen 
ingekocht dus wees er snel bij!

Inspraak ontwerp-Afvalsto� enverordening en 
ontwerp-Uitvoeringsbesluit Afvalsto� enverordening
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heemstede maken bekend dat de 
ontwerpen van de Afvalstoff enverordening 
gemeente Heemstede en het 
Uitvoeringsbesluit Afvalstoff enverordening 
gemeente Heemstede op 26 januari 2021 
zijn vastgesteld en op 19 februari 2021 voor 
inspraak zijn vrijgegeven.

Inzage
De stukken liggen 6 weken ter inzage van 
19 februari 2021 tot en met 2 april 2021. 
U kunt deze op 2 manieren inzien:
•	 p	www.o 		cielebekendmakingen.nl
•	 Digitaal	in	het	gemeentehuis.	L 	 	

Maak hiervoor een afspraak met een 
aanvraag via afval@heemstede.nl onder 
vermelding van ‘Afspraak inzage inspraak 
ontwerp afvalstoff enverordening en 
uitvoeringsbesluit’

Toelichting
Heemstede voert de Ja-Ja sticker in om 
ongewenst (reclame)drukwerk te verminderen. 
Tot de invoering is besloten na een motie van 
de gemeenteraad en een raadsbesluit van 

25 juni 2020. Dit resulteert in een vermindering 
van de afvalstroom papier. Zo is er mogelijk 
ook een afname van de afvalstroom restafval, 
als papier niet gescheiden maar samen 
met het restafval aangeboden wordt door 
een huishouden. De Ja-Ja sticker wordt in 
het gemeentelijk beleid verankerd via de 
afvalstoff enverordening en het bijbehorende 
uitvoeringsbesluit, die voor dit doel aangepast 
zijn. In dat kader hebben burgemeester en 
wethouders van Heemstede een ontwerp 
Afvalstoff enverordening en ontwerp 
Uitvoeringsbesluit Afvalstoff enverordening 
vastgesteld. Daarbij is aansluiting gezocht bij 
het meest recente VNG-modelverordening 
voor de afvalstoff enverordening.

Meer informatie
Neem contact op met de heer A. Schaafsma 
via telefoonnummer 14 023.

Inspraakreacties
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen 
binnen de inzagetermijn, dus tot en met 
2 april 2021, hun zienswijze over het ontwerp 
schriftelijk kenbaar maken door deze te 

sturen naar:
College van burgemeester en 
wethouders van Heemstede
ter attentie van de heer A. Schaafsma
Postbus 352
2100 AJ Heemstede

Ook is het mogelijk een zienswijze te mailen 
naar afval@heemstede.nl.

De zienswijzen worden betrokken bij het 
voorstel aan de raad voor het vaststellen 
van de defi nitieve Afvalstoff enverordening 
Heemstede en bij de vaststelling van 
het defi nitieve Uitvoeringsbesluit 
Afvalstoff enverordening Heemstede.

Het eindverslag wordt, nadat het door 
het college is vastgesteld geplaatst op 
gemeenteraad.heemstede.nl. Het eindverslag 
wordt ook per e-mail verzonden naar degenen 
die hun zienswijze via een e-mail hebben 
ingediend of in de zienswijze hun e-mailadres 
hebben vermeld. Openbaarmaking en 
toezending van het eindverslag vindt plaats 
tussen 12 en 16 april 2021.

Uit adresonderzoek is gebleken dat 
onderstaand persoon niet meer woont op 
het ingeschreven adres in de Basisregistratie 
personen (BRP). Dit kan gevolgen hebben 
voor het recht op overheidsvoorzieningen 
en -diensten. 

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen de volgende persoon uit 
te schrijven uit Nederland:
•	 er	10	februari	2021 	Sera 	ni,	M.,	geboren	

08-12-1971, Heemsteedse Dreef 32D

Reageren
Als u het hiermee oneens bent dan kunt 
u binnen 6 weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op 
te nemen met de afdeling Publiekszaken van 
de gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 
(023) 548 58 68.

Uitschrijvingen 
Basisregistratie 
personen (BRP)



Heemstede - Het is nog een vreemde gewaarwording: vorige week kon je de schaatsen nog ombinden en amper een 
week later zit je in de ontluikende voorjaarstemperaturen. Het verschil is bijster groot. Kijk maar eens naar het contrast 
van deze binnengekomen foto’s.

Binnen een week van winter naar lente

IJspret op het Heemsteeds Kanaal, door L.G. Elgersma uit Heemstede.

Deze voorjaarsfoto van de ijsvogel maakte Jasper Menger vorige week in Heem-
stede. De ijsvogel blijft altijd bijzonder en is niet heel vaak te zien.

Monique Rusman nam deze schaatsfoto op zaterdag 13 februari op de Vrijheidsdreef te Heemstede. “Het is bijna een Anton Pieck-
plaatje’, vertelt ze er trots bij.

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
•	 Glipper	Dreef	66,	het	plaatsen	van	een	

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 785070, ontvangen 8 februari 
2021

•	 Glipper	Dreef	125,	uitbreiden	winkel	en	
wijzigen winkelpui, wabonummer 785408, 
ontvangen 8 februari 2021

•	 Groenendaal	3,	vervangen	bestaande	
overkapping binnenterrein restaurant 
Groenendaal,	wabonummer	785944,	
ontvangen 9 februari 2021

•	 Kerklaan	111A,	het	uitbreiden	van	de	
garage en inpandig verbouwen garage in 
woonruimte en bergruimte, wabonummer 
785302, ontvangen 8 februari 2021

•	 Kerklaan	113,	het	uitbreiden	van	het	
woonhuis aan de achter- en zijgevel, 
wabonummer 785234, ontvangen 8 februari 
2021

•	 Lanckhorstlaan	111,	het	uitbreiden	van	
het woonhuis, wabonummer 786568, 
ontvangen 10 februari 2021

•	 Mastkade	43,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 784967, ontvangen 8 februari 
2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Glipperweg	69,	uitbreiden	van	de	eerste	

verdieping en wijzigen borstwering erker, 

wabonummer 788527, verzonden 
 18 februari 2021
•	 Huizingalaan	50,	het	realiseren	van	een	

dakopbouw door middel van een verhoging 
van de nok en het optrekken van de 
voorgevel en het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
784191, verzonden 19 februari 2021

•	 Wilhelminaplein	12,	restaureren	pand	en	
wijzigen bestemming winkelfunctie naar 
wonen met winkelfunctie, wabonummer 
766829, verzonden 17 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’.

OmgevingsvergunningenOnthe�ng 
winkeltijdenwet
Op 18 februari 2021 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een 
ontheffing op grond van artikel 3, eerste lid, sub 
a van de Verordening winkeltijden Heemstede 
te	verlenen	aan	DekaMarkt	Supermarkten	
BV, Binnenweg 16-18 en Albert Heijn BV, 
Zandvoortselaan 169 en Blekersvaartweg 57. 
De ontheffing geldt voor het openstellen van 
de winkels op zon- en feestdagen van 08.00 tot 
20.00	uur	(met	uitzondering	van	Goede	Vrijdag)	
en	op	Goede	Vrijdag	van	07.00	tot	22.00	uur	
voor het jaar 2021.
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.




