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Kwaliteitsslagerij

V.l.n.r.: de beide voorzitters Dirk-Jan Rutgers (HFC) en Kees Kokkelkoren (RCH) tekenen de intentieovereenkomst.  Foto: Harry Opheikens.

Tompoucen
DEZE WEEK

3+1 gratis

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

Crêpes ! (to-go)

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

en warme chocolademelk (van Pierre!)

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede/Haarlem - In goed 
overleg hebben RCH en de Kon. HFC 
afspraken gemaakt over een samen-
werking waar beide verenigingen 
hun voordeel mee kunnen doen.
De twee verenigingen, die beide het 
predicaat als 100-jarige allang in be- 
zit hebben, zijn al jaren goede vrien- 
den. Op toernooien zijn ze regel-
matig bij elkaar te gast. Ook bij jubi- 
lea ontbreekt een delegatie van de 
clubs niet.  
 
HFC leidt al 15 jaar jeugdvoetballers 
op, alsmede scheidsrechters en trai-
ners. De kennis wordt nu gedeeld 
met RCH. HFC heeft een stabiele 
jeugdafdeling, waarbij de topteams 
in de landelijke divisies spelen. Daar 
kunnen RCH-talenten van profiteren. 

Trainers van de Kon. HFC gaan assis-
teren bij de trainingen van de RCH- 
jeugd. Trainers kunnen ook uitgewis-
seld worden. Een nieuw gezicht voor 
een groep doet soms wonderen, dus 
is het interessant om te zien hoe dit 
bevalt. De clubs trachten samen de 
cursus voor jeugdscheidsrechters op 
elkaar af te stemmen.  
 
RCH beschikt over een uitstekende 
accommodatie en wat ook belangrijk 
is, zij spelen op echt gras net als de 
Koninklijke. HFC werkt hard aan een 
complete renovatie van het clubhuis 
en de tribune. Het complex is dan 
gedurende een lange tijd (zeker een 
seizoen) niet echt een uitnodigende 
plek. Hoewel er gevoetbald wordt, is 

het natuurlijk niet zo prettig om gas- 
ten in een portakabin te ontvangen.  
 
Onderdeel van de afspraken is dat 
HFC 1 hun thuiswedstrijden op het 
hoofdveld van RCH mogen spelen. 

De accommodatie van RCH is daar-
voor uitstekend geschikt. RCH heeft 
in Heemstede concurrentie van an- 
dere verenigingen.
Voorzitter Kokkelkoren denkt dat 
deze samenwerking RCH de uitstra-

ling teruggeeft, die het decennia te- 
rughad in de regio.
Rutgers, voorzitter van HFC, vindt het 
jammer dat bij de 200 beste voetbal-
verenigingen in Nederland, buiten 
HFC, geen andere verenigingen 

staan. Een sterke regio is goed voor 
alle clubs.     
De beide voorzitters Kees Kokkel-
koren (RCH) en Dirk-Jan Rutgers 
(HFC) tekenden op 20 februari de 
intentieovereenkomst.  

Kon. HFC en RCH gaan samenwerking aan

Haarlem – Een motorrijder is zon-
dagmiddag 28 februari gewond ge- 
raakt bij een eenzijdig ongeluk op de 
Spanjaardslaan. Even na 17.00 uur 
ging de motorrijder onderuit. De 

man raakte slechts lichtgewond. Hij 
is door het ambulancepersoneel na- 
gekeken. Afgelopen zondagmiddag 
was het vrij zonnig en daardoor 
trokken veel motorrijders erop uit.

Motorrijder gaat onderuit

Beeld: NieuwsFoto.nl.
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Kerklaan 7 is een gemeentemo-
nument en is van oorsprong de 
woning van blekersfamilie Van 
den Berg. Het is nu nauwelijks 
voor te stellen, maar er lagen in 
het verleden vele blekerijen aan 
de even kant van de Kerklaan.

In mei 1767 werd de Haarlemmer Jan van den Berg 
eigenaar van een kleerblekerij. Deze Jan overleed in 
1804. Zijn weduwe zette het bedrijf voort, bijgestaan 
door zoon Gijsbert. Hij nam de blekerij over na het 
overlijden van zijn moeder in 1835. Gijsbert stierf in 
1840, zijn weduwe nam de blekerij over. Haar zoon Jan 
stond haar bij. Deze Jan van den Berg legde de eerste 
steen van het pand Kerklaan 7 en in 1850 werd hij eige-
naar van de blekerij. Hoge fi nanciële lasten dwongen 
Jan de blekerij te verkopen. Met het hoogste bod van
fl . 11425,- werd Jan Peeperkorn de eigenaar. (Bron: 
Kerklaan 1646-1996, evenals de toen-foto). Na het 
verdwijnen van de blekerijvelden is Kerklaan 7 vooral 
voor bewoning gebruikt. 

Het adresboek van Haarlem van 1 januari 1923 ver-
meldt R.H.P. Wening (onderwijzer BLO ) als bewoner. 
Opmerkelijk is een schrijff out in het adresboek van 
1929: Wennig. 
Onderwijzer Wening woonde nog lang op Kerklaan 7. 
In 1940 woont tevens weduwe S.J.A. Wening-Büge op 
Kerklaan 7. Ook in 1942 nog. Volgens het adresboek 
van 1 januari 1948 is bij de onderwijzer mej. I. Groene-
veld inwonend.
 
In het adresboek van Heemstede van 1 januari 1951 
staat wederom een verschrijving: R.H.P. Wenning. 
Hoewel in 1963 A. de Boer als bewoner vermeld wordt 
op Kerklaan 7, wonen huishoudster Mw. I. Groeneveld 
en onderwijzer Wening tot in de jaren 70 op Kerklaan 7. 
In 1975 wordt er een verbouwing van het huis gedaan 
door R. ter Wal.
Het adresboek van Heemstede van 1 januari 1993 
vermeldt autorijschool M.H.M. de Wilde als bewoner. 
De familie Van der Reek past begin 2000 het pand aan 
aan de moderne tijd. 

De nu-foto van Harry Opheikens is van 27 februari 
2021.  
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 (4)

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 7 maart 10u.
DVD Henri Nouwen,
je bent de geliefde.
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 7 maart, 10u,
ds. A. Molendijk.
De diensten zijn online te 
volgen via YouTube en kerk-
omroep.
www.kerkpleinheemstede.nl.

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 7 maart,
ds. Jolien Nak.
Vieringen zijn alleen online via 
www.pkntrefpunt.nl, klik op 
Actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 4 maart om 9u. 
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Zondag 7 maart om 10u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pater Diego Pildain.
Reserveren verplicht: hbavo.
aanmeldenvieringen@gmail.
com. Of: 023-5280504.
Alle vieringen te volgen via: 
www.parochiesklaverblad.nl - 
livestream. Vooraf aanmelden.
www.parochiesklaverblad.nl.

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 3 maart, 10u, viering 
ouderen Seniorenpastoraat.
Saturday 6 March , 5 P.M., Mass 
in English, Father Tristan Perez.
Zondag 7 maart, 10u, Eucharis-
tieviering Pater Tristan Perez.
Zondagavond 7 maart, 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 7 maart, 10u,
ds. P.J. Stam.
De diensten kunt u volgen via 
de link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.
nl.

KERKDIENSTEN

BURGERLIJKE 
STAND

HUWELIJK
24 februari
Richard van Hattum &
Olga L. Lerman.

Zandvoort - De dagen worden weer 
langer en dat betekent dat niet 
gesteriliseerde poezen krols kunnen 
worden (bij meer dan acht lichturen). 
Sommige poezen laten heel luid-
ruchtig weten dat ze op zoek zijn 
naar een leuke man, maar er zijn ook 
poezen waar je nauwelijks door hebt 
dat ze in hun vruchtbare periode 
zitten. De meeste poesjes krijgen 
hun eerste krolsheid op een leeftijd 
van ongeveer zes maanden. Er zijn er 
ook die zelfs met vier maanden al 
drachtig kunnen worden.
Dat betekent dat alle poesjes die in 
de zomer of het vroege najaar van 
2020 geboren zijn nu al kittens 
kunnen krijgen. Veel van deze drach-
tige moederpoesjes zijn zelf net 
kitten-af. Die snappen vaak niet wat 
ze met hun grut aan moeten, hebben 
niet genoeg melk of überhaupt geen 
zin om ervoor te zorgen. Dan komt 
die zorg op het bordje van de verzor-
gers: dag en nacht om de twee uur 
een fl esje, de kittens laten plassen en 
poepen en ze schoonpoetsen. Het is 
enorm arbeidsintensief werk. 
 
Werk je niet in de nesten 
Heb je dus een jonge poes en ben je 
niet van plan haar een nestje te laten 
krijgen, dan is dit de tijd om het dier 
te laten steriliseren. Ook als je een 
katertje hebt is het beter om hem 
rond een half jaar te laten castreren. 

Hierdoor voorkom je veel ongewenst 
gedrag van je kater zoals: sproeien, 
vechten en kattengejammer in de 
buurt. Jonge katers gaan ook vaak 
actief op zoek naar krolse poezen. Ze 
verdwalen daarbij regelmatig en 
brengen dan de rest van hun leven 
door als zwerver of eindigen als 
verkeersslachtoff er. Natuurlijk wil je 
niet dat jouw geliefde huisdier zoiets 
overkomt. Wees er dus op tijd bij om 
te zorgen dat jouw kat gewoon een 
gezellige bankhanger blijft!

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

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

Love is in the air bij katten! 

Kittens. Foto’s: aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland.

Rectifi catie
In de krant van 24 februari verscheen 
van mijn hand een opiniestukje aan-
gaande de perikelen in de Gemeen-
teraad. Per abuis zijn de namen van 
de heren Nico Geels en Eric Geels 
verwisseld. De quotes die zijn aange-
haald zijn derhalve niet van Nico 
Geels maar van Eric Geels. De beide 
heren hebben intussen een persoon-
lijk excuses ontvangen.
Eric van Westerloo
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Heemstede – “Door de nieuwe ver-
soepelingen zijn wij blij dat wij u 
weer mogen ontvangen!” vertelt 
Monique van Maurik van De Lord 
Mannenmode aan de Binnenweg 
96a. Zij is met recht blij dat ze haar 
zaak weer kan openen. “De zaak is 
voorjaarsproof, de nieuwe collectie is 
gearriveerd”, vervolgt ze. “Het weer 
werkt mee; kortom alles in huis om er 
een mooi seizoen van te maken! De 
collectie is fris, sportief, kleurrijk en 
casual chic.”
Tijdens de lockdown hebben Moni-

que en haar team bestellingen bij 
klanten thuisgebracht. Ze zegt daar-
over: “Stiekem hebben we genoten 
van het ‘wegfietsen‘ van de collectie 
naar onze klanten thuis. En dat blij-
ven wij ook doen. Graag zelfs!”
Ook het ophalen op afspraak houden 
zij erin. “Wat er bij komt, als optie, is 
het private shoppen, op afspraak. Het 
lijkt ons erg leuk om de collectie ‘live‘ 
te laten zien”, aldus een enthousiaste 
Monique.
Bel of mail gerust voor een afspraak, 
ook als u gewoon even lekker wilt 

bijpraten en oriënteren zonder ver- 
plichtingen. Op afspraak langskomen 
is bij De Lord Mannenmode net zo 
vrijblijvend zoals het voorheen ging, 
toen de winkel gewoon open was.
Monique laat tot slot weten: “We 
verheugen ons enorm om u weer in 
de zaak te kunnen ontmoeten. Graag 
tot snel!” U vindt de winkel aan de 
Binnenweg 96a, Heemstede.

Mail: info@delordmannenmode.nl of 
bel/app naar Monique van Maurik: 
06-51339985.

De Lord Mannenmode 
op afspraak en To Go

Entree van De Lord Mannenmode. Foto: aangeleverd door De Lord Mannenmode.

IJmuiden - Het digitaliseren van alle 
soorten videobanden, smalfilm en 
dia’s is helemaal in. Foto Loek Ander-
son is daar al ruim vijftien jaar zeer 
succesvol mee bezig. Alle dierbare 
herinneringen worden overgezet op 
USB-stick, DVD of externe harde 
schijf. Het laatste hal�aar is de belang- 
stelling voor het digitaliseren van 
oude familiebeelden fors gestegen.
Volgens Loek Anderson komt dit 

doordat de mensen in deze nare 
coronatijd veelal gedwongen thuis 
zijn en dus meer tijd hebben om de 
zolder of kasten eens goed op te 
ruimen. Daarbij komt vaak oud 
beeldmateriaal tevoorschijn. 

,,Afdraaien met een projector of 
videorecorder kan allang niet meer 
en weggooien wil je ook niet.’’ Laat 
daarom dierbare herinneringen bij 

Foto Loek Anderson digitaliseren en 
overzetten op een modern medium. 
Wie met de oude familiebeelden 
naar de zaak aan de Trompstraat 1-5 
komt, kan daar alle vragen stellen. 
Loek vertelt in alle rust duidelijk het 
complete verhaal, inclusief een vrij-
blijvende prijsopgave. Bel voor meer 
informatie: 0255 535818. Uiteraard 
worden de richtlijnen van het RIVM 
strikt opgevolgd.

Nieuwe kijk op oude familiebeelden

Loek Anderson heeft veel ervaring in het digitaliseren van oud beeldmateriaal. Foto: aangeleverd.

Eerste boshek geschikt voor 
rolstoelen in Groenendaal
Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Natasja Koeckhoven, 
lid van de Werkgroep Toegankelijk-
heid, zet zich in om overal in 
Heemstede plaatsen toegankelijk te 
maken voor mensen met een beper-
king. Met haar rolstoel en trouwe 
viervoeters is het lastig om in Groe-
nendaal de hekken te openen. Op 
een van haar ritjes door het bos zag 
ze de bosmedewerkers van de ge- 
meente een hek vervangen. Dat 
exemplaar was nog smaller dan het 
oude hek. Natasja raakte in gesprek 
met de noeste werkers. Zij legde de 
mannen haar probleem voor en 
kreeg het advies hun manager bij de 
gemeente te benaderen. Vervolgens 
vond zij zelf een fraai voorbeeld van 
een hek dat voor mensen met een 
beperking een uitkomst zou bieden. 
 
De betrokken manager in het 
gemeentehuis schaarde zich achter 

haar wens om een ander hek te 
plaatsen. Van hout, uit het bos zelf, 
maakte de timmerlieden en kopie 
van het door Natasja aangeleverde 
voorbeeld. En jawel, in een mum van 
tijd stond er een gloednieuw hek. 
Het is breder en het kan naar twee 
kanten open. Dat is met een rolstoel, 
kinderwagen of een rollator wel zo 
handig.

Natasja is in haar nopjes en zij hoopt 
dat op termijn ook de andere hekken 
worden vervangen, zodat zij en met 
haar vele andere gebruikers van het 
bos ongehinderd, snel en veilig naar 
binnen en naar buiten kunnen. 

Ze gaat het succes doorgeven aan 
andere gemeenten, zodat het ook 
daar navolging kan vinden. Ze zou 
iedereen die hieraan heeft meege-
werkt wel in het zonnetje willen 
zetten, maar haar dank gaat vooral 
uit naar de timmermannen. 

Het nieuwe boshek. Foto: Annemiek Janus. 

Haarlem – De afgelopen weken 
heeft het bestuur van Stichting 
Beeldverhaal Nederland zich gebo-
gen over de vraag of het reëel is te 
verwachten dat Stripdagen Haarlem 
in juni 2021 georganiseerd kunnen 
worden.
Er is in overleg met de betrokkenen, 
definitief besloten Stripdagen Haar-
lem te verplaatsen naar 3 t/m 12 juni 
2022.

De onzekerheden zijn op dit moment 
nog zo groot dat het bestuur liever 
de keuze maakt het festival een jaar 
uit te stellen en onze 15e editie te 
vieren met al het moois en leuks dat 
bij een jubileum hoort.

Alle ideeën en plannen blijven 
daarbij gehandhaafd, omdat ook het 
festivalthema ‘Wereldbouwers’ wordt 
meegenomen naar 2022.

Stripdagen Haarlem 2021 in juni 
gaan definitief niet door

Stripdagen even uitgesteld. Foto: Bart Jonker.





Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - In onze portretten van 
inwoners van Heemstede die op een 
van de kieslijsten voor de Tweede 
Kamer voorkomen, is het deze week 
de beurt aan Elske Uildriks- Kroesen 
van VOLT. Elske staat op plaats 26 van 
de kieslijst.  
 
Een gesprek met Elske geeft energie. 
Gedreven als zij is, zet ze kort en 
bondig uiteen waarvoor VOLT staat. 
Ze heeft zelfs haar auto beplakt met 
de tekst ‘stem VOLT’. Vanaf het prille 
begin sloot Elske zich aan bij een 
groep jongeren die een andere Euro-
pese politiek willen voeren. De ge- 
dachte is om in Europa een grote 
partij te worden die de Europese 
eenwording meer handen en voeten 
geeft. VOLT is intussen in 30 landen 
aanwezig en in 16 landen als partij 
geregistreerd.  
 
Europa van onderaf organiseren 
Bij de laatste verkiezingen voor 
Europa behaalde de partij genoeg 
stemmen voor één zetel. Het moet 
verder groeien vindt Elske. Meer en 
meer zullen de inwoners beseffen 
dat Europa zich als een derde machts- 
blok moet vormen als tegenhanger 
van de U.S.A. Rusland en China. 

Zij en haar partijgenoten beseffen 
dat het een project van de lange 
adem is. Invoering van een Europese 
krijgsmacht, Europese belastingen 
en pensioenen vergt tijd. Uildriks 
benadrukt dat momenteel iedere 
Nederlander € 400 bijdraagt aan 
Europa, maar € 1.600 geniet aan 
handelsvoordelen en landbouwsub-

sidies. De partij wil Europa van 
onderaf organiseren met burgerpa-
nels die samen tot oplossingen 
komen.  
 
Vertrouwen in Europa
De wereld verandert in rap tempo. 
VOLT denkt te investeren in nieuwe 
technologie. Het wantrouwen jegens 
Europa moet omslaan in vertrouwen. 
De partij wil best kritisch zijn, zo 
staan zij achter plannen de maande-
lijkse vergadering in Straatsburg af te 
schaffen.
Ook schroomt zij niet om in de 
toekomst ook impopulaire maatre-
gelen te nemen. Alles draait op de 
stip aan de horizon, een volledig 
federaal Europa. Elske loopt zich de 

benen uit haar lijf om inwoners te 
overtuigen van de plannen die VOLT 
in petto heeft. Dagelijks melden zich 
een honderdtal nieuwe leden voor 
haar partij, die ze een voor een keu- 
rig administreert. Ze wijst hen de 
weg hoe zij onderling contact kun- 
nen houden.

Elske staat bewust op een van de 
laatste plaatsen op de kieslijst.  “Wij 
zijn een partij van vooral jonge 
mensen en die moeten de kans 
krijgen via de politiek aan de 
toekomst van Europa te werken. Ik 
heb daar de leeftijd niet meer voor, 
maar werk graag op de achtergrond 
aan de verwezenlijking van onze 
idealen”, aldus Elske.

6 inderegio.nl • 3 maart 2021POLITIEK

Partij VOLT loopt als sneltrein

Elske Uildriks- Kroesen bij haar auto. Foto: Eric van Westerloo.

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Het wordt spannend, 
de verkiezingskoorts stijgt. Er zijn 
nog goed twee weken te gaan voor-
dat de Nederlandse burger eindelijk 
mag laten weten wat zij vinden van 
de verschillende partijplannen. Het 
scala aan opiniepeilers zijn het zel- 
den 100% met elkaar eens. Je vraagt 
je dan af: vissen zij ieder in een 
andere vijver? EenVandaag hangt 
vooral aan kijkers van de Avro/Tros. 
I&O research werkt vooral voor de 
overheid. Zij krijgen de te enquê-
teren Nederlanders aangeleverd 
door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). Kantar Public is de 
opvolger van het eerder zeer beken-
de TNS NIPO. Ten slotte Peil.nl van 
Maurice De Hond. Vanaf 1976 actief 
met het doen van voorspellingen op 
basis van onderzoek onder Neder-
landers. 
Wat is de waarde van een peiling? 
Veel hangt af van het aantal mensen 
dat wordt gevraagd en ook daadwer-
kelijk reageert. Het simpelste is ge- 
woon de vraag op wie gaat u stem- 
men, met eventueel een aanvulling 
wie kom(t)en er daarna in aanmer- 
king.  

Stemgedrag
Er mogen ca. 13 miljoen Nederlan-

ders stemmen. Een miljoen of drie 
stemt niet, zodat er nog ruim 10 
miljoen overblijven die wel gaan 
stemmen. Vervolgens stemt een 
groep van om en nabij de 15.000 
personen blanco. Een nog groter 
aantal (30.000) brengt een ongeldige 
stem uit. Rond de 1 miljoen stem-
mers geven een volmacht af aan een 
ander. Dat mogen twee volmachten 
per persoon zijn. Nu in 2021 zijn dat 
er wegens corona drie geworden. 

Veel kleine partijen
Er doen nogal wat kleine groepe-
ringen mee. Ze missen de volle 
aandacht van de media die zich 
vooral toespitsten op de momenteel 
zittende partijen in de Tweede 
Kamer. Vanaf lijst 21 (JONG) tot 37 
(Partij voor de Republiek) doen deze 
partijen niet mee in alle kieskringen. 
In Kieskring Haarlem (Heemstede) 
kunt u niet stemmen op Jezus Leeft, 
Blanco Lijst, De Feestpartij, Vrij en 
Sociaal Nederland en Wij Zijn Neder-
land. Door niet mee te doen in alle 
kieskringen, wordt het wel heel lastig 
de benodigde stemmen te halen. Van 
de kleinere partijen zijn BIJ1, Ja 21 en 
Code Oranje afsplitsingen van 
eerdere groeperingen. Ook Henk Krol 
behoort daartoe, evenals Merel Van 
Kooten–Arissen. VOLT bestond al en 
deed mee aan de Europese verkie-

zingen. De overige splinterpartijen 
maken vrijwel geen kans op een 
zetel.  

Huidige peilingen
Deze week is BIJ1 weer terug in de 
peilingen. De VVD zakt iets weg, 
maar heeft nog een flinke voor-
sprong op de PVV en het CDA, die 
beide een stapje terug moesten 
doen. De PvdA stabiliseert op 13 
zetels, vier meer dan in de huidige 
kamer. D66, GroenLinks, de SP, 50+ 
en Denk doen een paar stappen 
terug. Samen leveren zij ongeveer 12 
zetels in. De Partij voor de Dieren 
staat op een kleine winst. Een groot 
deel van de kiezers, (ongeveer 
30%) heeft nog niet bepaald op wie 
ze gaan stemmen. De TV-debatten 
zullen daarom een belangrijke factor 
worden.  

Debatten
Op 26 februari was het eerste grote 
radiodebat en op 28 februari het 
eerste TV debat. Daarna volgen nog 
verschillende één op één debatten 
tussen 8 en 11 maart. Op 15 maart 
volgt het EenVandaag debat en op 
16 maart het slotdebat bij de NOS. 
Intussen zijn er van 1 t/m 16 maart 
nog 17 debatten te horen en te zien 
op de nationale en regionale 
zenders.

Nog twee weken te gaan: 
verkiezingskoorts stijgt

INGEZONDEN POLITIEK

Met verbazing heeft iedereen kunnen zien en lezen hoe de besluitvor-
ming over de afvalinzameling tot nu toe is gegaan. Of beter gezegd niet 
is gegaan, want er ligt nog geen besluit. 
Extra informatie is nu hard nodig. Die kun je prima krijgen door de 
komende week op NPO 2 op zondagavond te kijken naar de serie ‘De vuil-
nisman’ over afval in Nederland van Teun van de Keuken.  

Het Rijk heeft een doelstelling vastgelegd voor 2020 van maximaal 100 kg 
afval per jaar. Heemstede haalt dat bij lange na niet. Gemeenten die het 
wel halen hebben allemaal een systeem van omgekeerd inzamelen zoals 
nu is voorgesteld en dat bewezen effectief bleek te zijn bij de proef in 
Merlenhove. 

Omgekeerd inzamelen is goedkoper en dat wordt bevestigd in het door 
de Raad gevraagde rapport van milieuadviesbureau JMA. 
Al jarenlang is het uitgangspunt van Rijksbeleid dat scheiden aan de bron 
beter is dan ‘end of pipe’ zoals bij AEB waar door sommigen voor wordt 
gepleit. Nascheiden leidt tot meer restafval in vergelijking met omge-
keerd inzamelen en tot een mindere kwaliteit grondstoffen (zie ook het 
rapport van JMA).  
AEB is al vele jaren een hoofdpijndossier van de gemeente Amsterdam. 
Hoge kosten, slecht management en technisch ondermaats. Door een 
overmaat aan verbrandingscapaciteit moeten zelfs grote hoeveelheden 
afval worden geïmporteerd. Het gaat bij afval om geld, want er wordt veel 
mee verdiend. 

Kost omgekeerd inzamelen dan veel moeite? Natuurlijk niet. De doelstel-
ling die we nu al hadden moeten halen is 100 kg/jaar. Dat betekent dus 
maximaal twee kilo per week wegbrengen. Vergelijkbaar met twee 
pakken melk. Peanuts dus. 
Juist nu kunnen we als bewoners van Heemstede een steentje bijdragen 
door omgekeerd inzamelen in te voeren. Bijna tien jaar was ik verant-
woordelijk voor de handhaving in Nederland van internationale afval-
stromen, gevaarlijke stoffen, genetisch gemodificeerde organismen en 
straling. En voorzitter van de Europese overleggen over handhaving van 
afval en gevaarlijke stoffen en producten. 

Tal van verhalen over criminaliteit bij dit soort zaken heb ik in gastcolle-
ges gegeven aan o.a. de universiteit van Utrecht. Als B&W en de Raad dat 
ook willen horen, dan sta ik er klaar voor.  
 
J. Cornet, Heemstede

Afvaldiscussie in Heemstede

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.
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INGEZONDEN COLUMN GGD

Op 15 maart 2021 worden in de 
Expo Haarlemmermeer te Vijfhuizen 
voor de laatste keer inwoners getest 
op de aanwezigheid van het coro-
navirus. Niet omdat we de testcapa-
citeit gaan verkleinen – daar is 
helaas nog weinig reden toe – maar 
omdat we de komende maanden 
verspreid over de regio een aantal 
nieuwe gecombineerde test- en 
vaccinatielocaties openen en er 
vlakbij op P4 Lang Parkeren bij 
Schiphol voldoende capaciteit is.  
 
Toch is het goed om even stil te 
staan bij deze locatie in de Haarlem-
mermeer. U en ook ik hadden 
tijdens de opening niet verwacht 
dat testfaciliteiten in heel Neder-
land een onderdeel van ons dage-
lijks bestaan zouden worden. Waar 
testen in de begindagen vooral 
speelde bij onder meer zorgprofes-
sionals, kent inmiddels iedereen wel iemand die zich heeft laten testen al 
dan niet met een positieve uitslag. Zelf heeft u zich wellicht ook al een of 
meerdere malen laten testen.   
 
Op het moment dat de testfaciliteit in Vijfhuizen opende, konden daar 
220 inwoners getest worden. In de maanden die daarop volgden, steeg 
dat aantal naar maximaal 1650 inwoners per dag. In totaal zijn ruim 
120.000 inwoners op de locatie langsgekomen voor een test. Een indruk-
wekkend aantal en een even zo indrukwekkende prestatie van GGD 
Kennemerland medewerkers en medewerkers van het Rode Kruis, die 
daar zeven dagen per week voor u klaarstonden.  
 
Het zal op 15 maart dan ook een beladen moment worden als wij daar de 
deur achter ons dichttrekken. Het is het einde van een hoofdstuk en we 
gaan een nieuwe fase in. Op de nieuwe locaties in Beverwijk en Haarlem 
kunt u niet alleen terecht voor een test op de aanwezigheid van het coro-
navirus, maar ook, wanneer u tot de doelgroep behoort, die aan de beurt 
is volgens de vaccinatiestrategie, voor een vaccin dat u bescherming 
biedt. Niet vaak genoeg kunnen wij benadrukken dat beide componen-
ten op dit moment essentieel zijn als het gaat om de bestrijding van het 
virus. We sluiten een deur achter ons dicht, maar daarmee is dit hoofdstuk 
nog niet afgesloten.      

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Een nieuwe fase  

Bert van de Velden. Foto: aange-

leverd door GGD Kennemerland.

Door Eric van Westerloo

Heemstede - De crisis blijft ons maar 
bezighouden. Het kabinet handelt 
op een redelijke onnavolgbare wijze. 
De avondklok zou als eerste maatre- 
gel ter versoepeling worden ge- 
schrapt, maar is ingeruild voor het 
beperkt opengaan van winkels, deels 
openstellen van het onderwijs en het 
vrij baan geven voor contactberoe- 
pen. Uit enquêtes blijkt dat rond de 
58% van de Nederlanders de avond-
klok accepteert. Tegenover 39% die 
er moeite mee heeft. Of de avond-
klok een juiste stap en effect heeft, 
zien wij pas na verloop van een paar 
weken.
Blijven de besmettingen stabiel of 
nemen ze juist toe? In de laatste 

dagen van week 8 nam het aantal 
besmette personen landelijk toe tot 
boven de 5.000. In Heemstede geeft 
het wederom een verdeeld beeld. Er 
is gerapporteerd dat het aantal be- 
smettingen in Heemstede op 28 is 
uitgekomen. Dat zijn er 4 minder dan 
in week 8.
Zijn de cijfers op een dag laag, een 
volgende dag stijgen ze weer. Het 
samen sporten mag nu met meer 
personen tot 27 jaar. Dat geeft pro- 
blemen bij selectieteams waar ook 
spelers van boven de 27 jaar veelal 
de kern van een team zijn. De KNVB 
heeft op basis van de laatste be- 
richten besloten alle competities 
voorgoed stil te leggen. Misschien 
zijn er voor jeugdteams binnenkort 
nog wel mogelijkheden.

Corona in Heemstede week 9
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Wij zijn met SPOED op zoek naar een serieuze

BEZORGER/STER
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Heemstede/Regio - GGD Kennemer-
land heeft in totaal inmiddels bijna 
25.000 ouderen en zorgprofessionals 
gevaccineerd. Momenteel wordt de 
doelgroep 80-85 gevaccineerd. Een 
groot aantal zorgprofessionals heeft 
inmiddels ook de tweede prik ge- 
kregen.
 
De komende weken blijft GGD 
opschalen om zoveel mogelijk inwo-
ners te vaccineren op een efficiënte 
wijze. Daarvoor zijn ze afhankelijk 
van het aantal beschikbare vaccins. 
Vooruitlopend op een toename in 
het aantal vaccins en doelgroepen 
die later volgen, worden in de regio 
meerdere vaccinatielocaties inge- 
richt.
 
Komende maand openen twee 
nieuwe vaccinatielocaties in Haarlem 
en Beverwijk. Daarna volgen locaties 
in IJmuiden, Uitgeest en Zandvoort.
 
Wekelijkse cijfers
In de week van 18 t/m 24 februari  
waren er 1162 nieuwe gevallen (211 
per 100.000 inwoners). Dat zijn er 
314 meer dan vorige week; een toe- 

name van 37%. Daarmee zijn er voor 
de tweede week op rij meer nieuwe 
gevallen dan de week ervoor.
 
Afgelopen week zijn er 12.637 testen 
afgenomen door onze GGD. Dit zijn 
er 3.905 meer dan de week ervoor.

LAMP-test in gebruik genomen bij 
testlocatie Schiphol
Op de testlocatie bij Schiphol wordt 
inmiddels volop gebruik gemaakt 
van de LAMP-test. De LAMP (loop-
mediated isothermal amplification) 
test is een soort PCR test, maar de 
test is sneller dan de meeste PCR-
testen. De test is zeer nauwkeurig en 
zal de komende weken steeds meer 
gebruikt worden. Inwoners uit de 
regio Kennemerland krijgen hun 
uitslag hierdoor nog sneller door. 
 
Wie zich op maandag tot en met 
vrijdag laat testen bij P4 Lang 
Parkeren bij Schiphol, ontvangt de 
LAMP of antigeen sneltest. Dit bete-
kent dat de uitslag altijd op dezelfde 
dag nog bekend is. In het weekend 
wordt nog gebruik gemaakt van de 
PCR test.

Speciale kinderteststraten bij 
Schiphol
Kinderen die naar de basisschool 
gaan moeten thuisblijven en zich 
laten testen bij klachten. Dus zowel 
met milde klachten (loopneus, ver-
koudheid, niezen en keelpijn) als met 
zware klachten (veel hoesten, koorts 
of benauwdheid).
Heeft iemand in een klas van een 
kind corona? De GGD adviseert dan 
wie er in quarantaine moet. Vaak is 
dat de hele groep of klas. Het kind 
moet dan 10 dagen in quarantaine 
en kan na 5 dagen getest worden. Is 
de testuitslag negatief? Dan mag het 
kind weer naar buiten en naar school.
 
Het ligt in de lijn der verwachting dat 
kinderen zich de komende tijd meer 
laten testen. Daarom heeft GGD 
Kennemerland op de testlocatie bij 
Schiphol twee speciale kindertest-
straten. Hier werkt extra kindvriende-
lijk personeel en is er extra aandacht 
besteedt aan de aankleding. Ook 
ontvangen kinderen na afloop een 
dapperheidsdiploma. 

Bron: GGD Kennemerland.

Wekelijkse corona-update GGD

Heemstede/Regio - Vanaf nu is de 
Luisterlijn bereikbaar via het nieuwe 
telefoonnummer 088 0767 000. Dat 
meldt de organisatie, die alle inwo-
ners van Nederland emotionele 
ondersteuning op afstand biedt. Het 
nummer is dag en nacht bereikbaar 
voor mensen die nergens met hun 
verhaal terechtkunnen of behoefte 
hebben aan een vertrouwelijk ge- 
sprek.

Reden voor de overstap naar het 
nieuwe telefoonnummer zijn de 
hoge kosten van het 0900-nummer. 
Op dit moment betaalt de Luisterlijn 
per minuut en voor elk gesprek dat 
binnenkomt. Een 088-nummer is na- 
genoeg kosteloos voor de Luisterlijn.
 
Voor het bellen naar het nieuwe tele-
foonnummer 088 0767 000 betaalt 
de beller – net als bij het oude tele-
foonnummer – geen extra kosten, 
alleen het normale beltarief. Het tele-
foonnummer is 24 uur per dag be- 
reikbaar voor mensen die behoefte 
hebben aan een anoniem gesprek of 
een luisterend oor. Ook nu geldt dat 
het telefoonnummer niet zichtbaar is 

op de factuur van de beller.
 
‘Even een stem te horen’
Hoewel de Luisterlijn ook bereikbaar 
is via chat en e-mail, pakt toch nog 9 
op de 10 gesprekspartners de tele-
foon. In 2020 voerden vrijwilligers 
meer dan 320.000 telefoongesprek- 

ken. “De meeste mensen vinden het 
fijn om écht even van zich af te pra- 
ten en een stem te horen. Het hardop 
uitspreken van gedachten en gevoe-
lens lucht vaak op.” Getrainde vrijwil-
ligers bij de Luisterlijn bieden een 
luisterend oor en geven even dat 
steuntje in de rug.

Luisterlijn bereikbaar op nieuw nummer

Luisterend oor op nieuw nummer. Foto: Bigstock.

Testen bij kinderen. Foto: Bigstock.



Door Bart Jonker

Haarlem – Het coronavirus en de 
lockdown hebben een aanzienlijke 
impact op de theater- en concert-
wereld. Hoe gaat de Philharmonie 
Haarlem hiermee om en wat kan nog 
wel? Liesbeth den Boer, program-
meur klassiek, vertelt hierover.  

Voortdurend aanpassen
Liesbeth: “Door het aantreden van 
het coronavirus is het tot nu toe een 
ongelooflijk moeilijk seizoen ge- 
weest, dat voortdurend aanpassen 
vereist. Opnieuw plannen en samen-
stellen, dat is eigenlijk waar het nu 
steeds om draait voor mij als pro- 
grammeur. Dat is best intensief, want 
je hebt steeds verschuivingen. 
Toen na de intelligente lockdown van 
vorig jaar de maatregelen iets ver- 
soepelden, konden we gelukkig van 
de kleine zaal naar de grote zaal in 
de Philharmonie, om aan de 1,5 
meter afstand te voldoen. Zo konden 
we in ieder geval 25% van de bezet-
ting realiseren en inkomsten gene- 
reren. 

We hebben de grote zaal daar hele-
maal op ingericht en ik kon de pro-
grammering van de kleine zaal ge- 
lukkig naar de grote zaal meenemen. 
In deze grote zaal hadden we tevens 
de flexibiliteit om van een stoel een 
tafeltje te maken.
Op deze manier konden we veel 
eentjes en tweetjes creëren met 
daartussen genoeg ruimte. Bezoe-
kers kregen zo hun eigen gezellige 
eilandje, want we mochten geen 
drankjes serveren en er werden geen 
pauzes tijdens de voorstelling ge- 
houden. We hebben alles voortva-
rend opgepakt om het zo leuk moge-
lijk proberen te maken. 

Alles hebben we opnieuw moeten 
organiseren. Zo hebben we van 
nooduitgangen meerdere ingangen 
met verwijsbordjes naar de zaal 
gemaakt. Dit alles om te zorgen dat 
tijdens de in- en uitloop de bezoe-
kers niet te dicht bij elkaar kwamen.” 

Programma’s herzien
“Daarnaast heb ik de programmering 
met de musici moeten herzien, om- 
dat de duur van de uitvoeringen van 
80 minuten naar 60 tot 65 minuten 
ging, zonder pauze. De hele program- 
mering moest worden bijgesteld 
naar de 1,5 metermaatregel. Eerst 
mochten we tot 300 man ontvangen, 
vervolgens werd dit teruggebracht 
naar 100 en ten slotte is dit vanwege 
de maatregelen teruggeschroefd 

naar 30. Ik heb toen de ensembles 
gevraagd of ze bereid waren in twee 
sessies op te treden voor 30 bezoe-
kers. Uiteindelijk is jammer genoeg 
een groot deel van deze concerten in 
de totale lockdown terechtgekomen, 
waardoor ze niet meer uitgevoerd 
konden worden.

Ik kijk voortdurend of ik deze con- 
certen kan verplaatsen, desnoods 
naar het seizoen 2022/2023.
Dat is best ingewikkeld, ook omdat 
je nu minder plek hebt voor nieuwe 
ensembles. Door de coronacrisis 
konden we geen seizoenbrochure 
uitbrengen, dus het publiek kent 
onze programmering niet.
Daarin kun je dan weer wat flexibeler 
zijn.  

De keerzijde is dat veel musici die 
niet mogen optreden in de proble-
men zijn gekomen. Sommigen over-
wegen ander werk te gaan doen of 
zich te laten omscholen. Ook zijn er 
musici die hun huis hebben moeten 
verkopen en weer bij hun ouders zijn 
gaan wonen. Daar is best veel ver- 
driet en dat vind ik verschrikkelijk. 
Dat geldt in mindere mate voor de 
musici in gesubsidieerde ensembles, 
maar kamerensembles en solisten 
hebben het moeilijk en dat is best 
een hard gelag. Hun verdriet raakt 
me en deel je met hen. Toch probe-
ren veel musici wegen te vinden om 
maar muziek te kunnen blijven ma- 
ken, het blijft uiteindelijk hun passie, 
talent en vak.”

Cd-opnamen en livestreams
“Je kijkt dan wat je verder wel kunt 
doen achter de schermen. Zo heb- 
ben we onze zalen opengezet en 
musici de gelegenheid gegeven om 
bij ons CD-opnamen of streamings te 
maken. De zalen zijn hiervoor uiter-
mate geschikt en hebben een goede 
akoestiek. Daarnaast beschikken we 
over de professionele apparatuur om 
dit goed te faciliteren. Zo kunnen 
musici toch voort.

Afgelopen weekend heeft bijvoor-
beeld het Nederlands Blazers Ensem- 
ble bij ons opnamen gemaakt voor 
een promo. We hebben ook enkele 
gratis livestreamings van concerten 
gedaan, zoals onlangs de Neder-
landse Bachvereniging met Lucie 
Horsch. Je merkt dat het publiek 
behoefte heeft aan deze uitvoe-
ringen en dat deze online goed 
bekeken worden. We hebben heel 
veel likes gehad en dat heeft ons 
goed gedaan. Op deze manier kun je 
toch nog concerten brengen.

Op dit moment richten we daar zeker 
onze pijlen op,  ook voor de toe- 
komst als de concerten weer bezocht 
mogen worden. We kunnen met 
onze faciliteiten heel mooi streamen. 
Binnenkort komt er een streaming 
van het Nederlands Blazers Ensem- 
ble. Kijk hiervoor op de website 
www.theater-haarlem.nl.” 

“Verder maken we juist nu ook van 
de gelegenheid gebruik om onze 
samenwerking met ensembles te 
versterken en te intensiveren.
Ook kijken we hoe we sterker kunnen 
aansluiten bij lokale culturele organi-
saties en festivals zoals de Koorbiën-
nale en het Orgelfestival”, aldus Lies-
beth den Boer.   
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OPENHEID IN 
LOCKDOWNTIJD

Heemstede -  In deze rubriek 
laat de Heemsteder onder-
nemers, (sport)verenigingen, 
theaters, kerken en organisa- 
ties aan het woord die hun 
deuren vanwege de lockdown 
tijdelijk moeten sluiten. 
Hoe gaan zij met de lockdown-
periode om?

Programmeur Liesbeth den Boer: “Opnieuw plannen 
en samenstellen, dat is waar het nu steeds om draait” 

Programmeur Liesbeth den Boer. Foto: Bibi Veth

BOEKHOEK

Heemstede - Waarom maken we van iets heel menselijks als 
eenzaamheid zoiets problematisch? Dit is de vraag die het uit- 
gangspunt vormt voor het boek ‘Gedialogeerd’ van de Heem- 
steedse schrijfster Irene Campfens.Campfens werpt met haar 
boek graag een andere, constructieve blik op zaken die we te 
weinig aan onszelf en te veel aan ‘experts’ uit het medisch en 
sociaal domein overlaten. Daarmee slaan we onze eigen ver- 
bindingskracht over.
De aandacht voor eenzaamheid groeit. De coronapandemie 
heeft het onderwerp hoog op de lijst van maatschappelijke 
vraagstukken gezet. ‘Gedialogeerd’ zet hier een ander geluid 
tegenover. Het is een nieuwsgierige verkenning van het pu- 

blieke gesprek over eenzaamheid: wat valt daarin op en in 
hoeverre helpt het ons door er als een probleem over te pra- 
ten? Het boek is open en hoopgevend, tegelijkertijd kritisch en 
nodigt uit tot dialoog.
 
Biografie
Bovenal is ‘Gedialogeerd’ een biografisch boek. De eigen 
levensloop van de auteur vormt de rode draad van het verhaal. 
Campfens over het schrijven van haar boek: “Doodeng en be- 
vrijdend tegelijkertijd om zoiets intiems te delen met anderen, 
terwijl het gelijktijdig een brug slaat tussen wie ik ben en waar- 
om ik besta.” Campfens hoopt dat haar boek tot dialoog leidt. 

Zij wil mensen in gesprek en in contact brengen over de vol-
gende vragen: Waarom doen we wat we doen? Waarom zeg- 
gen we wat we zeggen? Waarom verschuilen we ons achter 
krachttermen als het over zoiets menselijks gaat? Wie heeft er 
belang bij de negatieve framing van eenzaamheid? En welke 
mogelijkheden hebben we om er positiever mee om te gaan? 
I rene Campfens is tekstschrijver, auteur, redacteur en narrateur 
en houdt zich bezig met verhalen in geschreven en gesproken 
vorm. Ze is vooral ook heel open over zaken; eenzaamheid is 
haar niet vreemd. Ze is goed in het onderscheid maken tussen 
bullshit en ‘in de roos’. Ze is voor de narratieve verbinding.
Het lezen van dit boek laat een andere kant van eenzaamheid 
zien. Verkrijgbaar vanaf 15 april bij alle (online) boekhandels in 
Nederland en België. 
Prijs: € 19,99, ISBN: 978-94-92744-21-0.

Heemsteedse Irene Campfens brengt boek ‘Gedialogeerd’ uit
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Heemstede - Op dinsdag 23 februari 
gingen de buurtsportcoaches van 
SportSupport samen met kinderen 
uit groep 3 t/m 8 op avontuur in 
Speelbos Meermond in Heemstede. 

Zowel de deelnemers en ouders 
waren enthousiast. “In deze tijd waar 
er zo weinig gedaan kan worden met 
je kinderen is het extra fijn dat er 
toch organisaties zijn die iets gaafs 
organiseren binnen alle regels en 
beperkingen,” aldus een van de 
ouders.  
 
Verdeeld over drie tijdsloten zijn 100 
kinderen anderhalf uur lang aan het 
ravotten geweest in Speelbos Meer-
mond. De kinderen uit groep 3 en 4 
gingen de eerst 45 minuten spelle-
tjes doen onder begeleiding van een 
buurtsportcoach en daarna mochten 
zij vrij spelen. Hiervoor was er een 
divers aanbod neergezet van een 
gooispel tot een quiz.   
 
Bij groep 5 t/m 8 werd er gestart met 
een paar potjes levend stratego. Dat 
is altijd een succes. Daarna mochten 
de kinderen vrij spelen en was er een 
archery tag set waar zij mee konden 
boogschieten. De kinderen konden 
ook kiezen uit voetbal, springtouwen 
en een hindernisbaan. 

In samenwerking met Stichting de 
Baan en de buurtsportcoach Aange-
past Sporten kwam er na deze drie 

groepen nog een klein groepje 
kinderen met een verstandelijke en/
of lichamelijke beperking. Deze 
groep ging samen met hun broertje 
of zusje en met de buurtsportcoach 
op avontuur in het speelbos.  

Na anderhalf uur wilden de meeste 
kinderen nog niet naar huis. De 
kinderen waren super enthousiast en 
vonden de spellen super cool. Het 
was een zeer geslaagde activiteit 
voor herhaling vatbaar.

Gezellig ravotten in Speelbos Meermond

Kinderen vermaken zich opperbest in Speelbos Meermond. Foto: Renata Jansen 

Fotografie.

Trainingen van HBC Gymnastics. Foto: aangeleverd door HBC Gymnastics.

Heemstede - De jeugd van VEW 
(tussen de 4 en 12 jaar) is ondanks 
corona drie keer per week actief. Op 
maandag en woensdag wordt er van 
17:00 tot 18:00 uur getraind en op 
zaterdag worden er van 10:30 tot 
11:30 uur onderlinge partijtjes 
gespeeld. De opkomst is altijd hoog, 
de kinderen genieten van het voet-
ballen, maar ook van de vriend-
schappen die ze opbouwen bij deze 
kleine en gezellige club.

Woensdag 24 februari kwamen er 50 
jeugdleden met vriend(innet)jes, 
nee�es en nichtjes af op de eerste 
VEW-sportdag. Het was prachtig 
weer en er werd volop genoten van 
een voetbal-, honkbal- en tennis-
clinic. Daarnaast was er ook een voet-
baltraining en werden er wedstrijden 
gespeeld. Zowel voor de kinderen als 
de begeleiding was het een topdag. 

Voor herhaling vatbaar dus.

Succesvolle VEW-sportdag

Sportdag VEW. Foto: aangeleverd door VEW.

HBC Gymnastics kruipt 
langzaam uit de lockdown
Heemstede - Beetje bij beetje wor-
den de coronaregels wat versoepeld 
en mogen we steeds iets meer. De 
afgelopen weken heeft HBC Gymnas-
tics vooral gekeken naar wat er wel 
kan i.p.v. van er allemaal niet meer 
mag. En steeds meer mensen weten 
de club weer te vinden. Zo is er in 
eerste instantie gestart met boot-
camp lessen online en kon dit al vrij 
snel in groepjes van 2 weer buiten 
gedaan worden. Ook de wedstrijd-
groep met turnsters kregen online 
lessen en zijn buiten begonnen met 

een paar trainingen. En nu hebben 
ook de recreatie turnsters en de vol-
wassen leden de sportgroepen weer 
gevonden.
Na 3 weken aftasten waar de vraag 
naar is, is er een compleet weekpro-
gramma gemaakt voor ieder lid wat 
wils. Alle dagen van de week worden 
buiten trainingen gegeven en kun- 
nen kinderen aangeven waar en wan- 
neer zij buiten willen sporten. Op 
vrijdagavond mag iedereen mee- 
doen met online lenigheid en een 
online spel verzorgd door Marleen. 

Nog niet alle leden hebben de club 
teruggevonden en hierbij dan ook de 
oproep: geef je op voor de buiten-
training naar keuze en kom weer 
lekker in beweging. Het hele program- 
ma is te vinden op:
www.hbcgymnastics.nl.

Informatie is te verkrijgen via: info@
hbcgymnastics.nl . Voor de online-
lessen hoeft niet opgegeven te 
worden. Dit kan gevolgd worden via 
de link: https://meet.jit.si/
HBCGymnastics2021.

Heemstede - Elke zaterdag kunnen 
jullie de meiden van Scouting WABO 
Heemstede in het Groenendaalse Bos 
tegenkomen. Vanuit hun clubhuis 
gaan zij op pad het bos in om met 
leeftijdsgenoten allemaal leuke 
outdooractiviteiten te doen. Sporten 
en bewegen in de buitenlucht.

Door alle beperkende maatregelen 
van het moment in combinatie met 
het thuisonderwijs zijn veel kinderen 
weinig buiten te vinden en we weten 
allemaal dat buiten spelen gezond is. 
Scoutingactiviteiten vinden veel 

buiten in de natuur plaats. Het draait 
bij om sport, spel en veel gezellig-
heid met elkaar. Andere activiteiten 
staan in het teken van iets goeds 
doen voor de samenleving. 

Vanaf zaterdag 13 februari zijn er 
weer fysieke opkomsten op en rond 
het clubhuis. Kom eens kijken. WABO 
bereik je via het bruggetje bij de 
Ritzema Boskade in Heemstede. 

Meer informatie op: www.facebook.
com/ScoutingWABO of neem contact 
op via info@waboscouting.nl.

Speel buiten met Scouting WABO

Buitenactiviteiten met scouting WABO. Foto: aangeleverd door scouting WABO.
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FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen
 
Heemstede - Een voetstuk van kalksteen waar de preekstoel op staat, in 
de Oude Kerk? De preekstoel staat symbool voor de berg waarop Jezus 
Christus predikte. Het woord kansel (preekstoel) komt van het Latijnse 
‘plurale tantum cancelli’.
De traditionele kansel is een kleine ruimte, vaak met een toegangs-
deurtje, waarachter het onderlichaam van de voorganger niet zichtbaar 
is, soms met een leun- of zitsteun. Achter hem is een haak bevestigd waar 
de baret opgehangen kan worden. Boven de preekstoel bevindt zich vaak 
een klankbord, dat als vanouds gewenst was voor de akoestiek.

De preekstoel is voortgekomen uit de oudchristelijke ambo (kleine stenen 
preekstoel) en uit het middeleeuwse doksaal (een houten of stenen wand 
die in een kerk het schip scheidt van het koor).
De Herenbank en de preekstoel zijn van eikenhout en dateren uit het be- 
gin van de 17de eeuw. Op zich een stukje vakmanschap, dat werd geres-
taureerd in 2015.

Opmerkelijk Heemstede

Heemstede - Op 25 februari ver-
scheen de nieuwe thriller van de 
Haarlemse Wim Bax: ‘Hou het stil’.
Als support voor de lokale boekhan-
del zal Wim Bax op vrijdag 5 maart 
a.s. zijn boek ‘gesigneerd’ afleveren, 
speciaal voor klanten van Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 in Heem- 
stede.
Wil je een persoonlijke boodschap? 
Mail dan naar:
info@boekhandelblokker.nl.
Reserveren voor bezorgen kan tot 
vrijdag 5 maart 10 uur.
Daarna gaat Wim op pad om zijn 
boek te bezorgen in Heemstede en 
Haarlem-Zuid. Tevens zijn er in de 
winkel nog extra gesigneerde exem-
plaren beschikbaar.
‘Hou het stil’ is een ijzingwekkend 
verhaal over verborgen misdaden, 
massahysterie en wraak.
Het is begin jaren zestig en medicij-
nenstudent Jacob keert halsoverkop 
terug naar zijn geboortedorp Welche- 
rum, omdat zijn gehandicapte broer 
Jos uit het niets hun moeder heeft 
aangevallen. Eenmaal aangekomen 
stapelen de opmerkelijke en vaak 
angstaanjagende gebeurtenissen 
zich snel op. Er is iets aan de hand 
met het dorp en zijn bewoners, maar 
wat?

Wim Bax studeerde af aan de Thea-
teropleiding in Eindhoven. Hij werkte 
als acteur voor tv en theater, en als 
scenarioschrijver van (korte) films en 
televisieseries. Met Harm Edens en 
Ger Apeldoorn schreef hij in 2007 het 
non-fictieboek De gebruiksaanwij-
zing van de man. In 2016 werd zijn 
korte verhaal ‘Kruis’ genomineerd 
voor de Editio Debutantenprijs. Hou 
het stil is zijn eerste thriller.

Wim Bax signeert zijn boek en 
bezorgt persoonlijk aan huis

Wim Bax. Fotograaf: Ron Boeré.

Heemstede - Op zondag 7 maart 
om 16 uur gaat interviewer Manon 
Duintjer in gesprek met Jessica 
Durlacher over De Stem, haar nieuwe 
roman. Het gesprek is te volgen via 
de livestream ‘Schrijvers op zondag’. 
Kijkers kunnen tijdens het interview 
vragen stellen aan Jessica Durlacher.

Recent verscheen Durlachers nieuwe 
roman De Stem, haar eerste in tien 
jaar. Het verhaal speelt zich af tegen 
de achtergrond van de grote gebeur-
tenissen die dit millennium inluid-
den, waaronder 9/11, de moord op 
Theo van Gogh, de opkomst van poli- 
tica Ayaan Hirsi Ali. In De Stem stelt 
Durlacher de vragen hoe ver je voor 
het opkomen voor je idealen gaat en 
of de gevolgen het waard zijn?
 
Jessica Durlacher (1961) schreef di- 
verse romans, waaronder Het Gewe- 
ten, De dochter, Emoticon en De held 
(ook verfilmd). Voordat ze debuteer-
de als schrijfster, was Durlacher criti-
cus en columniste bij de Volkskrant 
en diverse opiniebladen. Ze is ge- 
trouwd met schrijver Leon de Winter 
en schreef met hem de theatervoor-
stelling Anne. Samen met hun twee 
kinderen wonen ze in Bloemendaal.

Manon Duintjer (1969) is schrijver, 
schrijfdocent en journalist. Ze schreef 
o.a. de roman We zijn verdwaald en 
ontwikkelde het filosofiespel Nomi-
zo. Als docent is Manon verbonden 
aan de Schrijversacademie en de 
Querido Academie. Zij interviewt 
regelmatig auteurs in het openbaar. 

Manon woont in Haarlem met haar 
man en twee kinderen.
 
Schrijvers op Zondag is een livestrea-
ming initiatief van diverse boekhan-
dels, waaronder Boekhandel Blokker, 
in samenwerking met debatcentrum 
De Pletterij. Het interview is live te 

volgen op de websites van de boek-
handels en het YouTube-kanaal van 
De Pletterij.
 
Meer informatie:
www.boekhandelblokker.nl
Aanmelden: info@boekhandel-
blokker.nl of via tel.nr. 023 5282472.

Manon Duintjer interviewt schrijfster 
Jessica Durlacher in online livestream

Jessica Durlacher bij Boekhandel Blokker. Foto: aangeleverd door Boekhandel 

Blokker.

Heemstede/Regio - Welke vrouw 
ontvangt de Ribbius Peletier-
penning 2021? Kijk vrijdag 5 maart 
tussen 16.00 – 16.45 uur live naar de 
uitreikingbijeenkomst van de Ribbius 
Peletier-penning 2021 via https://
noord-holland.stateninformatie.nl.
De viering van 100 jaar vrouwenkies-
recht in 2019 was aanleiding voor 
Provinciale Staten om 5 jaar lang een 
onderscheiding uit te reiken aan een 
vrouw die zich verdienstelijk maakt 
voor de positie van vrouwen in de 
Noord-Hollandse politiek. Provinciale 
Staten vernoemden de onderschei-
ding naar Liesbeth Ribbius Peletier. 
Zij was de eerste vrouwelijke bestuur-
der van Noord-Holland en ze werkte 
haar hele leven aan vrouwenrechten. 
Devika Partiman kreeg de penning in 
2019 met haar initiatief ‘Stem op een 
vrouw’. Vorig jaar ontving gemeente-
raadslid Manja van der Weit de onder- 
scheiding voor haar initiatief ‘Vrou- 
wen in de Purmerendse Politiek’.

39 kandidaten
Iedereen kon een kandidaat aan- 
melden voor de Ribbius Peletier-
penning. Provinciale Staten zijn op 
zoek gegaan naar een vrouw die 
deze onderscheiding verdient van- 
wege haar inzet voor meer vrouwen 
in de politiek of omdat zij als politica 
zo’n inspirerend voorbeeld is voor 
anderen. De jury heeft een keuze 
gemaakt uit de 39 Noord-Hollandse 
kandidaten die zijn aangemeld voor 
de penning.

Jury 
De jury bestaat uit voorzitter en voor- 
malig minister Sybilla M. Dekker, Rina 
van Rooij (oud-Statenlid), Manja van 
der Weit (Winnaar Ribbius Peletier-
penning 2020), Elske Doets (Zaken-
vrouw van het jaar 2017) en dr. Liza 
Mügge (Hoofddocent politicologie 
Universiteit van Amsterdam).

Namens Provinciale Staten reikt jury-

voorzitter Sybilla Dekker deze onder-
scheiding uit. Naast de uitreiking van 
de penning is een speech van Vida 
Asare onderdeel van het programma. 
Zij durft haar ambitie om president 
van Ghana te worden hardop uit te 
spreken.

Meer informatie: www.noord-
holland.nl/Bestuur/Provinciale_
Staten/Ribbius_Peletier_penning.2

Welke politieke vrouw ontvangt de 
Ribbius Peletier-penning van 2021?

Welke politieke vrouw is deze keer gelukkige? Foto: aangeleverd door provincie 

Noord-Holland.
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KEN UW BOS

Door Ems Post

“In de gemeenten 
Bloemendaal, 
Heemstede en Zand-
voort betaalt u geen 
hondenbelasting 
meer.” Deze vrolijk-
makende tekst vond 
ik onlangs op de 
website van de geza-
menlijke belastinginner voor deze drie gemeenten. 

Aanvankelijk (we praten over 1445) werd hondenbelas-
ting gebruikt om de armen te voeden...... Later, rond 
1800, werd landelijk besloten alle jachthonden en 
honden die voor plezier gehouden werden te belasten. 
De opbrengst ging in de algemene pot.

In Heemstede was dat niet anders. Tot nu toe. De belas-
ting is inmiddels afgeschaft. Het enige wat de gemeen-
te Heemstede daadwerkelijk verstrekte van de op- 
brengst waren de poepzakjes en dat zullen ze vast 
blijven doen. We hebben immers een opruimplicht.

In 1927 deed de gemeente nog net iets meer voor de 
hondenbelastingbetaler. Zij kregen voor elke belaste 
hond een penning. Dat weten we omdat Frank Heij er 
onlangs een vond in ons Groenendaalse Bos. Een fraai 
koperen schildje dat ongetwijfeld volgens een instruc-
tie met veel oo’s en aa’s en sch-en “duidelijk zichtbaar 
aan den halschband” bevestigd diende te worden. Een 
mooi gezicht moet dat geweest zijn, al die honden met 
een glanzende penning.

Het zal niet meer terugkeren. De hond is uit de pot.

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

Hond uit de pot

Hondenpenning. Foto: Frank Heij.

Overige foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Door Bart Jonker

Heemstede – Afgelopen dagen was 
het zonnig en was het zelfs af en toe 
warm. Zodra de temperaturen boven 
de 9-10 graden Celsius komen, ver-
laten de honingbijen (Apis mellifera) 
hun bijenkast. Wie er oog voor heeft, 
heeft vast al iets zien of horen zoe- 
men in de tuin.

Tijdens de koude winters houden 
bijen een winterslaap. De winterpo-
pulatie van bijen bestaat alleen uit 

een koningin met werksters, de 
mannetjes zijn reeds voor de winter-
slaap verjaagd. Het zijn de werksters 
die erop uitvliegen. Een van de ge- 
liefde bloemen waar bijen momen-
teel graag op afkomen, is de hyacint 
(Hyacinthus). En dat is natuurlijk niet 
zo raar. De bloemen van de hyacint 
verspreiden een aantrekkelijk zoete 
geur. Mede door de warme zonne-
stralen en de zoektocht van bijen 
naar nectar die de bloem opent, 
geuren hyacinten nog meer. Opval-
lend was wel dat de bijen afgelopen 

weekend een duidelijke voorkeur 
hadden voor welriekende hyacinten. 
Zoals deze vroege honingbij op de 
foto. Voor de viooltjes en tulpen el- 
ders in de tuin trokken de bijen zicht-
baar hun neus op. Deze bloemen 
lieten ze duidelijk links liggen.

Aardhommel
Er werd nog een liefhebber van de 
hyacint gadegeslagen in de tuin: 
deze uit de kluit gewassen aard-
hommel (Bombus terrestris). Je ziet 
nu alleen maar grote hommels. Het 
gaat hier namelijk louter om hommel- 
koninginnen, de enige overlevenden 
van een hommelnest na de winter- 
rust.
Tijdens de winter- en vorstperiode 
heeft de hommelkoningin zichzelf in 
een tunneltje van 5 tot 10 cm gegra-
ven, om haar winterrust te houden. 
De hommelkoningin kan de vorst 
overleven, doordat ze in haar lichaam 
zelf glycerine produceert en zo de 
vorming van ijskristallen op haar lij�e 
weet te voorkomen.  

Met deze ontluikende voorjaarstem-
peraturen is het met haar winterrust 
gedaan en gaat de hommelkoningin 
direct aan het werk. Ze zoekt bloe-
men om nectar uit te drinken en 

stuifmeel te verzamelen. Dat stuif-
meel dient om eitjes op te leggen in 
een nieuw hommelnest. Vaak is zo’n 
hommelnest bijvoorbeeld een oud 
muizenhol in de grond. Uit de eerste 
eitjes komen de werksters. In de loop 
van de zomer komen er geen werk-
sters meer uit de eitjes, maar manne-
tjes en nieuwe koninginnen. De 
mannetjes sterven na het bevruchten 
van de nieuwe koninginnen, een 
‘eenmalig moment van roem’ zullen 
we maar zeggen. Ook sterven de 
oude koningin en werksters op den 

duur. De nieuwe koninginnen over-
leven om de winterrust in te gaan. 
Zij leggen het volgende voorjaar de 
basis voor een nieuw nest. Zo blijft 
de hommelcyclus in stand.

Zet eens wat hyacinten in uw tuin of 
op uw balkon in de zon. Wist u dat de 
hyacint een bolgewas is uit de asper-
gefamilie? Zorg wel dat deze hyacin-
ten vrij van gif zijn en dat er geen 
vorst is. U zult versteld staan van wat 
erop afkomt en wat er in deze ontlui-
kende periode reeds te zien is!

Ken uw tuin: bijen en hommels zijn alweer drukdoende

Aardhommelkoningin op hyacint. Foto’s: Bart Jonker.

Honingbijen komen op hyacinten af.

Heemstede - Leny en Jan van Bentem stuurden deze voorjaarsfoto naar de 
redactie “Deze foto hebben we gemaakt vanaf de ingang van Kennemerduin.
Dat de lente nu echt is begonnen bewijzen deze krokussen”, vertellen ze erbij.

Bloeiende krokussen op Kennemerduin

Heemstede - Theo Dijkman stuurde deze foto in van zijn kleinzoon. “Valen-
tijnsdag mag dan al geweest zijn, voor Marnix (bijna 4 jaar) is dat geen reden 
om een mooie krokus te plukken voor moeder Daniëlle.
De foto is gemaakt door opa Dijkman op het krokussenveld Herenweg hoek 
Asserlaan. Ga maar kijken, dan weet je dat de lente begonnen is”, aldus Theo.

Te midden van de krokussen
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LEZERSPOST

Op mijn verjaardag kreeg ik van vrienden een knijper om zwerfafval op te 
ruimen. Net als andere mensen wandel ik veel in coronatijd. Tijdens deze 
wandelingen ruim ik nu zwerfafval op. Heemstede is op het eerste gezicht 
geen vies dorp, maar als je er op gaat letten ligt er toch best veel zwerf-
afval. Van blikjes, allerlei plastic tot aan sigarettenpeuken. Mijn vrienden 
hebben in onze in de buurt al meer dan vijfendertig mondkapjes opge-
ruimd in een paar maanden. Als ik nu in de duinen ga wandelen, neem ik 
ook mijn knijper mee. Het is toch ook van groot belang dat de natuurge-
bieden rond Heemstede ontdaan worden van zwerfafval. 

En de tijd is rijp om dit met elkaar te doen. Op ander plekken in Neder-
land zijn soortgelijke initiatieven en ik weet dat er al meer dan 4000 
mensen mee bezig zijn. Ik hoop dat het aantal zwerfafvalopruimers expo-
nentieel gaat groeien in Heemstede. Natuurlijk is het ook een oproep aan 
eenieder om afval in de afvalbak te doen. Veel rokers weten niet dat in 
sigarettenpeuken microplastics zitten die heel slecht zijn voor het milieu.
Inmiddels zijn er al meer dan vijftien mensen in Heemstede enthousiast 
aan het opruimen. Het zou geweldig zijn als er nog meer mensen mee 
gaan doen. Ook kinderen zijn natuurlijk van harte welkom om mee te 
doen. Wil jij nog tips voor je start of wil je meedoen aan een gezamenlijke 
actie als corona dat toelaat, mail dan naar knijperclub@gmail.com.

Ageeth Bosma, Heemstede

Zwerfafval opruimen

Heemstede - “Zelfs in de mist is de molen een plaatje”, schreef inzendster 
Marianne Wever, die deze magische foto op de vroege zondagochtend van 
28 februari maakte.

Mistig molenplaatje

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

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 8 maart 17 uur naar 
redactie@heemsteder.nl, onder 
vermelding van kruiswoord-
puzzel, voorzien van uw naam, 
telefoonnummer en 
e-mailadres.

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

Horizontaal  1. legendarische Engelse popgroep; 7. koude lek-
kernij; 12. plaats in Brazilië (afk.); 13. deel van piano; 14. waad- en
loopvogel; 15. Nederlands kampioenschap (afk.); 17. bouwsteen-
tjes voor kinderen; 19. natuurlijk rood op de wangen; 21. titel
(afk.); 22. metaalsoort; 24. boterhamsmeersel; 27. voertuig; 28.
tijdsperiode; 30. waterloop; 31. snel (vlug); 32. horecagelegen-
heid; 33. Japanse munt; 35. lange rustbank; 37. open plek in een
bos; 38. mannelijk beroep; 41. lang en smal stuk hout; 42. water-
sport; 44. geestdrift; 46. schoonmaakgerei; 47. telwoord; 48. jaar-
getijde (periode); 49. inval (plan); 50. kortaf en onvriendelijk; 52.
omheind stuk grond met bloemen; 54. plaats in Italië; 56. zang-
stem; 58. veelvuldig draaien in bed; 61. deel van gelaat; 62. platte
koek; 64. ontkenning; 65. zonder inhoud; 67.  jongens- of meisjes-
naam; 68. leer- en opvoedingsmoeilijkheden (afk.); 70. taaie aard-
soort; 72. raar (vreemd); 73. periode van zeer hoge temperaturen;
76. spoedig; 77. anno mundi (afk.); 78. kleur van de regenboog;
79. InterKerkelijke Omroep Nederland (afk.); 81. jongensnaam;
82. tuimeling; 83. dun opgerold wafeltje; 84. vurig strijdpaard; 86.
mager geroosterd rundvlees; 87. dichterbij komen.

Verticaal  1. omstreden kledingstuk; 2. paardenslee; 3. duiven-
hok; 4. vergrootglas; 5. onder invloed van drugs; 6. letter van het
Griekse alfabet; 7. berijdbaar gemaakte ijsoppervlakte; 8. bundel
vruchten; 9. lokspijs; 10. aluminium (scheik. afk.); 11. veld (stuk
grond); 16. Zuid-Koreaans automerk; 18. kreet; 20. stuk doek of
stof; 21. onbenullig; 23. Amerikaanse ruimtevaart organisatie
(afk.); 25. plaats in Gelderland; 26. verpakking voor flessen; 27.
haarloos; 29. natuurverschijnsel aan de hemel; 32. misdadiger;
34. troefkaart; 36. uit eigen beweging; 37. afslagplaats bij golf; 39.
rivier in Frankrijk; 40. dreadlocks; 42. prikkelgeleider in het
lichaam; 43. adellijk persoon; 45. dorp op Ameland; 46. schaak- of
damterm; 51. ingenieur (afk.); 53. elektrisch geladen materieel
deeltje; 54. ordinair (grof); 55. kraaiachtige vogel; 56. mestvocht;
57. afstammeling; 59. verdriet; 60. rondzwervende herdersstam;
62. soort groente; 63. bewerking van huiden; 66. rivier in Utrecht;
67. vragend voornaamwoord; 69. moeilijk lerende kinderen (afk.);
71. tijdperk; 73. hefschroefvliegtuig (afk.); 74. huidverharding; 75.
Amerikaans automerk; 78. gewestelijk arbeidsbureau (afk.); 80.
andere naam voor Noach; 82. Verenigde Staten (afk.); 85. de
oudere (Lat. afk.).
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Heemstede/Regio - Natuurvriende-
lijke oevers zijn belangrijk voor het 
verbeteren van de ecologische 
waterkwaliteit. Om de aanleg van 
deze oevers aan te moedigen heeft 
Rijnland een subsidieregeling. 
Iedereen die binnen het gebied van 
Rijnland een natuurvriendelijke 
oever wil aanleggen, kan vóór 1 mei 
subsidie aanvragen.

Een natuurvriendelijke oever is een 
groeiplaats voor oeverplanten en 
onderwaterplanten. Voor vissen, 
kikkers, padden, vogels, insecten en 
kleine zoogdieren is zo’n oever een 
belangrijke plek. De aanleg van 
natuurvriendelijke oevers draagt bij 
aan het verbeteren van de ecologi-
sche waterkwaliteit en is positief voor 

de biodiversiteit. Rijnland wil daarom 
zoveel mogelijk natuurvriendelijke 
oevers realiseren.
In watergangen met recht of beschoei- 
de oevers kan geen gevarieerde be- 
groeiing ontstaan. Een natuurvrien-
delijke oever heeft daarom een gelei-
delijke overgang van water naar land. 
We zoeken grondeigenaren die be- 
reid zijn een bestaande rechte oever 
landinwaarts af te graven als een 
flauw talud, zodat die geleidelijke 
overgang van water naar land ont- 
staat.

Voorwaarden subsidie
Rijnland geeft subsidie voor het 
afgraven van de oever, de beplanting 
van de oever en waar nodig voor een 
afrastering en een onderwaterbe-

schoeiing. De subsidie is maximaal 
75 euro voor elke oeverlengte van 1 
meter. De bijdrage per aanvrager of 
project is maximaal €50.000,- per 
jaar. Er zijn ook situaties waar wij 
geen subsidie geven, bijvoorbeeld 
als er een kleine kans is op een 
goede ontwikkeling van een natuur-
vriendelijke oever.

Aanvragen subsidie
Wilt u in aanmerking komen voor 
deze subsidie? Stuur uw subsidieaan-
vraag dan voor 1 mei naar Rijnland 
toe.
Op www.rijnland.net/natuurvriende-
lijke-oever-subsidie staat waarvoor u 
subsidie kunt krijgen en wanneer er 
geen subsidie verstrekt wordt. U 
vindt er het aanvraagformulier.

Rijnland biedt subsidieregeling voor 
aanleg van natuurvriendelijke oevers

Een natuurvriendelijke oever. Foto: aangeleverd door Rijnland.
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ACHTER HET FORNUIS

Deze week een recept uit Polen: ‘Barscz’ oftewel een smakelijke rode bietensoep. 
Vaak wordt deze soep traditioneel als voorgerecht op Kerstavond in Polen geser-
veerd, maar dat hoeft niet. Geheel vegetarisch en als de boter wordt vervangen 
door een plantaardige variant, is dit gerecht tevens voor de veganistische keuken 
geschikt. Dit recept kwam ter ore van een oud-collega uit Polen.  

Benodigdheden (4 personen): 
• 500 tot 600 gram gekookte rode bieten
• 250 gram gewassen soepgroenten
• 20-30 gram gedroogde paddenstoelen
• 20 gram boter of plantaardige olie

• Wat citroensap
• 4 kopjes groentebouillon
• zout en versgemalen peper naar smaak
• 1 teentje knofl ook fi jngehakt
• 1 laurierblaadje
• 1 gesnipperd uitje

• Eventuele garnering (niet voor veganisten):
• Wat dille
• 2 gekookte eieren
• Wat zure room met mierikswortel 

Bereiding:
Wel de paddenstoelen eerst een kwartiertje in koud water. 
Verhit de boter of olie in een soeppan en fruit hierin eerst de ui en de knofl ook. Pureer de gekookte rode bieten en 
voeg deze in de pan toe. Roer hier vervolgens de groentebouillon, het laurierblad, de soepgroenten en padden-
stoelen doorheen tot een gladde massa ontstaat. Laat het geheel 30 tot 40 minuten op een laag vuur zachtjes 
koken. Geef de soep een zuurtje door wat druppels citroensap toe te voegen. Op smaak brengen met zout en 
peper. Serveren met eventueel bovengenoemde garnering en een warm broodje. 

Wijnsuggestie:
Een lekkere witte wijn. Wij openden een Siciliaanse en biologische Solstice, met krachtige tinten van de vulkani-
sche Etnagrond. Vraag uw wijnhandelaar of slijter. Smacznego! (Eet smakelijk!) 

Barszcz (Poolse rode bietensoep) 

achter het fornuis 

Heemstede – Inwoners met een laag 
inkomen kunnen een vergoeding 
voor huiswerk-begeleiding, bijles of 
examentraining aanvragen bij de 
gemeente Bloemendaal of Heem-
stede. De vergoeding is voor kinde-
ren op de middelbare school of in 
het middelbaar beroepsonderwijs.
Voor kinderen in de hoogste klas van 
de middelbare school breekt er bin- 
nen niet al te lange tijd een span-
nende periode aan: de examens 
komen eraan. Examentraining helpt 
bij de voorbereiding, maar is kost-
baar. Daarom geeft de gemeente hier 
een vergoeding voor. Leerlingen die 
niet in het examenjaar zitten kunnen 
deze regeling gebruiken voor bijles 
of huiswerkbegeleiding. De maxi-
male bijdrage is €1.200,-.

Richtlijn laag inkomen
Er zijn richtlijnen voor een laag in- 
komen. Voor een alleenstaande 
ouder is dit ongeveer €1.308,- netto 
per maand (zonder vakantiegeld). 
Voor gehuwden of samenwonenden 
is dit €1.868,- netto per maand 
(zonder vakantiegeld).

Aanvragen vergoeding
Ouders die aan de criteria voldoen 
kunnen de vergoeding aanvragen via 
www.iasz.nl/bijles. Hier staan ook de 
voorwaarden.

Bereken uw recht
Er bestaan veel andere regelingen 
voor inwoners met een laag inko-
men. Bijvoorbeeld voor een compu-
ter, fi ets of sportkosten. Inwoners 
kunnen anoniem hun rechten bere-
kenen op:
www.iasz.nl/berekenuwrecht.

Vergoeding huiswerkbegeleiding 
voor ouders met laag inkomen

Raadhuis Heemstede. Foto: Bart Jonker.

CULTUUR

Door Bart Jonker 
 
Heemstede- Een van de grootste 
Duitse dichters en vrijheidsden-
kers uit de Romantiek in de 19de 
eeuw is toch zeker Heinrich Heine 
(1797-1856). Toch is deze grote 
dichter niet altijd naar de roem 
geschat die hem zou moeten 
toekomen. Hij is zelfs een tijdje in 
zijn thuisland Duitsland miskend. 

Heinrich Heine komt ter wereld in 
Düsseldorf. Zijn familie heeft 
Joodse wortels waartoe onder 
anderen artsen, bankiers en intel-
lectuelen behoren. De liberale 
omgeving waarin hij opgroeit, 
heeft zeker weerslag op zijn poli-
tieke opvattingen gehad. Heine 
doorloopt het lyceum en probeert daarna aan de slag te gaan als 
handelsvertegenwoordiger, iets wat jammerlijk mislukt. Hij gaat studeren 
in Göttingen Jura waardoor hij zijn interesse in de Duitse taal en haar 
geschiedenis ontwikkelt. Vanaf 1821 gaat hij naar Berlijn, waar hij in 
diverse hoge culturele kringen verkeert. 
In 1824 maakt hij een grote wandeling door de Harz, waarvan hij zijn reis-
verslagen ‘Reisebilder’ optekent. Deze reisbeschrijvingen zijn reeds 
succesvol en bevatten veel oog voor de natuur en waarnemingen die zijn 
verbonden met kritiek en satire. In 1825 treedt hij toe tot het chris-
tendom, om zijn blik te verbreden in de christelijke samenleving. Dit heeft 
invloed gehad op zijn latere werk. In 1827 breidt zijn bekendheid zich 
over heel Europa uit met zijn gedichtenverzameling ‘Buch der Lieder’. 
Romantische poëzie met vroeg liefdeslyriek, die zijn tijdgenoten beju-
belen als meesterlijk werk uit de Romantiek.   

Naar Frankrijk
In 1830 wordt hij beïnvloed van de ideeën van de Julirevolutie in Helgo-
land. Heine zou vooral beïnvloed worden door de Franse Verlichtingsi-
deeën. Hij wordt aangesteld als politiek correspondent voor de Aug-
burger Algemeinen Zeitung in Parijs en vertrekt naar Frankrijk. Een vrijwil-
lige verbanning die later onvrijwillig zou worden. Heine kampte met veel 
tegenstrijdigheden in zichzelf. Zo kreeg hij steeds meer moeite met het 
gelijkheidsbeginsel. Hij was voorstander van afschaffi  ng van de adellijke 
privileges. Tegelijkertijd waarschuwde hij tegen een onbeperkte gelijk-
heid en attendeerde hij op het gevaar van algemene geestelijke vervlak-
king, die hij als een levensgrote bedreiging zag voor kunst en cultuur.

Heine balanceerde enerzijds op zijn verlichte opvatting over de staafs-
macht die volgens hem behoorde bij het volk. Anderzijds balanceerde hij 
op zijn waardering voor de monarchie, deels ingegeven door zijn roman-
tische liefde voor grote persoonlijkheden. Ook de scherpe toon van Heine 
in zijn literaire werk en het ‘verheerlijken’ van het Franse cultuurleven en 
de Franse opvattingen over het geestesleven en de fi losofi e, werden met 
wantrouwen in Duitsland tegemoet getreden. De politieke relatie tussen 
Frankrijk en Duitsland was in die tijd niet al te best. In 1835 besluit de 
Duitse Bondsraad al het werk van Heine te verbieden. Met als klap op de 
vuurpijl zijn werk ‘Deutschland, ein Wintermärchen’ , dat na een reis naar 
Hamburg in 1844 van zijn hand verschijnt. In dit werk bekritiseert Heine 
met bijtende ironie de kleinburgerlijkheid en misstanden in de Duitse 
samenleving, die hij als ‘zwakheid’ ziet en blootstelt. Hij schrijft bijvoor-
beeld:
   
“Sie sang das alte Entsagungslied,
Das Eiapopeia vom Himmel,
Womit man einlullt, wenn es greint,
Das Volk, den großen Lümmel.” 

(Vertaling)
“Ze zong het oude verzakingslied 
Het eiapopeia uit de hemel, 
Waar je mee sluimert als het moppert, 
De mensen, de grote schurk. ” 
 
Waar men boeken verbrandt, verbrandt men uiteindelijk ook 
mensen”
Beroemd is Heine’s uitspraak “Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt 
man auch am Ende Menschen” (“Waar men boeken verbrandt, verbrandt 
men uiteindelijk ook mensen”). Deze uitspraak ïs wreed bewaarheid in de 
periode van het Derde Rijk onder Hitler. Opvallend is dat de nazi’s Heine’s 
werk en opvattingen verketterden vanwege zijn Joodse achtergrond en 
progressieve vrijheidsideeën, maar zijn populaire lied ‘Lorelei’ niet uit de 
Duitse liederenboeken schrapten. Wel werd zijn naam in die tijd verwij-
derd en vervangen door ‘onbekende dichter’.  
Veel gedichten van Heine zijn op muziek gezet door beroemde compo-
nisten als Liszt, Brahms, Wagner, Schubert en Schumann. Heinrich Heine 
overleed in 1856 in Parijs en ligt begraven op Montmartre.

Heinrich Heine, de onbegrepen Duitse 
dichter met Franse Verlichtingsideeën

Heinrich Heine (1797-1856).
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Adresgegevens
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Heemstede

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Voor kinderen in de hoogste klas van de 
middelbare school breekt een spannende tijd 
aan: de examens komen eraan. Examentraining 
helpt bij de voorbereiding, maar is kostbaar. 
Daarom geeft de gemeente hier een 
vergoeding voor. Dit geldt voor ouders met 
een laag inkomen in de gemeente Heemstede. 
Leerlingen die niet in het examenjaar zitten 
kunnen deze regeling gebruiken voor bijles of 
huiswerkbegeleiding. Kijk voor meer info op 
iasz.nl/bijles.

Gemeente Heemstede helpt jou bij het 
besparen van energie én geld in huis. Met de 
gratis bespaarbon mag u ter waarde van €50 
energiebesparende producten uitzoeken. 
Ook kunt u een gratis advies ter waarde van 
€75 voor uw huis aanvragen. U krijgt dan tips 
en adviezen over bijvoorbeeld isolatie, een 
warmtepomp of zonnepanelen. Deze acties 
zijn alleen nog in maart geldig. Ga naar de 
debespaarbon.nl om het gratis advies en de 
bespaarbon aan te vragen.

Isolatieactie verlengd
Daarnaast organiseert de gemeente in 

samenwerking 
met het Duurzaam 
Bouwloket een isolatieactie. Deze actie is 
verlengd tot en met 31 maart 2021. Doe ook 
mee en bespaar! Ga voor meer informatie 
naar duurzaambouwloket.nl/
inkoopactie-woningisolatie.

Heropening 
ondernemersloket
Op 1 maart is het corona-
ondernemersloket weer opgestart 
voor de gemeenten Heemstede en 
Bloemendaal. Het ondernemersloket 
is het eerste aanspreekpunt voor 
ondernemers in beide gemeenten 
die vragen hebben over de 
overheidsmaatregelen (Rijk, provincie 
en lokaal) en/of andere zaken waar 
ondernemers tegenaan lopen. Bel het 
ondernemersloket via 14 023.

GGD-campagne 
‘Ik ben niet alleen’ 
GGD Kennemerland lanceerde vorige week de 
campagne ‘Ik ben niet alleen’. De coronacrisis 
heeft nu al bijna een jaar een enorme impact 
op ons dagelijkse leven. Om langdurende 
schade te voorkomen, is het belangrijk 
dat we onderwerpen als eenzaamheid en 
depressie bespreekbaar maken en geen taboe 
laten zijn. In Heemstede zijn verschillende 
organisaties waar je terecht kunt voor 
een praatje, een luisterend oor of hulp. Er 
worden ook activiteiten georganiseerd tegen 
eenzaamheid. Kijk op wijmakenheemstede.nl/
samentegencorona 

Vergoeding voor huiswerkbegeleiding, 
bijles of examentraining

Energie én geld besparen?

Enquête jongeren 
Heemstede 
Ben jij tussen 10 - 23 jaar? Plexat WIJ 
Heemstede wil graag weten wat de wensen 
zijn van jongeren in Heemstede. Zij kunnen 
dan hun activiteiten afstemmen op de 
uitkomsten van het onderzoek. Dus geef 
je mening in een korte vragenlijst via 
bit.ly/jongeren-enquete of scan de QR-code.

Workshop In gesprek 
met je kind
Op dinsdag 23 maart organiseert het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede 
en Brijder Jeugd Preventie de workshop 
‘In gesprek met je kind’. In deze workshop 
bespreken we samen met een groep ouders 
hoe u eff ectief praat met uw kind. Ouders 
met kinderen in de leeftijd van 12 tot 24 jaar 
kunnen zich hiervoor aanmelden. Deze gratis 
workshop wordt van 19.30 tot 21.30 uur online 
gegeven. Er is plek voor maximaal 16 ouders.

Heeft u vragen of wilt u zich 
aanmelden? 
Stuur dan een mail naar preventie@brijder.nl 
onder vermelding van workshop ‘In gesprek 
met je kind’. 

Beweeg- en doeboek Team 
Sportservice Heemstede
Team Sportservice Heemstede heeft voor 
de doelgroep 65+ een Beweeg- en doeboek 
gemaakt. In dit boek staan beweegactiviteiten 
voor volwassenen van verschillende niveaus, 
puzzels en (simpele) recepten. Het Beweeg- en 
doeboek wordt gratis beschikbaar gesteld. 

Aanvragen
Vraag het Beweeg- en doeboek aan via de 
website teamsportservice.nl/heemstede (klik 
op de button ‘Beweeg- en doeboek’). Vragen? 
Neem contact op met Lisette van Dee via 
lvandee@teamsportservice.nl of (023) 205 55 00

Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd. 

In verband met coronamaatregelen vindt het overlastspreekuur van buurtbemiddeling niet 
op locatie plaats. U kunt op donderdag 4 maart 2021 tussen 14.00 en 15.00 uur bellen met 
(023) 569 88 83. U wordt dan doorverbonden met de coördinator buurtbemiddeling. 
Lees meer over buurtbemiddeling in Heemstede op meerwaarde.nl.

Gemeente Heemstede heeft een 
vacature voor:

Verkeerskundige 
(32-36 uur)

Maak jij ons wegwijs in het verkeer? 
En doe je dat het liefst in een hecht team 

in een organisatie met korte lijnen? 
Dan is dit je kans!

Kijk op 
werkenbijheemstede.nl/vacatures. 

Reageren kan tot en met 
donderdag 18 maart.

BaanBreker voor 
werkzoekenden
Veel 45-plussers komen moeilijk aan betaald 
werk of aan opdrachtgevers. Vooral nadat ze 
hun baan zijn kwijt geraakt of wanneer ze 
ervoor kiezen om als zelfstandige verder te 
gaan. BaanBreker is er voor alle werkzoekende 
45-plussers die op een andere manier, 
spannend, leuk en vooral ook eff ectief, op zoek 
willen naar nieuw werk.

De eerstvolgende BaanBreker start op dinsdag 
9 maart en duurt 7 weken. Ga voor meer 
informatie naar hetisnetwerken.nu/baanbreker.

Overlastspreekuur 4 maart



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

Vergaderingen raadscommissies maart
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 9, 10 en 11 maart 2021 in 
de Burgerzaal van het raadhuis. Door de 
coronamaatregelen zijn deze openbare 
vergaderingen vanaf 20.00 uur alleen digitaal 
te volgen via gemeentebestuur.heemstede.nl. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij virtueel 
aanwezig te zijn.

Agenda raadscommissie Samenleving 
9 maart
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Openbare	Orde	en	Veiligheid:	terugblik	

2020, vooruitblik 2021 (B)
•	 Concept	verwervingsstrategie	jeugdhulp	(B)
•	 Motie	frisse	gezonde	scholen	(B)
•	 Ontwikkelingen	sociaal	domein	inclusief	

Paswerk

•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Agenda raadscommissie Middelen 
10 maart
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Bestuursconvenant	regionale	samenwerking	

Zuid-Kennemerland
•	 Notitie	stand	van	zaken	strategisch	

onroerend goed en verduurzaming
•	 Discussienota	financiële	positie	Heemstede
•	 Energietransitie
•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Agenda raadscommissie Ruimte 11 maart
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Wegcategoriseringsplan,	de	motie	

‘Veilig	Verkeer:	Heemstede	30	km’	en	het	
participatieplan

•	 Vaststellen	‘Woonakkoord	Zuid-
Kennemerland	IJmond	2021-2025’

•	 Ontwerp	afvalstoffenverordening	
Heemstede	2021	en	bijbehorend	ontwerp	
uitvoeringsbesluit

•	 Overzicht	bouwprojecten
•	 Omgevingswet
•	 Actiepuntenlijst	
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

U kunt uw visie kenbaar maken 
aan de commissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, 
Frank	Wilschut,	via	(023)	548	56	37	of	per	
e-mail:	griffie@heemstede.nl	

Handhavingsacties
Verwijdering �etswrakken diverse locaties
•	 Raadhuisplein,	ter	hoogte	van	1:	
 een zwarte mountainbike, merk Ghost
•	 Raadhuisplein,	ter	hoogte	van	1:	
	 een	zwarte	omafiets,	merk	Limit
•	 Raadhuisplein,	ter	hoogte	van	1:	
	 een	zwarte	damesfiets,	merk	spirit
•	 Cruquiusweg,	ter	hoogte	van	49:	een	
	 paarse	damesfiets,	merk	Batavus	Barcelona
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	63:	een	
	 blauw/grijze	herenfiets,	merk	Sparta
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	63:	een	
	 blauw/antraciet	herenfiets,	merk	Batavus
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	80:	een	
	 bruine	herenfiets,	merk	Locomotief
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	85:	een	
	 grijze	damesfiets,	merk	Rambler
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	85:	
	 een	grijze	damesfiets,	merk	Batavus
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	88:	
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	151:	een	
	 blauw/zwarte	mountainbike,	merk	Limit
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	93-95:	een	

blauwe	damesfiets,	merk	Marathon
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	93-95:	een	

blauw/zilveren	damesfiets,	merk	Sparta.
•	 Zandvoortselaan,	ter	hoogte	van	129:	
	 een	blauwe	damesfiets,	merk	Gazelle
•	 Zandvoortselaan,	ter	hoogte	van	129:	
	 een	witte	damesfiets,	merk	Batavus
In	artikel	5:5,	eerste	lid	van	de	Algemene	
Plaatselijke	Verordening	(APV)	staat	dat	het	
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De	eigenaren	van	deze	fietsen	krijgen	tot	en	
met	17	maart	2021	de	gelegenheid	hun	fiets	
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen 
dat	de	fiets	weer	in	rijtechnische	staat	verkeert.
Als	de	betreffende	fiets	binnen	deze	termijn	
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt	de	fiets	in	opdracht	van	het	college	
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en	voor	een	periode	van	maximaal	13	weken	
opgeslagen.
Binnen	die	periode	kan	de	eigenaar	zijn	fiets	
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg	47	te	Heemstede	

Verwijdering aanhangwagens
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van	bureau	Handhaving	van	de	gemeente	
Heemstede	hebben	op	11	februari	2021	de	
volgende	voertuigen	aangetroffen:
•	 Nijverheidsweg,	ter	hoogte	van	nummer	17:	

een open aanhanger, merk onbekend. 
•	 Nijverheidsweg,	ter	hoogte	van	nummer	

17:	een	paardentrailer,	merk	Paradiso	met	
kenteken	WP-86-PR.

•	 Nijverheidsweg,	ter	hoogte	van	de	
watertoren:	een	boottrailer	met	boot,	merk	
onbekend.

•	 Nijverheidsweg,	ter	hoogte	van	nummer	
15:	een	vouwwagen,	merk	Alpen	Kreuzer,	
zonder kenteken.

•	 Nijverheidsweg,	ter	hoogte	van	nummer	4:	
een 2-assige open aanhanger, merk Solide.

•	 Schollevaarlaan,	parkeerplaats	ter	hoogte	

van	nummer	1:	een	boottrailer,	merk	
Atlanta.

In	artikel	5:6,	eerste	lid	van	de	Algemene	
Plaatselijke	Verordening	(APV)	staat	dat	
het verboden is een voertuig, dat voor 
recreatie of anderszins voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer 
dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling 
van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
Bovengenoemde aanhangwagens zijn op 
3 maart 2021 voorzien van een beschikking. 
De eigenaren krijgt tot en met 17 maart 
2021 de gelegenheid zijn aanhangwagen(s) 
van de openbare weg te verwijderen. De 
aanhangwagen mag dus niet verplaatst meer 
worden naar een andere plek op de openbare 
weg.

Als	de	betreffende	aanhangwagen	binnen	
deze termijn niet is verwijderd, wordt deze in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode 
van	maximaal	13	weken	opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar de 
aanhangwagen ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

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

Onthe�ng 
winkeltijdenwet
Op	25	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	VOMAR	
Voordeelmarkt,	Binnenweg	149.	De	ontheffing	
geldt voor het openstellen van de winkels op 
zon-	en	feestdagen	van	08.00	tot	20.00	uur	
(m.u.v.	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.

Nieuwe regelgeving
Uitvoeringsprogramma 2021 
Omgevingsdienst IJmond 
Op	2	februari	2021	heeft	het	college	het	
Uitvoeringsprogramma	2021	Omgevingsdienst	
IJmond	(publicatienummer	2020-	53724)	
vastgesteld. 

Beleidsregels gemeentelijke taken 
uitvoering Wet kinderopvang Heemstede 
2021
	Op	9	februari	2021	heeft	het	college	de	
Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering 
Wet	kinderopvang	Heemstede	2021	
(publicatienummer	2020-	53732)	vastgesteld.	
Deze beleidsregels zijn met terugwerkende 
kracht in werking getreden vanaf 1 januari 
2021.	De	Beleidsregels	handhaving	Wet	
kinderopvang	2018	zijn	hiermee	vervallen.	

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Amstellaan	24,	het	vervangen	van	een	

dakkapel op het voorgeveldakvlak, plaatsen 
dakkapel op het achtergeveldakvlak en 
een kozijn aan de voorgevel vervangen, 
wabonummer	790795,	ontvangen	18	
februari 2021

•	 Glipper	Dreef	201,	uitbreiden	woonhuis	
op de begane grond, eerste verdieping 
en	wijzigen	gevels,	wabonummer	791447,	
ontvangen 21 februari 2021

•	 Glipperweg	69,	het	uitbreiden	van	een	
woonhuis op de verdieping, wabonummer 
788527,	ontvangen	15	februari	2021

•	 Huizingalaan	29,	het	realiseren	van	een	
dakopbouw d.m.v. een nokverhoging en 
het optrekken van de achtergevel, het 
plaatsen van een dakkapel op voor- en 
achtergeveldakvlak,	wabonummer	789740,	
ontvangen	17	februari	2021

•	 Laan	van	Insulinde	21,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer	790854,	ontvangen	19	
februari 2021

•	 Linge	57,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	
op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer	790876,	ontvangen	19	
februari 2021

•	 Mastkade	37,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer	791087,	ontvangen	21	
februari 2021

•	 Mastkade	29,	het	aanleggen	van	een	
steiger en voor circa 2 jaar plaatsen van een 
hekwerk,	wabonummer	791087,	ontvangen	
19 februari 2021

•	 Mastkade	39,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer	788785,	ontvangen	15	
februari 2021

•	 Van	Merlenlaan	30,	het	kappen	van	14	
esdoorns	en	1	eik,	wabonummer	788178,	
ontvangen	14	februari	2021

•	 Zandvoortselaan	157,	het	plaatsen	van	
reclame op de luifel en stuken van de gevel 
onder	de	luifel,	wabonummer	788959,	
ontvangen	16	februari	2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Hageveld	44,		het	plaatsen	van	2	

veluxramen,	wabonummer	724137,	
verzonden 25 februari 2021

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

verzonden	24	februari	2021
•	 Laan	van	Rozenburg	37,		het	verhogen	van	

de nok en zijgevel, het plaatsen van een 
erker aan de zijgevel en vergroten dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
663268,	verzonden	24	februari	2021

•	 M.	Vaumontlaan	14,	Het	plaatsen	van	een	
veranda	in	de	tuin,	wabonummer	780121,	
verzonden	23	februari	2021

Belanghebbenden	kunnen	binnen	6	weken	na	
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders.	Zie	verder	‘Bezwaar	maken’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Floradreef	26,	de	bouw	van	een	kelder	

onder	de	woning,	wabonummer	726662,	
ontvangen	24	november	2020

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

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

•	 Koediefslaan	74,	het	renoveren/uitbreiden,	

splitsen	van	het	pand	in	4	appartementen,	
 plaatsen dakkapellen op het 

voorgeveldakvlak, optrekken en maken 
dakterrassen,	wabonummer	770398,	
ontvangen	8	januari	2021

In	het	kader	van	de	Wet	algemene	bepalingen	
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze	aanvragen	de	beslistermijn	met	6	weken	
te verlengen.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
•	 Kerklaan	111A,	uitbreiden	garage	en	

inpandig verbouwen garage in woonruimte 
en	bergruimte,	wabonummer	785302,	
ontvangen	8	februari	2021

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

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



Heemstede/ Regio - Medewerkers 
van Home Instead Thuisservice waar-
deren hun werk op een 8,4. Maar 
liefst 96% beveelt de eigen organi-
satie aan als werkgever. Dat is voor 
de sector zorg en welzijn bijzonder 
hoog. Zeker in deze tijd waarin extra 
veel gevraagd wordt van medewer-
kers als gevolg van COVID-19. De 
cijfers zijn gebaseerd op een jaarlijks 
onderzoek dat is uitgevoerd door 
feedbackonderzoeksbureau Starred  
bij 2.300 medewerkers.
 
Aan het onderzoek heeft meer dan 
80% van de medewerkers van de 
thuiszorgorganisatie meegedaan. De 
resultaten van dit jaar zijn nog beter 
dan bij de vorige meting, waarvan de 
resultaten al uitzonderlijk hoog 
waren. De medewerkers herkennen 
zichzelf in de koers van de organi-
satie. Zij ervaren waardering, 
voldoende ondersteuning en zij 
werken plezierig samen. Ook halen 
zij voldoening uit het werk doordat 

zij de tijd hebben voor persoonlijke 
aandacht voor de klant. En zij heb- 
ben het gevoel bij te kunnen dragen 
aan een hoger doel. Van de mede-
werkers ervaart 94% echt een ver- 
schil te kunnen maken in het leven 
van vele senioren, in een tijd waarin 
dit niet meer zo vanzelfsprekend is.
 
Trots
Tevreden medewerkers zijn de drij-
vende kracht achter een succesvolle 
organisatie. “Onze medewerkers 
zetten elke dag weer een stapje extra 
en voelen zich verbonden met onze 
organisatie. Ik ben dan ook ontzet-
tend trots dat onze medewerkers 
zich dag in dag uit inzetten om 
kwetsbare ouderen thuis de zorg te 
bieden die zo hard nodig is” aldus 
Nicole Wilkes-Kindt, directeur van 
Home Instead Nederland.
En dat is wederzijds: 91% van de 
medewerkers geeft aan er trots op te 
zijn om voor Home Instead te 
werken.

Ouderen zo lang mogelijk thuis
Medewerkers bij Home Instead zijn 
echte ambassadeurs van de 
organisatie.
Met persoonlijke aandacht en een 
andere kijk op ouder worden, dragen 

zij bij aan de missie om ouderen 
zo lang mogelijk thuis te laten 
wonen. 
Dit doen zij in samenspraak met de 
mantelzorgers om ook hen zo veel 
als mogelijk te ondersteunen.

Tevreden medewerkers zijn de drijvende 
kracht van Home Instead Thuisservice

Thuiszorg. Foto: Bigstock.

Heemstede - Zoals bekend vergt het 
onderhoud van hoge oude bomen 
het nodige onderhoud, teneinde 
tijdens een storm zo veel mogelijk 
schade door vallende takken te voor-
komen en tevens om de bomen 
gezond te houden.

Uiteraard is de snoei evenzeer nood-
zakelijk om de veiligheid van bewo-
ners en omwonenden te kunnen 
borgen; immers niemand wil dat dor 
hout zomaar naar beneden valt en 
op iemands hoofd, dak of auto 
terecht komt.

Daarom werden afgelopen week een 
aantal bomen op het terrein van de 
parochie Onze Lieve Vrouw Hemel-
vaart onder deskundige handen 
genomen. Eén van de bomen, een 
esdoorn aan de noordkant van de 
kerk, werd zelfs gerooid, omdat deze 
ziek was. Het parochieteam is met de 
tuinploeg in overleg over welke 
nieuwe boom ervoor in de plaats zal 
worden gezet.

In de tuin van de pastorie staan de 
nodige heel hoge, gezichtsbepa-
lende bomen, waaronder een aantal 
Canadese moeraseiken, een kastanje, 
en een aantal lindes. Een van de 
eiken bleek aangetast door zwam. 
Vorig jaar is een begin gemaakt met 

het terugsnoeien van de bomen. De 
meest noodzakelijke eiken werden 
fors gekortwiekt, zodat het in de tuin 
aanmerkelijk lichter werd en ook het 
dakbeschot van het kerkgebouw 
werd beter bereikbaar.

Fase twee is dezer dagen aangepakt. 
Om veilig te kunnen werken was 
daarbij de inzet van hoogwerkers 
nodig.
M.n. voor de snoei van de moera-
seiken was de hulp van zo’n 
‘mammoet’ een voorwaarde om deze 
operatie veilig te kunnen afronden. 
Bijgaande foto’s geven een goede 
indruk van alle werkzaamheden.
 
Omdat deze grote operatie mede 
i.v.m. de noodzakelijke hoogwerker-
inzet buitengewoon kostbare aange-
legenheid is, hoopt de parochie 
natuurlijk dat velen een extra duit in 
de collectezak willen doen als tege-
moetkoming in de kosten voor dit 
grote project.
Immers, we dienen hier niet alleen 
het belang van de kerk en de paro-
chiegemeenschap, maar ook van de 
omwonenden aan het 
Valkenburgerplein.

Uw gewaardeerde bijdrage is 
welkom op IBAN NL25 INGB 0000 
2975 54, o.v.v. bomensnoei.

Hoge bomen…

Een van de bomen.  Foto aangeleverd door OLV Hemelvaart.

KORT
Politie bevrijdt 
man uit auto in 
sloot
Haarlem - De politie in Haarlem 
kreeg maandagavond 1 maart 
om 21.55 uur de melding dat 
een auto vanaf de N200 (Rijks-
weg AmsterdamHaarlem) de 
bosjes was ingereden. De politie 
zag een auto met de wielen naar 
boven in het water liggen, en er 
stond een man met een ‘nat pak’. 
Ook hoorden de politiemensen 
nog iemand uit de auto schreeu- 
wen. De politiemensen zijn het 
water ingegaan en zagen nog 
een man, de bijrijder, in de auto-
gordels hangen, met zijn hoofd 
net boven de waterlijn gekron-
keld. De politie heeft hem met 
een gordelsnijder uit zijn positie 
bevrijd en konden hem vervol-
gens boven het water houden. 
De man zat echter nog bekneld 
en is met behulp van de brand-
weer helemaal uit de auto 
bevrijd.
Bron: Politie.nl.

Vrijwilligersvervoer 
WIJ voor senioren 
naar vaccinatie-
locaties
Heemstede - Vorige week 
berichtte de Heemsteder over 
het vrijwilligersvervoer van WIJ 
Heemstede voor senioren naar 
vaccinatielocaties. Daarin stond 
dat het vervoer doordeweeks 
van 9 tot 13 plaatsvindt, dit 
moet echter doordeweeks van 9 
tot 17 uur zijn. Een afspraak kan 
van te voren gemaakt worden 
via de dienstverlening van WIJ 
Heemstede op Plein1 op tel.nr. 
023-5288510 of via: dienstverle-
ning@wijheemstede.nl. 

Werkzaamheden 
ProRail
Heemstede - Van donderdag 
18 maart 23.45 uur tot en met 
vrijdag 19 maart 6 uur, voert 
ProRail diverse werkzaamheden 
aan het spoor in Heemstede. 
Het betreft het vernieuwen van 
spoorstaven en las- en slijp- 
werkzaamheden. Deze werk- 
zaamheden kunnen geluids-
hinder voor de omwonenden 
veroorzaken.Meer informatie op 
www.prorail.nl.

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’.




