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Moet dat op deze manier?

Start werkzaamheden haven
Heemstede naar ontwerp
Havenlab

Zorgen om rust in
kraamkamer van de natuur

REGIO MEDIA GROEP

Schoonheid van Heemstede in een betoverende skyline
Door Bart Jonker
Heemstede – Avondklok of niet, het
avondrood treedt net als anders
gewoon in. Het kijkt niet op de klok,
maar ontstaat door het ondergaan
van de zon en de bepalende weersomstandigheden.
Afgelopen vrijdag 5 maart was het
genieten, want het leverde dit betoverende plaatje op van de intredende schemer over oud-Heemstede.
De markante contouren van de toren
van de Oude Kerk op het Wilhelminaplein en de spits van de OLV Hemelvaartkerk op het Valkenburgerplein,
zijn duidelijk op deze foto te onderscheiden in dit natuurlijke kleurenpalet van avondzon en schemerkleuren.
Wauw, hier word je blij van, schitterend. De schoonheid van Heemstede
gevat in een betoverende skyline.

De fraaie skyline van oud-Heemstede. Foto: Bart Jonker.

Hoorne Vastgoed presenteert ontwerp
Vomar-bouwplannen aan bewoners
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Via een videoverbinding presenteerde Hoorne Vastgoed
op 4 maart de laatste stand van zaken m.b.t. de nieuwbouw van de
Vomar supermarkt. De afspraak was,
dat nog voordat er een omgevingsvergunning bij de gemeente wordt
ingediend, eerst de omwonenden de
plannen mochten inzien. Hoorne
hield zich in dezen dus keurig aan de
afspraak.
Het ontwerp
Er is wel het een en ander gewijzigd
op verschillende punten aan het ontwerp. Zo schuift de ingang van de
winkel aan de Binnenweg een stramien op. Aan de achterzijde wordt bij
de appartementen een raam vervangen door een deur.
De oude garages op het binnenterrein blijven zo lang mogelijk staan,
zodat zij het bouwgeluid enigszins
dempen voor de woningen aan de
Eikenlaan. Als eerste wordt het pand
Eikenlaan 41 gesloopt, dan gaat men
vanaf de Binnenweg aan de slag met
het slopen van de huidige panden.
Het binnenterrein wordt gebruikt
voor opslag van bouwmateriaal. Er
wordt een damwand geslagen om zo
het grondwater te kunnen wegpompen voor de bouw van de parkeergarage. De vloer van de garage zou 1,5
meter dik worden. Dat is teruggebracht naar 50 cm. De bouw geeft
uiteraard overlast aan alle kanten.

Ook op de Binnenweg zal dat te
merken zijn. Er worden hekken geplaatst en zal er ook opslag van bouwmateriaal komen zoals stenen voor
het metselwerk.

om de plannen te bekijken. Als er
een positief besluit wordt genomen,
liggen de plannen nog eens zes
weken ter inzage en kunnen inwoners hun bezwaren kenbaar maken.

Voor het parkeren tijdens de bouw
wordt een oplossing gecreëerd op
het Julianaplein. De auto’s en busjes
van de aannemers krijgen dus een
eigen parkeerplek. Het bestaande
parkeerterrein achter Plein1 blijft zo
beschikbaar voor het winkelend
publiek. Ook de Eikenlaanbewoners
krijgen zo geen auto’s van bouwvakkers voor de deur. Bij de aanvoer van
materiaal zullen de vrachtwagens, als
zij moeten wachten, dat doen op het
Julianaplein.

Voorafgaand aan de start van de
bouw zullen alle woningen rond de
bouwplaats worden geschouwd
door een extern bureau. Mocht er
door de bouw schade ontstaan, dan
zal Hoorne dat herstellen/ vergoeden. Er komt een telefoonnummer
waar omwonenden tijdens de bouw
een klacht kunnen doorgeven, overlast, extreme trillingen, geluid, of
parkeerproblemen.

Omgevingsvergunning
Hoorne directeur Frank Bosman verwacht de komende week de omgevingsvergunning aan te vragen. De
gemeente heeft dan 6 tot 12 weken

Zoals het er nu voorstaat, vangt de
bouw aan in het vierde kwartaal van
2021. Eerder liet Hoorne al weten dat
zij 20 maanden nodig hebben om de
bouw te realiseren. Dan zou de winkel in de zomer van 2023 operationeel kunnen zijn.

Wij zijn met SPOED op zoek naar een serieuze

BEZORGER/STER
Ringvaartlaan/Floresstraat (250 kranten)

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

Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4

AANBIEDING €5,-

Grote portie pangsit
10 stuks met zoetzure saus

Tel. 023-5284269
vanaf 13.00 uur.

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

www.mandarin-heemstede.nl

Kwaliteitsslagerij

Kijk voor de aanbiedingen
op pagina 5
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KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

ADVENTSKERK AERDENHOUT

HEEMSTEDE, HAARLEMZ.

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtubekanaal van de Adventskerk:
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA

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

Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 14 maart 10u. Spreker:
Jan Barendse. Van CGI, over de
Abraham akkoorden.
Reservering verplicht.
www.rafael-nehemia.nl.

Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag

PETRAKERK

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
Oplage: 14.300
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
heemsteder.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.HEEMSTEDER.NL

Winnaar
kruiswoordpuzzel
Heemstede - Deze week mag de
Heemsteder weer een winnaar van
de kruiswoordpuzzel blij maken. De
juiste oplossing was: ‘Twijfelen mag
aarzelen niet’. Uit de loting van juiste
oplossingen is Marcel Janmaat de
uiteindelijke gelukkige winnaar geworden. Hij mag de goedgevulde
AH-boodschappentas vol artikelen
afhalen in de Albert Heijn-vestiging
aan de Blekersvaartweg 57 in Heemstede en is inmiddels geïnformeerd.
Van harte gefeliciteerd met uw prijs!
Volgende week weer een nieuwe
kruiswoordpuzzel in de krant.

GEEN KRANT?
0251-674433

Plezier tijdens de Koningsspelen (archieffoto van voor de coronamaatregelen). Foto: Renata Jansen Fotografie.

Groen licht voor de Koningsspelen 2021
Heemstede – Op 23 april, de vrijdag
voor Koningsdag, worden overal in
het land Koningsspelen gehouden.
Ontstaan als initiatief van de Cruyff
Foundation en de Krajicek Foundation in het kroningsjaar van koning
Willem-Alexander om zoveel mogelijk kinderen aan het bewegen te
krijgen. Inmiddels is het evenement
voor de meeste basisscholen uitgegroeid tot dé sportdag van het jaar.
Meerdere locaties
“Normaal houden we de Koningsspelen van Heemstede/Bloemendaal
op het strand”, vertelt buurtsport-

coach Pascalle Twisk. “Maar om de
reisbewegingen in deze coronaperiode zo beperkt mogelijk te houden,
hebben we gekozen voor ‘maar’
1.000 kinderen verspreid over vijf
buitenlocaties.” Leerlingen van in
totaal acht basisscholen gaan naar
het Sportpark in Heemstede, de
Koninklijke HFC, cricketclub Bloemendaal, het Kennemer Lyceum in Overveen en op het Willinkveld bij de
Sparrenbosschool in Bennebroek.
Grotere saamhorigheid
Rianne Koldenhof, senior buurtsportcoach van gemeente Heemstede en

Bloemendaal: “De sportieve uitlaatklep is voor die kids zo belangrijk op
dit moment. Wij hebben alles op alles
gezet om in elk geval íets te organiseren: linksom of rechtsom, er zou
iets gebeuren!” Wat opvalt is een
grotere bereidheid om te helpen bij
de scholen, aldus Pascalle. “We doen
met deze ‘corona’-opzet een beroep
op hun inzet en durf en dat zorgt
voor een andere samenwerking. En
dan zie je hoeveel zin iedereen in
deze dag heeft.”
De kinderen worden via de scholen
benaderd en uitgenodigd voor de
Koningsspelen.

Kerklaan toen en nu (5)
Door Harry Opheikens
Er is geen bouwtekening van
Kerklaan 9. Het kadaster vermeldt 1981 als bouwjaar. Aangezien in de Raadsnotulen van
begin 1960 gesproken wordt
over het onbewoonbaar verklaren van Kerklaan 9, zou
dat betekenen dat er eerst een ander pand is geweest.
In 1910 woonde het gezin L.J.M. van der Weiden Antz.
op Kerklaan 9, gezien diverse advertenties in het Haarlems Dagblad met de vraag voor gezinshulp, maar ook
voor personeel, zoals een ‘fijnstrijkster’(advertentie 4
januari 1911).

De firma Medemblik zat ook in de jaren 60 nog op
nummer 9, gezien ook diverse advertenties in het ‘De
eerste Heemsteedsche Courant’ met de vraag om
medewerkers.

TREFPUNT BENNEBROEK

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 14 maart,
ds. T.H.P.Prins (Nieuwkoop).
Vieringen zijn alleen online via
www.pkntrefpunt.nl, klik op
Actueel.
www.pkntrefpunt.nl.
H. BAVO PAROCHIE

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Halverwege de jaren 60 wordt ‘apparatenfabriek Luxor’
(o.a. transformatoren) op nummer 9 genoemd en dit
bedrijf zit er zeker tot de jaren 80. ‘Go-accessoires’ is
daar een onderdeel van (adressenboek Heemstede
1969).

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 10 maart, 10u,
Hart voor ouderen.
Saturday 13 March , 5 P.M., Mass
in English, Father Tristan Perez.
Zondag 14 maart, 10u, plechtige
Hoogmis, Pater Diego Pildain.
Zondagavond 14 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.

De toen-foto komt uit het archief van de HVHB en is
van de jaren 70 met links Kerklaan 9. Thans zit het in
1991 opgerichte ‘Installatiebedrijf Vosse BV’ op nummer
9.
De nu-foto van Harry Opheikens is van 6 maart 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 opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).

Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 14 maart, 10u,
ds. Dirk Jorissen.
De diensten kunt u volgen via
de link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.
nl.

In het Haarlems Dagblad van 4 oktober 1924 een artikeltje over wagenmaker L.A. Vosse, die werkte achter
de schilderswerkplaats van L. van der Weiden. Dhr.
Vosse heeft uiteindelijk Kerklaan 9 gekocht.

In het adresboek van Heemstede van 1 januari 1929
wordt loodgieter H. Neeskens op nummer 9 genoemd
tot zeker eind jaren 40. Vanaf 1931 was hij magazijnchef. Vanaf 1938 wordt echter ook grossierderij Medemblik op Kerklaan 9 vermeld. Een opvallende advertentie
van Medemblik was die in het Haarlems Dagblad van 1
juni 1940, waarin hij een compleet ingerichte groentewagen te koop aanbood.

PKN HEEMSTEDE

Achterweg 19A Heemstede
Zondag 14 maart, 10u.
Ds. P. Terpstra (Bloemenzondag).
De diensten zijn online te
volgen via YouTube en kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl.

Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 11 maart om 09u.
Eucharistieviering. Voorganger
Pastor R. Verhaegh.
Zondag 14 maart om 10u.
Woord- en Communieviering.
Voorganger Pastor Ans Dekker.
Reserveren verplicht: hbavo.
aanmeldenvieringen@gmail.
com. Of: 023-5280504.
Alle vieringen te volgen via:
www.parochiesklaverblad.nl livestream. Vooraf aanmelden.
www.parochiesklaverblad.nl.

ONBEKEND HEEMSTEDE

Diverse aanpassingen zijn er in de loop der jaren aan
zowel kantoren als loodsen gedaan (1927 (kantoortje
Th. Medemblik), 1938 (loods Medemblik) 1950 (vergroten magazijn), 1979 (apparatenfabriek ‘Luxor’), 1991
(aannemersbedrijf v.d. Berg), 1992.

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.

HERVORMD PKN BENNEBROEK
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Verkeershinder Leidsevaartweg
tussen station en Bennebroek
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Niet alleen wordt er
deze week begonnen met het werk
aan de Cruquiusweg, Javalaan en de
Dreef, ook is het werk aan het
fietspad langs de Leidsevaartweg
gestart. Het fietspad krijgt een asfaltlaag, zodat de fietsers na jaren van de
hobbelige tegels af zijn. Het werk
brengt wel de nodige hinder met
zich mee. Auto’s moeten omrijden
daar op de rijbaan naast het fietspad
gewerkt moet worden en er ruimte
nodige is voor de machines. Fietsers
kunnen, zij het met wat aanpassingen, gebruik blijven maken van de
Leidsevaart. Ook de aanwonenden
en leveranciers kunnen de aanlig-

Foto: Bigstock.

gende panden bereiken. Het werk
gaat tot medio mei duren afhankelijk
van het weer. Eind februari is een
aantal bomen verwijderd langs het
fietspad om zo wat extra veilige
ruimte te creëren. Ook wordt her een
der de beschoeiing vervangen. In het
najaar zal, waar nodig en mogelijk,
nieuw groen worden aangeplant.
Gelijktijdig is ook rond de Haven van
Heemstede het werk gestart. Zoals
elders in de Heemsteder is te lezen,
krijgt de haven zijn definitieve
gezicht. Steigers, bankjes, hekken,
hellingbanen en groen wordt aangebracht. Het geheel wordt rolstoel
toegankelijk. Het ontwerp is via de
deelnemende bewoners van het
‘Havenlab’ tot stand gekomen.

Zet je cv-ketel op 60 graden en
win je energierekening terug
Heemstede – Lokale coöperatie
HeemSteeds Duurzamer komt met
Urgenda in actie om huishoudens
simpel energie en geld te laten besparen. Een cv-ketel staat vanuit de
fabriek standaard afgesteld op 85
graden, veel heter dan voor de meeste huizen nodig is. Met een simpele
handeling is de temperatuur van het
ver-warmingswater (dus niet het
warme douche- of kraanwater) makkelijk naar 60 graden te brengen. Je
ketel werkt efficiënter zonder verlies
van comfort. Zo bespaar je veel gas
en daarmee energie en geld. Dat kan
oplopen tot wel 60 euro per jaar.
Op zetmop60.nl/heemsteedsduur-

zamer staan korte en simpele instructiefilmpjes voor alle gangbare cvketels. Meestal is het niet meer dan
een simpele draai aan de knop,
waarmee je al gauw tientjes per jaar
bespaart. Je woning wordt energiezuiniger, terwijl je comfort en warmte
gelijk blijven. Een kleine moeite om
iets goeds te doen voor het klimaat.
Win je eigen energienota terug
Huishoudens die hun ketel lager
zetten kunnen duurzame prijzen
winnen. De hoofdprijs is een jaar
lang gratis energie. Meedoen? Ga
zetmop60.nl/heemsteedsduurzamer.
De actie loopt de hele maand maart.

Voor de campagne Zet ‘m op 60!
werken lokale organsaties en coöperaties zoals HeemSteeds Duurzamer
samen met Urgenda die in het kader
van de uitvoering van de klimaatzaak
verschillende projecten uitvoert.
Zetmop60 draagt bij aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot en
zorgt ook voor een lagere energierekening. De campagne wordt onderschreven door vrijwel alle fabrikanten
van cv-ketels.
Bij HeemSteeds Duurzamer kun je
terecht voor gratis en vrijblijvend
advies over energiebesparen:
heemsteedsduurzamer.nl.

Leidsevaartweg. Foto: Eric van Westerloo.

Home Made by REE: het is tijd
voor een écht mooi (t)huis
Heemstede - Ga je verhuizen of
samenwonen? Of wil je van je huidige woning een écht mooi thuis
maken? Home Made By REE helpt je
ook nu graag bij het realiseren van
jouw woonwensen. De winkeldeuren
zijn weer ‘geopend’ op afspraak.
Tijdens private shopping is het
mogelijk om onze uiteenlopende
prachtige collecties gordijnstoffen,
behang, vloeren, tapijt, verf en
meubels te komen voelen, bekijken
en ervaren. Je krijgt bij REE de ruimte
en tijd om rustig en veilig rond te
kijken.

Heb je technisch, product- of kleuradvies nodig? Een team van deskundige adviseurs staat voor je klaar om
te helpen bij het maken van een
juiste keuze.
Bel REE voor een afspraak op 023
5286479. Home Made By REE ziet je
graag weer in de winkel. En weet jij al
precies wat je nodig hebt? Mail je
bestelling info@homemadeby-ree.nl
en je kunt deze spoedig afhalen aan
de winkeldeur aan de Binnenweg
89-91.
Samen maken we graag een écht
mooi (t)huis.

FOTOMOMENT
Sierlijk zwanenmomentje
Heemstede - Jip van de Nes legde deze zwanen bij het Oude Slot vast.
“Echt prachtig om te zien”, vertelt ze er enthousiast bij,
“Ze zijn niet bang en laten zich makkelijk voeren, maar te veel brood is
weer niet goed voor ze.”
Belaagd verkiezingsbord Eijkmanlaan. Foto: aangeleverd.

Moet dat op deze manier?
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Inwoners van Heemstede attendeerden ons op het verkiezingsbord aan de Eijkmanlaan. Onverlaten
menen de democratie op deze wijze te moeten aanpakken. Er valt genoeg aan te merken op de wijze waarop ons
democratisch stelsel functioneert, maar de vraag is of dat op deze wijze kenbaar moet worden gemaakt. Als degenen
die dit hebben gedaan het met de keuze van ons politieke systeem niet eens zijn, zijn er andere wegen om dit kenbaar
te maken. Ga ervan uit dat onze politieke partijen, ieder met hun eigen ideologie, met de beste bedoelingen trachten
ons land te besturen. Zij die de Minister-President menen te moeten voorzien van een Hitler-snor, zoals op andere
verkiezingsborden is te zien, getuigt niet alleen van een wanstaltig gevoel voor fatsoen, maar diegenen stellen zichzelf
buiten de maatschappij. Doe eens een poging om toch maar via de democratische weg, waar deze personen kennelijk
niets mee hebben, standpunten te verwezenlijken.
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Nog een kleine week te gaan
voor de verkiezingen
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Nog een kleine week te
gaan alvorens u op 15, 16 en 17
maart naar de stembus mag. Bent u
boven de 70 jaar, dan kunt u ook per
post stemmen. Dit kan via de reguliere brievenbus, afgeven in het raadhuis of op een van de dagen dat de
stembureaus open zijn. Let op: de
brieven via de brievenbus moeten
uiterlijk op 17 maart 21.00 uur zijn
ingeleverd, dus moet het stembiljet
plus uw stempas voor 12 maart 17.00
uur op de brievenbus gaan. Mocht u
geen stempas of documentatie voor
het briefstemmen hebben ontvangen, meld dit dan z.s.m. bij de gemeente.
Peilingen op dit moment
Hoe staan de peilingen ervoor? Heel
grote verschuivingen doen zich niet
voor. De kans dat de VVD in de
laatste week nog stemmen gaat
verliezen is aanwezig. De partij zakt
in de peilingen met twee tot drie
zetels t.o.v. eerdere peilingen. De PVV
blijft vrijwel zeker de nummer twee
en groeit een of twee zetels. Het CDA
zit de partij van Wilders dicht op de
hielen, maar verliest deze week twee
zetels t.o.v. het huidige aantal. In het
linkse kamp wint de PvdA drie zetels
t.o.v. het huidige aantal zetels in de
Tweede Kamer. Voor D66 lijkt de
keuze voor lijsttrekker Kaag niet tot
een stijging in zetels te leiden. De

partij staat op vier à vijf zetels verlies.
Ook GroenLinks maakt de verwachtingen niet waar, net als de SP staan
zij beide op -5. De Partij voor de Dieren krijgt er in de peilingen één zetel
bij en ook de CU maakt kans op een
extra stoeltje. Zelfs de partij van Baudet (FVD) stijgt 1 zetel, al is dat sinds
de meeste recente ontwikkelingen
verre van zeker. Bij DENK hangt het
erom of ze gelijk blijven of een zetel
gaan zakken, net als 50+ die momenteel halveert. De SGP handhaaft zich
vrijwel zeker met 3 zetels.

De overige partijen staan in de peilingen op 2 tot 6 zetels. Dat houdt in
dat er tussen de 120.000 en 400.000
stemmen niet naar een van de gevestigde partijen gaat. Tel daarbij het
aantal stemmen op dat naar partijen
gaan die onder één zetel blijven, dan
loopt het snel op richting het half
miljoen. Van de nieuwe of afgesplitste partijen wordt JA21, Code Oranje,
VOLT en BIJ1 één of meerdere zetels
toegedicht. De overige lijken weinig
kans te maken in het parlement te
komen.

34 partijen op kieslijst
Het bijzondere aan deze verkiezingen is het grote aantal partijen dat
meedoet. In onze regio staan maar
liefst 34 partijen op de kieslijst waaruit u kunt kiezen. Bij de 1035 kandidaten is de Randstad oververtegenwoordigd. De rest van het land komt
er bekaaid af. Het grote aantal partijen en kandidaten doet de gevestigde
partijen geen goed. Ondanks het feit
dat ze de bulk van de stemmen wel
zullen binnenhalen, is elke stem op
een van de splinterpartijen er een die
wordt onttrokken aan de grote
jongens.

Er is geen echte tweestrijd wie de
grootste wordt; dit kan invloed hebben op hoeveel mensen er gaan
stemmen. Echte grote tegenstellingen zijn er niet. Het vormen van
een coalitie zal daarentegen niet
eenvoudig zijn. Op basis van de peilingen verliest het huidige kabinet
haar meerderheid. Een brede coalitie
met 5 of 6 partijen ligt voor de hand.
Lastenverzwaring voor het bedrijfsleven ligt in het verschiet, maar ook
de burgers zullen op termijn niet
worden ontzien. De Heemsteder
wenst u wijsheid bij het maken van
uw keuze.

Start van werkzaamheden haven
Heemstede naar ontwerp Havenlab
Heemstede – Deze week is het werk
begonnen aan de haven in Heemstede (gelegen tussen Heemsteedse
Dreef, Havenstraat/Havendreef,
Industrieweg en Van den Eijndekade). Doel is om van de haven een
goed toegankelijke plek te maken
waar het goed toeven is. Daarmee
wordt het plan uitgevoerd, dat
eerder door het ‘Havenlab’ werd
bedacht.
Bij het Havenlab was het niet de
gemeente maar een groep bewoners, ondernemers en belangstellenden die het ontwerp voor de
inrichting maakten. De werkzaamheden aan de haven zijn naar verwachting eind juni afgerond.
De haven wordt een plek waar niet
alleen boten aanmeren maar waar
het ook prettig is om te verblijven. Zo
komen er bankjes en een ‘steigertrap’
waar bezoekers even kunnen zitten
om van de haven te genieten of te
praten. Dankzij meerdere hellingbanen kunnen ook minder validen
en mensen met kinderwagens een
rondje langs de haven maken. Verder
komen er voor passanten ligplaatsen
om een bezoek te brengen aan Heemstede en vaste ligplaatsen voor Heemsteedse booteigenaren. De aannemer is deze week begonnen met het
heien van de palen voor de steigers.
Wethouder Nicole Mulder: “Ik ben
heel blij dat we nu het plan van het
Havenlab kunnen waar maken. Een
mooi voorbeeld van participatie.
Deze groep burgers heeft zich inder-

Tekeningen hoe de haven er gaat uitzien. (aangeleverd door gemeente Heemstede).

Raymond Brood. Foto: Eric van Westerloo.

50PLUS partij strijdt voor
meer aandacht ouderen
Door Eric van Westerloo
Heemstede - In ons drieluik met
kandidaten uit Heemstede, die meedingen naar een zetel in de tweede
kamer, sluit Raymond Brood deze
serie af. Brood (61) staat nummer
twee op de kieslijst en het moet raar
lopen wil hij niet verkozen worden.
De partij is, na een onrustige periode,
nu weer in alle rust bezig hun doelen
te bereiken via een positieve bijdrage
aan ons landsbestuur.
Nederland kent 7 miljoen inwoners
van boven de 50 jaar. Indien deze
inwoners allen op 50PLUS zouden
stemmen is dat goed voor 75 zetels.
Een groot deel van de, vooral oudere,
kiezers zijn honkvast. Ach, zeggen zij,
ik stem al jaren op de zelfde partij. Er
ligt dus nog een heel terrein braak
voor Raymond Brood om alles op
alles te zetten de partij te doen groeien. Getalsmatig is er genoeg ruimte
voor groei. In een gesprek met hem
wordt zijn ambitie duidelijk.

bedrijven. Waarom mensen die hun
baan verliezen niet snel naar een
nieuwe baan leiden conform het
Deense model?”
Pensioenen en wonen
Raymond wil zaken aanpakken en
voor elkaar krijgen in de komende
vier jaar in de kamer. Een grote groep
landgenoten moet het doen met
alleen een AOW-pensioen. Ook dit
staatspensioen stijgt maar mondjesmaat. Dat moet omhoog en 50PLUS
pleit voor een 13e maand voor alle
AOW ontvangers.

Aandacht voor sociale kant
Brood: “Ik was nauw betrokken bij de
VVD, vroeger ook in Heemstede, de
partij werpt zich echter meer een
meer op als beschermer van het
‘grote bedrijfsleven’. De sociale kant
van onze samenleving krijgt minder
aandacht. Ik kon mijn ambitie daar
niet kwijt. Er is zoveel meer dan grote
bedrijven het naar de zin maken.

Hoe gaat de toekomst van de vijftigplussers er de komende jaren uitzien? Is de huidige pensioenleeftijd
van 67 wel het juiste? De partij zoekt
de samenwerking met andere partijen om een visie te ontwikkelen om
‘goed en tevreden’ oud te worden.
Daarbij is ook wonen een speerpunt.
Woon je(te) groot en zijn de kinderen
het huis uit, waar moet of kan je dan
heen? Levensloopbestendig bouwen
of woningen voor ouderen, daar wil
Raymond zich hard voor maken. Dan
zorg je voor doorstroming op de
woningmarkt. De zorg is ook een
punt waarop nog genoeg valt te
verbeteren. Een goede basiszorg,
ondersteunen van mantelzorgers en
het eigen risico verlagen tot 200 euro
staat in het partijprogramma. Alle
overige punten kunt u nalezen in een
verkort programma op de website.

50PLUS praat over alle onderwerpen
mee, maar spitst zich vooral toe op
zaken die de ouderen bezighouden.
De pensioenen en de arbeidsmarkt is
voor deze doelgroep iets wat om verandering vraagt. De partij hamert al
10 jaar lang op deze onderwerpen.
Pensioenen lopen al 20 jaar uit de
pas met de loonontwikkeling bij de

Raymond voert momenteel campagne via debatten met andere politici,
debatten die vaak lokaal/ regionaal
worden uitgezonden. Mocht Raymond Brood gekozen worden, dan
gaat de Heemsteder over een paar
jaar eens horen wat er is bereikt.
Advies is om sowieso te gaan
stemmen.

Veel schade na botsing voor zebrapad

tijd actief ingezet voor een mooiere
haven en straks kan iedereen hiervan
genieten. Er is ook ruimte voor huurboten. Ik hoop dat er een onderne-

mer komt die boten gaat verhuren
zodat nog meer mensen ook op het
water kunnen genieten van deze
plek.”

Vogelenzang – Een hoogbejaarde
vrouw is vrijdagavond 5 maart achterop een auto gebotst voor een
zebrapad in Vogelenzang. Even na
half negen ging het mis op de Vogelenzangseweg, toen er iemand wilde
oversteken met een hondje. De bestuurder van een auto remde en de
vrouw zag dit te laat en botste er vol
bovenop. De politie en ambulancedienst kwamen met spoed ter plaatse. Gelukkig bleef het beperkt tot
materiële schade. De schade aan
haar wagen is groot, de voorste wagen kon, dankzij de trekhaak, na af-

handeling verder rijden. De zwaar
beschadigde wagen van de vrouw is
door een bergingsbedrijf afgesleept.
De persoon die wilde oversteken samen met het hondje, bleef ongedeerd.

Foto: Michel van Bergen.
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Wekelijkse corona-update GGD
Heemstede/Regio - GGD Kennemerland heeft in totaal inmiddels 27.808
ouderen en zorgprofessionals gevaccineerd. Op 15 januari jl. is GGD Kennemerland gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers; eerst de
verpleeghuiszorg en sinds 15 februari ook de langdurige zorg. Op 26
januari is daarnaast gestart met het
vaccineren van mobiele thuiswonende 90-plussers, gevolgd door
mobiele thuiswonende 65-90-jarigen
(van oud naar jong). Momenteel
wordt de doelgroep 80-85 gevaccineerd. Een groot aantal zorgprofessionals heeft inmiddels ook de
tweede prik gekregen.
De komende weken blijft GGD opschalen om zoveel mogelijk inwoners
te vaccineren op een efficiënte wijze.
Daarvoor zijn we 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 ingericht.
Opening nieuwe test- en vaccinatielocaties in Haarlem en Beverwijk
Op korte termijn openen twee
nieuwe gecombineerde test- en
vaccinatielocaties in de regio Kennemerland. Op vrijdag 12 maart opent
de vaccinatielocatie bij het Kennemer Sportcenter in Haarlem. Drie
dagen later opent daar ook een
nieuwe testlocatie. Tot dan is de testlocatie bij de Waarderpolder nog in
gebruik.
De vaccinatielocatie in Haarlem is geopend van 09.00 tot 16.30 uur, met
uitzondering van dinsdag en donderdag. Dan is hij geopend van 12.30 tot
20.00 uur. De testlocatie is zeven

dagen per week van 08.30 tot 17.00
uur geopend.
Op maandag 15 maart opent op P0
bij de Bazaar in Beverwijk een
nieuwe test- en vaccinatielocatie. De
vaccinatielocatie is geopend van
09.00 tot 16.30 uur, met uitzondering
van maandag en vrijdag. Dan is hij
geopend van 12.30 tot 20.00 uur. De
testlocatie is zeven dagen per week
van 08.30 tot 17.00 geopend.
Sluiting Teststraat Vijfhuizen
De teststraat bij de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen sluit op zondag 14 maart. De regio Kennemerland kent vanaf 15 maart drie vaste
testlocaties: Haarlem, Beverwijk en
Schiphol. Daarnaast beschikt GGD
Kennemerland over een mobiele
testbus om ook in andere gemeenten te voorzien in een testfaciliteit.
Wekelijkse cijfers
In de afgelopen week (25 feb t/m 3
mrt) waren er 1281 nieuwe gevallen
(233 per 100.000 inwoners). Dat zijn
er 119 meer dan vorige week; een
toename van 10%. Daarmee zijn er
voor de derde week op rij meer
nieuwe gevallen dan de week ervoor,
al is de toename minder groot dan in
de eerdere twee weken.
Deze week (25 feb t/m 3 mrt) zijn er
14.504 testen afgenomen door onze
GGD. Dit zijn er 1.869 meer dan
vorige week.
GGD Kennemerland benadrukt dat
het voor inwoners belangrijk is om
zich bij milde klachten te laten testen. Het aantal afgenomen tests is
weer gestegen ten opzichte van afgelopen week, wat duidt op een

goede testbereidheid in de regio. Op
de testlocatie bij P4 Lang Parkeren bij
Schiphol wordt van maandag tot en
met vrijdag inmiddels gebruik gemaakt van de LAMP-test en antigeen
sneltest. Dit betekent dat iedereen
die daar getest wordt zijn uitslag
binnen enkele uren heeft. Voor kinderen zijn daarnaast speciale teststraten ingericht.
Campagne mentale gezondheid
GGD Kennemerland startte vorige
week met een grote campagne
gericht op de mentale gezondheid
van de inwoners. Met de campagne
‘Ik ben niet alleen’ wil de organisatie
de impact van de coronacrisis op de
mentale gezondheid van inwoners
zichtbaar en bespreekbaar maken.
Bert van de Velden, Directeur Publieke Gezondheid GGD Kennemerland:
“De coronacrisis heeft nu al bijna een
jaar een enorme impact op het dagelijkse leven van de inwoners in onze
regio. Om langdurende schade te
voorkomen, is het belangrijk dat we
onderwerpen als mentale gezondheid bespreekbaar maken en geen
taboe laten zijn. Als GGD Kennemerland willen we het onderwerp enerzijds bespreekbaar maken en anderzijds handvatten te bieden aan degenen die daar behoefte aan hebben.”
De campagne was afgelopen week te
zien in alle huis aan huisbladen in de
regio en in bushokjes in alle gemeenten. Op social media zijn in de regio
meer dan 250.000 personen bereikt.
In samenwerking met de gemeenten
besteedt GGD Kennemerland de komende weken extra aandacht aan
lokale initiatieven die de mentale gezondheid van inwoners bevorderen.

Bloembollen voor medewerkers verzorgingshuizen
Heemstede/Regio - Zonta Kennemerland-Zuid vierde maandag 8
maart Zonta Rose Day / Internationale Vrouwendag. Zonta Rose Day
wordt samen met Internationale
Vrouwendag gevierd als moment
van bezinning en om hulde te brengen aan vrouwen die kracht geven.
Ter gelegenheid hiervan werden aan
zorgmedewerkers van verzorgingshuizen in Kennemerland manden
met bloembollen uitgedeeld. Met als
doel hen in het zonnetje te zetten in
deze tijd waarin corona een grote
druk legt op hun werk.

Kinderteststraten
Onlangs wijzigde het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn & Sport
het beleid ten aanzien van kinderen
en testen. Kinderen die naar de
basisschool gaan moeten thuisblijven en zich laten testen bij
klachten. Dus zowel met milde
klachten (loopneus, verkoudheid,
niezen en keelpijn) als met zware
klachten (veel hoesten, koorts of
benauwdheid). Deze verruiming
van het testbeleid gaat gepaard
met een versoepeling in de maatregelen, zoals het openen van zowel
het basis als voortgezet onderwijs.
Iets waar velen al geruime tijd naar
uitkeken en belangrijk is voor zowel
kinderen als ouders.

Bert van de Velden. Foto: aangeleverd door GGD Kennemerland.

Tegelijkertijd moeten we ons ervan
bewust zijn dat deze versoepeling
een verhoogd risico van verspreiding met zich meebrengt. Door veel te
testen houden we als GGD zicht op de verspreiding van het virus. Met de
groei van de Britse variant is het nog belangrijker dat we de vinger aan de
pols houden. Deze variant is besmettelijker gebleken dan de ‘normale’
variant, ook bij kinderen. Bij een positieve test komen we snel in actie om
te voorkomen dat er meer mensen worden besmet.
Het ligt in de lijn der verwachting dat kinderen zich de komende tijd meer
laten testen. Daarom richt GGD Kennemerland op de testlocaties speciale
kinderteststraten in. Hier werkt extra kindvriendelijk personeel en is er
extra aandacht besteed aan de aankleding. Ook ontvangen kinderen na
afloop een dapperheidsdiploma. Vóór de test nemen we altijd wat extra
tijd om het kind op z’n gemak te stellen en uit te leggen wat er gaat gebeuren. Er mag één ouder/begeleider bij de test aanwezig zijn.
Vanzelfsprekend testen wij nooit zonder toestemming van de ouders. Het
testen van uw kind is nooit verplicht. Wel merken wij dat veel ouders er
wel voor kiezen om hun kind te laten testen en daar veel vragen over
hebben. Bekijk daarvoor ook onze website. Deze ontwikkeling brengt een
bijzonder beeld met zich mee. Terwijl ouderen zich op dit moment bij
onze locaties melden voor een vaccin, doen de jongeren dit juist voor een
test. Laten we trots zijn op de solidariteit tussen de verschillende generaties in onze regio op dit moment. Alleen samen krijgen we dit virus
eronder.
Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Corona in Heemstede week 10
Door Eric van Westerloo
Heemstede - De vaccinatie begint
nu echt te lopen en is vooral zichtbaar in zorginstellingen. Sinds een
week zijn ook de bewoners van GGZinstelling aan de beurt alsmede de
wijkverpleegkundigen. Van de 90jarigen heeft 61% een prik ontvangen, van de 80-85-jarigen 68% en de
80-84-jarigen 42%. Over hele land
genomen nemen de percentages
snel toe. Ruim 350.000 mensen
hebben ook al hun tweede injectie
gehad. In Heemstede ontvingen
meer dan 1.000 inwoners de eerste
prik en een klein aantal de tweede.
Het gaat het weer iets beter. De afgelopen week zijn er 26 nieuwe besmettingen geregistreerd, twee minder
dan een week eerder. Er zijn geen
inwoners in het ziekenhuis opgenomen.

Met de bloembollenactie voor medewerkers in de zorg willen de leden
van Zonta Kennemerland-Zuid benadrukken dat deze helden onmisbaar
zijn, dat ze inspireren en kracht
geven. Zonta wil ze bedanken voor
hun inzet voor de bewoners en hun
familieleden, speciaal in deze moeilijke tijden. Ze verdienen het, zij
maken het verschil!
Op woonzorglocatie Overspaarne,
onderdeel van ouderenzorgorganisatie Kennemerhart, nam directeur
zorg en wonen Suus Brink ook een
mand in ontvangst: “Met plezier en
trots neem ik deze mand symbolisch
in ontvangst. Verhoudingsgewijs
werken er veel vrouwen in de ouderenzorg. Het zijn allemaal helden en
heldinnen, of ze nu als helpende,
verzorgende of verpleegkundige
werken of als teamleider een hele

INGEZONDEN COLUMN GGD

Bloembollen voor personeel verzorgingshuizen. Foto: aangeleverd door Zonta
Kennemerland.

afdeling aansturen. Allemaal staan ze
elke dag weer op met hetzelfde doel:
het leven van kwetsbare ouderen
een beetje beter en fijner maken. Een
heel mooi gebaar om ze op deze dag
in het zonnetje te zetten.” Bezocht

werden verzorgingshuizen in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Bennebroek, Bentveld en Zandvoort. Het
betreft de verzorgingshuizen van
Kennemerhart, van de Stichting Sint
Jacob en van Zorgbalans.

De wekelijkse indicatie van de aangetroffen virusdeeltjes in het rioolwater
laat deze week opnieuw een verbetering zien. Scholen, winkels en buitensporten mag weer, al is dat met de
nodige beperkingen. Wat het effect
zal zijn, blijkt pas de komende weken. Het kabinet gokt erop dat met
de toename van de revaccinatiegraad en de inwoners die eerder
corona hebben gehad, dit mogelijk

extra besmettingen door meer vrijheid te geven compenseert. Er
hebben op dit moment meer dan
één miljoen inwoners het virus al
gehad. Lang niet alle gevallen zijn
gemeld, omdat bij een lichte vorm
men zich niet liet testen. Al met al
lopen er al een kleine 3 miljoen inwoners rond die min of meer zijn beschermd.
Nieuwe vaccins en versoepelingen
De afgelopen week ontving Nederland totaal 420.460 nieuwe vaccins
van Pfizer, Moderna en AstraZeneca.
Janssen is op weg om goedgekeurd
te worden. De scepsis over het Russische Spoetnik V-vaccin lijkt van de
baan en wordt nu ook onderzocht
door specialisten. Het kabinet hoopt
aan het einde van de zomer, alle
Nederlanders die dat willen, gevaccineerd te hebben. Er worden nieuwe
versoepelingen in de bewegingsvrijheid voorgesteld. Zwembaden
mogen weer open, meer ruimte voor
middelbare scholen en ook volwassenen mogen weer samen buitensporten. Ook het aantal klanten gelijktijdig in winkels gaat omhoog. Het
kabinet stelt verdere versoepeling in
het vooruitzicht, al hangt veel af van
de besmettingscijfers. De avondklok
blijft gehandhaafd. Nog even de
maatregelen volhouden dus.
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Feeststemming heerst bij Kapsalon Marja

OPENHEID IN
LOCKDOWNTIJD

Door Mirjam Goossens
Heemstede - In deze rubriek
laat de Heemsteder ondernemers, (sport)verenigingen,
theaters, kerken en organisaties aan het woord die hun
deuren vanwege de lockdown
tijdelijk moeten sluiten.
Hoe gaan zij met de lockdownperiode om?

Heemstede – Bij Kapsalon Marja aan
de Valkenburgerlaan heerst een
feeststemming. “Het is net of we jarig
zijn”, zegt Bianca, dochter van de
eigenaren Jos en Marja Roest. Zij en
haar team van 5 kapsters waaronder
haar zusje zijn blij dat ze weer open
zijn, na vele weken van verplichte
lockdown.
Vanaf woensdag 3 maart om 8.30 uur
is het een komen en gaan bij de ruim
50 jaar oude kapsalon. De klanten
zijn niet minder opgetogen en
brachten flessen wijn en bloemen
mee, volgens Bianca. “Er kwam zelfs
een vaste klant met een pakket
nootjes aanzetten voor ons voor bij
de borrel.”
Vlak voor de kersttijd ging de salon
op slot, een enorme domper voor
iedereen, want het team was ingesteld op een volle agenda in aanloop
van de feestdagen met een speciale
outfit en de traditionele cadeautjes
om weg te geven. Op de laatste
avond voor de sluiting is er nog doorgewerkt tot 22.00 uur en daarna
moesten zij, net als alle kapsalons
afwachten.

Het team van Kapsalon Marja. Foto: aangeleverd door Kapsalon Marja.

Iedereen kan zich veilig voelen
Dat onder meer de kapsalons weer in
bedrijf zijn, kan uitsluitend met inachtneming van de geldende regels.
Afspraken gaan telefonisch en bij de
deur wordt gecheckt of er gezondheidsklachten zijn. De kapsalon zelf
is ingedeeld in 5 werkgebieden met
een vaste kapster. Stoelen en gereed-

schappen worden na iedere kapbeurt ontsmet, de kapmantels vervangen en pijlen geven de looprichting aan.
“Iedereen kan zich veilig voelen”,
stelt Bianca. “Onze kapsalon bestaat
uit twee flinke ruimtes en wijzelf
maken gebruik van de naastgelegen
keuken van mijn ouders, zodat we

elkaar niet in de weg lopen bij het
koffie-apparaat.”
Bevrijd van coronacoupe
Ondanks de strenge voorschriften
vinden de klanten het een feestje om
eindelijk bevrijd te zijn van hun coronacoupe. “Sommige mensen zijn
voor ons onherkenbaar door het

lange haar in combinatie met een
mondkapje.” Achterstallig onderhoud
is er ook wat betreft het sociale contact, erkent Bianca. Want het zijn
soms heftige verhalen die loskomen;
over coronaklachten en het beperkte
contact met familie en vrienden. “We
merken dat we elkaar gemist hebben
en dat moeten wij onderling ook verwerken. Daarom zitten we dagelijks
na sluitingstijd even na met een door
mijn moeder verzorgd hapje en
drankje. Het zijn lange dagen die we
maken, maar wat fijn dat we weer
aan de slag kunnen. Want wij zijn
sociale wezens, anders hadden we
niet voor dit vak gekozen.”
Dames-en herenkapsalon Marja is
gevestigd aan Valkenburgerlaan 85,
Heemstede. Tel. 023 5473825.

Artisitiek leider Bart Schneemann: “Juist door corona
konden we met zijn allen iets unieks creëren”
Door Bart Jonker

van de RIVM-regels. Met elkaar
hadden we een soort inspiratievolle
klassieke jamsessie.

Haarlem – Bart Schneemann is hoboïst en artistiek leider van het beroemde Nederlands Blazers Ensemble (NBE). Een gesprek over het NBE
en welke voordelen de coronatijd
hen juist bracht.
Het draait bij ons om goede
muziek maken
Bart: “Het Nederlands Blazers Ensemble kent een woelige geschiedenis.
Het is zo`n 60 jaar geleden met
andere musici en gedachten begonnen dan nu het geval is. Er zijn eigenlijk generaties over heen gegaan.
Ooit begonnen als initiatief van een
leraar op het conservatorium in
Amsterdam, die een blazersensemble
heeft geformeerd, dat toentertijd
‘slechts’ uit twee tot acht spelers
bestond. Dat was om een paar geweldige stukken van onder anderen
componisten als Mozart en Beethoven te kunnen spelen. Vrij uniek,
want voor blazers had je toen nog
geen apart repertoire. Bovendien
was in die tijd de blazerscultuur nog
niet helemaal op het professionele
niveau zoals vandaag.
Als jonge speler studeerde ik aan het
conservatorium in Amsterdam en
heb ik altijd met grote bewondering
tegen het NBE aangekeken. Toen ik
een jaar of 28 was heeft die oudere
generatie van het ensemble mij
gevraagd om dat stokje over te
nemen. Ik ben sinds die tijd als artistiek leider en aanjager aan deze
groep verbonden. Het NBE heeft
sindsdien zich ontwikkeld tot een
vermaard professioneel topensemble
met een wereldwijde reputatie, dat
alle muziekstijlen speelt. Van klassiek
en wereldmuziek tot pop en rap.
Voor ons draait het maar om een
ding: goede muziek maken. Dat is
ons handelsmerk.”

Dit programma wordt uitgezonden
via de streaming op zondagmiddag
21 maart, om 15 uur. Hiervoor
hebben de Philharmonie en vele
andere concertzalen in Nederland de
handen ineengeslagen om het uit te
zenden via hun kanalen. Het is voor
de eerste keer in deze coronatijd dat
zo’n groots streamingproject plaatsvindt (zie o.a. www.theater-haarlem.
nl). Het is een te gek programma: je
gaat de Philharmoniezaal zien zoals
je nog nooit gezien hebt. Van boven
naar beneden, tot in de kleinste
hoeken van de zaal. We hebben als
het ware een grote creatieve wandeling door deze zaal gemaakt, alle
plekken ontdekt en daar de muziek
gesitueerd. Een waar spektakel: ik
denk dat het heel mooi gaat worden.

Bart Schneemann op de hobo (links) tijdens de opnames in de Philharmonie. Foto: Peter Lodder.

Componeersite en NBE Publishing
“Tot een jaar geleden hadden wij om
de maand een grote tour in binnenen buitenland. We zouden naar vier
festivals in de wereld toe gaan. Door
het coronavirus werd haast alles
geannuleerd. We hebben denk ik zo’n
80 concerten gemist.
Echter, ‘Who’s is alive is still kicking’,
dus zijn we zelf interessante dingen
gaan doen, om deze tijd ten goede te
keren. Zo hebben we een componeersite ontworpen.
Daarmee willen we jonge mensen
aansporen en helpen om nieuwe
muziek te componeren. Bestemd
voor singer-songwriters of instrumentalisten voor instrumentele

stukken, zowel populair als klassiek,
te vinden op: https://nbe.nl/componeren/. Daarnaast zijn we sinds een
maand NBE Publishing begonnen.
Deze wens hadden we al jaren. Wij
arrangeren zelf veel muziek om die geschikt en gangbaar te maken voor
blaasinstrumenten. Met onze eigen
kleurrijke bezetting hebben we daardoor een gigantische bibliotheek van
onze eigen bewerkte arrangementen
opgebouwd. Die maken we nu beschikbaar voor musici wereldwijd.”
Spectaculair streamingsprogramma op 21 maart
“Jaren geleden hebben we het
JongNBE opgericht: een groep van
10 jonge musici die wij concerten

aanbieden en ook coachen. Wij
proberen hen het klappen van de
zweep te leren van zaken die ze niet
op het conservatorium hebben
geleerd. We hebben nu voor het
eerst samen een programma
bedacht en gemaakt, met veel
ideeën van de jonge spelers.
De Philharmonie in Haarlem heeft
ons enorm gesteund en geholpen
om gratis de grote zaal ter beschikking te stellen, een geweldige en
hartverwarmende geste. Vorig
weekend hebben we daar met 20
musici, een film- en geluidsploeg,
lichttechnici en decorbouwers drie
dagen een speciaal programma
gemaakt, gerepeteerd en opgenomen. Uiteraard met inachtneming

Een tipje van de sluier licht ik vast op.
Het gaat van de 17de eeuwse
componist Henry Purrcel, via The
Beatles tot aan Paradigm Shift.
Kortom: een prachtige en avontuurlijke muzikale achtbaan waarin je
terechtkomt. We hebben hiervoor
gekozen omdat de jonge en oude
NBE-musici uit twee generaties voor
het eerst de handen ineenslaan
tijdens deze muzikale reis. Iedere
musicus komt aan bod en krijgt hier
ook zijn eigen solomoment. Dit soort
creatieve dingen konden we ook
alleen door de coronatijdtijd doen:
normaal heb je hier de tijd niet voor
en had het niet gekund. De zaal in
Philharmonie heb je normaal nooit
drie dagen tot je beschikking, die is
altijd bezet. Juist door corona
konden we daardoor met zijn allen
iets unieks creëren. En dat schept
saamhorigheid”, aldus Bart Schneemann.
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INGEZONDEN POLITIEK
De gemeenteraad steeds meer buitenspel
Politieke bestuurders binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA)
hebben iets bedacht om tot snellere besluitvorming te kunnen komen.
Men is tot de conclusie gekomen dat er een bestuursconvenant regionale
samenwerking moet gaan komen. Om Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal
en Heemstede als regio Zuid-Kennemerland, meer bestuurlijke slagkracht
te kunnen geven willen de burgemeesters en de CdK’s (Commissarissen
van de Koning) naar snellere besluitvorming. Daarom hebben binnen de
MRA, de burgemeesters van 32 gemeenten, en de Commissarissen van de
Koning van de provincies Noord-Holland en Flevoland een plan bedacht
om die bestuurlijke slagkracht te vergroten.
Er wordt nu aan de Raadsleden van Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en
Heemstede gevraagd in te stemmen met het voorgestelde bestuursconvenant. Instemmen met dit voorgestelde bestuursconvenant door de vier
regiogemeenten Zuid-Kennemerland gaat ervoor zorgen dat de gemeenteraden zichzelf op meer afstand zullen gaan zetten door het creëren van
een nieuw overlegorgaan tussen gemeenteraad en bestuurders.

Natuurgroep van de Heemstroom in Groenendaal. Foto: aangeleverd door KIMT.

Natuurgroep de Heemstroom op KIMT
Heemstede - Sinds afgelopen
dinsdag 2 maart zijn een viertal deelnemers van de Heemstroom, de
dagopvang van Zorgbalans voor
ouderen met een haperend brein, te
vinden in het Groenendaalse Bos en
op Kom In Mijn Tuin (KIMT). KIMT is
te vinden in het Groenendaalse Bos,
ingang Herenweg tegenover het
Manpad. De deelnemers van deze
natuurgroep beginnen de dag met
een kopje koffie met wat lekkers erbij

op KIMT en gaan vervolgens met de
boswachters Rogier en Kees het bos
in. Tijdens deze wandeling wordt er
van alles verteld en uitgelegd door
de boswachters. Heerlijk buitenzijn in
de natuur, wat wil je nog meer?
Eenmaal terug op KIMT staat hun een
gezonde lunch te wachten. Na de
lunch kan er getuinierd worden in de
moestuinbakken op stahoogte èn op
de moestuin zelf van KIMT, er is daar
immers altijd wel een ‘groene’ klus te

doen! De natuurgroep is een initiatief
van ontmoetingscentrum de Heemstroom, een onderdeel van de dagopvang van Stichting Zorgbalans.
Iedere dinsdag van maart tot en met
september is de natuurgroep in het
bos en bij KIMT te vinden van 9.30
uur tot 15.00 uur.
Voor meer informatie:
m.van.iersel@zorgbalans.nl en via:
www.kominmijntuin.com.

Politie treft hennepkwekerij aan in Bennebroek
Bennebroek - In een pand op de
kruising van de Bennebroekerlaan en
de Schoollaan is dinsdagmorgen 9
maart een hennepkwekerij aangetroffen. Naar schatting staan er ongeveer 350 planten. De politie heeft
naar aanleiding van onderzoek het
pand betreden. Daar troffen agenten
de kwekerij aan.
De kwekerij zou zich bevinden in de
ijssalon op de begane grond. Medewerkers van Stedin komen ter plaatse
in verband met het afsluiten van de
stroom. Ook zal een gespecialiseerd
ruimbedrijf ter plaatse komen om de
hennepkwekerij te ruimen.

Daarom is akkoord gaan met dit bestuursconvenant een heel slechte
zaak, het tast het gezag van de gemeenteraad aan, het bemoeilijkt de
controlerende taak van de gemeenteraad en zet de bijl in democratische
waarden.

Ribbius Peletier-penning 2021
voor politica Sylvana Simons

Beeld: NieuwsFoto.nl

Haarlem – Sinds donderdag 4 maart
is er een expositie te zien op de bouwhekken die rondom het gebouw de
Meester aan de Verspronckweg 150
in Haarlem staan. De tentoonstelling
geeft een kijkje in de geschiedenis
van het gebouw en werpt een blik op
de toekomst.

Het bouwteam, dat bestaat uit ontwikkelaar COD, verhuurder Bouwinvest, bouwcombinatie ScholtensToekomst en architectenbureau Inbo,
besloot daarom tot een buitenexpositie rondom het gebouw.
Afgelopen jaar was het 100 jaar ge-

Samengevat, het versnellen van politieke besluitvorming door de
gemeenteraden te vragen in te stemmen met het voorgestelde bestuursconvenant zal in de praktijk gemeenteraden en provinciale staten
“buitenspel” doen zetten, doordat bestuurders met de hulp van hun
lobbyist, (regisseur) nog maar met een klein gespreksgroepje zaken
hoeven te doen. Burgemeesters en CdK’s zullen zeggen dat gemeenteraden hun wettelijke taken behouden, dit is theoretisch gezien misschien
waar, maar in de praktijk zal blijken dat de invloed van gemeenteraden op
de bestuurlijke besluitvorming wel degelijk aangetast zal worden.

E. Geels, Heemstede

Buitenexpositie rondom gebouw de Meester

De grootscheepse verbouwing van
de voormalige Ambachtsschool naar
woongebouw De Meester met 178
appartementen is inmiddels halverwege. Door de corona pandemie is
het niet mogelijk om een open dag
te organiseren.

Door per gemeente twee raadsleden plaats te laten nemen in dit nieuwe
overlegorgaan, ontstaat er een regionale agendacommissie. Taak van
deze regionale agendacommissie in samenwerking met de verschillende
griffies is, het een paar keer per jaar organiseren van ontmoetingen
tussen de 4 gemeenteraden. Tevens is deze agendacommissie via de griffies het aanspreekpunt als het gaat over het maken van procesafspraken,
en hoe en wanneer gemeenteraden bij de zaak worden betrokken. Ook
hebben de burgemeesters en CdK’s besloten om een regionale samenwerkings-regisseur aan te stellen.

1e steenlegging op 16 juni 1920. Beeld: Noord-Hollands Archief.

leden dat de eerste steen werd gelegd. In die eeuw is er veel gebeurd.
Duizenden jongvolwassenen volgden hier hun beroepsopleiding, van
vliegtuigbouwer tot kapper.

een plek in het gebouw krijgen om
de geschiedenis levend te houden.
Er worden meer historische foto’s
gezocht met persoonlijke herinneringen aan het gebouw.

De historische foto’s geven een
indruk van de afgelopen 100 jaar.
Uiteindelijk zullen deze foto’s ook

Gratis te bezichtigen. Meer info:
www.demeestervanhaarlem.nl of via:
fotografie@charlottebogaert.nl.

Haarlem – De Ribbius Peletierpenning voor politieke vrouw van
het jaar 2021 gaat dit jaar naar de
Noord-Hollandse politica Sylvana
Simons. Dit is vrijdag 5 maart door
de jury bekendgemaakt. Sylvana
Simons was gemeenteraadslid in
Amsterdam en ze heeft de partij BIJ1
opgericht.
Juryvoorzitter Sybilla Dekker: “De
jury is van oordeel dat Sylvana
Simons een onderscheiding verdient
omdat zij een voorbeeld is voor de
volgende generatie vrouwen en
omdat zij zich publiekelijk uitspreekt
over de combinatie van seksisme en
racisme en zo sociale onveiligheid in
de politiek bespreekbaar maakt. De
bewustwording waar zij aan bijdraagt is belangrijk. Want de verharding van het politieke debat die we
de afgelopen jaren zien, kan vrouwen
afschrikken om deel te nemen aan de
politiek.”
39 kandidaten
Iedereen kon een Noord-Hollandse
kandidaat aanmelden voor de
Ribbius Peletier-penning. De jury is
op zoek gegaan naar een vrouw die
deze onderscheiding verdient vanwege haar inzet voor meer vrouwen
in de politiek of omdat zij als politica
een inspirerend voorbeeld is voor
anderen. De jury heeft een keuze

Sylvana Simons. Fotograaf: Linda
Bouritius Photography.

gemaakt uit de 39 kandidaten die
aangemeld zijn.
Jury Ribbius Peletier-penning
De jury bestond uit voorzitter en
voormalig minister Sybilla M. Dekker,
Rina van Rooij (oud-Statenlid), Manja
van der Weit (Winnaar Ribbius Peletier-penning 2020), Elske Doets
(Zakenvrouw van het jaar 2017) en
dr. Liza Mügge (Hoofddocent politicologie Universiteit van Amsterdam).

14 NATUUR

inderegio.nl • 10 maart 2021

Ken uw tuin: de sluipwesp, natuurlijke
bestrijder van de eikenprocessierups
Door Bart Jonker
Heemstede – Sluipwespen behoren
tot de wespenfamilie. Hun onderorde
(Parasitica) bestaat uit zo’n 4000
soorten in Nederland, waarvan al
1500 soorten van de gewone sluipwesp (Ichneumonidae) in Nederland
vertegenwoordigd zijn. Zoals de
Latijnse naam Parasitica reeds
aangeeft, parasiteren sluipwespen
op hun gastheer. Vooral rupsen en
poppen van vlinders zijn hun
prooien, door hun eitjes daar af te
zetten. Zo zijn sluipwespen ook de
natuurlijke bestrijders van de eikenprocessierups (Thaumetopoea
processionea).
De vrouwtjes van de sluipwesp hebben geen angel maar een legboor,
waarmee ze de eitjes afzetten in het
nest of op de gastheer. Bijvoorbeeld
de grote sikkelwesp (Ophion luteus),
die haar eitjes in de rups legt. De
larve van de wesp die uit het eitje
komt, eet het reservevoedsel van de
rups op en spaart daarbij de vitale
organen. Als de rups volgroeid is,
boort de larve zich naar buiten en
verpopt zich in een cocon tot wesp.
Kleinere sluipwespsoorten leggen
een aantal eitjes in de rups, zodat de
rups vol met larven komt te zitten.
Voor de rups is dit dodelijk. Op deze
manier worden rupsenplagen op een
natuurlijke manier de kop ingedrukt.
Nuttig
Zo houdt de provincie Gelderland nu
al proeven om sluipwespen in de
nesten van de eikenprocessierups in
eikenbomen te implementeren. De
eikenprocessierups komt oorspronkelijk uit het Middellands Zeegebied,
maar handhaaft zich al heel wat jaartjes in het Nederlandse klimaat. De
rups kan een flinke overlast geven
vanwege de enorme jeuk die wordt

veroorzaakt door brandende rupshaartjes. Een gevaar voor de volksgezondheid, aangezien deze fijne haartjes ook in de luchtwegen terecht
kunnen komen van mensen of (huis)
dieren. Dat kan verstrekkende
gevolgen hebben. Met de inzet van

sluipwespen zou de overlast op
natuurlijke wijze beperkt kunnen
worden. Hoe meer natuurlijke
vijanden deze rups heeft, hoe minder
overlast van deze rupsen is het
devies. Een nuttig beestje dus, die
sluipwesp.

Bomen verzamelen is makkelijk, leuk en een goede manier om de zorg over klimaat
en biodiversiteit handen en voeten te geven. Foto: aangeleverd door Stichting
MEERGroen.

MeerBomenNu: laatste gratis
bomen beschikbaar op 13 maart
Heemstede/Haarlemmermeer - Het
is vanaf 2009 een traditie in de Haarlemmermeer dat er gratis bomen
beschikbaar gemaakt worden aan
iedereen die zijn tuin en terrein
natuurvriendelijker wil inrichten.
Vorig jaar 100.000. Dit jaar is de actie
landelijk uitgebreid i.s.m. Urgenda en
de Caring Farmers onder de naam
MeerBomenNu. MeerBomenNu is
veel in het nieuws geweest: er zijn
afgelopen winter 190.000 perenbomen, 60.000 sneeuwballen en
honderdduizenden zaailingen uit de
natuur gratis weggegeven voor het
klimaat en de biodiversiteit. In het
hele land hebben vrijwilligers geholpen met bomen verzamelen en
verplanten.

De sluipwesp.

Nest van de eikenprocessierups. Foto’s: Bigstock.

Zorgen om de rust in kraamkamer van de natuur
Heemstede/Regio - De lente lonkt.
Dit jaar is dat voor boswachters reden tot zorg. Want de grote drukte
die we in natuurgebieden constateren sinds de coronapandemie, kan
tijdens het broedseizoen voor problemen zorgen.
Met een gezamenlijke actie vragen
boswachters van Landschap NoordHolland, Goois Natuurreservaat,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bezoekers om rekening te
houden met kwetsbare dieren in
natuurgebieden.
De coronacrisis zorgt voor een sterke
toename aan bezoekers in de natuurgebieden. Mensen zijn massaal op
zoek naar ontspanning en rust in de
natuur en hoewel die groeiende
waardering voor de Nederlandse
natuur heel positief is, brengt het ook
nieuwe uitdagingen met zich mee.
Op kraamvisite
Wie op kraamvisite gaat, weet dat
rust, hygiene en een beetje afstand
belangrijk zijn voor een kersvers gezin. De kraamkamers van Moeder
Natuur vragen om exact hetzelfde.
In veel gebieden hangen daarom dit
voorjaar uitingen met de tekst ‘welkom in de kraamkamer van Moeder
Natuur’.

De natuurorganisaties willen hiermee bezoekers verwelkomen en
tegelijkertijd wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze zijn:het
leefgebied van vele broedende,
parende en barende dieren en van
nieuwe, groeiende planten. De terreinbeheerders vragen bezoekers
dan ook respectvol met de kraamkamers om te gaan: blijf op de paden,
laat geen afval achter en daar waar
honden zijn toegestaan: houd hen
aan de lijn.
Natuur is open
De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied
overblijft waar wild zich kan terugtrekken en tegelijkertijd genoeg
ruimte overblijft voor wandelaars,
fietsers en ruiters om van de natuur
te genieten. Op sommige plekken
zijn extra maatregelen getroffen om
dieren te beschermen. Boswachter
Tim Zutt: “In het duingebied heb je
jaarrond te maken met een konijnenpopulatie, een kwetsbaar dier, waarbij de voortplanting in januari/
februari begint en met meerdere
worpen per jaar verstoring grote
invloed kan hebben op het grootbrengen van de jongen. Vogels en
zoogdieren zoeken ook buiten het
broedseizoen de rust en veiligheid

van natuurgebieden om aan te sterken voor de vogeltrek of winterslaap.
Dit zijn redenen om je ook buiten het
broedseizoen aan de regels te
houden.”
Paniek en stress voorkomen
Als mensen zich niet aan de regels
houden, kunnen ze –onbewust –
wilde dieren verstoren. Dat kan in het
ergste geval leiden tot sterfte. Het
aantal incidenten met loslopende
honden nam afgelopen jaar toe, er
werd meer zwerfafval achtergelaten
en boswachters zien steeds vaker
mensen buiten de paden lopen of
fietsen. Boswachter Kees: “Door
honden opgejaagde reeën lopen
zich vaak dood tegen een hek of
eindigen als verkeerslachtoffers op
drukke omliggende wegen. Ook
kunnen reegeiten hun reekalf verlaten als zij de plek waar het reekalf
ligt niet meer veilig achten.” Een
broedende vogel die keer op keer
moet opvliegen omdat mensen of
honden vlak langs het nest lopen,
houdt zijn eieren niet warm. De kuikens sterven dan in het ei. Ook in
vaargebieden wordt opgetreden om
de regels te handhaven.
Het broedseizoen duurt formeel van
15 maart tot 15 juli.

MeerBomenNu had als doel om dit
jaar één miljoen bomen te planten,
voor het klimaat en de biodiversiteit.
Door te werken met gratis jonge
boompjes en struiken uit de natuur,
wordt aangetoond dat vergroenen
veel goedkoper en sneller kan. Daarnaast is het leuk het om samen te
werken aan de vergroening van de
omgeving. De perenbomen en
sneeuwballen die door corona onverkocht bleven, fleuren nu tienduizenden tuinen op. Vanwege corona is
het aantal van 1 miljoen niet gehaald, maar 500.000 bomen hebben
een tweede kans gekregen.

Bomen voor iedereen ook in de
tuin
Niet alleen professionele partijen
worden bediend, maar ook de burger
die graag wat minder steen en meer
biodiversiteit in zijn tuin wil. Daarom
zijn er op zaterdag 13 maart in Hoofddorp op Park 2020 tussen 10 en 17
uur 3000- 5000 bomen beschikbaar
volgens het principe wie het eerst
komt, het eerst maalt. Er zijn ca 100
soorten beschikbaar in varierende
aantallen waaronder de laatste peren
bomen,kersenbomen,lijsterbes, vlier,
aalbes, bos wilgen, robinia etc.
Een zeer onbekende, maar interessante soort, speciaal voor stadstuinen is de vuilboom. Deze vreemde
naam is in feite een eretitel omdat hij
al sinds de oudheid gebruikt werd
voor detox kuren, dwz om de ‘vuil’
kwijt te raken, maar daarnaast levert
hij ook het meest zuivere norit, is de
waardplant voor twee soorten vlinders en heeft het langst bloemen en
bessen van alle inheemse soorten en
wordt hij ook niet erg groot. Ideaal
dus voor meer insecten en vogels.
Meer informatie over de precieze
locatie, de soorten en de aantallen
zie: www.stichtingmeergroen.nl.
Voor meer informatie en een afspraak: info@stichtingmeergroen.nl,
06-48226490.

FOTOMOMENT
Tweede ooievaarspaartje op Fazantenlaan
Heemstede - Afgelopen donderdag 4 maart maakt Diny de Vries deze
bijzondere foto. “Op de Fazantenlaan bij het rietlandje is opeens op het
tweede nest ook nog een paartje ooievaars neergestreken. Dat is nog niet
eerder gebeurd. Er broedt al jaren maar een paartje”, aldus Diny.

Wij zijn bereikbaar

ma-zo van 08.00 - 22.00 uur

Maak een afspraak
Telefonisch

Chat

ma-zo | 8.00-22.00

ma-zo | 8.00-22.00

085 - 773 11 61

www.morgana.nl

Mail

Online formulier

Doe de

Slaaptest

en ontdek
jouw persoonlijke voordeel

ma-zo | 24/7

ma-zo | 24/7

afspraak@morgana.nl

www.morgana.nl

Of bel ons direct tijdens
openingstijden op 023-547 04 64
Morgana Heemstede

Raadhuisstraat 15
023 547 04 64
www.morgana.nl/heemstede

Goed en gezond slapen

Elke
zondag
open!

U kunt bij ons
veilig winkelen

wij hanteren de maatregelen van
het RIVM en nemen daarnaast
extra maatregelen

VolZin is een maandelijkse rubriek van de Protestantse Gemeente Heemstede.
Een kennismaking in woord en beeld met een open en betrokken
geloofsgemeenschap.
Reacties zijn welkom via volzin@pknheemstede.nl
Bezoek onze website http://kerkpleinheemstede.nl

Klimaatalarm:
Oude Kerk luidt de noodklok
zullen plaatsvinden om aandacht te
vragen voor het klimaat. In het hele
land en dus ook in Haarlem.
De Oude Kerk op het Wilhelminaplein
is een ‘groene kerk’ die in woord en
daad zoveel mogelijk probeert bij te
dragen aan het behoud van de schepping. Het spreekt vanzelf dat de Oude
Kerk ook haar steentje bijdraagt aan
het Klimaatalarm Haarlem. Dit gebeurt door het luiden van de kerkklok
op zondag 14 maart vanaf 15.00 uur.
Op dat uur zullen heel veel kerken in
Nederland de noodklok luiden. Als u
dus die zondagmiddag de klok van
de Oude Kerk hoort luiden dan weet
u waar dat voor is.
Op zondag 14 maart wordt er in het
hele land actiegevoerd voor het klimaat. De datum is uiteraard gekozen
met het oog op de verkiezingen van
17 maart. Om geen grote menigten
op één plek op de been te brengen
worden deze acties deze keer lokaal
georganiseerd. In onze regio is dat
het Klimaatalarm Haarlem, georganiseerd door Milieudefensie, Extinction
Rebellion en de Grootouders voor het
Klimaat. Zie www.klimaatmars2021.nl
voor alle activiteiten die er die zondag

Groene kerk zijn,
wat houdt
dat eigenlijk in?
Om te beginnen dat de Oude Kerk op
het Wilhelminaplein zich heeft aangesloten bij de landelijke beweging
van Groene Kerken met de belofte
om binnen de eigen kerk zoveel mogelijk te doen voor het behoud van

de schepping. En dus heeft de kerk
haar eigen huishouding doorgelicht
op duurzaamheid. De kerk wekt haar
eigen energie op met zonnepanelen
en er is waar mogelijk ledverlichting
en energiezuinige apparatuur. Ook
in het aankoopbeleid (eten, drinken,
schoonmaakmiddelen, kantoorbehoeften) let de kerk op gecertificeerde
keurmerken. Dus in de kerk drinkt u
biologische koffie. Het is natuurlijk ook
de bedoeling dat mensen in hun eigen
leven ook gaan letten op dit soort dingen. Daarom organiseert de kerk van
tijd tot tijd lezingen om de kennis van
haar leden op dit gebied te vergroten.
Die lezingen zijn openbaar en gratis.
In deze krant worden die lezingen altijd aangekondigd. U kunt er dus ook
heen. Ook doet de kerk mee met activiteiten die landelijk door de Groene
Kerken worden georganiseerd, zoals
de jaarlijkse kerkenfietstocht met de
hele familie langs ‘groene kerken’. Ook
daar kan iedereen aan deelnemen.
De Oude kerk is dan een van de pleisterplaatsen waar de fietsers even kunnen aanleggen. We hopen natuurlijk
dat zoiets deze zomer ook weer kan,
dus houd deze rubriek in de gaten
voor het laatste nieuws.

KERKDIENSTEN
U kunt onze diensten meemaken via YouTube (met
beeld) of kerkomroep (geluidsuitzending). Vanaf
het begin van de coronapandemie zijn al onze
kerkdiensten online te volgen. Voel u vrij om eens
een kijkje te nemen! Onze kerkdiensten zijn zoveel
mogelijk ‘lokaal’: met muziek door eigen musici.
Sinds afgelopen zondag hebben wij de koorzang
weer toegevoegd aan de diensten: nu klinkt ook
het lied weer in de Oude Kerk. Zodra het veilig
en verantwoord is, zullen wij graag kerkgangers
toelaten bij de diensten. Op onze website
berichten wij daarover.
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Zeven eeuwen Stabat Mater
muziek op unieke website
Heemstede -Op 19 maart 2021, twee
weken voor Goede Vrijdag, lanceert
de Stichting Ultimate Stabat Mater
Website de vernieuwde site www.
stabatmater.info. Hiermee krijgen
muziekliefhebbers en professionals
die wereldwijd een Stabat Mater
beluisteren, uitvoeren of componeren, een prachtig overzicht van dit,
voor velen misschien nog onbekende, muziekstuk. De site biedt een
gedocumenteerde muzikale reis
door 30 landen, langs 300 componisten vanaf 1400 tot nu.
Op de vernieuwde website, met een
Engelstalig en een Nederlands deel,
zijn de composities te beluisteren op
het eigen YouTube kanaal. In een
blog staat internationaal nieuws over
composities, uitvoeringen en opnames. Enkele vroegere en hedendaagse kunstwerken illustreren het
universele thema van rouw om het
verlies van een kind. Het Nederlandse deel heeft een agenda van
Stabat Mater uitvoeringen in ons
land.
Middeleeuws gedicht
Al die componisten werden geïnspireerd door die ene tekst: Stabat
Mater Dolorosa, een Middeleeuws
gedicht in het Latijn over een bedroefde moeder, het verhaal van
2000 jaar geleden, over Maria bij het
kruis als haar zoon Jezus sterft.
In de honderden Stabat Mater composities hoor je het verdriet om het
verlies van een kind, dat sterft door
oorlog of geweld.
Op de Ultimate Stabat Mater Website
kun je luisteren naar die composities,
in vele muziekstijlen: van oude

KORT
Doe mee met de
Digi Buurttafel van
WIJ Heemstede

muziek, via barok en klassiek, naar
jazz, pop en rock.
Grote verzameling
Hans van der Velden uit Heemstede
(1937-2005) begon met het verzamelen van Stabat Maters in 1992. Na
vijf jaar toen hij ongeveer 40 Stabat
Mater CD’s had, maakte zijn partner
Hannie van Osnabrugge de Ultimate
Stabat Mater Website voor hem. Op
de site kwamen al zijn aantekeningen over de componist, de compositie, de originele Latijnse tekst en
vertalingen in diverse talen. Hans
zette zijn zoektocht voort, voegde
regelmatig nieuwe componisten en
vertalingen aan de site toe.
Via de website kwam Hans in contact
met muziekliefhebbers, musici en
componisten uit de hele wereld die
hem voorzagen van informatie over
nieuwe composities en vertalingen.
Zo werd de Stabat Mater collectie
een van zijn passies.
Na zijn overlijden ging zijn partner
door met het verzamelen van cd’s en
het onderhoud van de website. Vorig
jaar besloot zij de stichting Ultimate
Stabat Mater Website op te richten.
Deze stichting wil met de unieke
collectie en expertise componisten,
musici en muziekliefhebbers overal
ter wereld van dienst zijn. Daarnaast
is de stichting opgericht om het
voortbestaan van de unieke verzameling en website te waarborgen in
de toekomst.
De vernieuwing van stabatmater.info
kon gerealiseerd worden dankzij een
donatie van de Stichting tot bevordering van sacrale muziek.

De voormalige woning van Adriaan Pauw aan de Blekersvaart. Foto: Bart Jonker.

Bioloog, illustrator en kweker springen in de
bres voor het plantje Haarlems Klokkenspel
Heemstede/Haarlem - Yorick Coolen
(bioloog) en Eric J. Coolen (illustrator)
zijn vorig jaar een samenwerking
aangegaan met Edwin Visser, eigenaar van Kwekerij Haarlems Klokkenspel.
Het Haarlems klokkenspel is een
prachtig plantje dat vroeger (18e
eeuw) veel voorkwam in de Haarlemmerhout. Tegenwoordig is het plantje nog te zien in de tuinen van Spaar
en Hout en op landgoed Elswout. De
plantjes worden gekweekt in de
prachtige tuinen van een historisch
pand aan de Blekersvaart te Heemstede. De voormalige woning van
Adriaan Pauw (1585-1653).
Meer informatie hierover en over de
verkrijgbaarheid op https://natuurlijkhaarlemboek4.webnode.nl/.

Het plantje Haarlems Klokkenspel.
Foto: aangeleverd.

FOTOMOMENT
Opmerkelijk Heemstede
Door Marenka Groenhuijzen

Werk van Anders Zorn. Foto: aangeleverd door WIJ Heemstede.

Digitale Trefpuntlezing over de
Zweedse kunstenaar Anders Zorn
Heemstede - Weinig kunstenaars
hebben zo’n roemrijk en succesvol
leven gehad, als Anders Zorn. Zijn
schilderijen en aquarellen werden
bewonderd en bekroond op tentoonstellingen. Met een vlotte, brede
en impressionistische penseeltoets
portretten van de Europese en
Amerikaanse elite, waaronder een
aantal Amerikaanse presidenten. In
zijn geboortestad Mora liet hij een
indrukwekkend woonhuis-atelier
bouwen. Behalve portretten, schilderde hij hier in de zomer langs de
oevers van de meren zinnelijke, maar
ontwapenende naakten en het kleurrijke volksleven. De grootste bewondering van tijdgenoten oogstte de
kunstenaars met aquarellen. Geen
kunstenaar is er in geslaagd de schittering van licht kabbelende golven

aan de oevers zo verbluffend overtuigend weer te geven. Precies en toch
sprankelend van leven. Michiel
Kersten neemt u op dinsdag 30
maart in deze lezing mee door het
leven en werk van deze geweldenaar
met penseel en etsnaald. U kijkt
daarna met andere ogen naar deze
kunstenaar, die zijn schilderijen met
slechts vier kleuren schilderde: ivoorzwart, wit, cadmium/vermiljoen rood
en oker geel. De lezing zal via YouTube Live gestreamd worden. U kunt
de lezing dus thuis bijwonen, enkele
dagen van tevoren ontvangt u een
link voor YouTube. De lezing is op de
compu- ter, laptop en zelfs mobiel
goed te volgen. Kijkt u voor het
overige online aanbod op www.artetcetera.nl of mail naar michiel@artetcetera.nl, tel. 06-10057228.

Heemstede - WIJ Heemstede
start vanaf 16 maart a.s. iedere
week op dinsdagochtend van
11.00 – 12.00 uur met digitale
Buurttafels over thema`s die
door de deelnemers zelf worden
aangedragen. Te denken valt
aan wonen in Heemstede, waar
wordt je blij van, hoe woon je in
je buurt. Deze thema`s bespreken Daniëlle de Haan en Ellen
Swart in een gezellige groep van
maximaal 6 personen, een kleine
groep om goed de aandacht te
kunnen verdelen. U bent welkom aan de Digi Buurttafel.
Wanneer?
Digitaal op iedere dinsdagochtend vanaf 16 maart. Dit is voor
zolang WIJ Heemstede door het
Corona virus niet in uw wijk terecht kan, want zij doen dit natuurlijk liever ‘live’. Schuif aan,
ontmoet elkaar, ga gezellig met
elkaar in gesprek en ervaar deze
nieuwe manier van ontmoeten.
Hoe?
Meld je aan als deelnemer, want
dan weten zij wie een uitnodiging te sturen. Stuur een mail via
info@wijheemstede.nl naar
Danielle de Haan of Ellen Swart
zodat zij u verder kunnen informeren. Iedere deelnemer ontvangt een mail met een duidelijke link erin. Klik op deze link
(de uitnodiging om deel te
nemen) en je maakt deel uit van
de Digi Buurttafel. U kunt uzelf
ook aanmelden op: 023 – 548 38
28. Daarnaast zijn Daniëlle en
Ellen altijd telefonisch te bereiken om iedereen te helpen
mocht het niet lukken.

Heemstede - Het orgel in de Oude Kerk heeft vele restauraties en reconstructies ondergaan. Het is gebouwd in 1754 voor de Hervormde Kerk te
Oldebroek. Waarschijnlijk is Andries van Bolder de bouwer, maar het is
ook mogelijk dat hij de kas en het beeldhouwwerk heeft vervaardigd.

Wat heb ik nodig?
Zin om deze nieuwe manier van
ontmoeten te proberen. U kunt
‘aanschuiven’ met een computer,
laptop, tablet of mobiele telefoon met internet/wifi.

Het orgel is in 1985 aangekocht door de Hervormde Gemeente in Heemstede. Al spoedig ontstonden plannen voor grote restauraties, deze werden in 1989 uitgevoerd. De orgelkas werd gereconstrueerd, evenals de
windvoorziening en de mechanieken. In 2009 is het orgel uitgebreid met
een vrij pedaal en is de Trompet 8’ van het manuaal gedeeld in bas- en
discant door de Firma Flentrop uit Zaandam. Het orgel werd op 1 november 2009 opnieuw in gebruik genomen.

College Hageveld
in voorrondes
‘Op weg naar het
Lagerhuis’

In de Doopsgezinde kerk aan de Postlaan is tevens een orgel dat is
gebouwd door de firma Flentrop en in 2020 werd gerestaureerd.

Heemstede - Voor de drieëntwintigste keer gaat BNNVARA’s
scholieren-debatcompetitie ‘Op
weg naar het Lagerhuis’ op zoek
naar het beste debat- en speechtalent van Nederland.
Ook Colle- ge Hageveld dingt
mee om een plek in de tv-finale
op NPO 2 op zondagavond 9
mei.
De voorrondes in Noord-Holland
vinden plaats op donderdag 11
maart vanaf 13.00 uur. Door de
coronacrisis is er dit jaar een
andere opzet van de voorrondes.
De voorronde vindt plaats via
een online programma en is te
volgen via Zoom. De voorronde
wordt geopend door Commissaris van de Koning Arthur van
Dijk.
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Nijmegen: hoe leuk!
Door Bart Jonker
Nijmegen – De oudste stad van
Nederland, qua grootte de grootste
stad van Gelderland, de tiende stad
van Nederland en als klap op de
vuurpijl de geboortestad van onze
burgemeester Astrid Nienhuis. De
Heemsteder ging op reis naar Nijmegen en ontdekte deze fraaie stad
aan de zuidoever van de Waal met
haar markante geschiedenis. Maar
bovenal is het een hartstikke gezellige stad!
Geschiedenis in vogelvlucht
Nijmegen bestaat al meer dan 2000
jaar en dat werd in 2005 gevierd. In
de eerste eeuwen na Christus in de
Romeinse tijd heette de plaats Ulpia
Novi omagus Batavorum. Je zou dit
kunnen vertalen als ‘Ulpische Nieuwmarkt in het land van de Bataven’. De
naam ‘Ulpia’ verwijst naar de familienaam Ulpius van de toenmalige
keizer Traianus. In de Frankische tijd
liet Karel de Grote rond 770 een palts
(paleis) bouwen op de heuvel de
Valkhof dat uitkijkt op de Waal, thans
een stadspark. Nijmegen werd daarom ook als Keizerstad gezien. In 1155
liet Frederik van Barbarossa zijn
burcht op de Valkhof voltooien. Een
restant van deze burcht is hier nog
steeds te zien. Hoewel de Romeinen
de stad al haar eigen stadsrechten
toedichtten, werd Nijmegen pas in
1230 een vrije rijksstad met formele
stadsrechten. Vanouds was Nijmegen
een handelsstad, vanwege haar gunstige ligging aan de Waal. In 1402
sloot de stad zich daarom aan bij de
Hanze en werd het een florerende
Hanzestad.
Nijmegen kende in haar geschiedenis woelige tijden. De stad heeft
sinds haar bestaan een strategische
ligging. Zo werd de stad meermaals
belegd tijdens de Tachtigjarige oorlog en later bezet door de Fransen in
de 17de eeuw, die na de Vrede van
Nijmegen in 1678 weer vertrokken.
Van 1890-1940 stond Nijmegen te
boek als de ‘Indische stad’, omdat hier
een afdeling van de Koloniale

Reserve van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) was gevestigd. Deze Koloniale Reserve stond
ook aan de basis van de beroemde
Nijmeegse Vierdaagse, die in 1909
voor het eerst plaatsvond, weliswaar
in een andere vorm dan we nu kennen. In 1923 werd Rooms-Katholieke
Nederlandse Universiteit Nijmegen
opgericht, thans de Radboud Universiteit. Nijmegen is sindsdien een geliefde en populaire universiteitsstad.
De gezellige studentikoze sfeer
ademt de stad ook duidelijk uit. In de
Tweede Wereldoorlog hebben bombardementen de stad veel schade
berokkend.
Mariken van Nieumegen
Bekend is het verhaal over Mariken
van Nieumegen, waarvan het beeld
op de Grote Markt staat. Een mirakelspel uit de 16de eeuw waar Mariken
zich inlaat met de duivel Moenen en
een losbandig leven leidt, maar tot
inkeer komt en vergiffenis vraagt aan
God. De duivel ontsteekt in woede
neemt Mariken de lucht in en laat
haar van grote hoogte vallen op de
straatstenen. Mariken overleeft dit,
doordat op dat moment haar oom
Gijsbrecht tussen de toeschouwers
staat en tot God bidt. Om boete te
doen verslijt Mariken zeven jaren
biddend in een klooster van Maastricht met ijzeren ringen om haar
hals. Uiteindelijk is God door bemiddeling van Maria haar bereid te
vergeven.
Wandeling door de stad
Lopend door de fraaie stad kun je de
meeste cultuur van de stad Nijmegen
opsnuiven. De Grote Markt met onder meer de (Boter)Waag in renaissancestijl, die gebouwd werd in 16121613, is een prachtig plaatje. Door de
Kerkboog met daarboven de Chirurgijnskamer uit 1542, oorspronkelijk
onderdeel van de Lakenhal, passeren
we de Latijnse School, gebouwd in
vroeg renaissancevormen in 1545.
We lopen richting de Grote of SintStevenskerk, de oudste en grootste
kerk van Nijmegen, waarvan de

Uitzicht op de Waal en de Waalbrug. Foto’s: Bart Jonker.

bouw startte in 1254. De kerk werd
ingewijd in 1273. De Sint-Stevenskerk vormde het religieuze centrum
in de stad, ten opzichte van het bestuurlijke deel op de Valkhof. Bij de
kerk staat ook het standbeeld van de
duivel Moenen, uit het verhaal van
Mariken van Nieumegen. De straatjes
om en rond de kerk zijn pittoresk en
prachtig om doorheen te slenteren.
Lopend richting park de Valkhof, aan
de Hunnerhof zien we de Belvedère,
oorspronkelijk gebouwd als Waltoren
in de 15de eeuw op de restanten van
de stadswallen. Bovenin bevindt zich
een restaurant. In park Valkhof is het
goed toeven. We zien het restant van

de burcht van Barbarossa en de SintNicolaaskapel, oorspronkelijk gebouwd in het jaar 1000. Terug lopen
we winkelstraat de Burchtstraat in,
waar we het stadhuis passeren, gebouwd tussen 1554-1555. We lopen
verder naar de St. Anthoniusplaats,
waar zich het Roze Huis bevindt.
Nijmegen staat al jaar en dag bekend
om haar verdraagzaamheid en als
vrijdenkende, homovriendelijke en
‘roze’ stad. Er hangt ook een ontspannen sfeer in de stad. In de jaren zestig
en zeventig had de stad Nijmegen
echter het imago van ‘rode’ stad,
waar veel marxisten zich ophielden.
We strekken de beentjes nog verder

Standbeeld Mariken van Nieumegen.

Links de Kerkboog, rechts de Waag.

De toren van de Sint-Stevenskerk.

Restant burcht van Barbarossa.

Latijnse School.

Gezellig slenteren door de straatjes rondom de Sint-Stevenskerk.

Sint-Nicolaaskapel.

Detail van het Stadhuis.

langs de prachtige Waalboulevard
met uitzicht op de Waalbrug en genieten van het zonnetje. Wat is deze
stad een plaatje!
Musea
Er is zoveel te zien en te doen in Nijmegen. De stad beschikt ook over
vele interessante musea. We noemen
er enkele. Zo is er het fietsmuseum
Velorama, museum voor natuur en
cultuurhistorie De Bastei en het Nijmeegs Volkenkundig Museum. Maar
er is nog veel meer, te veel om in een
artikel te noemen.
Kom zelf Nijmegen eens ontdekken,
het is zeker de moeite waard!

Nieuws
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Heemstede

Tweede Kamerverkiezing 2021

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram
Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open
Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Op woensdag 17 maart 2021 is de landelijke
Tweede Kamerverkiezing. Om het risico op
verspreiding van het coronavirus tijdens de
verkiezing zo klein mogelijk te houden zijn er
een aantal maatregelen genomen. Zo zijn een
aantal stembureaus al open op maandag 15 en
dinsdag 16 maart, vooral voor risicogroepen.
Zo kunt u veilig stemmen. Want elke stem telt!

Mobiel stembureau
Het mobiele stembureau gaat op 17 maart
langs 3 locaties. Stemmen op deze locaties is
alleen mogelijk voor bewoners en personeel:

Wat heeft u nodig om te stemmen?

Veilig stemmen

Om te kunnen stemmen voor de Tweede
Kamerverkiezingen moet u meenemen naar
het stembureau:
•
w stem plus pas of kiezerspas.
Deze hebt u per post ontvangen
•
w geldig D bewijs op 17 maart 2 21
maximaal 5 jaar verlopen)
• en mondkapje

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u
deze kwijt, vraag dan een nieuwe aan bij de
gemeente. Dat kan uiterlijk tot 12 maart (tot
13.00 uur). Vraag de vervangende stempas
digitaal aan via heemstede.nl/verkiezingen
of kom langs. Hiervoor hoeft u geen afspraak
te maken. Dit geldt ook voor de kiezerspas
(waarmee u in een andere gemeente kunt
stemmen).

Waar kunt u stemmen?

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

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

mag stemmen in elk stembureau binnen de
gemeente Heemstede. De stembureaus zijn
geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.
Stembureaus die maandag
15 maart open zijn
• Raadhuis, Raadhuisplein 1
• Plein1, Julianaplein 1
• Princehof, Glipperweg 57
Stembureaus die dinsdag
16 maart open zijn
• Raadhuis, Raadhuisplein 1
• Gymzaal O enbachlaan
• Plein1, Julianaplein 1
• Princehof, Glipperweg 57
Stembureaus die woensdag
17 maart open zijn
• Raadhuis, Raadhuisplein 1
• Gymzaal O enbachlaan
• Princehof, Glipperweg 57
• Tennisvereniging H C, Ringvaartlaan 2
• Kantine MHC Alliance, Sportparklaan
• Tent portocabin terrein Drinkwatermuseum,
Leidsevaartweg 73 (niet toegankelijk voor
mensen in een rolstoel)
• Theater de Luifel, Herenweg 96
• Petrakerk, Limburglaan 3
• Crayenesterschool, Crayenestersingel 37
• osch en Hovenschool, Adriaan Pauwlaan
19 niet toegankelijk voor mensen in een
rolstoel)
• Tent portocabin Roemer Visscherplein niet
toegankelijk voor mensen in een rolstoel)
• Doopsgezinde Kerk, Postlaan 16
• De Oude Kerk, ilhelminaplein
• College Hageveld, Hageveld 15

10.00-12.00 uur: De Hartekamp
13.00-14.00 uur: Kennemerduin
15. 16. uur osbeek
Om het risico op verspreiding van het
coronavirus tijdens deze verkiezing zo klein
mogelijk te maken, zijn een aantal maatregelen
genomen zoals voldoende afstand in het
stembureau en het kunnen desinfecteren van
uw handen. iteraard houden de leden van
het stembureau zich ook aan de passende
coronamaatregelen. Meer weten over veilig
stemmen tijdens corona? Kijk op
heemstede.nl/verkiezingen.

Briefstemmen

nwoners boven de 7 jaar en mensen met een
kwetsbare gezondheid kunnen stemmen per
brief.
De Stempluspas
hebt een envelop met uw Stempluspas per
post ontvangen. iterlijk 11 maart ontvangt u
een tweede envelop met een briefstembiljet,
een envelop voor het briefstembiljet en een
retourenvelop.
Stempluspas (briefstem) inleveren
• Per post v r vrijdag 12 maart 17. uur
opsturen
• Afgeven bij het raadhuis van woensdag
10 maart t/m dinsdag 16 maart. Open van
9. tot 17. en op woensdag 17 maart
open van 7.30 tot 21.00 uur.
•
kunt er ook voor kiezen om met uw
stempluspas naar een stembureau te gaan.
kunt dan stemmen zoals u gewend bent.
Meer informatie over briefstemmen
Heeft u vragen over het stemmen per brief of is
iets niet duidelijk, neem dan contact op met de
telefonische informatielijn 0800 1351.

Vragen over de verkiezingen?

Ga voor meer informatie naar heemstede.nl/
verkiezingen of elkestemtelt.nl. Ook kunt u
mailen naar verkiezingen@heemstede.nl of
bellen naar 14 023.

Vrijwilligers gevraagd
in Heemstede
De afgelopen maanden hebben veel
Heemstedenaren elkaar geholpen. Ook nu zijn
er weer veel mensen die hulp nodig hebben.

Samen wandelen en genieten van
het voorjaar

Voor diverse ouderen zoeken we vrijwilligers
die met hen een wandeling (met de rolstoel)
willen maken. Houdt u van wandelen, een
goed gesprek en bent u fysiek in staat om een
rolstoel te duwen? Neem gerust contact op.

Schaakmaatje gezocht

ent u een schaakliefhebber en wilt u iets
voor een ander betekenen? Een cliënt van
Woonzorgcentrum De Houtuinen wil graag,
één keer in de week, de uitdaging met u
aangaan voor een gezellige schaakmiddag.
Doet u mee?

Wie brengt mij naar Haarlem?

Voor een inwoonster in Heemstede zijn we
tijdelijk op zoek naar iemand die haar één keer
in de week naar Haarlem (Prinsenbolwerk) wil
brengen en ophalen.

Meer weten over het aanbod
of hulp nodig?
el op maandag tot en met donderdag tussen
10.00 en 13.00 uur naar (023) 548 38 24 of mail
naar heemstede@wehelpen.nl. Kijk voor meer
informatie op heemstede.wehelpen.nl.
Voor alle vrijwilligerswerkzaamheden is het
vanzelfsprekend dat er wordt gewerkt volgens
de R VM richtlijnen.

Ontheffing
winkeltijdenwet
Op 3 maart 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 Jssalon DaVinci,
Jan van Goyenstraat 6. De ontheffing geldt
voor het openstellen van de ijssalon op zon- en
feestdagen van 11.00 tot 22.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Nieuw bij Plein1: rookvrije buitenruimte en duofiets te leen
Het terrein rondom Plein1 aan het Julianaplein
is sinds 5 maart 2021 rookvrij. Daarnaast werd
op dezelfde dag de zogenaamde duofiets
in gebruik genomen. Dit is een fiets waarbij
bestuurder en bijrijder naast elkaar zitten.
ethouder Sjaak Struijf gaf om 12. uur
een symbolische start aan beide gezonde
initiatieven.

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

Rookvrije ruimte

Met het niet-roken-gebied rondom Plein1
ondersteunt de gemeente het streven naar
een rookvrije generatie. Dit is een initiatief
van de Alliantie Rookvrij, waarin het Koningin
Wilhelmina Fonds, het Longfonds en de

Hartstichting samenwerken. Met de rookvrije
generatie zetten zij zich er onder andere voor
in dat kinderen in een omgeving kunnen
spelen en sporten waar niet meer wordt
gerookt.

Duofiets

Een ander gezond initiatief is de duofiets
genoemd Jan Jongejan. Vernoemd naar de
pleegzoon van een vrijwilligster (zie links op
foto). Eén persoon (de begeleider) stuurt,
beiden kunnen trappen. Zo kunnen mensen
die niet goed (meer) zelfstandig kunnen fietsen
toch genieten van een fietstochtje in de frisse
buitenlucht.

Wilt u gebruik maken van de duofiets? Neem
dan telefonisch contact op met J Heemstede
via (023) 528 85 10.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Anton Mauvestraat 1, het plaatsen van
een haagondersteunende constructie,
wabonummer 794354, ontvangen
25 februari 2021
• Charlotte van Pallandtlaan 37, het
plaatsen van een dakkapel op het
achtergeveldakvlak, wabonummer 793373,
ontvangen 24 februari 2021
• Dinkellaan 2, het uitbreiden van het
woonhuis, wabonummer 791879,
ontvangen 22 februari 2021
• Glipperweg 92, het plaatsen van een
haagondersteunende constructie,
wabonummer 795436, ontvangen
27 februari 2021
• Hugo de Vriesplein 14, het plaatsen van
een dakkapel op het zijgeveldakvlak,
wabonummer 792985, ontvangen
23 februari 2021
• Jac. P. Thijsselaan 7, het uitbreiden van
het woonhuis, wabonummer 794128,
ontvangen 25 februari 2021

• Limburglaan 4, een constructieve wijziging,
wabonummer 792094, ontvangen
22 februari 2021
• Mastkade 41, het aanleggen van een steiger,
wabonummer 792957, ontvangen
23 februari 2021
• Reggelaan 17, het vervangen en verbreden
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 795748, ontvangen
28 februari 2021
• Strawinskylaan 12, het uitbreiden van
de eerste verdieping van het woonhuis,
wabonummer 793617, ontvangen
24 februari 2021
• Torenlaan 5, het uitbreiden van het
woonhuis en een constructieve wijziging,
wabonummer 793321, ontvangen
24 februari 2021
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Achterweg 5, spoedkap holle esdoorn,

•

•

•
•

•
•

wabonummer 797422, verzonden
5 maart 2021
Anton Mauvestraat 1, het plaatsen van een
haagondersteunende constructie van gaas,
wabonummer 794354, verzonden
5 maart 2021
Charlotte van Pallandtlaan 37, het
plaatsen van een dakkapel op het
achtergeveldakvlak, wabonummer 793373,
verzonden 4 maart 2021
Floradreef 26, de bouw van een kelder
onder de woning, wabonummer 726662,
verzonden 1 maart 2021
Frieslandlaan 35, het wijzigen van de
bestemming verkeer naar maatschappelijk,
het uitbreiden van het ZOED (Zorgverleners
Onder Eén Dak), wabonummer 730941,
verzonden 3 maart 2021
J.C. van Oostzanenlaan 2, het kappen van
een beuk, wabonummer 351030, verzonden
5 maart 2021
Lieven de Keylaan 23, wijzigen constructie
begane grond, wabonummer 782649,

verzonden 5 maart 2021
• Prinsessenhof 1, het plaatsen van een
overkapping in de voortuin, wabonummer
770404, verzonden 3 maart 2021
• Torenlaan 5, het uitbreiden van het
woonhuis en een constructieve wijziging,
wabonummer 793321, verzonden
5 maart 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’.
Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor
afwijken bestemmingsplan
• Dinkellaan 2, het uitbreiden van het
woonhuis, wabonummer 791879,
22 februari 2021
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

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

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:

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.

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

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’.

Muziekavonden Coornhert
Lyceum via de livestream

ACHTER HET FORNUIS
Pasta met zalm, kappertjes en limoen
Met het intredende voorjaar, deze week een heerlijk fris pastagerecht met zalm
en limoen, dat niet moeilijk te bereiden is.
Benodigdheden (voor 4 personen):
• 2 pakjes verse pasta (zelf pasta maken kan natuurlijk ook)
• Een pakje gerookte zalm, in snippers
• 2 à 3 eetlepels crème fraîche (light)
• Een scheutje limoensap van een limoen
• Limoenrasp van de schil
• 1 à 2 eetlepels kappertjes
• Wat verse dille
• Verse groene groente als doperwtjes,
sperzieboontjes of kleine groene asperges
• Wat groentebouillon
• Wat extra vergine olijfolie
• Zout en peper naar smaak

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.

achter het fornuis

Bereiding:
Kook eerst de groene groente beetgaar en
knapperig in de groentebouillon. Giet de
groente af en besprenkel deze met olijfolie en
bestrooi met een beetje versgemalen peper.
Kook in dezelfde tijd de pasta ‘al dente’ oftewel
beetgaar. Kijk hiervoor op de verpakking.
Eigengemaakte pasta moet doorgaans 1 tot 2
minuten koken. Proef even met een vork om dit te testen.
Giet de pasta af en schep de groene groente met de zalmsnippers er doorheen.
Meng vervolgens de crème fraîche met limoensap, kappertjes en wat limoenrasp. Schep dit mengsel goed door de
pasta heen.
Maak de pasta verder af met gehakte dille en nog wat limoenrasp.
Wijnsuggestie:
Een lekker volle witte wijn, zoals een Chardonnay, die de pasta prima kan aanvullen. Vraag uw wijnhandelaar of
slijter. Buon appetito!

Haarlem - Op donderdag 11 en
vrijdag 12 maart 2021 vinden op het
Coornhert Lyceum weer de jaarlijkse
muziekavonden plaats. Dit jaar wel in
aangepaste vorm. Vanwege Covid-19
kunnen er helaas geen gasten ontvangen worden op school.
In plaats daarvan gaan worden alle
optredens gelivestreamd. Deze
livestream begint op beide dagen
om 17.00 uur, zodat de deelnemers
voor de avondklok van 21.00 uur
weer op tijd thuis kunnen zijn.
Op de Coornhertwebsite www.
coornhert.nl/ wordt een link
geplaatst om de optredens te kunnen volgen. Op de site zal ook het
programmaboekje zichtbaar zijn.
Wat blijft zijn allerlei ensembles,
groot, klein, instrumentaal en vocaal,
die met veel enthousiasme en met
inachtneming van de coronaregelgeving gaan optreden. Voor een groot
aantal leerlingen zijn deze optredens
tegelijkertijd ook een afsluiting van

het praktijkgedeelte van het schoolexamen muziek.
Het schoolorkest opent de avonden
met beroemde ﬁlmmuziek van Ennio
Morricone en daarna songs uit de
beroemde speelfilm ‘Rocketman’,
gebaseerd op de muziek van Elton
John. Het salonorkest gaat terug naar
de tijd van de zwart-wit televisie en
speelt themamuziek uit ‘Floris’. De
bigband besluit traditioneel de
avond met het swingende ‘I Go To
Rio’.
Nog een paar namen: John Lennon,
Doe maar, Kodaline, K-pop van Lucy,
Paul Simon, maar ook J.S. Bach, Astor
Piazzolla en Herbie Hancock. Soul,
funk, jazz, rock, wereldmuziek, klassiek en ook een aantal eigen composities wisselen elkaar in hoog tempo
af en alles wordt live gespeeld door
de leerlingen van het Coornhert
Lyceum. Kortom, een zeer afwisselend muzikaal programma. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om de livestream te volgen.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

