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Door Eric van Westerloo  
 
Heemstede - Vol spanning stond een 
groep van 35 kinderen klaar om op 
zaterdagmiddag 20 maart afval te 
gaan verzamelen in Heemstede in 
het kader van de actie ‘Nederland 
Schoon’. De club heeft zich aange-
sloten bij ‘The Wave Plastic smart 
sports’, die zich ten doel stelt sport-
clubs te bewegen het onbruikbare 
plastic terug te dringen. Naast het 

reduceren van het plastic afval gaan 
ze voor volledig recyclebaar plastic. 
Alliance doet hier graag aan mee en 
is bezig de hele club te doordringen 
van het belang om plastic te weren. 
Er is zelfs een nieuw clublogo ont-
worpen: ‘Ali de groene alligator’, die 
voor groen gaat.  
Voorzitter Daan Beekhuis hield een 
korte toespraak, evenals wethouder 
Annelies van der Have. Het was nog 
niet zo eenvoudig welke wethouder 

het startsein mocht geven. Wethou-
der Mulder gaat over milieu, wet-
houder Struijf over sport.
Het werd dus Van der Have die afval 
in haar portefeuille heeft. Zij heeft 
meer dan 20 jaar zelf hockey ge-
speeld, dus het paste wel in haar 
straatje. Met een ferme push knalde 
ze de bal op een, jawel, groot kunst-
stof scherm. Hiermee was het start-
sein een feit. Voor de kinderen 
duurde het offi  ciële gedeelte precies 

lang genoeg. Gewapend met een 
afvalzak, handschoenen, een hesje 
en een grijper stonden ze klaar voor 
een foto en gingen ze aan de slag. Ze 
vertrokken naar straten in de buurt 
rond het sportcomplex.
En passant namen ze alvast wat snip-
pers plastic, karton, blikjes en papier 
mee van hun eigen terrein. Een mooi 
initiatief waar ze de inwoners van 
Heemstede en het milieu een groot 
plezier mee doen. 

Alliance hockey aan de slag voor Nederland Schoon
Wethouder Annelies van der Have slaat de hockeybal voor de opruimactie af. Foto: Eric van Westerloo.
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AANBIEDING €5,-
Grote portie pangsit
10 stuks met zoetzure saus

Tel. 023-5284269
vanaf 13.00 uur.

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

Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4

www.mandarin-heemstede.nl

In deze krant de 

Vijftigste sterfdag 
Simon Vestdijk

BESTEL 
24/7 ONLINE
DIRCK3.NL 

DE GOEDKOOPSTE 
SLIJTERIJ VAN NEDERLAND!

BESTEL 
24/7 ONLINE
DIRCK3.NL 

DE GOEDKOOPSTE 
SLIJTERIJ VAN NEDERLAND!

Herenweg 107a - 2105 ME Heemstede
Tel. 06-46144998

De Klokkenmaker
van Heemstede

Rijksgediplomeerd uurwerkmaker

Jacob van Campenstraat 18
2101 VL Heemstede
06 - 46144998
www.deklokkenmakervanheemstede.nl
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Herenweg 107a, 2105 ME Heemstede
06-46144998

info@deklokkenmakervanheemstede.nl

www.deklokkenmakervanheemstede.nl

In de nacht van zaterdag 
27 maart wordt de klok 

1 uur vooruit gezet

Zomertijd gaat dit 
weekend weer in
Heemstede – De zomertijd gaat 
weer in. In de nacht van zaterdag 27 
op zondag 28 maart gaat om 02.00 
uur ’s nachts de klok weer een uurtje 
vooruit naar 03.00 uur. Niet vergeten!



2 inderegio.nl • 24 maart 2021NIEUWS

VERSCHIJNT WOENSDAG

HEEMSTEDE, HAARLEMZ.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170

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

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

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

Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 14.300

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

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

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

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

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 28 maart 11u.
Jaarvergadering.
Reservering verplicht.
www.rafael-nehemia.nl

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

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag  28 maart, 10u.
Ds. P. Terpstra (Palmpasen).
De diensten zijn online te vol- 
gen via YouTube en kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl.

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 28 maart, ds. J.J. van der 
Heiden (Haarlem). Vieringen zijn 
alleen online via www.pkntref-
punt.nl, klik op Actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 24 maart om 9u. 
Eucharistieviering. Voorganger 
Pastor R. Verhaegh.
Zondag 28 maart -Palmzondag- 
om 10u. Eucharistieviering. 
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Maandag 29 maart om 19u. 
Viering van Boete en verzoe-
ning. Voorganger Pastor Ans 
Dekker. Reserveren verplicht: 
hbavo.aanmeldenvieringen@
gmail.com. Of: 023-5280504. 
Alle vieringen zijn te volgen via 
live-stream: www.parochieskla-
verblad.nl. Vooraf aanmelden.
www.parochiesklaverblad.nl.

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 24 maart, 10u, Hart 
voor ouderen. Donderdag 25 
maart, 10u,  Hoogfeest Maria 
Boodschap, Pater Diego Pildain.
Saturday 27 March , 5 P.M., Mass 
in English, Father Tristan Perez.
Zondag 28 maart, 10u, plechtige 
Hoogmis, Pater Diego Pildain.
Zondagavond 28 maart, 18.45u,  
H. Lof.
Doordeweekse vieringen:
Dinsdagmorgen 9u. Woensdag-
morgen 10u. Voor elke viering is 
reserveren verplicht: info@olvh.
nl. Of telefonisch 023-5286608.
Maximaal 30 kerkgangers per 
viering toegestaan.
www. parochiesklaverblad.nl.

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 28 maart om 10u. Ds. M. 
de Groei - Jansma. De diensten 
kunt u volgen via de link www.
kerkomroep.nl/#/kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.
nl.

KERKDIENSTEN

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Alleen Kerklaan 17 met rechts 
een klein stukje nummer 19 
staat op de toen-foto (bron: 
Librariana). Nummer 17 is in de 
jaren 50 gesloopt voor de aanleg 
van de Limburglaan. De nummers 19 en 21 zijn volgens 
het kadaster in 1900 gebouwd (er is geen digitale 
bouwtekening). Van nummer 23 zegt het kadaster dat 
deze in 1977 is gebouwd, maar het pand heeft dezelfde 
bouwstijl als 19 en 21. In 1937 is er nog een verbou-
wing aan nummer 37 geweest. De panden kenden 
weinig ondernemingen, maar er hebben wel onderne-
mers gewoond. 

Op Kerklaan 17 heeft vooral fam. P. Reedijk (hulpbe-
steller) gewoond. Het weekblad voor bloembollencul-
tuur van 3 juli 1925 vermeldt ‘Pension P. Reedijk’ op 
nummer 17. In 1948 woont zijn weduwe er nog. Andere 
bewoners waren o.a.: autohandelaar Joh. Jansen (jaren 
30), timmerman A.W. Huetink (jaren 40) en schoen-
maker H. van Keeken (na 1948). 

Kerklaan 19 heeft ook een variëteit aan beroepen 
gekend. Zo woonden er de gepensioneerde gemeente-
bode G. Bouwman (adresboek Heemstede 1923), klerk 
N.Z.H.T. F.H. Platerink (1926), bloemkweker J.H. Lage-
weg (1929) tot zeker eind jaren 70, daarna nog een 
tijdje zijn weduwe. In 1993 woonde B.J. Lageweg op 
nummer 19. 

Kerklaan 21 kende kantoorbediende A.J.M. van Houten 
als eerste bewoner. In 1929 wordt zijn weduwe op 
nummer 21 genoemd. Daarna achtereenvolgens admi-
nistrateur P.W. Casander (1935), herenkapper J.J. Slin-
gerland (1957 tot 1970) en vervolgens sigarenmagazijn 
G.J. Ruiter. 

Metselaar en aannemer J.H.H. van den Putten bewoon-
de nummer 23. In een advertentie in het Haarlems 

Dagblad van 1912 wordt hij al vermeld. Velen van de 
familie Van den Putten hebben er gewoond, zo ook de 
dames M.S.M. en H.H.M. van den Putten tot in de jaren 
60. In 1956 wordt brandstofhandelaar G. de Rooy op 
nummer 23 genoemd. Eind jaren 60 is de bewoner Jac. 
Gleijsteen van ‘Metsel en tegelzetbedrijf Lippe Keukens’. 
In 1968 is er een bouwvergunning voor het bouwen 
van een bedrijfspand in opdracht van Jac. Gleijsteen op 
Kerklaan 25. 

De nu-foto van Harry Opheikens is van 21 maart 2021 
met zicht op de Limburglaan.  

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).

Kerklaan toen en nu (7)

Heemstede - In de haven is men elke morgen al vroeg bezig. Half zeven pruttelt de motor van de boot en dan komen 
de mannen ook nog eens uit Alkmaar en omstreken. Zo langzamerhand is de ‘loop’ van de toekomstige steigers te zien. 
De palen aan de Havenstraatkant en die aan de kop van de Haven liggen er inmiddels. Aan de kant van de Van den Eijn-
dekade kan gestart worden.
Inmiddels is alle begroeiing en zijn de oude balken aan de kademuren verwijderd. Vol spanning wacht men af wanneer 
er daadwerkelijk aan de steigers zelf begonnen wordt. Of moeten eerst alle heipalen in de bodem zitten? Inmiddels is al 
drie weken het heien aan de gang.

Werkzaamheden haven aan de gang
Werkzaamheden in de haven van Heemstede. Foto: Harry Opheikens.

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
Heemstede - Deze week mag de 
Heemsteder weer een winnaar van 
de kruiswoordpuzzel blij maken. De 
juiste oplossing was: ‘Dwarsliggers 
houden de rails recht’. Hoe toepas-
selijk na de verkiezingen van afge-
lopen week.
Uit de loting van juiste oplossingen is 
mevrouw E. de Laat de uiteindelijke 
gelukkige winnaar geworden. Zij 
mag de goedgevulde AH-bood-
schappentas 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.





4 inderegio.nl • 24 maart 2021CORONA

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Het ziet er niet zo best 
uit qua coronabesmettingen. De 
cijfers van het aantal besmettingen 
in Heemstede steeg tot een onge-
kende hoogte in vergelijking met de 
voorgaande weken. Bij maar liefst 61 
inwoners werd de besmetting vast-
gesteld. Een week eerder was dat 
nog 26. Er is dan ook weinig aanlei-
ding om maatregelen te versoepelen. 
Het kabinet wil wel meer vrijheden, 
maar dan moet het aantal besmet-
tingen wel drastisch naar beneden. 

Er is de afgelopen weken niemand in 
het ziekenhuis opgenomen. Vanaf 
het begin van de dagelijkse tellingen 
zijn er 57 Heemstedenaren, met de 
indicatie corona, overleden. Het getal 
drukt ons opnieuw op de feiten dat 
het meer is dan een gewoon griepje.   
 
De vaccinatie draait nog steeds niet 
op volle toeren. Andere landen 
blijken het wat effectiever aan te 

pakken. Het tijdelijk stoppen met het 
AstraZeneca-vaccin, dat niet werd 
toegediend wegens mogelijke 
bijwerking (trombose), werkte ook 
niet echt mee.

Deze week wordt het vaccineren met 
dit middel weer hervat. De vertra-
ging liep op tot 289.000 Nederlan-
ders die langer moesten wachten. De 
GGD verwacht de achterstand deze 
en volgende week te kunnen inhalen.  
 
Begrip voor de voorzichtigheid is er 
alom. Wachten is het op warmer 
weer waarvan specialisten hoge 
verwachtingen hebben qua besmet-
tingen. Er hoeft voorlopig niet gere-
kend te worden op een verlichting 
van de maatregelen. De avondklok 
blijft langer van kracht, net als het 
aantal bezoekers thuis, sporten in 
klein verband etc.  

Devies blijft voorlopig volhouden die 
maatregelen en hopen op betere 
tijden.   

Corona in Heemstede week 11

Heemstede - Het Nederlandse 
bedrijf X-infex heeft een mondneus-
masker ontwikkeld met een antivi-
rale- en antibacteriële technologie. 
Het is een effectief, gebruiksvriende-
lijk en milieuvriendelijk mondkapje 
dat onlangs succesvol bleek te zijn 
op een middelbare school in Hilver-
sum. Door het dragen van dit masker 
creëer je namelijk een ‘bubbel’ waar-
door je jezelf beschermt, maar ook 
de mensen om je heen.  
Medeoprichter van X-Infex, Nico Klay, 
is geboren in Heemstede en heeft 
ervoor gekozen om de verkoop van 
dit unieke product te starten in de in 
Heemstede gevestigde winkel van 
zijn zus; MEAZReyngoud. Mea Klay, 
eigenaresse van Reyngoud: “Toen 
mijn broer Nico medicijnen ging 
studeren, had ik nooit gedacht dat 
we ooit de kans zouden krijgen om 
zoiets baanbrekends samen te doen. 
Het zijn lastige tijden maar met de 
introductie van deze nieuwe techno-
logie is het licht aan het einde van de 
tunnel weer wat dichterbij. We hopen 
van harte dat dit X-Infex Inside mond- 
kapje het terug naar de normale 
samenleving zal helpen versnellen.” 
 
Comfortabel ontwerp
Het comfortabele ontwerp in modi-
euze kleuren sluit mooi aan bij het 
karakter van Reyngoud. En juist om- 
dat persoonlijk advies en een zorg-

vuldige maatvoering van belang zijn 
bij een prettig zittend masker, bent u 
bij Reyngoud aan het goede adres. 
Vanaf 24 maart zijn de X-infex Inside 

mondneusmaskers verkrijgbaar bij 
MEAZReyngoud, Binnenweg 121 
Heemstede. 
Meer info: www.x-infex.com.

Unieke mondneusmaskers met virus-
dodende technologie bij MEAZReyngoud

Het X-infex mondmasker. Foto: aangeleverd door MEAZReyngoud. 

Heemstede/Regio - In april opent 
GGD Kennemerland twee nieuwe 
vaccinatie-locaties in IJmuiden en 
Uitgeest. De locatie in IJmuiden 
opent op maan-dag 12 april. De 
locatie in Uitgeest een dag later. GGD 
Kennemerland is hiermee voorbereid 
op de beschikbaarheid van meer 
vaccins en heeft nu de infrastructuur 
beschikbaar om deze vaccinaties 
direct te kunnen zetten.
Inwoners die uitgenodigd worden 
om een vaccinatieafspraak te maken, 
kunnen dat vanaf nu ook doen bij 
onderstaande locaties.
De adresgegevens en openingstijden 
van de nieuwe locaties zijn:

IJmuiden
Voormalig Tenniscentrum
Dokweg 43-45
1976 CA IJmuiden
Open op maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 09.00 tot 16.30 uur en op 
woensdag van 12.30 tot 20.00 uur.

Uitgeest
Sporthal de Zien
Zienlaan 4
1911 TR Uitgeest
Open op dinsdag, woensdag, 
donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 09.00 tot 16.30 uur en op 
maandag van 12.30 tot 20.00 uur.

Eerder openden al vaccinatielocaties 
bij P4 Lang Parkeren Schiphol, het 
Kennemer Sportcenter in Haarlem en 
op P0 van de Bazaar in Beverwijk. 
Deze locaties zijn inmiddels zeven 
dagen per week geopend.

Op maandag 29 maart opent voor 
een periode van tien weken een 
mobiele vaccinatielocatie in Zand-
voort op het braakliggende terrein 
naast Tolweg 10.
Op 26 maart wordt de tijdelijke 
locatie daar gereedgemaakt voor 
gebruik. Ook voor deze locatie is het 
al mogelijk om afspraken in te plan- 
nen met uitnodiging.

GGD opent nieuwe vaccinatie-
locaties IJmuiden en Uitgeest

Heemstede/Regio - GGD Kennemer-
land heeft in totaal inmiddels 40.132 
ouderen en zorgprofessionals 
gevaccineerd.
Op 15 januari 2021 is GGD Kenne-
merland gestart met het vaccineren 
van zorgmedewerkers; eerst de 
verpleeghuiszorg en sinds 15 febru-
ari ook de langdurige zorg. Op 26 
januari is daarnaast gestart met het 
vaccineren van mobiele thuiswo-
nende 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.
 
Vaccineren met AstraZeneca hervat
Het ministerie van VWS heeft de 
tijdelijke pauze van het vaccineren 
met AstraZeneca beëindigd.
Dit na advies van het Europees Medi-
cijn-agentschap (EMA) en de Neder-
landse Medicijnautoriteit CGB die 
hebben aangegeven dat de pauze 
niet langer nodig is. De GGD’en 
gaan daarom AstraZeneca weer 
gebruiken.
 
De zorgmedewerkers waarvan de 
afspraak is afgezegd vanwege de 
pauzering kunnen vanaf komend 
weekend een nieuwe afspraak 
maken. Deze medewerkers krijgen 
gedurende het weekend een SMS 
waarin ze worden uitgenodigd om 
contact op te nemen.
Het vaccineren met AstraZeneca zal 
vanaf komende woensdag 24 maart 
worden hervat in de regio Kennemer- 
land.
 
EMA heeft gisteren bevestigd dat het 
vaccin van AstraZeneca veilig en 
effectief is, en dat de voordelen in de 
vorm van bescherming tegen het 
coronavirus vele malen groter zijn 
dan de risico’s. EMA stelt dat er ten 
aanzien van meldingen uit andere 
Europese landen over ernstige, zeer 
zeldzame verschijnselen van stolsel-
vorming in combinatie met een ver-
laagd aantal bloedplaatjes, een 
mogelijke link is met het vaccin. De 
kans dat mensen hierdoor getroffen 
worden is echter ‘extreem klein’, aldus 
EMA.

Naar aanleiding van de bevindingen 
van EMA wordt de bijsluiter van het 
AstraZeneca-vaccin aangepast.
 
Wekelijkse cijfers 
In de week van 11 t/m 17 maart 
waren er 1457 nieuwe besmettingen 
(265 per 100.000 inwoners). Dat zijn 
er 308 meer dan vorige week; een 
toename van 27%. 
 
Er zijn 16.856 testen afgenomen door 
GGD Kennemerland. Dit zijn er 1.617 
meer dan vorige week.
 
In de regio is nog steeds ruim vol-
doende testcapaciteit. Wie zich op de 
testlocatie bij Schiphol laat testen, 
heeft de uitslag altijd dezelfde dag 
nog. Vaak zelfs binnen enkele uren. 
Inwoners uit de regio Kennemerland 
kunnen zich daarnaast laten testen in 
Haarlem en Beverwijk. Een mobiele 
testbus staat tenslotte in wisselende 
gemeenten. 
 
Validatietraject nieuwe (thuis)
testen
GGD Kennemerland onderzoekt in 
samenwerking met het Streeklab 
Haarlem de mogelijkheden om zelf, 
thuis een Covid-19 antigeentest af te 
nemen.
Het belangrijkste voordeel van deze 
werkwijze is dat iedereen zelf een 
test kan aanschaffen bij drogist of 
supermarkt en de test kan uitvoeren 
wanneer dat nodig is.
 
Om beide methoden te vergelijken 
worden inwoners gevraagd om naast 
de wattenstok van keel en neus die 
bij de GGD wordt afgenomen, een 
tweede test zelf thuis uit te voeren. Er 
worden komende week twee soorten 
thuistesten onderzocht:
 
• Een test met een wattenstaa e dat 
ongeveer 2,5 cm in de neus wordt 
geschoven (alleen voor > 12 jaar en 
ouder).
• Een test waarbij wat speeksel wordt 
verzameld in een opvangbakje 
(alleen voor > 4 jaar en ouder).
 
Hierna worden de uitkomsten verge-
leken met de afgenomen PCR test.
 
Bron: GGD Kennemerland.

Wekelijkse corona-update GGD

Ik werd uitgenodigd door Fietje (69) om 
haar uitvaartwensen vast te komen leg-
gen. “We moeten het nu maar eens gaan 
regelen  e  e. De o e ton  laar en een 
grote schoenendoos stond op tafel. 

“Ik wil alles bij Dunweg en voor alle aanwe-
gen na e en t an een n a en n n 

jullie tuin.” “Dat is geen probleem” zei ik. “De 
dienst zelf kunnen we bij mooi weer overi-
gens ook in de tuin doen.” “Geweldig,” zei 
Fietje, “zorg maar dat je genoeg drankjes en 
bitterballen in huis hebt, want ik ken zo veel 
mensen.”

Bij het nakijken van de schoenendoos bleek 
het allemaal niet zo rooskleurig. De levens-
verzekering was eerder in slechtere tijden 
al uitgekeerd en de andere uitvaartpolissen 
waren niet toereikend. “Kan ik niet bij je le-
nen?” vroeg Fietje schaterlachend. “Nou, dat 
wordt lastig, maar je kunt wel geld opzij zet-
ten met ons depositofonds.” “Ja lieve schat, 

het is toch vreselijk.” reageerde Fietje. “Die 
polis van de RVS, daar kan ik net aan de bit-
terballen van betalen!”

Sindsdien stortte Fietje geregeld geld in het 
depositofonds. Dit hield zij jarenlang vol, tot 
het doel bereikt was. Ruim nadat zij gestopt 
was met geld reserveren, stopte Fietje ook 
met leven. Ze werd 83 jaar. 

Op haar uitvaart moest ik haar eigen tekst 
voordragen en kondigde ik haar favoriete 
nummers aan. Julio Iglesias was haar idool. 
Na de uitvaart moesten wij met z’n allen een 
toost uitbrengen. Namens Fietje proostte ik 
op het leven en het dankwoord was gericht 
aan een ieder die iets bijzonders in haar 
leven had betekend. Toen ook RVS Verze-
keringen aan bod kwam, keken de belang-
stellenden mij met verbazing aan, maar ik 
ging door: “Ik wil graag namens Fietje RVS 
Verzekeringen bedanken voor het sponsoren 
van de bitterballen.”

Bitterballenverzekering?

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Nu voor later
Heeft ú al nagedacht over 
uw uitvaartwensen? U kunt 
kosteloos ons wensenboekje 
‘Nu voor later’ aanvragen.  
Wij helpen u graag op weg.

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl/ nu-voor-later
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Door Mirjam Goossens

Heemstede –  Het Prinses Christina 
Klassiek Concours ging ondanks 
corona dit jaar gewoon door. Aan de 
muziekwedstrijd van de regio West 2 
(Haarlem-Zaandam) deden 65 jonge 
talenten mee door middel van het 
insturen van een filmpje van hun op- 
treden. De derde prijs in de categorie 
12 t/m 14 jaar werd gewonnen door 
Hageveldleerling Mariska Doveren. 
De talentvolle harpiste woont zelf 
niet ver van het Hageveld College, 
net over de Cruquiusbrug. Ze kreeg 
de uitslag door via een You Tube 
video. Naast de eervolle vermelding 
met een oorkonde krijgt Mariska een 
Masterclass prijs, bestaande uit een 
les bij een Nederlandse musicus naar 
eigen keuze. Verder mag ze een aan- 
tal concerten bezoeken in de Philhar-
monie in Haarlem. Harp is een niet 
voor de hand liggende keuze als 
muziekinstrument voor een jong 
meisje, maar Mariska werd meteen 
geraakt door de mooie klanken. “Ik 
speel sinds groep 3 van de basis-
school harp, dus nu al negen jaar. 
Eigenlijk komt het door de naschool- 
se opvang, want daar was een harp 
beschikbaar. Na een proefles bij een 
docent in Bennebroek ben ik er mee 
doorgegaan en sinds vorig jaar heb 
ik les in Amster-dam bij Het Muziek-
pakhuis.” Voor de wedstrijd koos 
Mariska samen met haar muziekdo-
cent Manja Smits twee stukken uit: 
Sonatine nummer 5 van F.J. Nader- 

man en de Rumba van Carlos Salze-
do, omdat ze elkaar mooi aanvullen 
en omdat ze in beide stukken de ver- 
schillende technieken van de harp 
kan laten horen.

Nederland kent enkele topharpisten 
zoals voormalig winnaar van het 
Prinses Christina Concours Remy van 

Kesteren en natuurlijk Lavinia Meijer 
die Mariska nog live in concert heeft 
zien spelen in de Philharmonie, net 
voordat de concertzalen voor de 
tweede keer in lockdown ging.

Zelf opgetreden voor publiek heeft 
ze ook, onder meer in de grote zaal 
tijdens het Rosa Spier Harp Concours 

2020, waarbij Mariska overigens ook 
in de prijzen viel. De 14-jarige VWO 
scholier weet nog niet of ze later haar 
beroep wil maken van haar muzikale 
talent: “Ik hoef gelukkig nog geen 
keuzes te maken, maar ik blijf ge- 
woon harp spelen. De harp is samen 
met mijn andere hobby dansen wat 
ik het liefste doe.”

Harpiste Mariska Doveren (14) uit Cruquius 
prijswinnaar van het Prinses Christina Concours

OPENHEID IN 
LOCKDOWNTIJD

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

Mariska Doveren. Foto: aangeleverd.

Door Bart Jonker

Heemstede – De zestienjarige 
Heemsteedse pianist Max Valken-
burcht studeert zowel aan het Hage-
veld College als aan het Conservato-
rium in Den Haag. Onlangs deed hij 
mee met het Prinses Christina Con-
cours en wist hij de aanmoedigings-
prijzen binnen te slepen. Tijd voor 
een interview met deze lokale Heem-
steedse held.  

Bewust met je tijd omgaan
Max: “Op mijn negende ben ik 
begonnen met pianospelen op de 
muziekschool. Mijn zus speelde ook 
piano. Na een jaar wist ik dat ik meer 
met piano wilde doen dan op de 
muziekschool blijven. Mijn muziek-
docente heeft mij daarop voorge-
steld aan Marlies van Gent, die ook in 
Heemstede woont en lesgeeft aan 
het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag. Ik werd toegelaten op 11-jarige 
leeftijd op de School voor Jong 
Talent (SvJT) aan het Conservatorium 
in Den Haag.
Ik ging op hetzelfde moment ook 
naar het VWO op College Hageveld. 
Zodoende weet ik beide opleidingen 
te combineren. Ik had daar in het 
begin best moeite mee, want je moet 
al op 11-jarige leeftijd veel voor je 
studie opgeven, zoals sommige 
sociale afspraken. Na school moet ik 
best nog wat uren intensief achter de 
piano studeren, dus dat vereist best 
wel discipline en concentratie.

Je groeit daar echter verder in en ik 
heb daar aardig mijn draai in gevon-
den. Je vindt daar wel je manier in. 
Ook doe ik nog  een keer per week 
aan karate. Ik doe vervroegd eind-
examen VWO voor Engels en Duits 
eind mei aanstaande, zodat ik vol-
gend jaar hopelijk nog meer tijd heb 
om mezelf als musicus te ontwik-
kelen. Sinds anderhalf jaar heb ik een 
Kawai vleugel thuis staan, een 
prachtig instrument.

Naast mijn muziekstudie wil ik ook 
geneeskunde studeren, waarbij 
vooral de neurologie mijn belang-
stelling heeft. Een combinatiestudie 
van geneeskunde en conservatorium 
lijkt mij daarom ideaal. Je moet 
gewoon bewust met je tijd omgaan 
en daardoor vind ik nog ruimte voor 
andere interesses.

Prinses Christina Concours dit jaar 
even anders
Ik heb voor de tweede keer meege-
daan met het Prinses Christina Con-
cours, in 2018 voor het eerst. Ik heb 
toen de tweede prijs gewonnen in de 
leeftijdscategorie van 12 t/m 14 jaar. 
Dit jaar speelde ik in het Prinses 
Christina Concours zowel met mijn 
pianotrio (Het Van Stolbergtrio) als 
solist. Tot mijn grote vreugde ben ik 
in de prijzen gevallen. Met beide 
inzendingen heb ik aanmoedigings-
prijzen toegekend gekregen. 
Door corona was het allemaal dit jaar 
wel grotendeels anders. Normaal 

speel je natuurlijk live en dat geeft 
een bijzondere sfeer in de Philhar-
monie. Dat kon nu natuurlijk niet. 
Daarom hebben de deelnemers alle-
maal hun uitvoering op een filmpje 
opgenomen.
Dat was best nog wel een dingetje: 
de kamers op het Haagse Conserva-
torium waren allemaal geboekt en 
ook het verkrijgen van opnameap-
paratuur was lastig. Ik heb alles 
gelukkig zelf weten te regelen: en 
was op de dag van de opname zowel 
pianist als camera- en geluidsman. 
Eveneens moet je de locatie regelen 
en dat is het Haags conservatorium 
geworden. Kortom: het was best wel 
een ingewikkeld verhaal om dat zelf 
te regelen. Uiteindelijk is het allemaal 
gelukt. Je kon wel zien aan de inzen-
dingen dat de kwaliteit van opnames 
heel erg verschillend was.

In deze coronatijd heb ik nauwelijks 
opgetreden voor publiek. Dat con-
tact en die chemie mis je nu als muzi-
kant best wel. Je wilt je muzikale 
verhaal delen met mensen: publiek 
en musicus vullen elkaar aan in een 
interactie tijdens de uitvoering. De 
interactie maakt juist dit vak zo mooi, 
dus de coronabeperkingen hebben 
zeker invloed op de musici gehad.  

Ravel ligt me nauw aan het hart, 
maar ook Gershwin
Bij de klassieke muziek ligt echt mijn 
hart. Natuurlijk vind ik alle compo-
nisten, van Russisch tot Spaans 

geweldig, maar voor Ravel heb ik een 
voorliefde. De stukken die mij speci-
fiek nauw aan het hart liggen zijn 
Ravels Jeux d’Eau en Ondine (uit 
Gaspard de la Nuit), maar ook zijn 
pianoconcert in G. Alhoewel ik wel al 
een deel van zijn repertoire heb 
mogen spelen, zoals zijn prachtige 
Barque sur l’Ocean, die mij op een 
boot terugvoert naar zorgeloze 
tijden pre-corona toen ik dit stuk 
speelde, zijn de bovenstaande 
stukken echt dromen voor mij als 
pianist. Naast klassiek houd ik ook 
erg van jazz. Zo ben ik ook fan van de 
muziek van Gershwin”, aldus Max 
Valkenburcht. 

Uitvoeringen 
De uitvoeringen van Max op het 
Prinses Christina Concours kunt u 
zien via de volgende linken. Als solist: 
https://christinaconcours.nl/
uitslag-prinses-christina-concours-
west-2-2021/. 

Met het Van Stolberg Trio:
https://christinaconcours.nl/
uitslag-prinses-christina-concours-
west-1-2021/. 

Verder nam Max deel aan een docu-
mentaire die werd uitgezonden op 
NPO, deze is terug te zien op: https://
www.npostart.nl/POW_04944400.  

Pianotalent Max Valkenburcht: “Een combinatiestudie 
van geneeskunde en conservatorium lijkt mij ideaal”

Max Valkenburcht op het Buiten Piano Festival. Fotograaf: Donald Schalk,

foto aangeleverd door Buiten Piano Festival, Piano Culemborg.

Idee? Laat het WIJ 
Heemstede weten
Heemstede - Ook al kan WIJ 
Heemstede in deze tijd niet heel 
veel organiseren, het contact 
met de inwoners willen zij zeker 
versterken.

Heeft u ideeën voor een buurti-
nitiatief, zoekt u een maatje, wilt 
u vrijwilliger worden of wilt u 
een wandelclubje oprichten? 

Het is een kleine opsomming 
waar WIJ Heemstede u onder 
andere in kan ondersteunen.

Neem gerust contact op met WIJ 
Heemstede 023 – 548 38 28 en 
vraag of één van de sociaal 
makelaars u terugbelt.
De mooie WIJ Heemstede fiet- 
sen staan klaar om naar u toe te 
komen. 
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Hoofddorp - Vijf jaar geleden start-
ten Jacco van der Laarse & Jaap van 
der Maarl Uitvaartzorg De Meer. Op 
donderdag 1 april hopen zij er met 
hun trouwe medewerkers ingetogen 
bij stil te staan.  
Naast Jacco & Jaap is Marco van 
Ringelesteijn in dienst als allround 
uitvaartverzorger en samen met faci-
litaire collega’s Monica Jansen en 
Erna Visscher vormen zij het hechte 
team van Uitvaartzorg De Meer. 
Op de vraag hoe zij binnen 5 jaar 
zover zijn gekomen vertellen de 
‘jongens van De Meer’: “Bij het verzor- 
gen van een uitvaart hebben steeds 
meer nabestaanden behoefte aan 
een kleinschalige uitvaartorganisatie 
met ‘korte lijnen’. Daarmee bedoelen 
we dat vanaf de melding van over-
lijden, het verzorgen en bespreken 
t/m het uitvoeren van de uitvaart 
steeds dezelfde mensen in beeld zijn. 

Wij verzorgen wij de gehele uitvaart 
in eigen beheer: we doen zelf (of op 
verzoek samen met de nabestaan-

den) de verzorging, hebben een 
eigen kistvoorraad, verzorgen& prin- 
ten de rouwbrieven en liturgieën en 
hebben eigen rouwauto’s (Cadillac 
en Mercedes-Benz). Naast onze eigen 
opbaarlocaties in Hoofddorp en Vijf-
huizen kunnen wij bij al onze colle-
ga’s in Haarlemmermeer & Aalsmeer 
terecht. 

Waar wij al vanaf het begin van on- 
der de indruk zijn is dat nabestaan-
den ons, na ervaring met onze uit-
vaartverzorging, durven aan te beve- 
len aan anderen. Daarnaast hebben 
wij ook ‘de wind mee’ gehad door al 
na het éénjarig bestaan de jonge 
ondernemersprijs van de gemeente 
Haarlemmermeer te winnen en een 
aantal innovatieve uitvaartkisten 
mochten bedenken zoals de ECO-
vlaskist van vlasgras en de ‘Polderkist’ 
gemaakt van hout van bomen die 
gerooid moesten worden in de 
Haarlemmermeer.” 
Ook is er het absolute besef dat wij 
een uitvaart niet alleen verzorgen 

maar dat daarbij elke ‘schakel’ essen-
tieel is om een waardige uitvaart te 
verzorgen: van de koster van de kerk 
of de aulamedewerker van het 
crematorium tot en met de mensen 
die de koffie schenken, alleen met 
teamwerk kom je tot een mooie en 
memorabele uitvaart. Wij zijn dan 
ook erg dankbaar dat onze mede-
werkers dag én nacht voor ons & de 
nabestaanden klaarstaan.” 

“Binnen ons werkgebied hopen wij 
verder door te groeien zonder kwali-
teit in te leveren op onze kernwaar-
den: ‘korte lijnen, steun en vertrou-
wen’. Hierbij hopen wij dat mensen 
die een uitvaartverzorger nodig 
hebben en voor ons kiezen dat blij-
ven doen om wie wij zijn en waar wij 
voor staan”, aldus uitvaartzorg De 
Meer.   

Meer informatie op: www.uitvaart-
zorgdemeer.nl/uitvaartzorg-de-
meer/. 24 uur per dag bereikbaar via 
telefoonnummer: 06 – 576 275 40.

Uitvaartzorg De Meer bestaat 5 jaar
Het team van Uitvaartzorg De Meer. Foto: aangeleverd.

De advocaat van Tummers. Foto: aangeleverd door Tummers Patisserie Passionelle.

Tummers steekt oer-Hollandse 
lekkernij in een modern jasje
Heemstede - Iedereen die Tummers 
Patisserie Passionelle een warm hart 
toedraagt, weet dat ze niet lang stil-
zitten en continu bezig zijn met inno-
veren en experimenteren met nieu-
we producten. Ook nu toveren ze 
weer een verrassende lekkernij uit de 
hoge hoed.

Ditmaal presenteren ze een decennia- 
oud nagerecht dat in het verleden 
voornamelijk tijdens de feestdagen 
werd genuttigd: advocaat. Deze oer-
Hollandse lekkernij heeft Tummers 
nu in een modern jasje gestoken, om 
ook de jongvolwassenen onder ons 
kennis te laten maken met dit mooie 
product. De advocaat wordt in eigen 
patisserie gemaakt en wordt gepre-
senteerd in een chique fles met sier-
lijke strik. 

Advocaat wordt traditioneel op basis 
van brandewijn gemaakt en die zorgt 

voor een karakteristieke scherpe 
nasmaak. Zoals we dat van Tummers 
gewend zijn, hebben zij hier nu een 
eigen draai aangegeven. Als basis 
van hun advocaat hebben zij niet 
gekozen voor brandewijn, maar voor 
de wodka van Distilleerderij Rutte. 
Deze prijswinnende wodka uit Dord-
recht wordt door kenners gedefini-
eerd als een milde wodka met een 
volle smaak en heerlijke aroma’s. Het 
perfecte destillaat voor advocaat, zo 
dachten ze bij Tummers. En daar 
hebben ze gelijk in. Dit ‘vloeibare 
goud’ uit eigen patisserie is zacht, 
zoet en romig, met een subtiele 
crunch van vanille. De afdronk van 
elke slok bezorgt je een warme gloed 
van de alcohol. Heerlijk! 
De Advocaat van Tummers ligt vanaf 
25 maart in de boutique op Binnen-
weg 133 in Heemstede en is per fles 
verkrijgbaar voor €13.95,-. Een goed 
idee voor Pasen!

Heemstede – Stichting Manpads-
laangebied zoekt een vrijwilliger die 
de organisatie en coördinatie van de 
communicatie naar de leden en 
publiciteit van Stichting Manpad-
slaangebied inhoud kan geven. 
Hierbij valt te denken aan aankondig 
via de nieuwsbrief, op de website en 
via Facebook. Maar ook persberich-
ten schrijven en het ontwikkelen van 
posters en flyers. Een vlotte pen en 
ervaring met het maken van flyers 
alsmede kennis van Wordpress is 
gewenst.
De stichting Manpadslaangebied is 
opgericht door verontruste bewo-

ners, die zich zorgen maken over de 
toekomstige invulling van het ge- 
bied. De stichting stelt zich ten doel 
het open en groene karakter van het 
Manpadslaangebied in stand te hou- 
den en te versterken met respect 
voor de cultuur-historische-, land-
schappelijke en ecologische waarden 
van het gebied.
Meer informatie over de stichting 
vind je op: 
www.manpadslaangebied.nl.
Geïnteresseerd in de functie? Stuur 
een e-mail naar stichtingmanpads-
laangebied@gmail.com met als refe-
rentie ‘vrijwilliger communicatie’.

Stichting Manpadslaangebied 
zoekt een PR-medewerker

Heemstede - Op woensdag 31 maart 
tussen 13.00 en 17.00 uur staat het 
Duurzaam Bouwloket met de coron-
aproof mobiele showroom aan de 
Amaryllislaan ter hoogte van Côte 
Café & Interior aan de Zandvoortse- 
laan.  
 
Adviseurs en coaches voor vragen  
De vrijwillige energiecoaches van 
lokale coöperatie HeemSteeds Duur-

zamer en de adviseurs van het onaf-
hankelijke energieloket van de 
gemeente, Duurzaam Bouwloket, 
staan iedereen graag te woord met 
vragen over isolatie, kleine maatre-
gelen, het aanvragen van advies-op-
maat gesprekken, infraroodscans, 
subsidies en meer. Laat u bijpraten 
over mogelijkheden voor uw woonsi-
tuatie, onder het genot van een kop 
koffie of thee van Côte Café.   

Collectieve inkoopactie isolatie 
sluit 31 maart 
Overweegt u isolatie van uw huis? 
Maak dan tot 31 maart nog gebruik 
van de collectieve inkoopactie van 
het Duurzaam Bouwloket, in samen-
werking met gemeentes Heemstede. 
Vraag voor 31 maart een vrijblijvende 
offerte aan bij één van de aange-
sloten gerenommeerde bedrijven. 
Kijk op https://www.duurzaambouw-
loket.nl/inkoopactie-woningisolatie. 
 
Advies-op-maat gesprekken met 
energiecoach uit de buurt  
De afgelopen tijd heeft u via de actie 
met de Bespaarbon een advies-op-
maat gesprek kunnen aanvragen. 
Deze actie loopt ook 31 maart ten 
einde.
Maar via wonen@heemsteedsduur-
zamer.nl kunt u een afspraak aan-
vragen. HeemSteeds Duurzamer 
maakt een zogenaamd Hoom-
dossier voor u aan, waarmee u uw 
huis, interesses en wensen in beeld 
brengt. 

Huis verduurzamen? Kom 31 maart naar de 
mobiele showroom van het Duurzaam Bouwloket

Woningen duurzaam maken. Foto: Bigstock.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - In Heemstede doet 
zich de situatie voor dat de lokaal 
grootste partij HBB niet meedoet aan 
de landelijke verkiezingen. De ruim 
4000 stemmen van deze lokale partij 
worden daarom over andere partijen 
verdeeld. De opkomst in Heemstede 
lag 1% onder de opkomst in 2017 bij 
de laatste verkiezingen. Toch is de 
opkomst hoog met 87,3% waar dit 
landelijk op 79,3% ligt.  
 
D66 grote winnaar
De grote winnaar is ook in Heem-
stede D66, die 1062 stemmen meer 
behaalde dan vier jaar geleden. Het 
grootste verlies werd geboekt door 
de VVD dat 847 stemmen minder 
kreeg dan in 2017. Desondanks blij-
ven zij de grootste partij. Ook Groen-
Links kreeg een gevoelige klap met 
693 stemmen minder. Wat tevens op- 
valt zijn de 584 stemmen die de Chris- 
ten Unie moest afstaan. Het CDA 
hield de schade beperkt met een ver-
lies van 391 stemmen. Van de 20.624 
inwoners die een stembiljet ontvin-
gen, brachten er 17.983 een geldig 
stem uit, 11 keer werd er blanco ge- 
stemd en 19 bil-jetten waren ongel-
dig, dus in totaal waren er 18.013 
stemmen. Er werd in 2724 gevallen 
gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid per brief te stemmen.  
 
Nieuwkomers deden volop mee 
Van de gevestigde partijen lieten ook 
PVV, PvdA, PvdD  een verlies zien. Zij 
leverden alle iets in. Nieuwkomers 
deden ook in Heemstede volop mee. 
VOLT boekte het beste resultaat met 
829 Heemsteedse kiezers achter zich. 
Ook de steun aan FVD met 449 stem-
men droeg bij aan het landelijke 
behaalde resultaat. De nieuwkomer 
JA21 vergaarde 386 stemmen con-
form het landelijke beeld en komen 
in de Tweede Kamer. Daarnaast mag 
de kamervoorzitter BBB (10 stem-
men) en BIJ1 (55 stemmen) verwel-

komen. In de vergrijsde gemeente 
stemden 132 inwoners op 50+. Alle 
overige partijen kregen tussen de 57 
en 4 stemmen. Alleen U -Buntu 
Connetcted Front en Wij zijn Neder-
land behaalden geen enkele stem 
alhier.  
 
Opvallende versplintering
Heemstede wijkt niet in bijzondere 
mate af van het beeld dat landelijk is 
ontstaan. De versplintering is wel 

heel opvallend. Als je Heemstede 
mag indelen tussen rechts en links en 
D66 voor het gemak aan de linker-
zijde plaatst, is Heemstede voor 51% 
als rechts in te delen en 49 % links. 
De tijd van de grote machtsblokken 
is voorbij. Dit patroon zou zich nog 
wel eens kunnen voortzetten in de 
komende jaren. Er zijn landelijk nog 
+/- 8 restzetels te verdelen. Tegen het 
einde van deze week zal de defini-
tieve landelijke uitslag bekend zijn. 

Heemstede stemt: D66 grote 
winnaar, VVD blijft de grootste

AANTAL STEMMEN HEEMSTEDE ‘21

Nummer Partij Stemmen
 1 VVD 5634
 2 D66 4401
 3 CDA 1422
 4 GL 940
 5 PVV 913
 6 PvdA 866
 7 PvdD 840
 8 VOLT 829
 9 SP 578
10 FvD 449
11 JA21 386
12 CU 241
13 50Plus 132
14 DENK 57
15 BIJ1 55
16 Code Oranje 36
17 Splinter 33
18 SGP 30
19 Trots 21
20 Piratenpartij 20
21 Jong 20
22 Lijs Krol 18
23 NL Beter 13
24 NIDA 12
25 LP 10
26 BBB 10
27 Vrij Socuaal 8
28 Oprecht 5
29 Feestparti 4
30 U-Buntu 0
31 Wij zijn NL 0

Opkomst 87,3% (was in 2017 88,4%)

Door Mirjam Goossens

Heemstede –  Stemmen voor de Tweede Kamer zag er nooit zo uit als dit jaar. Met de ‘coronaverkiezingen’ kreeg een 
toch al formeel gebeuren te maken met aangescherpte gedragsregels. Bij het stemlokaal van Plein1 was men niette-
min tevreden over de naleving. Volgens de vrijwilligers was te merken dat er een duidelijke gewenning is wat betreft 
afstand houden en het dragen van mondkapjes. Op 17 maart  zat de stembus rond het middaguur al aardig vol.
Sommige dingen veranderen niet, want Heemstede stemde traditioneel weer boven het landelijk gemiddelde.

Gedisciplineerd stemmen bij Plein1
Stemmen op Plein1. Foto: Mirjam Goossens.

Door Bart Jonker 

Heemstede – De uitslagen van de 
Tweede Kamerverkiezing zijn inmid-
dels bekend en de resultaten leest u 
in het artikel van collega Eric van 
Westerloo. Op verschillende plekken 
kon in Heemstede gestemd worden 
afgelopen woensdag 17 maart. 

Ondanks de corona, verliep het 
stemmen op de diverse locaties rede-
lijk gladjes. De diverse stembureaus 
hadden alles coronaproof ingericht, 
om de RIVM-richtlijnen in acht te 
nemen. De Heemsteder nam op 
diverse stemlocaties een kijkje. 

Raadhuis
Op het raadhuis was het stembureau 
gevestigd in de Burgerzaal. Van voren 
erin na desinfectie van de handen en 
met mondkapje op. Via de deuren 
aan de tuin konden de kiezers er 
weer uit, na het uitbrengen van hun 
stem. “Wel een lappen papier zeg, die 
stembiljetten dit jaar met maar liefst 
34 partijen”, hoorden we dikwijls 
zeggen.  

“Ik wil de corona wegstemmen”
Ook bij het stembureau in de Luifel 
was alles keurig coronaproof inge-
richt. Buiten had WIJ Heemstede nog 
een voorjaarsattentie voor de kiezers: 
een narcisplantje. WIJ Heemstede: 
“Met een grote glimlach werd het 
presentje aangenomen en ontstond 
er vaak spontaan een heel leuk 
gesprek. Kiezers weten niet altijd dat 
in deze stemlocatie een locatie van 
WIJ Heemstede is gevestigd en wat 
deze welzijnsorganisatie allemaal 
doet. Tijdens deze gesprekjes kregen 
de medewerkers van WIJ erg veel 

waardering en werd nog eens onder-
streept dat inwoners op zoek zijn 
naar ontmoeting. De opmerking; ‘ik 
wil graag de corona wegstemmen’ 
was eigenlijk iets wat alle kiezers 
willen”, aldus WIJ Heemstede. 

Mobiele stemunit bij de 
Hartekamp Groep
De cliënten van de Hartekamp Groep 
konden afgelopen woensdag ter 
plaatse hun stem uitbrengen in een 
tijdelijk geplaatste mobiele stemunit. 
Communicatiemanager Remco van 
der Kruis: “We zijn er hartstikke blij 
mee dat de cliënten van de Harte-
kamp Groep zelf op ons terrein kun- 
nen stemmen. De gemeente Heem-
stede had ons gevraagd of we inte-
resse hadden in deze mobiele stem- 
unit. Eigenlijk is het een tijdelijk stem- 
hokje dat ze hier hebben neergezet, 
met aan tafel de mensen van het stem- 
bureau. Vanwege corona is dit de 
eerste keer dat hier gebruik van 
wordt gemaakt. Het scheelt ook aan-
zienlijk in de reistijd naar een regulier 
stembureau. Wat leuk is om te mel- 
den, dat niet alleen onze bewoners 
hiervan gebruik kunnen maken, maar 
ook andere inwoners van Heemstede 
hier hun stem kunnen uitbrengen.” 

Een van de bewoonsters van de 
Hartekamp Groep die van deze 
mobiele stemunit gebruik maakt is 
Kathelyn. Ze is dolenthousiast: “Ik 
vind het wel handig dat ik hier ter 
plekke kan stemmen. Ik had er aan-
vankelijk op gerekend dat ik naar een 
andere locatie moest om mijn stem 
uit te brengen. Echt heel fijn dat het 
stemmen hier kon worden georgani-
seerd voor de mensen die hier 
wonen”, aldus Kathelyn.

Heemstede kiest: “Wat een 
lappen zeg, die stembiljetten!”

Kathelyn is er klaar voor om haar stem uit te brengen op de mobielestemunit van de 

Hartekamp. Foto’s: Bart Jonker.

Bij het stemlokaal in de Luifel gaf WIJ Heemstede de kiezers een narcisplantje mee.
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Heemstede - Afgelopen donderdagochtend 18 maart liet Ilonca Bomhof haar hond in wandelbos Groenendaal uit en 
trof ze deze ‘hartenkreten’ - zoals ze zelf noemt - aan op een aantal omgezaagde bomen. Deze foto stuurde ze naar de 
redactie.

‘Hartenkreten’ op omgezaagde bomen

Haarlem - Tijdens een online prijsuit-
reiking zijn op maandag 22 maart de 
winnaars van de fotowedstrijd ‘Zie 
Jezelf Anders’ bekendgemaakt.

Uit de meer dan 500 inzendingen zijn 
de foto’s van Brenda Onana, Rosa 
Navarro en Jasmijn door de jury 
geselecteerd als beste inzendingen. 
Het stijlvolle, mysterieuze portret ‘In 
mijn duisternis’ van Brenda Onana 
werd verkozen tot winnaar van de 
hoofdprijs: een persoonlijke foto-
workshop. Vanwege het overweldi-
gende aantal inzendingen en de 

kwaliteit ervan, kozen juryleden Ann 
Demeester, kunstenaar Angela Tellier 
en Kirsten van de Haarlemse Kinder-
raad ieder ook een persoonlijke 
favoriet.
Zowel de drie winnende foto’s als de 
eervolle vermeldingen worden 
tentoongesteld in studio F van het 
Frans Hals Museum en zijn door alle 
bezoekers aan locatie Hof te bekijken 
zodra het museum weer open is. 

De prijsuitreiking is terug te kijken 
via www.franshalsmuseum.nl/
fotowedstrijd.

Winnaars fotowedstrijd Frans 
Hals Museum zijn bekend

Coronaproof stemmen in Heemstede Landelijke daling 
WW-uitkeringen, 
stijging in noordelijk 
Noord-Holland
Heemstede/Regio - Waar het aantal 
WW-uitkeringen in februari landelijk 
daalde (-0,9%), zag UWV het aantal 
uitkeringen in noordelijk Noord-
Holland licht stijgen. In Zaanstreek-
Waterland (0,8%) en Noord-Holland 
Noord (0,7%) steeg het aantal 
WW-uitkeringen het sterkst. In Zuid-
Kennemerland was de stijging het 
kleinst met 0,3%.
Vooral in een aantal grotere sectoren 
ontwikkelde de WW zich regionaal 
minder gunstig dan landelijk. Zo 
lieten regionaal de detailhandel en 
de uitzendbedrijven een grotere 
toename in het aantal WW-uitke-
ringen zien.

Naast sectoren met een toenemend 
aantal WW-uitkeringen, zag UWV in 
noordelijk Noord-Holland ook een 
aantal sectoren waar de WW juist 
afnam, zoals in vervoer en logistiek, 
groothandel en overige commerciële 
dienstverlening. De daling bleef 
echter achter bij de landelijke 
ont-wikkelingen.
Opvallend was dat in de horeca en in 
de zorg en welzijn het aantal 
WW-uitkeringen groeide, waar deze 
landelijk een daling liet zien.

Zorg kansrijke sector
Ondanks de toename van het aantal 
WW-uitkeringen in de zorg, biedt 
deze sector goede kansen voor werk-
zoekenden. Omdat de zorg vooral 
opzoek is naar personeel met een 
opleiding op mbo-3 niveau of hoger, 
is het ver-vullen van deze vacatures 
met mensen die nog geen zorgach-
tergrond hebben niet vanzelfspre-
kend. Met landelijke initiatieven zoals 
Extra handen voor de Zorg en de 
Nationale Zorgklas worden inspan-
ningen ondernomen om geïnteres-
seerden een (verkorte) opleiding aan 
te bieden.

Van 22 tot 27 maart wordt de lande-
lijke ‘Ontdekdezorg week’ georgani-
seerd. Met online activiteiten kunnen 
werkzoekenden kennismaken met 
leren en werken in de zorg en wel- 
zijn. Op 22 maart wordt in Haarlem 
ZORG.IK? gehouden, een carrière- en 
oriëntatie-evenement, met onder 
andere presentaties over werken in 
de zorg en loopbaanadviezen.

De verwachting is dat de vraag naar 
zorgpersoneel ook na de coronacrisis 
groot blijft. Dat geldt voor functies in 
de hele sector, maar zeker voor 
verplegend en verzorgend 
personeel.

Stemmen op het raadhuis. Foto’s: Bart Jonker en Eric van Westerloo. Medewerkers stembureau hadden er zin in.

Stemhokjes ook coronaproof. Ook in de Luifel kon gestemd worden.

Het tellen van de stemmen is nog een flinke klus. 

Stemmen sorteren. Alle stemmen geteld.

Stemmen tellen op het raadhuis.
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Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Het verkeer moet 
veiliger en overlast moet afnemen. 
Dat is zo ongeveer de opstelling van 
de gemeenteraad m.b.t. verkeersaf-
wikkeling. In veel straten geld al een 
30 km-regime, dit betreft vooral 
woonwijken. In een unaniem aange-
nomen motie (november 2020) werd 
om meer veilige ruimte gevraagd, 
vooral voor het langzame verkeer.  
 
Er zijn nu een paar wegen toege-
voegd aan de categorie 30 km- 
wegen, waar die momenteel nog een 
50 km-inrichting hebben. De wegen 
die hiervoor in aanmerking komen 
zijn de Van Merlenlaan, Camplaan 
oost en west, Denijslaan, Broeder 
Josehplaan, Javalaan/Sportparklaan, 
Johan Wagenaarlaan, de Provinciën-
laan, de Lanckhorstlaan en de 
Cruquiusweg Parallelweg noord. 

Er blijven zo nog slechts een paar 
doorgaande routes over waar men 
50 km mag rijden. Dit zijn wegen 
waarvoor het van belang is dat het 
verkeer snel doorstroomt. Voor de 
volgende wegen blijft 50 gelden: 
César Francklaan, Valkenburgerlaan-
zuid, Glipperdreef en Glipperweg, de 
Heemsteedse Dreef, de Herenweg, 
de Zandvoortselaan en de Leidse- 
vaartweg.  
Het plan en de uitvoering is nog 
verre van compleet. De hulpdiensten 
hebben hun voorlopige fiat gegeven, 
maar kijken pas echt als de plannen 
meer definitief worden. Het wordt 
een kostbare ingreep door wegen 
anders in te delen en bijvoorbeeld 
fietsers ruim baan te geven. De toe- 
name van snorfietsen, kleine bak- 
fietsen, langzame scooters e.d. maakt 
het noodzakelijk meer en veilige 
ruimte te scheppen voor deze ver- 
keersdeelnemers.  

Tevens vraagt de veiligheid rond 
scholen de nodige aandacht. Het 
college wil aanpassingen in zijn alge-
meenheid pas doen zodra er een 
grote ingreep op deze wegen nodig 
is, zoals vervanging van het riool of 
het wegdek. Daarom wordt het 
geheel uitgesmeerd over meerdere 
jaren.
Ook de financiële gevolgen moeten 
nog worden vastgesteld en in de 
komende begroting(en) worden 
verwerkt. Er is dus nog niets 100% 
definitief, er kunnen nog aanpas-
singen worden gedaan.

Er volgt nog een uitgebreid partici-
patietraject waarbij inwoners kunnen 
meepraten over de plannen. Dit 
begint met de bewoners rond wegen 
die 50 km blijven. Daarnaast is er 
ruimte voor inspraak door de hulp-
diensten, het openbaar vervoer en 
de Fietsersbond.   

Meer 30 km-zones in Heemsteedse straten 

Heemstede – Een gezonde baan, dat 
kunnen we wel stellen als je kranten 
bezorgt. Tijdens het rondbrengen 
werk je aan je conditie en tegelijker-
tijd geniet je van het buiten zijn. 
Natuurlijk: het Hollandse weer werkt 
ook wel eens tegen. Wie de Heem-
steder bezorgt kan een bui trouwens 
gerust afwachten want deze krant 
mag je (uiteraard wel op woensdag 
en eventueel op donderdagmorgen) 
in je eigen gekozen tijd bezorgen. 

Wil jij een lekker bijbaantje waarin je 

fluitend en dus gezond in de buiten-
lucht je geld verdient? Neem dan 
contact op met Verspreidnet die de 
bezorging van de Heemsteder orga-
niseert. Er zijn nu twee wijken ‘open’. 
Dat wil zeggen: er worden bezorgers 
gevraagd voor de buurt Huizingalaan 
– Lorentzlaan en voor de wijk Ring-
vaartlaan – Floresstraat.

Word bezorger van de goed gewaar-
deerde Heemsteder!
Bel 0251-674433 of mail naar:
info@verspreidnet.nl.

Word krantenbezorger, een 
gezonde baan in de buitenlucht

 

-   Huizingalaan / Lorentzlaan (250 kranten)
-  Ringvaartlaan / Floresstraat (250 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar een serieuze

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

Heemstede – 14 Noord-Hollandse 
middelbare scholen streden donder-
dagmiddag 11 maart om een plek in 
de TV-finale van BNNVARA’s scho-
lieren-debatcompetitie ‘Op weg naar 
het Lagerhuis’.

De voorronde kende met een jury- 
en publieksprijs 2 winnaars die 
allebei doorgaan naar de selectie 
voor de TV-finale. De publieksprijs 
werd gewonnen door Anna Jebose 
van het Calandlyceum Amsterdam. 
Piet Prankratz van het Atheneum 
College Hageveld uit Heemstede 
ging er met de juryprijs vandoor.

Piet Pankratz haalde in zijn speech de 

gevolgen van het hokjesdenken aan. 
Daarbij haalde hij gebeurtenissen uit 
de recente geschiedenis aan, zoals 
de moord op George Floyd en het tot 
complottheorist bestempelen van 
burgers die zich kritisch uitlaten over 
het coronabeleid. Maar ook deelde 
hij persoonlijke ervaringen uit zijn 
leven. Zo krijgt hij direct de ‘homo-
sticker’ opgeplakt wanneer hij vertelt 
een professionele balletopleiding te 
hebben gevolgd. Liever hoort hij de 
woorden: “Laten we dansen.”

Volgens de jury bracht Piet veel 
dingen mooi bij elkaar en liet hij 
behendig verschillende presentatie-
technieken zien. De speech had daar-

naast een verrassend einde. De 2e 
prijs van de jury was voor Hadassah 
Eljon, die indruk op de jury maakte 
door uit haar hart te spreken. 

Hadassah vertelde over haar jeugd in 
Amsterdam-Zuid en de Jodenhaat 
waar zij als Joods meisje vaak mee 
geconfronteerd wordt. Zo wordt zij 
alleen vanwege haar Joodse afkomst 
regelmatig onterecht verantwoorde-
lijk gehouden voor het Israëlisch-
Palestijnse conflict. 

De tv-finale waarin de middelbare 
scholen uit alle provincies strijden 
om de titel wordt uitgezonden op 
zondagavond 9 mei op NPO 2.

Piet Pankratz van College Hageveld wint 
voorronde van ‘Op weg naar het Lagerhuis’

FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen
 
Heemstede - In de klokkentoren van de Oude Kerk hangen twee klokken, 
de kleine is van de klokkengieter Gobel Moer anno 1487. De grote klok 
was uit 1759, maar is opnieuw gegoten in 1950. Beide klokken zijn in de 
Tweede Wereldoorlog geconfisqueerd. De kleine is gespaard gebleven en 
de grote waarschijnlijk omgesmolten door de bezetter. De grote klok is na 
de bevrijding met gelden van de Marshall-hulp opnieuw gegoten bij 
gieterij Van Bergen in Heiligerlee, met de tekst: ‘O Land, Land, Land! 
Hoor des Heren woord, Heiligerlee 50 (1950)’. In de tijd van Adriaan Pauw 
werd de klok op zondagen, maar ook op werkdagen om 11 uur geluid, 
om vrouwen te waarschuwen dat het tijd werd om de maaltijd te berei-
den. Hun mannen die om 12 uur thuiskwamen, konden dan gelijk eten. 
Hun schaftijd was immers te kort om op het eten te moeten wachten.

Marenka dankt de koster van de Oude Kerk, Herman Geluk, voor zijn hulp 
en gastvrijheid om deze serie te mogen maken. Ze vond deze historische 
momenten onvergetelijk.

Opmerkelijk Heemstede

INGEZONDEN POLITIEK

Tijdens een extra raadsvergadering, van nog geen 20 minuten, heeft de gemeenteraad van Heemstede unaniem 
besloten het onderzoeksrapport (naar de misstanden tijdens de schorsing van de commissie ruimte van 11 
februari) openbaar te verklaren. Grote afwezige tijdens deze extra raadsvergadering was de voorzitter van de 
commissie Ruimte en raadslid van de fractie van Heemsteeds Burger Belang (HBB). Juist om zijn rol/positie/
optreden als voorzitter van de commissie ruimte is alles begonnen, blijkt uit de rapportage van de burgemeester. 
 
Waarom heeft het politiek besturen van Heemstede meer dan vijf weken stilgelegen? Uit het onderzoeksrapport 
blijkt dat tijdens de schorsing van de bewuste commissievergadering raadsleden van de oppositie partijen VVD en 
CDA onheuse opmerkingen gemaakt te hebben over het (niet) functioneren van de commissievoorzitter van de 
collegepartij HBB. Vervolgens hebben 3 leden van de coalitiepartijen HBB, GroenLinks en PvdA direct een melding 
gedaan bij de burgemeester over vermeende integriteitsschendingen en grensoverschrijdend gedrag door 
betrokken raadsleden van de oppositiepartijen CDA en VVD.  

Bijzonder hierbij is te vermelden dat de drie raadsleden van HBB, GroenLinks en PvdA, die de meldingen hebben 
gedaan, op het moment van het incident fysiek niet aanwezig waren op het raadhuis.  De andere bij het incident 
betrokken raadsleden van de VVD en CDA waren wel fysiek aanwezig op het raadhuis evenals de ‘onheus beje-
gende’ voorzitter en de griffier van de commissie Ruimte. De meldingen van de drie (fysiek niet aanwezige) raads-
leden van de collegepartijen hebben uiteindelijk geleid tot een onderzoek onder leiding van de burgemeester.  
 
Het zou te ver gaan om mij een mening aan te matigen over de inhoud en de conclusies van het onderzoeksrap-
port, maar was dit onderzoek wel allemaal nodig? 
Ik vraag me na het lezen van het onderzoeksrapport wel af of het voorval het stopzetten van het democratische 
bestuurlijke proces rechtvaardigt. Ook via de sociale media worden gezagsdragers niet gespaard om ingenomen 
standpunten kracht bij te zetten. Dit fenomeen is niet nieuw en behoort klaarblijkelijk tot de politieke mores.  
Dus als lid van de gemeenteraad weet je bij het aanvaarden van het raadslidmaatschap dat dit je ook kan 
overkomen.  
 
Waarom hebben direct betrokken raadsleden de zaak niet direct met elkaar uitgesproken? De collegepartijen HBB, 
GroenLinks en PvdA willen zelfs een vervolgonderzoek dat overigens door de burgemeester wordt ontraden.             
Het stilleggen van het democratische besluitvormingsproces door de collegepartijen HBB, GroenLinks en de PvdA 
heeft het goede aanzien van bestuurlijk Heemstede naar mijn mening een onnodige deuk opgelopen.    

N. Geels, Heemstede

Onderzoeksrapport incident Heemsteedse gemeenteraad
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Het krat voor gebruikte bloembollen bij kinderboerderij ’t Molentje. Foto: Bart Jonker.

Door Bart Jonker

Heemstede – Een ludieke hergebruik- 
actie van kinderboerderij ’t Molentje. 
Bij de afgesloten ingang bij de padden- 
stoel is nu een krat geplaatst waar 
iedereen uitbloeide bloembollen kan 
achterlaten. Bij voorkeur blauwe 
druifbollen, maar andere bollen 
mogen natuurlijk ook. Deze bollen 
krijgen namelijk een tweede leven en 
worden later herplant samen met 
hulp van cliënten van de dagbeste-
ding rond het terrein van de kinder-
boerderij zelf.

“Met elkaar in beweging”, noemt de 
kinderboerderij deze actie. “Door 
hergebruik van deze bollen kunnen 
we met zijn allen, inclusief insecten 
en bijen, straks wederom genieten 
van de kleurrijke bloemenpracht uit 
deze bollen”, aldus kinderboerderij ’t 
Molentje.
Een mooi en nuttig initiatief!

Lever uw uitgebloeide bloembollen in bij de kinderboerderij

Door Bart Jonker 

Heemstede – Vorige week lieten we 
zien hoe leuk het is om kruiden in 
eigen tuin te kweken en bespraken 
we enkele soorten. Deze week deel 2 
van uw kruidentuin, waarin we salie, 
munt en laurier in het voetlicht 
zetten.

Salie
Salie (Salvia officinalis) is een vrij 
aromatisch kruid. Als je verse salie 
snijdt komen er vluchtige oliën vrij, 
die de plant in hoge mate bezit. Salie 
is een geliefd kruid en stond in de 
18de eeuw voor een lang leven. Je 
kunt van salie thee trekken, maar je 
kunt de bladeren ook verwerken als 
smaakmaker bij lamsvlees, bij kip of 
in soepen. De Italianen serveren vaak 
ravioli gevuld met salie in roombo-
tersaus. Salie kan het beste in de 
volle grond of grote kuip gehouden 
worden, in een klein potje vindt de 
plant minder plezierig. Ook aan salie 
worden van oudsher geneeskrach-
tige eigenschappen toegedicht. Salie 
heeft van zichzelf een ontsmettende 
en een ontstekingsremmende wer-
king. Het kan gebruikt worden bij het 
spoelen van de mond. De bladeren 
werden vroeger uitwendig als kom-
pres gebruikt bij wondjes. Het helpt 
bij menstruatiepijn en het drinken 
van saliethee zou helpen bij geheu-
genproblemen. Het helpt tevens bij 

spijsverteringsproblemen. Salie geeft 
bij vrouwen net zo’n chemisch effect 
als oestrogeen. Het kan namelijk de 
productie van moedermelk vermin-
deren en onderdrukken. Let hier dus 
op. Te veel salie consumeren kan scha- 
delijk zijn voor de gezondheid, dus 
net als voor overigens alle kruiden 
geldt hier, met mate gebruiken.  

Munt
Munt (Mentha piperita) is een van 
oudste en bekendste kruiden die van 
zichzelf vrij geurig en aromatisch is 
en daarnaast verkwikkende en anti-
septische eigenschappen heeft. Trek 
van de bladeren muntthee, met 
eventueel wat honing. In de keuken 
wordt het ook weleens gebruikt bij 
de bereiding van kip of konijn. Munt 
heeft een krampstillende werking op 
maag en darmen. Het kruid helpt 
tegen stijfheid na een spiermassage. 
Het spoelen met munt geeft een 
frisse adem. In volle grond kan het 
kruid woekeren als snelgroeiend 
onkruid. Maar de frisse geur blijft 
heerlijk. Op de foto de Marokkaanse 
muntvariant (Mentha spicata 
Maroccan), waarvan de bladeren 
vaak gebruikt worden om de popu-
laire muntthee van te trekken.  

Laurier
Nog zo’n heerlijke aromatische 
smaakmaker in soepen, in sauzen, bij 
kip of in stoofschotels: laurierblad 

(Laurus nobilis). Het blad moet ech- 
ter lang meestoven om als smaak-
maker tot zijn recht te komen. Het 
blad is niet eetbaar, omdat het vrij 
taai is. Ook werd vroeger laurier ver- 
werkt in laurierdrop, iets wat de 
ouderen onder ons nog wel kennen 
uit hun jeugd. Laurier is een plant uit 
het Middellands Zeegebied en wordt 
naast het culinaire gebruik, graag 
gehouden als sierplant en haag die 
wintergroen blijft.
In de Griekse oudheid werden van 
laurierbladeren lauwerkransen 
gevlochten, die werden uitgereikt 
aan de winnaars van atletieksporten. 
Ook de mythologische god Apollo 

werd vaak afgebeeld met een lauwer- 
krans. Bij de Romeinen werden veld-
heren na een overwinning gehuldigd 
met de lauwerkrans, zoals Julius 
Caesar. In de middeleeuwen werd de 
Florentijnse dichter en filosoof Dante 
Alighieri vaak afgebeeld met de 
lauwerkrans. Sindsdien staat de 
lauwerkrans in academische kringen 
als symbool voor het afstuderen of 
het behalen van een academische 
graad. Laurier is heilzaam bij lucht-
wegeninfecties, aften, griep, keelpijn 
en bronchitis.  

Volgende week deel 3 van de kruiden- 
tuin.

Ken uw tuin: uw eigen kruidentuin (deel 2)

Salie (Salvia officinalis). Foto’s: Bart Jonker.

Marokkaanse munt (Mentha spicata Maroccan).

Laurier (Laurus nobilis).

KORT
Geslaagde Landelijke 
Opschoondag

Heemstede - Afgelopen zater-
dag vond de Landelijke Opschoon- 
dag plaats van Nederland 
Schoon. Ook in Heemstede von- 
den diverse activiteiten plaats, 
van betrokken inwoners die zelf 
in de wijk aan de slag gingen, tot 
clubacties bij sportverenigingen 
en een uitdeelactie van de ge- 
meente met wethouders en de 
burgemeester in het Groenen-
daalse Bos. Want helaas ligt er 
nog steeds te veel zwerfafval in 
de natuur en in eigen wijk. 

Stuur uw ludieke zwerfafvalfoto
Gemeente Heemstede blijft dan 
ook het opruimen stimuleren, 
want alleen samen houden we 
het schoon. Geïnteresseerden 
kunnen op werkdagen een 
afvalgrijper en handschoenen 
ontvangen bij receptie. En tot 31 
maart 2021 kunt u uw ludieke, 
fanatieke zwerfafvalfoto sturen 
naar afval@heemstede.nl en wie 
weet maakt u kans op een Paas-
brunch FOODbox t.q.v. €50.

Digitale Trefpuntlezing 
over Anders Zorn

Heemstede - Weinig kunste-
naars hebben zo’n roemrijk en 
succesvol leven gehad, als de 
Zweedse Anders Zorn. Zijn schil-
derijen en aquarellen werden 
bewonderd en bekroond op 
tentoonstellingen.
Michiel Kersten neemt u op 
dinsdag 30 maart mee in een 
digitale deze lezing mee door 
het leven en werk van de 
Zweedse geweldenaar met 
penseel en etsnaald Anders 
Zorn.
U kijkt daarna met andere ogen 
naar deze kunstenaar, die zijn 
schilderijen met slechts vier 
kleuren schilderde: ivoorzwart, 
wit, cadmium/vermiljoen rood 
en okergeel. 
De lezing zal via YouTube Live 
gestreamd worden. U kunt de 
lezing dus thuis bijwonen. Als u 
thuis wil kijken ontvangt u 
enkele dagen van tevoren een 
link voor YouTube.
De lezing is op de computer, 
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. 

AGENDA
ZONDAG 28 MAART

10.000 stappenwandeling. Start 
om 10 u. vanaf Sportplaza Groe-
nendaal, Sportparklaan 16, Heem- 
stede. 

DINSDAG 30 MAART
Digitale Trefpuntlezing over 
Anders Zorn. Thuis bijwonen via 
YouTube Live.  
Kijk hiervoor op www.artetce-
tera.nl of mail naar michiel@
artetcetera.nl, tel. 06-10057228. 



Stichting Manpadslaangebied
Houd het Manpadslaangebied open en groen

Het Manpadslaangebied is een tuinbouwgebied met 
kassen, volkstuinen en voormalige bollenvelden in de 

gemeente Heemstede. Het gebied is fraai gelegen tussen 
de landgoederen Huis te Manpad, Groenendaal en Leyduin. 
Aan de zuidkant van het gebied ligt de idyllische Manpad-

slaan.

De Gemeenteraad van Heemstede heeft bepaald dat het 
Manpadslaangebied een natuurlijke en recreatieve invulling 

moet krijgen. De Stichting Manpadslaangebied wil 
hieraan meedenken en meewerken. 

Wij zetten daarbij in op:

Om ons doel te bereiken voeren we gesprekken met de 

gemeente, provincie, politieke partijen en andere 
betrokkenen. We organiseren bijeenkomsten en 

schakelen deskundigen in voor advies. Wij informeren 
belanghebbenden en geïnteresseerden 

via de (sociale) media en in onze nieuwsbrief.De Stichting Manpadslaangebied kan meer invloed 
uitoefenen als we een grote achterban hebben.       Als u het ook belangrijk vindt dat het Manpadslaan-

gebied open en groen blijft, wordt dan donateur. 
Dat kan al vanaf 5 euro per jaar. 

Meld u aan via de website https://manpadslaangebied.nl/uw-steunof
scan de QR-code

Aandacht voor 
landschappelijke 

en 
cultuurhistorische 

waarden

Een open en groen 
Manpadslaangebied, 

liefst zonder woningbouw,
met volop ruimte 

voor natuur 
en recreatie

Ruimte voor 
kleinschalige 

recreatie en voorzieningen 
die te maken hebben met 

groen, water, natuur en 
tuinbouw (bijv. volks-

tuinen)

Verbinden 
van het 

Manpadslaangebied 
met de omliggende 

groengebieden 
als onderdeel 

van het 
natuurnetwerk

Een groengebied 
dat bijdraagt 

aan een duurzame 
toekomst door 
schoon water 

en biodiversiteit

STEUN ONS! U kunt u ook een eenmalige gift geven op bankrekeningnummer: 
NL17 TRIO 0788 8722 14 t.n.v. de Stichting Manpadslaangebied te Heem-
stede onder vermelding van ‘gift’. De Stichting heeft de ANBI-status.

foto’s: ©Marenka Groenhuijzen
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Heerlijk is het enthou-
siasme waarmee Ava Emanuel over 
haar sport vertelt: schermen. Pas 15 
jaar jong behoort zij al tot de top in 
Nederland en daarbuiten. Schermen 
is geen grote sport in Nederland. 
Ongeveer 3200 actieve schermers 
kent ons land. Dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Frankrijk, waar maar 
liefst 800.000 Fransen deze sport 
beoefenen. 

Vanaf haar negende actief
Ook in Italië, Rusland, Duitsland en 
Polen is het een veel bedreven sport. 
Ava haar vader schermde in zijn 
studietijd maar liet zijn dochter vrij in 
haar sport keuze. Tijdens een kennis-
making evenement in de Kennemer 
Sporthal kon zij verschillende 
sporten uitproberen. Ava viel direct 
voor het schermen en is zij vanaf 
haar negende jaar actief met deze 
sport begonnen. Hard werken is het 
wel. Ze traint tweemaal per week in 
Heemstede in de Offenbach Gymzaal 
en Sportplaza. Daarnaast eenmaal 

per week naar Amsterdam bij de 
nationale selectie. Ze werkt samen 
met een fysiotherapeut aan haar 
kracht en souplesse en laat zich in 
Alkmaar zien waar haar club ook een 
trainingslocatie heeft.

Naar Caïro
Daarnaast volgt ze 4 VWO aan het 
ECL in Haarlem. De school is zo 
coulant om haar vrijaf te geven als ze 
ergens in de wereld deelneemt aan 
toernooien of kampioenschappen. 
Ze gaat op 2 april naar Caïro voor het 
Jeugd Wereldkampioenschap. 
Binnen haar leeftijdsgroep maakt ze 
kans op een goede klassering. Het is 
haar zelfs toegestaan om ook in een 
categorie hoger (tot 20 jaar) uit te 
komen, zodat zij in twee groepen 
ijzers in het vuur heeft voor een 
mooie klassering. Bij de senioren in 
Nederland haalde ze als eens een 
bronzen medaille, op zich een pres-
tatie van formaat.

De sport kent verschillende wapens 
de floret, de degen en het sabel. Ava 
legt zich toe op de floret. Voor de 

schermbond ontwierp ze een beschil- 
dering voor het masker. Dit is nu het 
officiële nationale ontwerp. De sport 
is best ingewikkeld, kracht, souplesse 
maar vooral de tactiek speelt een 
belangrijke rol. De sport is niet duur-
der dan hockey of voetbal. Het reizen 
en verblijf in vele landen is een 
mooie bijkomstigheid. Ava deed mee 
aan wedstrijden in Roemenië, Polen, 
Duitsland, Engeland, Frankrijk, 
Kroatië en Hongarije. Yvonne van 
Gennip heeft een talent fonds (www.
talentboek.nl) via welk men talenten 
die deelnemen aan EJK en JWK, zoals 
Ava, financieel kan ondersteunen.  
Voor scherminformatie in Heemstede 
e.o. kan men terecht bij Holland-
Schermen (secretaris@holland-
schermen.nl of 06 14204990 ). 

De Heemsteder wenst Ava succes in 
Caïro.

Ava Emanuel, jonge schermster 
met een gouden toekomst

Ava Emanuel. Foto: Eric van Westerloo.Ava Emanuel tijdens een schermtoernooi. Foto: Dora Barens.

Heemstede - Op 23 maart verscheen 
het nieuwe boek van Thomas Old 
Heuvelt: Orakel. Om de lokale boek-
handel te steunen, signeert Thomas 
zaterdag 27 maart zijn boek voor de 
klanten van Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede.
Wil je een persoonlijke boodschap of 
opdracht voor jezelf? Reserveer via 
023 5282472 of mail naar:
nfo@boekhandelblokker.nl.

Na zaterdag 27 maart kun je het boek 
ophalen bij de boekhandel.
 
Over het boek
Op een mistige winterochtend zien 
Luca Wolf en Emma Reich een acht-
tiende-eeuws zeilschip in een bollen-
veld bij de duinen liggen. Orakel, 
staat er op de achtersteven. Het ligt 
er, in alle opzichten, verkeerd. Emma 
kan haar nieuwsgierigheid niet be- 
dwingen en gaat het luik op het hel-
lende dek binnen. Niemand ziet haar 
nog terug. Luca blijft verbijsterd 
achter: hij wilde haar wel achterna-
gaan, maar iets hield hem tegen. De 
uitdrukking op haar gezicht toen ze 
door het luik ging, maakte hem 
bang…

Niet veel later zijn er elf mensen 
verdwenen, worden Luca en zijn 

moeder afgeschermd van de wereld 
vastgehouden en staan de geheime 
diensten voor een raadsel. Alles moet 
uit de kast worden gehaald om een 
mediastorm te voorkomen. Maar als 
men graaft in een ver verleden om 
het mysterie van de Orakel te ontra-
felen, blijkt het schip een voorbode 
te zijn van iets onheilspellends.

Thomas Olde Heuvelt (1983) won in 
2015 als eerste Nederlandse auteur 
een Hugo Award.

In 2016 brak hij internationaal door 
met HEX, waar-van de vertaalrechten 
verkocht zijn aan meer dan 25 lan-
den. Hierna schreef hij het alom ge- 
prezen Echo.

Thomas Olde Heuvelt signeert zijn 
boek ‘Orakel’ voor Boekhandel Blokker

Thomas Olde Heuvelt. Foto: aangeleverd door Boekhandel Blokker.

Heemstede - Ze waren aanwezig in 
vele parochies in het bisdom Haarlem- 
Amsterdam en ver daarbuiten. Ze 
hadden huizen in bijvoorbeeld 
Alkmaar, Heiloo, Amsterdam. Ze 
waren actief in onder andere het 
onderwijs, de ziekenhuiszorg, de 
kraam- en thuiszorg. Zusters, religi-
euzen. Michel Bakker belicht in het 
boek vijf zustercongregaties, waar- 
van twee in Heemstede.

Naast parochies kent de Kerk ook 
kloosterorganisaties en congregaties. 
Zij hebben vaak een eigen charisma 
en een eigen vakgebied, waarvoor 
de congregatie is opgericht. Kloos-
terorden als de Benedictijnen of 
Dominicanen zijn naar ‘pauselijk 
recht’ en leggen verantwoording af 
aan Rome. De Zusters van de H. 
Juliana van Falconieri (Juliaantjes), de 
Vrouwen van Bethanië, de Heem-
steedse Zusters van de Voorzienig-
heid, de Augustinessen van Heem-
stede en de Ursulinen van Bergen 
zijn naar ‘diocesaan recht’. Dat wil 
zeggen dat de plaatselijke bisschop 
toezicht houdt.

Michel Bakker heeft een mooi en rijk 
geïllustreerd boek over hen geschre-
ven. De vele zusters van deze organi-
saties hebben veel werk verzet in ge- 
zinnen, parochies, verpleeg- en zie- 
kenhuizen en scholen. Niet alleen in 
Nederland, maar ook in Afrika, Indo-
nesië en in Rome zelf. Want de Vrou-
wen van Bethanië runden daar het 
Foyer Unitas, een centrum voor de 
oecumene aan het Piazza Navona, 
midden in het centrum van Rome. 
Kardinaal Jo Willebrands was daar 
kind aan huis en tijdens het Tweede 
Vaticaans Concilie waren de Vrouwen 
gastvrouwen voor de oecumenische 
toehoorders bij het concilieverga- 
deringen.
In vijf mooie portretten vertelt Bak-
ker over het ontstaan en historie van 
de congregatie, en over hun werk-
zaamheden in de Kerk en samenle-
ving. Dit aangevuld met mooie foto’s 
en persoonlijke herinneringen van 
zusters.
Werken van liefde. Vijf diocesane 
zustercongregaties, Michel Bakker, 
ISBN 9789491936326, € 19,50,
www.uitgeverij-loutje.nl.

Boek over kloosterzusters: Werken van liefde

Michel Bakker (links) overhandigt het eerste exemplaar aan Mgr. Johannes Hendriks 

(rechts). Foto: aangeleverd.

Heemstede - Zondag 28 maart om 
16:00 uur gaat interviewer Manon 
Duintjer in gesprek met Philip Dröge 
over zijn boek ‘Moederstad – Jakarta’, 
een familiegeschiedenis. Het gesprek 
is te volgen via de livestream Schrij-
vers op zondag, kijkers kunnen tij-
dens het interview vragen stellen aan 
Philip Dröge.
 
In Moederstad gaat Philip Dröge in 
het moderne Jakarta op zoek naar 
sporen van het oude Batavia. Meer 
dan drie eeuwen lang woonden zijn 
voorouders in de stad, zo heeft hij 
ooit van zijn Indische opa gehoord. 
Maar wie waren ze? In wat voor stad 
leefden ze? Hoe is twintig procent 
Aziatisch DNA in hem terechtge- 
komen?
Tijdens een meeslepende zoektocht 
naar antwoorden legt hij de historie 
van de stad én zijn familiegeschie-
denis bloot. Uit het verleden duiken 
de meest verrassende voorvaders en 
-moeders op. Het is een kroniek over 
dik drie eeuwen liefde, geweld, 
slavernij, seks, onderdrukking en 
hoop.

 
Schrijvers op Zondag is een livestrea-
ming initiatief van onder meer Boek-
handel Blokker en Stichting Literair 
Haarlem in samenwerking met debat- 
centrum De Pletterij. Het interview is 
live te volgen op de website www.
boekhandelblokker.nl en het 
YouTube-kanaal van De Pletterij.
 
Entree: vrijwillige bijdrage.
Meer informatie:
www.boekhandelblokker.nl.
Aanmelden:
info@boekhandelblokker.nl.

Manon Duintjer interviewt Philip Dröge in een 
livestream van Schrijvers op zondag

Philip Dröge. Foto: aangeleverd.





Piramide der Nederlandse letteren
Flip Hammann: “Het blad ‘Vestdijkkroniek’ komt twee keer per 
jaar uit en is een uitgave van de Vestdijkkring, een groep die het 
werk van Vestdijk levend en in ere houdt. Deze kring is vrij snel 
na de dood van Vestdijk (1971) in 1972 opgericht. De ´Vestdijk-
kroniek´ bevat afwisselend wetenschappelijke artikelen, analyses, 
interviews en zaken over het leven van Vestdijk. 

Vestdijk gold bij zijn dood als de grote piramide der Nederland-
se letteren. Hij was echter niet iemand die graag in de publiciteit 
trad. Hij is daarom eigenlijk ook verdrongen door een jongere 
generatie schrijvers die veel handiger omging met media als te-
levisie. Gedurende zijn leven werd Vestdijk veel gelezen, maar na 
zijn dood is veel van de belangstelling teloorgegaan, iets wat ei-
genlijk in de Nederlandse letteren best regelmatig voorkomt. Kijk 
maar eens naar andere grote schrijvers als Willem Frederik Her-
mans, Gerard Reve en Harry Mulisch.  

Leven van Vestdijk
De grootvader van Simon Vestdijk was een vondeling die werd 
gevonden op de hoek van de Oostvest en de Dijkstraat in Haar-
lem, bij de Koepelgevangenis. Zo kreeg zijn grootvader zijn ach-
ternaam Vestdijk, gerelateerd aan waar hij als vondeling werd 
aangetroffen. Zijn grootvader had later een sportschool waar 
schermlessen werden gegeven in de Schagchelstraat in Haarlem. 
In het glas-in-loodraam boven de deur is dit nog te zien. Op den 
duur zijn de ouders van Simon Vestdijk in Amsterdam en daar-
na in Harlingen terechtgekomen, waar Simon Vestdijk werd ge-
boren. Hij was enig kind van een gymnastiekleraar en dit beroep 
werd in Harlingen tot de maatschappelijke bovenlaag gerekend. 
De kleine Simon heeft in zijn jeugd  veel hinder hiervan onder-
vonden en werd het slachtoffer van veel pesterijen. Vestdijk leed 
in zijn leven aan manische depressiviteit.
Zijn hele jeugd heeft Vestdijk beschreven in een cyclus van acht 
autobiografi sche romans. De hoofdfi guur in deze roman heet 
Anton Wachter, die verwijst naar Vestdijk zelf. In Harlingen staat 
ook een beeldje van deze Anton Wachter. De eerste cyclus van 
vier gaat over zijn kleuter- en schooltijd in Harlingen en deels in 
Leeuwarden. Het derde deel van deze cyclus is zijn beroemdste 
roman ‘Terug tot Ina Damman, waarin hij op indringende wij-
ze zijn jeugdliefde beschrijft. De laatste vier delen van deze cy-
clus beschrijven zijn studietijd in Amsterdam, waar hij genees-
kunde studeert en als arts afstudeert. In zijn studententijd hield 
hij zich ook bezig met astrologie, waar hij een boek over heeft 
geschreven. 

Vestdijk in oorlogstijd
Omstreden is de kwestie van Vestdijks aanmelding voor de Kul-
tuurkamer gedurende de bezettingstijd in de Tweede Wereldoor-
log. In mei 1942 werd hij door de Duitse bezetter gevangenge-
zet als gijzelaar in het kamp Sint-Michielsgestel. In februari 1943 
werd hij overgeplaatst naar het Oranjehotel in Scheveningen, 
een politiegevangenis. 

Vestdijk kwam vrij door aanmelding bij de Kulturkammer, iets 
wat hij mogelijk deed uit angst voor een nieuwe depressie, maar 
waarin hij na zijn vrijlating toch in geraakte. Hij pakte het schrij-
ven weer op in 1944. Voor en tijdens de oorlog verschenen en-
kele boeken van hem in de Duitse vertalingen, waaronder ‘Irische 
Näche’ (Ierse nachten) in 1944.  

“Barst maar met je promotie”
Na zijn studie heeft Vestdijk korte tijd als huisarts praktijken 
waargenomen, maar heeft hij uiteindelijk voor het schrijverschap 
gekozen. In het boek ‘De dokter en het lichte meisje’ en in som-
mige verhalen en gedichten kom je het thema dokterschap wel 
tegen. Hij gaat in Doorn wonen, waar hij zijn hele leven woont. 
Op den duur woont hij samen met Ans Koster, een weduwe. 
Zij overlijdt in de jaren zestig. Bij een interview dient zich de 40 
jaar jongere Annemieke van der Hoeven aan, met wie Vestdijk in 
1965 trouwt. Uit dit huwelijk komen zijn zoon Dick en dochter 
Annemiek junior voort.

Zijn zoon Dick is nog steeds actief in de Vestdijkkring. In de ja-
ren zestig heeft Vestdijk tevens een psychiatrisch proefschrift ge-
schreven ‘Het wezen van de angst’. De bedoeling was dat hij 
zou promoveren bij professor Rümke. Rümke liet echter weinig 
van zich horen, waardoor Vestdijk de professor liet weten: ‘Barst 
maar met je promotie” en na een jaar zelf zijn proefschrift pu-
bliceerde. Vestdijk was uiterst productief als schrijver. Zijn oeuvre 
omvat onder meer 52 (waaronder zeer omvangrijke) romans en 
1000 pagina’s poëzie.

Wat weinig mensen weten is dat Vestdijk heel veel essays heeft 
geschreven, alsmede complete boeken en recensies over klassie-
ke muziek, uitgebracht in een verzameleditie van tien delen. Bij-
voorbeeld over de toen relatief onbekende Finse componist en vi-
olist Jean Sibelius, die waarschijnlijk daardoor in Nederland meer 
populariteit genoot. Verder schreef hij onder meer over compo-
nisten Gustav Mahler en Anton Brückner. Daarnaast schreef hij 
een zeer theoretisch en moeilijk werk over hoe de muziek van 
Bach in elkaar zit.  

Taboedoorbrekend
Deze maand verschijnt er een herdruk van een relatief onbe-
kend werk van Vestdijk, getiteld ‘Een Alpenroman’, uitgegeven 
door een uitgever van LHBT-werken. Oorspronkelijk een werk uit 
1964, in de laatste fase van zijn leven, waarin hij de psychologie 
van een lesbische relatie beschrijft. Voor die tijd volstrekt nieuw 
als onderwerp in Nederland. Vestdijk schuwde niet dit soort on-

derwerpen aan te snijden en was wat dat betreft taboedoorbre-
kend. In zijn jonge jaren zorgden bepaalde werken van hem wel 
degelijk voor maatschappelijke onrust. Bijvoorbeeld zijn roman 
uit 1952: ‘De dokter en het lichte meisje’, dat de relatie beschrijft 
tussen een arts en een prostituee. Dit boek werd zelfs destijds in 
Limburg uit de etalage geweerd: een katholieke censuur. Niet al-
le werken van Vestdijk zijn makkelijk om te lezen, maar ze wor-
den alom geprezen vanwege zijn veelzijdigheid aan onderwer-
pen met een rijkgeschakeerd taalgebruik uit een grote woorden-
schat. Dan zul je allengs ontdekken dat Vestdijk een schrijver is 
die echt de moeite waard is”, aldus Flip Hammann.

Andere auteurs over Vestdijk
Op zondagmiddag 28 maart a.s. vertellen schrijvers Alfred Birney, 
Peter Buwalda en Marja Pruis  over hun relatie met en bewon-
dering voor Vestdijk. Prof dr. Jacqueline Bel vertelt over zijn be-
lang nu voor de literatuur. Zoon Dick Vestdijk brengt gedichten 
van zijn vader ten gehore en leden van Het Residentie Orkest spe-
len échte Vestdijkmuziek. Het geheel wordt gepresenteerd door
auteur Kees ’t Hart.

Meer informatie op: https://www.hnt.nl/voorstellingen/4759/
met_Het_Residentie_Orkest_e_v_a_/Kees_%27t_Hart_een_mid-
dag_over_Vestdijk/. 

Meer informatie op: www.vestdijk.com,
of per e-mail: vestdijkkring@vestdijk.com.  

Bart Jonker 

 

Simon Vestdijk (1898-1971) was een Nederlands romanschrijver, dichter, essayist, 
vertaler, muziekcriticus en arts. Hij overleed op 23 maart 1971. Afgelopen dinsdag 
was het zijn vijftigste sterfdag. Vestdijk wordt als een van Neerlands grootste en 
productiefste auteurs beschouwd.
Een interview over deze opmerkelijke auteur met Heemstedenaar Flip Hammann, 
groot liefhebber van Simon Vestdijk en zijn werk en tevens binnenkort hoofd-
redacteur van het blad de ‘Vestdijkkroniek’. Om Vestdijks vijftigste sterfdag te
herdenken, nemen we een nader kijkje in het leven van deze schrijver en zijn veel-
zijdige oeuvre.
Ter gelegenheid van zijn vijftigste sterfdag heeft Boekhandel Blokker in Heem-
stede sinds afgelopen zaterdag een Vestdijk-etalage, met een deel van Flip Ham-
manns boekencollectie. 

Pluswijzer
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van

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

Flip Hammann voor zijn boekenkast met Vestdijks roman ‘De Vuuraanbidders’. Foto: Bart Jonker. 

Vijftigste sterfdag Simon Vestdijk:
een veelzijdig en productief schrijver 

Simon Vestdijk aan het werk op zijn oude Remington, jaren vijftig. 
(Aangeleverd door de Vestdijkkring).

Beeldje Anton Wachter in Harlingen, de bekendste romanfi guur 
van Vestdijk, en Vestdijks geboorteplaats.  (Aangeleverd door de 
Vestdijkkring).

Haarlem, Dijkstraat gezien vanaf de Oostvest. Hier lag Vestdijks 
grootvader te vondeling. Vandaar de naam Vestdijk. (Aangeleverd 
door de Vestdijkkring).



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 24 maart 2021

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

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

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

Heemstede

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?

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

Heemstede

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

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Gemeente Heemstede heeft een 
vacature voor:

Burgerlid 
adviescommissie 

Ruimtelijke Kwaliteit 
Heemstede

Bent u een enthousiaste inwoner die de 
algemene belangen van inwoners van 
Heemstede wil vertegenwoordigen? 
Gemeente Heemstede is per 1 juni 

2021 op zoek naar een burgerlid 
adviescommissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede 
van Mooi Noord-Holland.

Kijk op 
werkenbijheemstede.nl/vacatures. 

Reageren kan tot 
maandag 5 april 2021.

Advies nodig over het isoleren van 
uw woning?
Op woensdag 31 maart kunt u hier een 
onafhankelijk adviseur over spreken. De 
mobiele showroom van het Duurzaam 
Bouwloket staat op 31 maart van 09.00-13.00 
uur op de hoek bij Café Côte (Zandvoortselaan 
10). Hier kunt u meer informatie krijgen over 
het duurzaam (ver)bouwen van uw woning. 
Van isoleren tot ventileren, verwarmen en 
opwekken: de adviseur staat u - corona-proof - 
graag te woord. Lees meer over het 
verduurzamen van uw woning op 
duurzaambouwloket.nl/gemeente/heemstede.

TONK-regeling voor 
inwoners die door 
corona woonlasten 
niet kunnen betalen
Sommige inwoners hebben door de 
coronamaatregelen een terugval in hun 
inkomen waardoor ze hun woonlasten 
niet kunnen betalen. De regeling Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 
is er om inwoners én ondernemers te 
ondersteunen die door de coronamaatregelen 
minder inkomen hebben en daardoor de 
privé woonkosten niet (helemaal) kunnen 
betalen. Het gaat om de kosten van huur of 
hypotheek van de woning en de kosten van 
gas, elektriciteit en water. 

TONK aanvragen
De TONK-regeling geldt met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2021 en loopt tot 1 juli 
2021. De uitkering is voor maximaal 6 maanden 
aan te vragen. Ga voor het aanvraagformulier 
en meer informatie naar iasz.nl/tonk.

Op zaterdag 27 maart van 20.30-21.30 
uur doet Heemstede het licht uit in het 
gemeentehuis en de Molen en vraagt alle 
Heemstedenaren ook mee te doen. Met 
deze wereldwijde actie ‘Earth Hour’ waar 
180 landen en miljoenen mensen aan 
mee doen, vragen we aandacht voor onze 
kwetsbare natuur op aarde.

Dit jaar is er een bijzondere online versie van 
Earth Hour. Tijdens een livestream geven 
ambassadeurs Humberto Tan, Armin van 
Buuren en André Kuipers samen met andere 
bekende Nederlanders natuur een stem. De 
live stream is vanaf 20.15 uur te volgen via 
wwf.nl/earthhour.

Heemstede doet 
het licht uit, u ook?

Wethouder Annelies van der Have nam 
maandag 22 maart een kijkje bij het 
opknappen van het riool aan de Cruquiusweg 
en Javalaan. Op deze plek is inmiddels een 
ingenieus buizenstelsel langs en over de weg 
aangebracht. Tijdens de werkzaamheden 
wordt het riool via deze bypass omgeleid 
naar de waterzuiveringsinstallatie achter de 
gemeentewerf. Ondertussen komt er aan 
de binnenkant van de rioolbuizen onder 

de grond een soort ‘kous’ van vezeldoek, 
waardoor er een buis in de buis ontstaat. De 
wethouder opende de container waarin een 
‘kous’ van 280 meter zit. Het aanbrengen van 
deze kous duurt ongeveer een week, inclusief 
uitharden zodat het sterk en waterdicht 
wordt. Door het gebruik van deze innovatieve 
techniek hoeven er geen bomen te worden 
gekapt en kunnen de wegen grotendeels 
open blijven. 

Werk aan riool in volle gang

© day’s Edge productions / wwf-us

#EARTHHOUR #VOICEFORTHEPLANET
wwf.nl/earthhour

EARTH HOUR 
27 MAART 20.30

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de
weg 



ACHTER HET FORNUIS

Een vegetarisch gerechtje. Heerlijk als 
voor- of bijgerecht.

Benodigdheden (15 porties):
•  500 gram grote,

schoongeborstelde champignons
• 2 el olijfolie
• 1 bosje platte peterselie
• 2 sneetjes witbrood zonder korst
• 3 el melk
• 2 uitgeperste tenen knofl ook
• Zout en peper

Bereiding:
Verwijder eerst de stelen 
van de champignons en 
bewaar deze. Zet de cham-
pignonhoedjes op een 
ingevette bakplaat. Smeer 
ze in met olijfolie en bak ze 
5 minuten in een voorver-
warmde oven van 200 
graden. 
Haal de champignons uit 
de oven en laat uitlekken. 
Leg ze op keukenpapier.
Hak de stelen van de champignons met peterselie fi jn in de blender.
Week het brood met de melk, knijp deze uit en voeg die toe aan het 
peterselie/champignonmengsel. Meng nog even in de blender.
Doe de vulling in een kom er roer de uitgeperste knofl ook met wat zout 
en peper erdoor. 
Vul de champignonhoedjes met de vulling en rooster ze 5 minuten onder 
een hete grill.
Eet smakelijk!

Gevulde champignons

achter het fornuis 

INGEZONDEN COLUMN GGD

Afgelopen maandag was ik aanwezig bij de opening van onze nieuwe test- 
en vaccinatielocatie in Beverwijk. Daar sprak ik een getrouwd stel uit Heems-
kerk dat zich verheugd meldde voor de eerste prikken op de locatie. Zij 
hadden enige tijd terug al een uitnodiging ontvangen, maar dan zouden zijn 
voor de vaccinatie naar Alkmaar of Badhoevedorp moeten rijden. In plaats 
daarvan besloten zij te wachten tot er een locatie dichterbij huis zou openen. 
Dat is nu gebeurd.  

Het stel las eerder al in de media – en wellicht op onze website – dat GGD 
Kennemerland het aantal vaccinatielocaties in de regio zou uitbreiden en dat 
wij van niemand verlangden zich voor een vaccin naar een locatie te 
bewegen, die zij te ver weg vonden of waar zij zich minder prettig bij 
voelden. Dus voelden zij zich ook vrij in de door hun gemaakte keuze. Op de 
vraag waarom het toch even heeft geduurd, heb ik geantwoord dat het 
eerder openen van meerdere locaties geen doel diende, omdat er nog onvol-
doende vaccins beschikbaar waren en verdunning van het aanbod een risico 
inhoud voor kwaliteit en effi  ciëntie van de uitvoering van het 
vaccinatieprogramma.   

Inmiddels komen er gelukkig steeds meer vaccins beschikbaar. Halverwege 
april vaccineert GGD Kennemerland ruim 20.000 inwoners per week. In twee 
weken tijd worden er dan net zoveel prikken gezet als in de periode van de 
start in januari tot nu. Daar zijn wij goed op voorbereid. Inwoners kunnen nu terecht bij Schiphol, in Haarlem en in 
Beverwijk voor een vaccin. De komende weken voegen we daar nog locaties in Zandvoort, IJmuiden en Uitgeest 
aan toe.  

De regio Kennemerland is hiermee klaar voor de enorme klus die de komende maanden geklaard moet worden. Er 
was veel commentaar te lezen op het vaccineren tijdens de start van de campagne, maar nu zien we dat er in 
Nederland in een relatief kort tijdsbestek toch al twee miljoen inwoners gevaccineerd zijn. De eerste maanden zijn 
in die zin voorbij gevlogen. Zeker nu het aantal beschikbare vaccins meer en meer toeneemt, zullen we steeds 
sneller kunnen doorpakken met volgende doelgroepen. Tot die tijd vraag ik u solidair te zijn met elkaar, u te laten 
testen bij klachten en nog even vol te houden. We zijn op de goede weg.  

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Op de goede weg   

Bert van de Velden. Foto: aange-

leverd door GGD Kennemerland.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt 
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. 
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de 
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met 
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. 

Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 
- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken 
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist.

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter 
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om 
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:

per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 

indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het 
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw buurt?
Abonneer u op de e-mailservice, download de app of bekijk de berichten online op overuwbuurt.overheid.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Aanvragen	omgevingsvergunningen
•	 Amstellaan	8,	de	bestaande	garage	bij	de	

woning betrekken als eetkamer, plaatsen 
dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
plaatsen vlaggenmast, wabonummer 
801636, ontvangen 8 maart 2021

•	 Binnenweg	ter	hoogte	van	nr.	80	en	
binnenterrein, ontwikkeling van een VOMAR 
supermarkt met ondergrondse parkeerkelder, 
een magazijn en 9 appartementen, 
wabonummer 801446, ontvangen 

 8 maart 2021
•	 Esso	tankstation	zuidzijde	Cruquiusweg,	

het plaatsen van een prefab unit voor 
onbemande verkoop tankshop artikelen, 
wabonummer 801702, ontvangen 

 9 maart 2021
•	 Franz	Lehárlaan	31,	het	verbouwen	van	de	

carport naar een garage, wabonummer 
804524, ontvangen 12 maart 2021

•	 Glipper	Dreef	193,	het	plaatsen	van	
zonnepanelen en vervangen dakpannen, 

wabonummer 800481, ontvangen 
 7 maart 2021
•	 Jo	Vincentlaan	3,	het	plaatsen	van	een	

fietsenberging in de voortuin, wabonummer 
803269, ontvangen 10 maart 2021

•	 Van	der	Horstlaan	70,	een	constructieve	
doorbraak, wabonummer 801092, 
ontvangen 8 maart 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Binnenweg	1B,	het	plaatsen	van	

terrasschermen met een permanente 
overkapping, wabonummer 779616, 
reguliere procedure, weigering 
omgevingsvergunning verzonden 

 18 maart 2021
•	 Glipper	Dreef	66,	het	plaatsen	van	een	

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 785070, verzonden 

 15 maart 2021

•	 Glipper	Dreef	201,	uitbreiden	woonhuis	
op de begane grond, eerste verdieping 
en wijzigen gevels, wabonummer 791447, 
verzonden 19 maart 2021

•	 Johannes	Verhulstlaan	24,	het	kappen	
van een treurwilg, wabonummer 
804313, voor deze aanvraag is geen 
omgevingsvergunning nodig voor 
de activiteit kappen, deze aanvraag is 
vergunningvrij, besluit verzonden 

 16 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Laan	van	Insulinde	21,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 790854, ontvangen 19 
februari 2021

•	 Zandvoorter	Allee	43,	het	afwijken	van	het	
bestemmingsplan voor gebruik van een 
kamer voor Bed & Breakfast (tot 1 januari 
2024), wabonummer 782592, ontvangen 

 2 februari 2021

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

Voornemen verlenen omgevingsvergun-
ning voor afwijken bestemmingsplan
•	 Zandvoorter	Allee	43,	het	afwijken	van	het	

bestemmingsplan voor gebruik van een 
kamer voor Bed & Breakfast (tot 1 januari 
2024), wabonummer 782592, ontvangen 

 2 februari 2021

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




