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Kerken en organisaties openen luisterlijnen
Heemstede - U zult nog wel beduusd zijn van de maatregelen
die uw sociale leven beperken.
Het lijkt wel of de pauzeknop
aanstaat. Liefst thuisblijven en alleen de nodige boodschappen
doen. Hoe lang gaat dat duren?
Het lijkt wel of iemand de pauzeknop van het leven heeft aangezet. Door de gevolgen en maatregelen betreffende het coronavirus kunnen andere noden ontstaan. Medewerkers en vrijwilligers van Stem in Stad en Het
Open Huis hebben een Luisterlijn
geopend voor Haarlemmers. Zij
kunnen mensen eventueel ook
doorverwijzen naar andere hulplijnen, waar verdere actie ondernomen kan worden. De pastorale Luisterlijn is vanaf vrijdag 20
maart dagelijks tussen 13.00 en
20.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 023 – 3036 700.
Protestantse Kerk Nederland, PKN
De Protestante Kerken in Heemstede bieden een pastoraal meldpunt aan. Het zijn bijzondere tijden, nu door de effecten van het

coronavirus bijna niets meer vanzelf spreekt. Door de maatregelen van de overheid vallen veel
contacten weg. Wij roepen iedereen op om eens bij haar/zijn buren te informeren hoe het gaat.
Zo houden we elkaar een beetje in de gaten en kunnen we elkaar helpen waar nodig. Mocht u
daar behoefte aan hebben, dan
zijn zij ook beschikbaar voor iedere Heemstedenaar die behoefte heeft aan een praatje of een
gesprek. Dat kan over van alles
gaan. U kunt contact opnemen
met het pastoraal meldpunt via
06-27312098 of pastoraalmeldpunt@pknheemstede.nl.

heeft, verwijzen zij naar de website van WeHelpen Heemstede:
www.heemstede.wehelpen.nl.
Wie geen toegang heeft tot internet kan bellen met 023-5483824
(ma t/m do; tussen 10-12 uur en
13-15 uur). De tijd tussen Carnaval en Pasen heeft in de kerk een
bijzonder karakter. Het is de tijd
om je te bezinnen en bezig te
houden met vragen over wat ertoe doet in het leven. Zij wensen

u toe dat er ruimte is om daarover
na te denken. Wij zijn u binnen de
gegeven mogelijkheden graag
van dienst. Neem gerust contact met hen op! Bel het kerkelijk
bureau: 023-5285336 of kijk op
kerkpleinheemstede.nl.
Mochten er deze week nog luisterlijnen bijkomen dan informeren wij u komende week.
Ton van den Brink

Op zondagmorgen verzorgen zij
iedere week een kort meditatief
moment vanuit de Oude Kerk.
Dat wordt uitgezonden via internet. Op de website ‘www.kerkpleinheemstede.nl’ vindt u de
link naar de uitzending. Die uitzendingen zijn voor iedereen die
wil stilstaan bij wat er gebeurt en
wat dat betekent. Wie praktische
hulp wil bieden of die juist nodig
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Hoofddorp - Het Spaarne Gasthuis bedankt alle inwoners en ondernemers uit de regio voor alle hulp die is aangeboden sinds
de uitbraak van het coronavirus.
“We zijn overstelpt met geschenken en aanbiedingen van hulp.
Dit wordt enorm gewaardeerd.”
aldus Ivo van Schaik, voorzitter
raad van bestuur Spaarne Gasthuis.

1 uur vooruit
gezet
De
DeKlokkenmaker
Klokkenmaker
van
vanHeemstede
Heemstede

Arjen van der Slikke
keurslager
J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

Actuele
informatie
coronacrisis

Spaarne Gasthuis dankt iedereen
voor alle hulp en begrip

In de nacht van zaterdag
op zondag wordt de klok

Heemstede - Hierbij nog even
de belangrijke websites waar u
de actuele informatie over de coronacrisis kunt vinden. Voor de
meest actuele informatie over
landelijk genomen regeringsmaatregelen kunt u terecht op
www.rijksoverheid.nl. Inzake de
gemeente Heemstede kunt u
voor de meest actuele informatie
terecht op de speciale webpagina van de gemeentelijke website
op www.heemstede.nl/corona.
Voor actuele informatie over de
situatie, besmettingen, voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus zelf, kunt
u terecht op de websites van
het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus of van de GGD Kennemerland: www.ggdkennemerland.nl/
nieuws/2020/01/Coronavirus.
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Van Schaik geeft verder aan dat
dit natuurlijk een ongekende situatie is en dat hij begrijpt dat mensen ongerust zijn. De niet spoedeisende operaties worden verplaatst om de verspreiding van
het coronavirus in het ziekenhuis
te voorkomen en om ervoor te
zorgen dat alle capaciteit beschikbaar is voor de zorg van patiënten
die het nu het hardst nodig hebben. Tot 6 april zijn alle afspraken
in het ziekenhuis aangepast naar
een telefonische afspraak, als dat
medisch mogelijk is.
De bestuursvoorzitter wil graag
benadrukken dat het ziekenhuis ook open blijft voor reguliere niet aan het coronavirus gerelateerde spoedgevallen. “Ik kan
mij voorstellen dat mensen zich
afvragen wat er nu gebeurt als
ze bijvoorbeeld een been breken, een keizersnede hebben gepland of een oncologische operatie moeten ondergaan. Deze zorg
gaat dag en nacht door. We moeten wel met z’n allen extra voorzorgsmaatregelen nemen. Kom
niet zonder afspraak naar ons ziekenhuis. Heeft u wel een geplande operatie of afspraak die doorgaat, maar u heeft klachten van

Foto: Marenka Groenhuijzen

Het Heemstede
van Adriaan Pauw

Foto aangeleverd door Spaarne Gasthuis

neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, neem dan contact
op het ziekenhuis. We helpen u
dan zo goed mogelijk verder.
Het is mooi om te zien hoe groot

de betrokkenheid bij de zorg is
in de samenleving. Gezondheid
is iets van ons allen. Samen moeten we de schouders eronder zetten. De hoeveelheid steun is hartverwarmend: van hotels die hun

bedden aanbieden tot en met
bloemen, eten en knutselwerken
van kinderen.
Grote dank namens alle medewerkers van het Spaarne Gasthuis.”

Vrouw te water langs de
Schouwbroekerbrug
Heemstede - Een vrouw is zondagmorgen 22 maart in alle vroegte te water geraakt in
Heemstede. Rond kwart voor vijf
kwamen de hulpdiensten met
spoed naar de Schouwbroekerbrug om hulp te verlenen.

Het slachtoffer is door ambulancepersoneel opgevangen en na
de eerste zorg naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. De scootmobiel van
het slachtoffer is door agenten
meegenomen.

Heemstede - De grafkelder in de Oude
Kerk, deel 2. Adriaan Pauws oudste
zoon, Pieter Pauw, kapitein in Hollandse dienst, overleed op 26-jarige leeftijd
en was de eerste die in 1637 werd bijgezet. Ook de echtgenote van Adriaan
Pauw, Anna van Ruytenburg werd bijgezet, op 3 november 1648.
Adriaan Pauw overleed zelf op 21 februari
1653 in Den Haag waarna hij ook werd
bijgezet in de grafkelder.
In totaal zijn er zo’n 50 (ook hooggeplaatste) personen bijgezet.
Het laatste familielid dat bijgezet is, is Jan Diederik Pauw (geboren Hoeufft) Heer van Buttingen en Zandvoort, Heemstede en
oud-burgemeester van Haarlem, op 23 januari 1792.
Wellicht komt meer helderheid met te verwerven onderzoek, tot
dan blijven de twee kisten in mysterie gehuld.

Foto: Michel van Bergen

Bron: Nederland Hervormde Gemeente te Heemstede en Librariana
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Bronsteeweg
Toen en nu (4)

Van Bronsteeweg 6 bestaan,
vreemd genoeg, geen digitale
bouwtekening bij de gemeente. Er zijn wel papieren bouwvergunningen en zo is er één
van 1940 waarin het pand omgebouwd wordt tot woonhuis
en winkel.

In het Haarlems Dagblad van
4 april 1925 wordt ‘Heerenhuis
Bronsteeweg 6’ te koop aangeboden voor fl. 12.000,- i.v.m.
verhuizing naar het buitenland.
In ‘De Eerste Heemsteedsche
Courant’ van 31 oktober 1940
wordt er geadverteerd door de
modeacademie ‘Gracia’ van Mej.
In de raadsnotulen van 1921 Bogers. Zij was ook lerares koswordt er gesproken over aan- tuumnaaien. (adressenboek 1
koop grond Bronsteeweg 6, januari 1942).
die ook wordt vermeld in het
Haarlems Dagblad, maar verder Vrijdag 16 december 1949
geen reden.
wordt het schoenenmagazijn

van A. van Heyst & Zoon geopend, gespecialiseerd in Orthopedisch en luxe maatwerk.
Zij hebben er niet lang gezeten.
In de IJmuider Courant van 25
augustus 1951 wordt ‘Daudey’s
Bloemenmagazijn’ op nr. 6 vermeld, ook in 1952. De opvolger
vinden we terug in het adressenboek van Heemstede van 1
november 1957: ‘De Nijs Bloemenmagazijn’ van W.L. de Nijs.
Ook in 1961 zit hij er nog.
Op 1 november 1966 komen we
in het adressenboek van Heemstede Fa. Faber (interieur verzorging) tegen, maar in het adressenboek van 1969 alleen nog
op de Binnenweg, waar ze al
zaten.

Mocht u informatie over de
Bronsteeweg, hebben dan kunt
u terecht via webmaster@hvhb.nl (H. Opheikens). Ook zijn
we op zoek naar beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel
023-8200170 (kantoor Heemsteder).
Bijdrage: Harry Opheikens

Trefpunt Bennebroek

Akonietenplein 1 Bennebroek
De kerkdiensten van Trefpunt
Bennebroek kunnen t/m 6 april
geen doorgang vinden.
www.pkntrefpunt.nl

PKN Heemstede

Achterweg 19A Heemstede
De komende drie weken
gaan de kerkdiensten in de
Oude kerk niet door.
www.pknheemstede.nl

Arno Koek: “Als je in deze spannende pageturner begint, kun je

niet meer stoppen. Elk hoofdstuk
begint met een ander perspectief en daardoor blijft de vaart er
in en wordt je steeds nieuwsgieriger naar de afloop. Een uitstekende actuele thriller over de moderne tijd, waarin we ons afvragen
wat bedrijven met data uitspoken en waarin we ons gevangen
voelen in een ongrijpbare wereld
met een onuitputtelijk spinsel
van netwerken.” Meer informatie
op www.boekhandelblokker.nl.

Het Dierentehuis en corona

Koediefslaan 73 Heemstede
Kijk op de website voor
informatie over
aanbidding en gebed.
www.rafael-nehemia.nl

Petrakerk

Nederlands
Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Voor info over diensten
zie de website:

www.petrakerkheemstede.nl

H. Bavo parochie

Herenweg 88 Heemstede
Zondag geen viering,
donderdag geen viering.
www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
De diensten t/m 6 april
vervallen.
www.adventskerk.com

Hervormd PKN
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.
Geopend van maandag tot en
met zaterdag 11.00-16.00 uur,
dan ook telefonisch bereikbaar.

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
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Op zondag 29 maart om 10u.
zenden wij via kerkomroep.nl de
dienst uit. Ds Dirk Jorissen gaat
de dienst voor. De link:
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159
Meer informatie op de website.
Het kerkgebouw blijft tot 1 juni
gesloten voor bezoekers.

Regio - Het IVN Zuid-Kennemerland heeft, in opvolging van de
maatregelen zoals op 23 maart
genoemd op de persconferentie
van het kabinet, haar volledige
excursieprogramma afgelast tot

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
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.

Tot nader berichtgeving
doordeweeks en in het weekend
geen vieringen / Lof.
Houdt u svp de website in de
gaten, voor eventuele wijzigen.

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

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

www. parochiesklaverblad.nl

1 juni 2020. Wanneer er sprake
van is dat er weer excursies zullen
worden georganiseerd, wordt dit
weer door IVN Zuid-Kennemerland kenbaar gemaakt. Meer info: www.ivnzuidkennmerland.nl.

Stripdagen Haarlem gaan
naar zomer 2021
Haarlem - Na uitgebreid beraad
heeft de organisatie van Stripdagen Haarlem besloten om de editie van 2020, die van 29 mei tot
en met 7 juni zou worden gehouden, een jaar op te schuiven, naar
de zomer van 2021.
Het tweejaarlijkse festival, dat altijd in een even jaar op de kalen-

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

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

Coronacrisis: IVN last alle
excursies af tot 1 juni
Foto aangeleverd door
Dierentehuis Kennemerland

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

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

www.hervormdpknbennebroek.nl

Zandvoort - Het zijn bijzondere tijden nu we allemaal de gevolgen van de uitbraak van het
coronavirus ervaren. Dierentehuis Kennemerland ontkomt er
ook niet aan om maatregelen
te nemen. Voor ons betekent
het dat onze opvang vooralsnog tot 6 april gesloten is voor
publiek.

Dat doen we nu even wel zonder de hulp van onze vrijwilligers. We willen de mensen die
altijd voor ons klaar staan natuurlijk zoveel mogelijk beschermen tegen een eventuele besmetting. Ons team van
betaalde medewerkers werkt
in twee ploegen om de dieren
te verzorgen. Met weinig mensen doen we ons uiterste best
Alleen op afspraak ontvangen om zoals altijd heel goed voor
we nog eventuele nieuwe ei- de dieren te zorgen.
genaren, bijvoorbeeld voor de
pups die op dit moment bij ons Heb je zelf huisdieren? Check
verblijven. Zomaar spontaan nog even of je voldoende
het asiel binnenstappen om te voer (en evt. medicatie) in huis
kijken welke dieren bij ons ver- hebt voor het geval je zelf ziek
blijven is op dit moment dus mocht worden. En regel evenniet mogelijk. Gelukkig is het in tueel alvast opvang voor je
deze tijd van het jaar vaak wat huisdier. Er is op dit moment
rustiger in de opvang. En heel geen bewijs dat gezelschapsveel honden en katten komen dieren ziek kunnen worden van
ook niet bij ons logeren omdat het nieuwe coronavirus. Heb
mensen niet meer op reis kun- je vragen hierover, raadpleeg
nen. Natuurlijk blijven we wel dan de website van het RIVM
dieren opvangen waarvoor dit (www.rivm.nl) voor deskundig
nodig is.
advies.

Rafaelgemeente
Nehemia

www.petrakerkheemstede.nl

Boekentip van Boekhandel Blokker:
‘De macht van K.’ van Jens Vern
tastisch salaris en maakt in korte tijd promotie. Maar dan ontmoet hij een mysterieuze man
die zich De Vriend noemt, en die
hem waarschuwt voor de duistere kant van het bedrijf. Tim besluit op onderzoek uit te gaan en
al snel komt hij erachter dat er inderdaad dingen niet kloppen en
dat er mensen verdwijnen.

de Heemsteder
Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Edelsmid J. van Vlijmen wordt
op nr. 6 vermeld in het adressenboek van Heemstede op 1
januari 1971, ook in 1975. Hierna toch wat onduidelijkheid. In
de registers van de stratenboeken van 1948, 1951, 1963 en
1993 wordt nr. 6 niet vermeld.
Voor de sloop voor de nieuwbouw in 2004 zat Natuur- en reformwinkel Fonville/Gimsel op
nummer 6.
De toen-foto is uit het archief
van de HVHB en uit 2000, de nufoto van Harry Opheikens is van
21 maart 2020.

Heemstede - Boekhandel Blokker op Binnenweg 138 in Heemstede doet er alles aan om klaar te
staan voor de lezer.
Deze week een spannende boekentip: een echte pageturner: ‘De
macht van K.’ van Jens Vern.
Als de net afgestudeerde Tim
Turner wordt ingelijfd door het
prestigieuze IT-bedrijf The Keeler
Company in Washington, weet hij
niet wat hem overkomt. Hij krijgt
een luxe appartement, een fan-

COLOFON

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

BURGERLIJKE
HEEMSTEDE

stand

Huwelijk:
18 maart
Robert Raphaël Roshan
Eekhoff & Mirrin Regine Snel

GEEN KRANT?
0251-674433

der staat, zal dus voor het eerst in
een oneven jaar plaatsvinden.
“Een uitzonderlijke beslissing die
noodzakelijk was door de ongekende proporties van de coronaviruspandemie die de wereld in
zijn greep houdt”, aldus de organisatie.

ZIE ONZE SITE:
HEEMSTEDER.NL
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Een update over corona

Wat gebeurde er de afgelopen week?
Regio - Een NL-alert van de Rijksoverheid, drukbezochte natuurgebieden en het aantal doden
stijgt naar verwachting flink: corona houdt Nederland in zijn
greep. Wekelijks op deze plek een
update met de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen
dagen.*

Samenkomsten
verboden tot 1 juni
Alle evenementen en bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden, ongeacht het aantal personen. Het
eerdere maximum van 100 personen vervalt. Voor begrafenissen
en kerkelijke bruiloften komen
uitzonderingen.

Bron: RIVM, Nederlandse Vereniging voor Intensive Care

anders voor gevraagd kan worden.

Drukte in natuurgebieden
Zondag kregen miljoenen menNoodverordening gemeenten
sen een NL-alert met het advies
Het kabinet kondigde een nood- van de Rijksoverheid om de richtverordening aan waardoor bur- lij-nen op te volgen. Dat bericht
gemeesters sneller kunnen hand- volgde nadat stranden en nahaven. Zo mag de politie ingrij- tuurgebieden zaterdag werden
pen als drie of meer personen over-spoeld met dagjesmensen.
minder dan 1,5 meter afstand Dat zorgde voor een hoop conhouden. Ook kunnen locaties als sternatie bij de rest van de bevolstranden of parken gesloten wor- king en op social media. Rutte zei
den als de gezondheid in het ge- daarover: ‘Je leeft niet alleen voor
ding komt. Kappers, nagelstylis- jezelf. Dit asociale gedrag moet
ten en schoonheidssalons moe- stoppen’.
ten verplicht hun deuren sluiten.
‘Vakantiegeld komt later’
Thuisquarantaine
Een half miljoen bedrijven heeft
aangescherpt
inmiddels
werktijdverkorting
Is er in een gezin of huishouden aangevraagd voor het personeel.
een persoon met koorts, dan Er wordt gewerkt aan een steunmag niemand naar buiten. Een pakket. De coronacrisis zorgt er
uit-zondering geldt voor vitale mogelijk ook voor dat het vakanberoepen. Boodschappen doen tie-geld later wordt uitgekeerd.
mag ook niet, mits daar niemand Veel bedrijven komen in financië-

le problemen terecht, ondanks de
plannen van het kabinet. Dat bevestigt vakbond FNV aan De Telegraaf.
Longartsen luiden noodklok
Er is niet voldoende bewijs voor
de werking van de medicijnen die
coronapatiënten momenteel toegediend krijgen. Dat melden Nederlandse specialisten. Longartsen zitten met de handen in het
haar omdat er nog geen effectieve behandeling mogelijk is. Sommige medicijnen richten mogelijk meer schade aan dan ze goed
doen. Patiënten kunnen zo last
krijgen van bijwerkingen, meldt
het AD.
*Vanwege de snelle opeenvolgende ontwikkelingen is de nieuwsstroom over het coronavirus amper bij te houden, het kan daardoor voorkomen dat de informatie
in dit artikel niet altijd de meest actuele is.

SeniorWeb lanceert ‘Thuis online’
Regio - Het zijn onwerkelijke tijden; heel Nederland is aan huis
gekluisterd door de coronamaatregelen, en het is onzeker hoe
lang deze periode gaat duren.
Het is mooi om te zien dat de digitalisering juist nu een grote hulp
kan zijn. Voor schoolkinderen,
thuiswerkers én mensen die nog
niet zo digitaal vaardig zijn. Ook
zij willen nu graag contact met
hun naasten kunnen onderhouden. SeniorWeb helpt met ondersteuning en inspiratie voor iedereen die het nodig heeft.

Op
seniorweb.nl/thuis-online
vinden mensen vanaf vandaag
handige
stap-voor-stapuitleg
over praktische zaken, zoals contact onderhouden via WhatsApp
of Skype en online boodschap-

Zo werd er door een bepaald deel van onze geachte bevolking tot in het absurde gehamsterd. Stuitend gewoon. Je zou dan
logischerwijs denken dat levensbehoeften als voeding
en dranken als eerste in het
winkelwagentje bij de supermarkt worden gemieterd. Welnee. Verrassing: het
was wc-papier. Je zou bijna denken dat het een lachfilm was waarbij de ‘rolverdeling’ niet helemaal duidelijk was, als het eigenlijk niet
zo triest was. Iets voor elkaar
overhebben, dat stond bij
deze lieden ineens niet meer
in het woordenboek.
Dan een week later. Oorzaak:
horecagelegenheden worden gesloten. Een van de gevolgen: absurde rijen voor
de coffeeshops net voor de
deadline van 18 uur, om nog
even gauw een voorraadje
op te kunnen blowen.
Resultaat: vanaf het jaar 2020
wordt de doorsnee Nederlander niet meer gekenmerkt
door de eeuwige nuchtere
kaaskop op klompen, geflankeerd door een Delfts Blauw
molentje en een bos tulpen.
Het internationale stereotiepe beeld van de Nederlander is thans dat we trots de
geschiedenis ingaan als een
blowende hamsteraar die
een klap van diezelfde molen
heeft gehad, maar wel met
een schoon sterretje. Gut, ik
weet nu niet of ik als Nederlander graag aan dat beeld
wil voldoen.
Want een eigenwijs, of misschien zelfs recalcitrant volkje zijn we af en toe wel. We
weten het immers toch vaak
zelf beter? Ergerlijk gewoon.
Schoenmaker blijf bij je leest.
Regels of adviezen? “Buuh,
voor mij geldt dat niet”, roepen dan sommigen.
Dat deel van de bevolking
maakte dat afgelopen weekend weer eens waar op het
strand, in de bouwmarkten en bij de tuincentra. Dan
vraag je je toch af waarom
juist deze mensen zoveel
pleepapier moeten hamsteren. Dat heb je toch dan niet
nodig als je je kont voortdurend tegen de krib gooit en je
achterste afveegt met regels
en adviezen?

Videobellen en meer
Veel senioren hebben tegenwoordig een smartphone, waardoor men makkelijk even kan appen met familie, vrienden en bekenden. Van de SeniorWeb-leden
gebruikt dan ook al ruim 70 procent WhatsApp. Velen van hen
gebruiken WhatsApp tevens om
te videobellen. De afgelopen drie
jaar is dit zelfs toegenomen van
20 procent naar 44 procent.
Naast contact onderhouden
biedt internet natuurlijk nog veel
meer mogelijkheden, waar ouderen ook graag en regelmatig gebruik van maken. Maar (nog) niet
voor iedereen zijn al deze digitale
mogelijkheden gesneden koek.

Nederlanders
aan de rol
Het is wat de laatste weken,
waarbij de hele wereld en
Nederland in rep en roer is.
Met zo’n coronacrisis volgt
het ene bizarre nieuwsfeit
het andere bizarre item in
hoog tempo op. Na de eerste afgekondigde maatregelen op 16 maart ontstonden veel hartverwarmende
en sociale burgerinitiatieven
om kwetsbaren een helpende hand toe te reiken. Helaas kwamen tegelijkertijd
ook de eerste zure oprispingen en naweeën boven van
onze
geïndividualiseerde,
oftewel egoïstische samenleving met de graaiende
hand.

Het coronavirus maakt elke dag
meer slachtoffers in Nederland.
Op 16 maart besloot het kabinet
alle horeca, sportclubs, scholen
en kinderopvangcentra te sluiten. Premier Mark Rutte hield een
televisietoespraak waarin hij een
oproep deed: blijf zoveel mogelijk thuis. Gaat u wel de deur uit,
houd dan afstand. Tot nu toe telt
ons land meer dan 200 doden.
Het jongste slachtoffer is 55 jaar.

‘Intelligente lockdown’
Premier Rutte benadrukte in
de persconferentie van afgelopen maandag dat er geen sprake is van een totale lockdown
maar een ‘intelligente lockdown’,
m.a.w. ‘Gebruik je verstand en
blijf zoveel mogelijk thuis’.
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Foto aangeleverd door SeniorWeb

pen doen. En tevens veel inspiratie om thuis online leuke dingen
te doen. Denk hierbij aan uitleg
over sociale media, online muziek
luisteren of virtueel een museum
bezoeken.
Mensen die nog geen lid van SeniorWeb zijn kunnen zich nu voor

drie maanden gratis aanmelden.
Men kan dan ook gebruik maken
van de PCHulp via telefoon of via
internet.
Op deze manier wil SeniorWeb
mensen helpen om, juist in deze tijd, thuis online te zijn en contact met hun naasten te onderhouden.

Noodopvang voor
kinderen van 0 t/m 12 jaar
Heemstede - Scholen en kinderopvang zijn tot en met maandag 6 april dicht. Deze maatregel heeft de rijksoverheid genomen als onderdeel van de aanpak
van het Corona virus. Voor kinderen waarvan ouders een vitaal beroep hebben (bijvoorbeeld in de
zorg, politie, openbaar vervoer en
brandweer) is wel noodopvang
beschikbaar zodat zij kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.

re mogelijkheid hebben waar
ze naar toe kunnen nu hun ouders moeten werken.

In Heemstede is op diverse locaties noodopvang beschikbaar.
Het zijn bestaande locaties voor
kinderopvang en de aanbieders werken nauw samen met de
scholen. Het gaat om de volgende organisaties:
• Casca, 023-548 38 12 (tot 12.00
uur) en kinderopvang@casca.nl
• De Kindervilla Wereld, 071-364
00 90
Voor wie is de noodopvang
• Humankind, 010-407 47 00
beschikbaar?
Aan het gebruik van de noodop- • Kindergarden, 020-423 54 22
• Les Petits, 023-531 82 40
vang zitten drie voorwaarden:
1. De opvang is voor kinderen • Sportfever Kinderopvang, 023210 03 00 of 06-15 18 22 21
waarvan één of beide ouders
werken in een vitaal beroep
of sector. Een lijst hiervan is te Heeft u noodopvang nodig?
vinden op https://www.rijks- U kunt rechtstreeks contact opoverheid.nl/onderwerpen/co- nemen met een van de organironavirus-covid-19/cruciale- saties. Heeft u behoefte aan opvang buiten kantoortijden (weekberoepsgroepen
2. Kinderen die gebruik moeten end, avond en/of nacht) dan kunt
maken van de noodopvang zijn u een mailtje sturen naar Noodopvang@heemstede.nl of bellen
geheel klachtenvrij.
3. Deze opvang geldt alleen voor met 023- 548 56 45. Hier kunt u
kinderen die geen enkele ande- ook terecht voor vragen.

Maatregelen afvalinzameling
Meerlanden rondom coronavirus
Heemstede - Naar aanleiding
van de genomen regeringsmaatregelen rondom het coronavirus,
heeft Meerlanden haar dienstverlening hierop aangepast.
Afvalinzameling in de wijken
Aangezien veel mensen thuiswerken en de scholen dicht zijn
komt er meer afval vrij bij huishoudens dan in een normale
werkweek. Meerlanden zet zich
in om dit extra afval in te zamelen. Maar houdt als organisatie
ook rekening met het coronavirus en de mogelijk risico’s voor
hun medewerkers en u als bewoner. Hierdoor kan de dienstverlening de komende periode langer
duren waardoor zij op een later
tijdstip in uw wijk zijn dan dat u
gewend bent.
Veiligheid
Dat er meer mensen thuis zijn,
zien onze medewerkers ook op
straat. Hoewel er minder verkeer
is, is het momenteel drukker dan
normaal in de woonwijken. Er
staan meer auto’s langs de weg
geparkeerd en er zijn veel kinderen op straat. Foutief of dubbel
geparkeerde auto’s zorgen voor
onveilige situaties. Dit vraagt extra alertheid van de chauffeurs
van de Meerlanden. Wees als bewoner hier alert op attendeer uw
kinderen hierop zodat de verkeersveiligheid veilg blijft bij de
werkzaamheden van de Meerlanden.
Lunch in de wijk
Meerlanden heeft diverse preventieve maatregelen genomen,
waaronder het beperken van fysiek contact tussen hun medewerkers maar ook in het contact
met bewoners en klanten. Mede-

werkers van de inzameling, reiniging en beheer openbare ruimte
activiteiten lunchen de komende
periode op de locatie waar ze op
dat moment werkzaam zijn. Ook
in woonwijken. Hierdoor kunt u
stilstaande voertuigen signaleren,
uiteraard op een veilige locatie.
Kringloopwinkel Meerwinkel
sluit per direct
Op dit moment ziet de Meerlanden geen aanleiding om een activiteit die bewoners uitnodigt
de straat op te gaan, door te zetten. Daarom wordt per direct de
kringloopwinkel Meerwinkel in
Hoofddorp gesloten voor de duur
van de landelijke richtlijn.
Maximaal aantal voertuigen
tegelijkertijd toegelaten
op de milieustraten
Om de gezondheid van medewerkers en bewoners zo goed
mogelijk te kunnen borgen wordt
sinds dinsdag 24 maart nog een
beperkt aantal voertuigen tegelijkertijd toegelaten op onze milieustraten. Op de milieustraten
in Rijsenhout en Heemstede mogen nog maximaal vier klanten
tegelijkertijd worden toegelaten.
Op de milieustraten in Diemen,
Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout is dit maximaal 2 klanten per
keer. Wij verzoeken u alleen met
volle vrachten te komen, rekening te houden met extra wachttijden en de instructies van onze
medewerkers op te volgen. Medewerkers zullen bezoekers erop
attenderen voldoende afstand te
houden.
Updates
Houd onze pagina www.meerlanden.nl/coronavirus en sociale kanalen in de gaten voor updates.

LEZERSPOST

Markt andersom opstellen
i.v.m. corona
De markt blijft populair in
Heemstede, maar het is ingewikkeld om voldoende afstand van andere winkelende
mensen te houden.
Daarom heb ik de volgende
verbetersuggestie naar de gemeente gestuurd.
De markt is in Heemstede
heel geliefd en heeft veel vaste klanten: bewoners die ernaar uitkijken om bij hun vaste kramen te kopen. Met de
huidige opstelling is het onmogelijk om afstand te hou-

den tot andere klanten. Mijn
voorstel is de opstelling tijdelijk andersom te doen, zoals (voorheen) in Beverwijk:
Op de rijweg staan de marktkramen, met de achterkanten
tegen elkaar en het publiek
loopt over de trottoirs. Op die
manier is meer ruimte voor
het publiek en ontstaan er
minder opstoppingen, door
rijen die tot aan de kraam aan
de overkant gaan.
J. van Vrede, Heemstede
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Heemsteedse Apotheek en Verkeersschool WeHelpen van WIJ is er
Weijers werken samen in coronacrisis
voor al uw hulpvragen
Heemstede - Het coronavirus
grijpt in Nederland steeds verder
om zich heen. De Heemsteedse
Apotheek, waar ook Apotheek de
Roodmus en Apotheek ’t Sorghbosch toe behoren, zetten alles
op alles om goede zorg te kunnen blijven leveren. De geldende
adviezen verstrekt door het RIVM
en de Rijksoverheid worden strikt
gevolgd. Ook is er om de klanten
en medewerkers te beschermen
een glazen wand op de balies geplaatst om de besmettingskans
te verminderen.
Verder wordt medicatie zoveel mogelijk bezorgd of in de
24-uursafhaalautomaat naast de
vestiging op de Binnenweg geplaatst. De bijbehorende begeleiding en eventuele vragen worden telefonisch uitgevoerd, zodat
de kwaliteit van onze dienstverlening behouden blijft. Heeft u vragen? Kom dan niet naar de apotheek. We staan u graag per mail
(info@heemsteedseapotheek.nl)
of telefonisch te woord.

Hartverwarmend is de ondersteuning die belangeloos wordt
aangeboden, zoals door Verkeersschool Weijers. Door de gevolgen van het coronavirus wordt
er veel meer medicatie bezorgd
dan gebruikelijk.
Vanwege het vervallen van de
rijlessen staan de auto’s ongebruikt in de garage. Op initiatief van Verkeersschool Weijers
rijden er dagelijks vrijwillig
rijinstructeurs voor de Heemsteedse Apotheek om alle medicatie te kunnen bezorgen. Tegelijkertijd blijft de reguliere partner
Pharmabusiness Services ook uw
medicatie bezorgen.
Hamsteren is echter niet nodig.
Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot medicijnen en momenteel is er geen reden tot onrust. Het verzoek is om niet meer
voorraad van uw medicijnen
thuis aan te leggen dan gebruikelijk. Zo kan iedereen van medicatie blijven voorzien.

Keurslager Peter van der Geest heeft bezorgservice
Heemstede - Het zou erg jammer zijn als u niet meer uw vertrouwde boodschappen bij Keurslager Peter van der Geest in huis
kunt krijgen. Het zijn door die
coronavirus niet de gemakkelijkste tijden.
Sinds maandag 16 maart biedt de
slagerij een tijdelijke bezorgservice aan. U kunt bestellen of mailen. Zij zullen uw producten, indien mogelijk, vacuüm of zuurstofarm verpakken waardoor de
producten op natuurlijke wijze
langer houdbaar zijn. Naast het
hakblok van Peter staat een apparaat dat luchtdicht kan verpakken. Niet vacuüm zoals dat tot
heden gebeurde, maar net nog
even beter. De lucht wordt er tijdens het luchtdichttrekken wel
uitgehaald, maar uit kleine openingen stroomt gelijk een mengsel dat het vlees nog veel langer goedhoudt. Laat dat nou net
goed van pas komen.

Onder vermelding van uw naam,
adres en (mobiele) telefoonnummer. Deze gegevens hebben zij
nodig voor de juiste bezorging
en betaling. U kunt contant of via
een “tikkie/betaalverzoek” de betaling voldoen. Pinnen is niet mogelijk.

Dinsdag voor 18:00 besteld is
woensdag tussen 16.00 uur en
18.00 bezorgd.
Woensdag voor 18:00 besteld is
donderdag tussen 16.00 uur en
18.00 bezorgd.
Donderdag voor 18:00 besteld is
vrijdag tussen 16.00 uur en 18.00
bezorgd.
Maandag voor 18:00 besteld Zondag voor 18:00 besteld is
is dinsdag tussen 16.00 uur en maandag tussen 16.00 uur en
18.00 bezorgd.
18.00 bezorgd.

Keurslager Peter van der Geest
bezorgt niet op zaterdag en zondag. Verder is de winkel gewoon
geopend van maandag tot en
met zaterdag volgens de reguliere openingstijden. Voor eventuele vragen mag u ze bellen op
023 5286417. Het team van Keurslagerij Peter en Janine van der
Geest staat voor u klaar.
Ton van den Brink

Ook dat is de Keurslager die uw
bestelling ook nog eens thuisbezorgd op een manier zoals we
dat deze dagen gevraagd wordt,
op afstand dus. Anderhalve meter. Als je hygiëne maatregelen
neemt moet je dat ook volhouden toch? Wat zijn de spelregels
van de keurslager? Vanaf een minimum besteding van 35 euro
bezorgen zij uw bestelling tijdelijk gratis bij u thuis in Heemstede, Bennebroek of Haarlem-Zuid.
U kunt uw bestelling aan doorgeven via:
• Telefoon: 023 5286417
• Mail: info@petervandergeest.
keurslager.nl

Heemstede - De kerntaak van
WIJ Heemstede is mensen verbinden. Daarom zijn er verschillende initiatieven gestart
voor iedereen die een vraag
heeft, voor praktische hulp, bij
bijvoorbeeld boodschappen
doen of medicijnen ophalen.
Maar ook als u behoefte heeft
aan een gesprek, een luisterend oor, kunt u bellen met de
telefonische hulplijn.
WeHelpen Heemstede is onderdeel van WIJ Heemstede
en verbindt hulpvragers en
aanbieders aan elkaar.
Mensen die computer vaardig
zijn en praktische hulp bij allerlei zaken aanbieden of vragen, kunnen zelf via het platform heemstede.wehelpen.nl
hulp regelen. Op de website
van WeHelpen is een aanbod
aangemaakt voor boodschappen doen, honden uitlaten e.d.
zodat de keuze hiervoor vereenvoudigd is.
Er zijn nu nog niet veel Corona-gerelateerde hulpvragen
via WeHelpen Heemstede geplaatst.
Wanneer iemand een account
aanmaakt op deze website,
kan hij of zij zelf zoeken naar
een hulpaanbieder in de regio
en daar op reageren, zonder
zelf een hulpvraag te plaatsen.
Dit wordt vaak gedaan door
bijvoorbeeld familie die niet in
Heemstede woont van iemand
die wel hier hulp zoekt. Ook zal
de hulpvraag de komende weken waarschijnlijk wel toenemen. Blijft u daarom vooral uw
hulpaanbod toevoegen!
Mensen die een hulpaanbod
plaatsen worden door WeHelpen nu actief benaderd, voor
mensen met een hulpvraag,
maar die zelf geen computer
hebben.
Mensen die geen toegang tot
een computer hebben of minder vaardig zijn met een computer kunnen bellen met WeHelpen op telefoonnummer
023 - 548 38 24 van maandag
t/m donderdag tussen 10.00
en 13.00 uur. Er wordt dan actief bemiddeld.
Ook via de Facebook groep
Coronahulp Heemstede is er
contact vanuit WeHelpen met
verschillende mensen die hulp
aanbieden en er kan dan contact worden gemaakt met
mensen die geen gebruik maken van online kanalen. En via
de gemeente, de telefonische
hulpdienst van WIJ Heemstede en de telefooncirkels komen hulpaanvragen binnen,
die Monica Snoeks van WeHelpen coördineert en met aanbieders in contact brengt.
Er zijn al verschillende hulpvragers een aanbieders aan elkaar verbonden in de afgelopen week!

Checkt u ook vooral zelf bij buren of daar hulp aangeboden
en/of gevraagd wordt. Dat
maakt de lijntjes nog korter.
Nog even de andere initiatieven van WIJ Heemstede voor u
op een rijtje gezet:
Hulp en luisterend oor
Als iemand behoefte heeft
aan een luisterend oor, kan
er vanaf woensdag 18 maart
van maandag tot donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 15.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
gebeld worden met medewerkers van WIJ Heemstede op
het speciaal hiervoor geopende telefoonnummer 023 – 548
38 18.
Maatschappelijk Werk
en bereikbaarheid
Onder dienstverlening vallen
ook de sociaal makelaars en de
maatschappelijk werkers.
Persoonlijke gesprekken met
onze maatschappelijk werkers
vinden dan ook pas na 6 april
weer plaats. Zij bellen actief
rond naar hun bestaande clienten.
Maatschappelijk werkers bieden telefonische consulten
aan nieuwe cliënten of zijn via
de mail bereikbaar: u kunt van
maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur bellen naar telefoonnummer 023
2050889 of om een telefonische afspraak te maken kunt u
mailen naar maatschappelijkwerk@wijheemstede.nl.
Eethuis de Luifel maaltijdthuisbezorg service voor inwoners van Heemstede
Heeft u behoefte aan een warme maaltijd, maar kunt u hier
zelf niet in voorzien? Dan kunt
u gebruik maken van de maaltijd-thuisbezorg service van
maandag t/m donderdag van
Eethuis de Luifel. Kok Ricardo kookt een lekkere, gezonde maaltijd, die dagelijks vers
wordt bereid. Het weekmenu vindt u op www.wijheemstede.nl. U kunt op de dag zelf
vóór 13 uur bellen met 06-22
45 93 50. De maaltijd dient u
thuis nog wel zelf op te warmen. De kosten voor een driegangenmaaltijd zijn € 11,50.
Er komen géén bezorgkosten bij. U kunt de maaltijd ophalen bij de Luifel vanaf 17.00
uur of deze kan bij u thuis worden bezorgd als u in Heemstede woont.
Overige vragen
Overige vragen kunt u mailen
naar info@wijheemstede.nl,
dan kijken we samen naar de
mogelijkheden.
De actuele informatie vindt u
ook op de website:
www.wijheemstede.nl.

Ten Brink piano’s: een compleet
muziekaanbod van familiebedrijf
Heemstede - Bij Ten Brink Piano’aan de Cloosterlaan 7 werd
op zaterdag 21 maart een unieke
boekenmarkt gehouden van muziekboeken. Om een markt van
muziekboeken te kunnen bezoeken kun je naar de boekenmarkt
in Deventer gaan maar daar vind
je dan een beperkt assortiment
muziekboeken. De markt van
Bert ten Brink was veel groter en
completer. Met een voorraad van
nieuwe en gebruikte bladmuziek
met meer dan 40.000 muziekboeken, zowel voor piano, orgel,
zang, slagwerk, gitaar als strijken blaasinstrumenten. Voor deze markt bestaat altijd veel belangstelling, je moest eens weten
hoeveel mensen er muziek maken. Zij willen allemaal muziek lezen om te spelen. Ieder muziekinstrument heeft zijn eigen taal. Dat

begint al met zingen, een sopraan
heeft een ander boek nodig dan
een alt. Je kan ook spreken over
een andere sleutel, toonhoogte. Sla maar eens een boek open
voor een alt en vergelijk die met
de sopraan, het lijkt wel een heel
andere taal.

accessoires en stemt hij bij u thuis
de piano. Voor tarieven kunt u kijken op www.brinkpiano.nl.

Muziektherapie
Zijn vrouw, Yvonne ten Brink,
heeft zich gespecialiseerd in muziektherapie en ontspanningsmassage. Zij helpt kinderen en
Eigenaar Bert ten Brink heeft al volwassenen met verschillende
35 jaar een pianobedrijf, waarvan hulpvragen. Kan op je eigen bed
25 jaar in Haarlem en nu 10 jaar met klankschalen op je lichaam
in Heemstede waar hij gebruik- die een diepe trilling geven en
te piano’s vakkundig uit elkaar ontspannend werken. Met muhaalt en renoveert in zijn werk- ziek weer beter in balans komen.
plaats achter de winkelruimte
waar de bijna nieuwe vleugels en Pianolessen
piano`s staan te glimmen. Bij het Dochter Laura heeft het conserinnemen kijkt Bert altijd of ze wel vatorium doorlopen en geeft pivolledig zijn en origineel, anders anolessen aan jong en oud, van
neemt hij ze niet. Hij wil alleen 7 tot 87. Zij heeft nu 35 leerlinkwaliteit leveren. Naast het repa- gen ,sommigen al 10 jaar. Je bent
reren van piano`s levert Bert ook nooit uitgestudeerd. Zij geeft

V.l.n.r.: Yvonne ten Brink, Laura ten Brink en Bert ten Brink.
graag klassieke muzieklessen,
maar ook jazz, pop- en filmmuziek, het kan allemaal. Een studiejaar wordt altijd afgerond met
een concert voor familie als genodigden in de pianozaak waar

het meestal een feest is voor honderd gasten. Gepland voor 4 april,
maar dat kan door corona wel later worden.
Hiermee heeft Heemstede een
compleet muziekcentrum in huis

met vakmanschap, passie voor
muziek en gezondheid. Een echt
familiebedrijf. Voor contact:
mail met: info@brinkpiano.nl.
Ton van den Brink
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Foto’s van bijzondere
plekken in Heemstede

Blijf in
beweging
Heemstede - Heel veel mensen
zitten thuis, met of zonder kinderen. De dagelijkse beweegmomenten zoals bijvoorbeeld naar
het werk fietsen of tijdens de pauze een korte wandeling vervallen.
Ook in deze tijd is het belangrijk
om je dagelijkse beweegmomenten te blijven creëren.

COLUMN

Lente niet afgelast
Heleen Hooij stuurde deze fraaie foto in: “De favoriete fietstocht van
mijn vader ging ‘langs het Manpadslaan’. Wanneer ik samen met hem
fietste zei ik vaak: ‘het fietspad van mijn vader’. Voorjaar 2014 nam ik
deze foto, 6 jaar na zijn overlijden.”

Heemstede - De bron van alle leven kwam de eerste lentedag
prachtig op in het Oosten. Eindelijk een cadeautje van de natuur
die zich wat vreemd gedroeg. De sneeuwklokjes bloeiden half
januari terwijl ik de laatste jaren vlak voor de kerst altijd een foto
van sneeuwklokjes maakte. Vreemd. Nu is de forsythia zeker drie
weken te vroeg. We praten er over, meer niet. Tot een virus ons
bereikt die ons hard treft, zo erg dat we de ellenbogen moeten
gebruiken om elkaar te groeten. Vreemd, die waren heel ergens
anders voor bedoeld. Ellenbogenwerk om vooruit te komen in
de maatschappij. Nu nog in gebruik bij mensen die geen afstand
kunnen inschatten in de supermarkten waar ze hun ellenbogen
gebruiken om de laatste pasta te scoren.
De natuur laat zich van haar beste kant zien, de zon komt naar
ons toe. Struiken worden al groen, straks volgen de bomen met
die prachtige kleuren groen waar kunstschilders soms moeite
mee hebben om het goed weer te geven. Nu een lente met een
schaduw dit jaar. Een pandemie houdt ons in de greep.

“Tijdens het wandelen de rust en natuur opzoeken in Heemstede.
Zo lijkt het leven heel langzaam aan je voorbij te gaan”, vertelt Veerle
Reijnders bij deze foto.

De buurtsportcoaches van SportSupport hebben veel leuke video’s gemaakt met leuke spelletjes en beweegideeën. Deze
staan op de Facebook of Instagram pagina van SportSupport.
Daarnaast plaatsen ze ook beweegtips voor de oudere inwoners. Voor hen is het belangrijker om de spieren sterk en stevig
te houden. Dit kan al met simpele oefeningen in de woonkamer.
Blijf in beweging voor een leven lang gezond en actief. Houdt
hierbij wel de algemeen geldende maatregelen in acht; houd 1,5
meter afstand, kom niet in groepen bijeen en vermijd hierbij dus
zoveel mogelijk sociale contacten.

Ode aan
de Lente

De lente trekt zich er niks van aan. Die zorgt voor kleine keukenhofjes om de hoek. Die mag u nog bezoeken, geniet van die
prachtige lente.

Het coronavirus houdt
haar niet tegen
gaat haar eigen gang
zonder te vrezen komen
de voorjaarsbloemen
tot bloei
ik zie hoe de knoppen
zich ontvouwen
hun schoonheid en kleur
bloot geven
vol vertrouwen
geniet van deze
troostende pracht
die je meeneemt
naar je eigen kracht
dan houdt het coronavirus
je niet tegen,
gewoon alleen maar
mee bewegen.

Ton van den Brink

Ada Lodder

Bezoeken aan oudere mensen worden onmogelijk door de voordeur van zorgcentra op slot te doen. Men moet rekenen op maatregelen en ermee omgaan. Denk om je ellenbogen! Afgelastingen van leuke dingen, je hoort ze gelaten. Maar dat niet doorgaan van evenementen is hard nodig om de ziekte de baas te
worden. Niet voor niks je ellenbogen anderhalve meter van de
ander houden. Alleen een ellenboogkusje dan op anderhalve
meter.
Hoe goed komt Heemstede en het land hieruit? Wat niet goed
is geregeld zullen we ervaren. Die ervaringen kunnen we gebruiken voor een gezonde toekomst. Met alle vertrouwen op de
vakmanschap van de medische wereld, de ondernemers die tegen ellenbogen aanlopen. Kijk eens hoe inventief de vakkenvuller wordt om zijn werk te doen en de ellenbogen weet te weren.

Zorg goed voor jezelf, blijf sporten
Heemstede - Het jaar 2020 wordt
een jaar dat bij iedereen in het
geheugen gegrift komt te staan.
Het griepvirus corona slaat wereldwijd toe en ook Nederland is
Leonoor Wienese maakte dit prachtige kiekje en vertelt: “Dit is het uit- er momenteel van in de ban. Alzicht op de Eenhoorn gezien vanaf de Tooropkade. Deze foto heb ik le grote evenementen gaan niet
gemaakt tijdens een van mijn vele rondjes Spaarne. Heerlijke wande- door, waaronder vele sporteveling!”
nementen. Dat is heel vervelend
voor al die sporters die wekelijks
met hun sportieve hobby bezig
deren alleen buitenspelen en de zijn.
mooiste kunstwerken maken, zodat ze niet met z’n allen bij en met Velen zitten nu gedwongen thuis
elkaar spelen en daardoor het te werken. Maar vergeet daarcoranavirus kunnen verspreiden. naast niet elke dag minstens een
half uur te bewegen. Hoe meer
Heemstede - Frans Heems uit Onze kleinzoon Nout heeft zich weerstand je opbouwt, hoe beHeemstede stuurde deze leu- uren vermaakt in de poort van de ter je tegen het coronavirus beke foto en vermeldt erbij: “Met Huizingalaan en was heel blij met stand bent.
stoepkrijt en tape kunnen kin- zijn ‘kunstwerk’.”
Gezond eten, goed rusten en blijven wandelen, hardlopen of fietsen is goed voor je immuunsysteem. Daarnaast kun je met een Foto aangeleverd door Lopers Company by Enno
dergelijke duursport prima je
Wil je een schema om het hardhoofd leeg maken.
lopen rustig op te bouwen door
Misschien vind je het leuker om wandelen en hardlopen met elmet iemand anders te sporten. kaar af te wisselen? Of ben je
Spreek ergens buiten af en ga sa- al een ervaren loper en wil je
men lekker aan de gang. Ben je trainen om 10 km, 15 km of
niet zo sportief of doe je nog niet een halve marathon te kunnen
aan duursport, bouw dan lang- lopen?
zaam op om blessures te voorkoLoop binnen bij Lopers Compamen.
ny by Enno op Binnenweg 35 in
Is je sport- of loopschool, hockey, Heemstede en vraag om een pasvoetbal of andere club gesloten? send schema. Ook voor alle andeGa op het tijdstip dat je zou trai- re vragen en adviezen op wandel
nen of een wedstrijd zou spelen en hardloopgebied kan je bij hun
buiten sporten. Wees creatief in terecht.
het bedenken van oplossingen
om toch maar vooral te blijven Meer info op: enno@loperscompanyheemstede.nl.
bewegen.

Kunstwerk
op de stoep

achter het fornuis

Gevulde
tomaten
uit de oven
Een heerlijk smakelijk en gezond gerechtje dat ook nog
eens vegetarisch is. Het gerecht kan geserveerd worden als voorgerechtje, maar
past ook als groente bij een
hoofdgerecht. Er hoeven
dan geen aardappelen bij
worden geserveerd.
Benodigdheden voor vier
personen:
• 4 langwerpige ovale pomodoro tomaten
• Bosje peterselie, fijngehakt
• 1 rode ui, fijngehakt in
snippertjes
• 3 fijngehakte teentjes
knoflook
• 2 eieren
• 4 eetlepels room
• 1 theelepel balsamicoazijn
• Wat paneermeel
• Olijfolie om te bakken
• Ongeveer 80 gram geraspte Parmezaanse of Grana
Padano kaas
• Wat zeezout en gemalen
peper
Hol de tomaten uit en bewaar het binnenste even om
straks te bakken. Leg de uitgeholde tomatenschelpen
even weg.
Fruit in een koekenpan met
twee lepels olijfolie: de uisnippers, de knoflook en
de fijngehakte peterselie.
Houdt 3 blaadjes peterselie
achter voor garnering.
Bak het binnenste van het
tomaat mee en voeg de
theelepel
balsamicoazijn
toe voor de frisheid, tot het
een smeuïg geheel wordt.
Zet vervolgens het vuur
uit en zet dit mengsel even
weg.
Verwarm de oven voor op
ca. 180 graden.
Neem een beslagkom en
klop de twee eieren met de
room. Klop dit vervolgens
met de Parmezaanse kaas.
Op smaak brengen met
zout en peper. Schep vervolgens het koekenpanmengsel van uien en peterselie hierdoor heen. Voeg paneermeel toe om het te binden, maar houd het smeuïg.
Vul met het mengsel de uitgeholde tomatenschelpen.
Bestrooi met Parmezaanse
kaas en een beetje paneermeel. Bak de tomaten circa
20 à 25 minuten in de oven.
Let op dat de tomatenschil
stevig blijft en niet vervelt.
Garneer bij het opdienen de
tomaten met wat peterselie.
Eet smakelijk!
Variatietip: u kunt ook met
de uien fijngehakte wortel
of courgette meebakken,
of op smaak brengen met
wat fijngehakte rozemarijn, majoraan of oregano.

Wie kent ze nog, zong deze songs mee en danste er
vroeger op? Bijvoorbeeld de hits ‘Never Gonna Give
You Up’ van Rick Astley, ‘This Time I Know It’s For Real’ van Donna Summer, Respectable en Showing Out
van Mel & Kim, Too Many Broken Hearts van Jason Donovan of ‘I Should Be So Lucky’ van Kylie Minogue? En
nog eens een grote rits met vele hits die de hitparade domineerde, waarvoor het vermaarde en succesvolle Britse producerstrio Stock/Aitken/Waterman verantwoordelijk was in de jaren 80 en hier geschiedenis mee
schreef in de historie van de popmuziek. Zij verkochten
40 miljoen platen en scoorden alleen al in Groot-Brittannië met 100 top 40 hits, met vele nummer een noteringen. Zij voorzagen heel wat artiesten van wereldhits
met hun doordachte en succesvolle formule. Zelfs onze
eigen Dolly Dots. Wat was hun geheim?

Wie kent hun hits niet?

Het ongeëvenaarde succes
van Stock /Aitken /Waterman
Ontstaan en eerste successen
Het is 1984. Producer, marketeer voor platenlabels en radio-dj
Pete Waterman zet zijn eigen bedrijf en platenlabel op, PWL (Pete Waterman Limited) in London, nadat hij begin jaren 80 als producer succes heeft geoogst met onder meer Nik Kershaw en Musical Youth (de hit ‘Pass The Dutchie’). Na een ontmoeting met
musici en songwriters Mike Stock en Matt Aitken klikt het meteen en besluiten de drie samen te gaan werken en liedjes te gaan
schrijven en te produceren, onder hun naam Stock/Aitken/Waterman, ook wel afgekort als SAW. Dit gebeurt aanvankelijk in verschillende studio’s maar later in het eigen PWL-studiocomplex,
gevestigd in de wijk The Borough in Londen. De gouden combinatie van songwriters Stock en Aitken met melodieën die blijven
hangen en het fingerspitzengefühl in de muziekbusiness van Waterman, blijken een schot in de roos te zijn.
Aanvankelijk is de muziek gericht op de snelle discostroming
Hi-NRG (Hi Energy), die razend populair is in het ondergrondse
clubcircuit. Zij voorzien in deze muziekstijl de Amerikaanse drag
queen Divine van twee bescheiden hits, te weten “You Think
You’re A Man’ en ‘I’m So Beautiful’. In dezelfde stijl behalen zij in
1984 hun eerste Britse top tien succes met zangeres Hazell Dean met de hit ‘Whatever You Do, Wherever You Go’. Dit Hi -NRG
geluid, met Italo Disco-invloeden trekt de aandacht van de extravagante showman Pete Burns, voorman van de Liverpoolse band
‘Dead or Alive’. Het is precies het geluid dat hij zoekt voor zijn
band. Hij vraagt SAW of ze zijn volgende single ‘You Spin Me
Round (Like A Record)’ en het album ‘Youthquake’ willen produceren. Hoewel het eigenzinnige karakter van Pete Burns tijdens de opnames weleens botst met SAW, wordt de single You
Spin Me Round van Dead or Alive een instant wereldwijd succes. Het is de eerste nummer een hit voor het producerstrio. In
1985 zoeken SAW, naast Hi-NRG, ook de invloed van meer soul
en Motownsound op. Dit resulteert in songs voor O’Chi Brown
met ‘Whenever You Need Somebody’ (later ook voor Rick Astley)
en The Three Degrees, die een bescheiden hit scoren met ‘The
Heaven I Need’. Een wereldsucces heeft echter zangeres Princess met de hit ‘Say I’m Your Number One’. Ook haar debuutalbum scoort goed.
In dat jaar observeert Pete Waterman een bandje met Rick Astley
in een lokaal etablissement. Hij vraagt hem om bij PWL te komen
werken om de ins-en-outs van de muziekbusiness te leren. Rick
Astley werkt eerst als koffiejongen in de PWL studio’s en neemt
op Nieuwjaarsdag in 1986 ‘Never Gonna Give You Up’ op. Waterman acht het echter nog te vroeg om deze single uit te brengen. Het zou later het grootste succes van SAW worden.
Rijzende sterren Mel & Kim en Rick Astley
In 1986 begint de bestorming van de hitlijsten pas echt. Siobhan

Lonnie Gordon.

Fahey van de groep Bananarama vraagt SAW de cover van de
voormalige klassieker ‘Venus’ van de Nederlandse band Shocking Blue voor hen te produceren met dance en Hi-NRG-invloeden. ‘Venus’ wordt een nummer een hit in de Verenigde Staten
en scoort wereldwijd hoog in de hitlijsten. De samenwerking met
Bananarama blijkt het producerstrio geen windeieren te leggen.
Het volgende album ‘Wow’ verkoopt bijzonder goed, met de hits
‘I Heard A Rumour’ en ‘Love In The First Degree’. Maar tevens
vallen de ogen van SAW op de twee spontane Londonse zusters
Mel en Kim Appleby. Hun stylish voorkomen met hoeden en uitgekiende danspasjes vallen goed in de smaak. Voor hen schrijven
ze ‘Showing Out’ en ‘Respectable’ die beide nummer een noteringen worden in onder andere Nederland. De zusters Appleby
zijn ongelooflijk populair. Helaas sterft Mel Appleby op het hoogtepunt van hun succes aan de gevolgen van een tumor op 23-ja- Zangeressen Sonia en Sybil.
rige leeftijd.
pening all over again’. Dit nummer wordt aan de AmerikaanVele artiesten vinden hun weg bij SAW: Sinitta, Hazell Dean, se Lonnie Gordon gegeven die hiermee wederom een grote hit
Samantha Fox en zelfs oude soul artiesten als Edwin Starr. In scoort. In 1989 scoort ook Cliff Richard in Groot-Brittannië nog
1987 komt de grote klapper pas echt voor SAW: ‘Never Gonna een grote SAW-hit met ‘I Just Don’t Have The Heart’.
Give You Up’ van Rick Astley wordt uitgebracht en wordt wereldwijd de best verkochte single van 1987. Opgevolgd door ‘When- Einde samenwerking
ever You Need Somebody’. Het gelijknamige album is een door- Door de veranderingen in stijlen van de popmuziek, ebt het sucslaand succes en Rick Astley is vanaf dat moment een wereldster. ces van SAW langzaam weg in de jaren 90. Er zijn nog wel succesjes zoals ‘When I am Good and Ready‘ voor swingbeatzangeres Sybil. Enkele jaren terug had de Pluswijzer met haar nog een
Soapsterren beroemd: Kylie Minogue en Jason Donovan
In 1988 wordt het succes onverminderd voortgezet en valt het exclusief persoonlijk interview.
oog op de Australische soapster Kylie Minogue. Ze wordt uitge- Het PWL platenlabel was nog we; succesvol met de hits van
nodigd in London om een single op te nemen. Alleen waren SAW 2-Unlimited als ‘Twilight Zone’ en ‘No limits’. Het trio splits zich
dat door de drukte even vergeten. Terwijl Kylie Minogue op de uiteindelijk op. Stock en Waterman blijven over, maar dat duurt
gang zit te wachten wordt in 5 minuten ‘I Should Be So Lucky’ niet lang meer. Mike Stock en Matt Aitken gaan later weer sagepend. Het wordt de zoveelste nummer een hit voor het trio. menwerken en produceren, maar grote successen blijven uit. PeOok collega soapster uit Neighbours doet het goed: Jason Dono- te Waterman blijft ook actief en wordt onder andere coach in
van. De single ‘Too Many Broken Hearts’ en het duet met Kylie programma’s als Britain got Talent en richt zich op een andere
Minogue ‘Especially for you’ prijken wederom op nummer 1 we- hobby; treinstellen en locomotieven. In 2015 kwam het trio weer
reldwijd. Ook voorzien SAW onze eigen Dolly Dots van een sin- bij elkaar om de kerstsingle van Kylie Minogue ‘Every Day’s Like
Christmas’ te remixen. Of de samenwerking verder wordt voortgle: ‘What A Night’, een bescheiden top twintig hit.
gezet, is nog de vraag.
Donna Summer en Cliff Richard
Dan dient zich een andere grote ster aan uit de Verenigde Staten: In Groot-Brittannië worden nog regelmatig zgn. Cheer Up Parties
Donna Summer. De diva vliegt voor de opnames naar London. georganiseerd als eerbetoon aan de muziek van SAW. Daar trePete Waterman verklaart: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt; ie- den regelmatig nog enkele van hun artiesten op.
mand die alles in een keer foutloos en makkelijk inzingt. Dat maken we weleens anders mee!” Donna Summer scoort hoge ogen Tekst en foto’s: Bart Jonker
met ‘This Time I Know It’s For Real’. De kenners beschouwen het
door SAW geproduceerde album ‘Another Place and Time’ als
een meesterwerk. Er komen plannen voor een tweede Donna
Summer-album in 1989, maar die worden afgeblazen door contractonderhandelingen.
SAW had hiervoor al een gloednieuwe single klaarliggen: ‘Hap-

Pluswijzer

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van
de Pluswijzer en hierin adverteren?
Neem dan gerust contact op via: verkoop@heemsteder.nl.

Hazell Dean.

Samantha Fox.
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Groot deel ouderen mist
kinderen en kleinkinderen
Een enquête onder 156 leden van het
Ouderenpanel van het Nationaal Ouderenfonds laat zien dat er door de
coronacrisis en het bijkomende isolement onder ouderen meer eenzaamheid ontstaat en er een groot gemis
is aan contact. 40% van de deelnemers geeft aan kinderen en kleinkinderen te missen. Een kwart zegt zelfs
eenzamer te worden als gevolg van
de isolatie. Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes: bijna 40% ziet initiatief ontstaan om de ander te helpen en daarmee een toenemende solidariteit. En
hoewel ouderen de ernst van de situatie inzien vindt bijna 40% dat er
ruimte moet zijn voor humor en relativering. Ouderen hopen meer vermaak te zien op televisie en radio om
zo voor wat afleiding te zorgen.
Maatschappelijk betrokken met het
Coronapanel
Het Ouderenfonds zet het Ouderenpanel tijdelijk in als ‘Coronapanel’ om direct
in contact te blijven met ouderen en hun
veranderende behoeftes tijdens de coronacrisis met als doel ze nog beter te ondersteunen. De eerste enquête, gehouden op 18 maart, onderzocht het winkelgedrag van ouderen zelf en hun bevindingen bij het winkelgedrag van anderen. Daar kwam onder andere uit naar
voren dat senioren vinden dat er vooral
wordt gelet op fysieke gezondheid en er
weinig aandacht is voor mentale gezondheid. Het Ouderenfonds zet daarom in op
waardevol contact op afstand. Er is online
ondersteuning via de telefonische Helpdesk Welkom Online, structureel telefonisch contact via de Zilverlijn en een hart
onder de riem via de postactie van Schrijfmaatje.

Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

cie). Er wordt op dit moment drie keer
per week een korte vragenlijst met de panelleden gedeeld. Ook nieuwe leden zijn
welkom. Ouderen die interesse hebben
om deel te nemen kunnen zich hier aanmelden.
Een directe lijn met ouderen
Directeur Corina Gielbert: ,,Het Coronapanel is in het leven geroepen om een directe lijn met ouderen te behouden in deze moeilijke tijd, om te zorgen dat ze zich
gehoord voelen en wij ze zo met elkaar
nóg beter kunnen ondersteunen. Door
uit eerste hand te horen wat er speelt
kunnen we initiatieven en diensten beter
aan laten sluiten bij hun behoeftes. Want
dat we elkaar nu extra hard nodig hebben, dát staat buiten kijf. En samen kunnen we heel veel doen.’’
Over het Nationaal Ouderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen met bedrijven en instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers in voor de samenleving waarin iedere oudere zijn of haar leven leidt zoals hij of zij dat wenst. Onze
activiteiten zijn uitnodigend, laagdrempelig en altijd gericht op ontmoeting. Zo
helpen wij ouderen in beweging te komen
en sociaal actief te blijven.
Want: ouder
worden doe je
samen!

Het Ouderenpanel
Het Ouderenpanel, een initiatief van het
Nationaal Ouderenfonds, bestaat in 2020
uit ruim 1.500 ouderen die adviseren op
belangrijke maatschappelijke thema’s die
ouderen aangaan. Op de eerste oproep
voor het tijdelijke Coronapanel reageerde 264 panelleden en dit aantal groeit elke dag. De inbreng die deelnemers geven (Foto boven:
helpt het Ouderenfonds in het (door)ont- aangeleverd)
wikkelen van kennis en ons dienstenaanbod. Hoewel er hier en daar verschillen
zijn, vormen de panelleden over het algemeen een goede afspiegeling van de ge- Directeur Nationaal Ouderenfonds Corina
hele 55+ bevolking als het gaat om ge- Gielbert. (Foto: Annelien Nijland)
slacht, leeftijd, en woonplaats (provin-

Online helpdesk voor ouderen
Het Nationaal Ouderenfonds realiseert zich dat
door de omstandigheden rondom het coronavirus het ‘online zijn’ voor ouderen nu nog belangrijker is. Op afstand kan het contact met
familie, vrienden buren en anderen worden
voortgezet en behouden. Het digitale lesprogramma Welkom Online helpt ouderen die
moeite hebben om mee te komen in de digitale wereld. Ouderen kunnen alleen, samen met
een vrijwilliger of in een groep vaardigheden leren of aanscherpen.

Van alle ouderen in Nederland heeft 10% van
de 65-75-jarigen en 32% van de 75-plussers
nog nooit internet gebruikt (CBS). Daar willen het Nationaal Ouderenfonds, VodafoneZiggo en Samsung verandering in brengen door
ouderen op maat gemaakt online lesmateriaal
aan te bieden.
Het Nationaal Ouderenfonds, VodafoneZiggo
en Samsung vinden elkaar in het leggen van
waardevolle verbindingen tussen mensen. Niet
alle ouderen kunnen technologische ontwikkelingen even makkelijk volgen en de kansen
benutten die internet kan bieden. Het (verder)
ontwikkelen van digitale vaardigheden en het
hebben van toegang tot digitale oplossingen
zorgt ervoor dat ouderen mee kunnen komen
en hun wereld groot blijft.

Omdat ook vrijwilligers niet meer op pad gestuurd kunnen worden is vanaf maandag 16
maart tot en met maandag 6 april een telefonische Helpdesk Welkom Online bereikbaar voor
ouderen met digitale vraagstukken. De helpdesk wordt bemand door vrijwilligers van het
Ouderenfonds en VodafoneZiggo. Er kunnen (Foto: aangeleverd)
vragen worden gesteld zoals: Hoe kan ik videobellen?, Hoe houd ik contact via social media?,
Hoe kan ik spelletjes spelen met anderen? en
ook met vragen als Waar vind ik de laatste informatie over het Coronavirus? De Helpdesk
Welkom Online is op werkdagen te bereiken
van 9.00 uur tot 17.00 uur op 088-344 2000.
Over Welkom Online
De digitale ontwikkelingen volgen elkaar in een
razendsnel tempo op en hoewel dit voor jongeren wellicht moeilijk is voor te stellen, weet of
durft nog lang niet iedereen zijn weg naar de
digitale wereld te vinden.

DIJKSTRA

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

Facetime yoga voor ouderen om te
blijven bewegen ondanks corona
ANBO is gestart met online yogalessen
voor ouderen op Facebook. De meeste ouderen wonen zelfstandig en veel
van hen zijn door het coronavirus aan
huis gekluisterd. Hun wekelijkse activiteit, zoals de kaart- of boekclub, is afgelast en het advies is om sociale contacten te beperken. Maar wat doe je de hele dag als je alleen thuis zit? En beweeg
je wel genoeg? Daarom organiseert ANBO de komende tijd online activiteiten.
Eind vorige week is gestart met ‘Stoelyoga met Monique’.
Liane den Haan, directeur-bestuurder van
ANBO: ,,Vorige week zijn we een speciale telefoonlijn gestart voor ouderen die praktische
vragen hebben over het coronavirus of graag
een praatje willen maken omdat ze veel alleen zijn. We zijn de afgelopen dagen al door
duizenden ouderen gebeld en we horen vaak
dat mensen bijna niet meer naar buiten gaan
en veel binnen zitten. Dat bracht ons op het
idee om online yogalessen aan te bieden op
Facebook. Morgen is de eerste stoel-yoga
met Monique.”
Iedereen kan meedoen
,,Monique doet tijdens de online lessen yoga-oefeningen waarbij je kunt blijven zitten, dus iedereen kan mee doen. We hopen zen op hun tablet of laptop om contact te
dat we ouderen hiermee een beetje afleiding hebben met hun familie en vrienden. Vankunnen bezorgen.”
af nu kunnen ze dus ook op Facebook mee
doen aan onze activiteiten. Naast de yogaDe stoel yogalessen worden elke maandag, lessen komen we deze week ook iedere dag
dinsdag, donderdag en vrijdag om 10 uur live met een lekker, makkelijk receptje.”
op de ANBO Facebook-pagina (@ANBO) uitgezonden. De les wordt iedere dag herhaald; Elke dag bereikbaar
ook op Facebook.
Den Haan: ,,Natuurlijk blijft de ANBO telefoonlijn de komende tijd ook open. We zijn
Veel ouderen actief op social media
zeven dagen per week (dus ook in het weekLiane den Haan: ,,Steeds meer ouderen zijn end) tussen 09:00 en 21:00 uur bereikbaar
digitaal en actief op social media. En door op telefoon 0348 – 46 66 66.”
het coronavirus zijn veel ouderen aangewe- (Foto: aangeleverd)

Nederlanders massaal aan de legpuzzel
,,Nederlanders keren massaal terug naar de oude vertrouwde legpuzzel. De omzet is ten opzichte van vorig jaar vervijfvoudigd”, zegt
Jan Bart Fanoy van Legpuzzels.nl. Een direct gevolg van
het feit dat mensen voor
langere tijd thuis zijn. Voornamelijk twintigers en dertigers hebben de legpuzzel
herontdekt.
In de top 5 van best verkochte legpuzzels staan puzzels
van fabrikant Jumbo, bekend van de puzzels van Jan
van Haasteren – humoristische, getekende zoekplaten
vol met mensen. Deze puzzels bestaan meestal uit 500
tot 1000 stukjes. Ook legpuzzels van meer dan 5000
stukjes vinden gretig aftrek.
(Foto: Renée Wouwenaar)
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Extra zorgpersoneel werven via
een gezamenlijke database
Regio - De verschillende initiatieven die de afgelopen dagen zijn
gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven bundelen hun
krachten en worden via een gezamenlijke database gekoppeld
aan de vraag van zorgorganisaties. Dit meldt Samen voor Betere Zorg in een persbericht. Op
www.extrahandenvoordezorg.nl
kunnen gepensioneerde of andere professionals die niet meer in
de zorg werken zich aanmelden
als ze tijdelijk terug zouden willen keren.
Ook zorg- en welzijnsorganisaties
die door de coronacrisis staan te
springen om extra medewerkers
kunnen hier terecht.
Het platform is een breed samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale
werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven
en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
De afgelopen dagen kwamen er
her en der zo’n 7000 aanmeldingen binnen van ex-zorgmedewerkers die graag zouden willen

COLUMN

Twee
maanden
Er was eens een man die op
zijn werk een black-out kreeg.
In een kortstondig moment
verloor hij vat op het leven.
Hij kon niet adequaat reageren toen een heftruck hem
naderde. En zo werden zijn
bekken verbrijzeld.

Foto aangeleverd door Samen voor Betere Zorg

helpen nu er overuren worden
gemaakt in de zorg. Via de centrale database die geopend is wordt
vraag en aanbod zo goed als mogelijk gematcht.

co dat mensen van buiten de organisatie met zich mee kunnen
brengen.

Eerder vandaag maakte het ministerie van VWS al bekend dat
Een team in de regio zorgt ervoor verpleegkundigen en artsen van
dat mensen terecht komen op de wie de BIG-registratie – minder
plekken waar ze het hardst nodig dan twee jaar – verlopen is, toch
zijn en ze het meest kunnen bete- gewoon aan de slag mogen. Ook
kenen. Hierbij wordt uiteraard ge- wordt de verplichting tot herrelet op opleidingsniveau, ervaring gistratie tot nader order opgemaar ook op het besmettingsrisi- schort.

Dorpskerk Bloemendaal houdt
online diensten en is dagelijks open
Bloemendaal - In deze onzekere
tijden probeert de Dorpskerk van
Bloemendaal (Kerkplein 1) als ankerpunt in het dorp een rol van
betekenis te spelen. Tal van initiatieven zijn genomen om juist nu
ook de kwetsbare dorpsgenoten
bij te staan.

10.30 uur een online viering via
Radio Bloemendaal door ds. Juup
van Werkhoven-Romeijn met een
tekst, poëzie en muziek, ter bemoediging.
Elke zondag is de zondagse
dienst van 10.00 uur online te beluisteren én te bekijken. De online vieringen door de week en op
De Dorpskerk van Bloemendaal zondag zijn te beluisteren en zien
is vanaf nu dagelijks van 12.00 via www.radiobloemendaal.nl.
tot 14.00 uur open, voor een ie- In de dienst zoeken wij naar
der die behoefte heeft aan stilte goed tegengif tegen angst en been bezinning of een kaarsje aan nauwdheid. Er zijn ook ‘belronwil steken.
des’ door de kerkenraad aan geVanaf aanstaande woensdag 25 meenteleden, kaartenacties voor
maart tot Pasen is er elke dag om kwetsbare Bloemendalers.

Foto aangeleverd door Saar aan Huis

Hulp aan kwetsbare
ouderen bij coronacrisis
Regio - “Het zijn moeilijke en onzekere tijden. Ouderen mogen
geen bezoek meer ontvangen,
hun dagopvang is gesloten en
de mantelzorgers raken overbelast. Ziekenhuizen en revalidatiecentra proberen zoveel mogelijk
bedden vrij te maken voor acute zorg door de coronacrisis. Ouderen raken in isolement, zijn in
de war en kunnen niet meer voor
zichzelf zorgen. Nu de thuiszorg
onder druk staat is de aanvullende mantelzorg voor ouderen en
kwetsbare personen extra belangrijk”, acht Saar aan Huis.
Professionele mantelzorg-aanbieders zijn dan ook blij dat de
overheid de maatschappelijke
ondersteuning op de lijst heeft
geplaatst van ‘cruciale beroepsgroepen om de samenleving
draaiende te houden’, die afgelopen weekend is gepubliceerd.

“Want mensen met dementie raPredikant Ad van Nieuwpoort (foto: ken juist nu extra snel van streek”,
stelt Saar aan Huis. “Zij zijn geMartje van der Heijden)
wend aan vaste contacten die
dichtbij staan, zoals familie en
Meer informatie via:
hun dierbaren. Door de coronawww.kerkpleinbloemendaal.nl.
maatregelen wordt dit nu beperkt. Daarbij komt dat ouderen
met zieke kinderen of kleinkinderen nu geen bezoek meer mogen
ontvangen. Daar hebben veel ouderen het erg moeilijk mee.”

Europese concertzalen presenteren
gratis concertstreams op Facebook

Door de inzet van Saars kunnen
thuiszorg en ziekenhuizen zich
geheel richten op hun meest essentiële taken en worden nietmedische zaken uit handen genomen.
Voor meer informatie:
www.saaraanhuis.nl.

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

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

De deelnemende concertzalen zijn onder anderen Het Concertgebouw in Amsterdam,
l’Auditori in Barcelona, Barbican Center in London en de Elbphilharmonie in Hamburg. De
concerten zijn elke avond 20:00
uur te zien op alle Facebookpagina’s van de deelnemende zalen en vormen zo een muzikale
reis door Europa.

Telefoon:

Het initiatief komt voort uit de European Concert Hall Organisation
(ECHO) waar Het Concertgebouw
Amsterdam lid van is.

Deelnemende concertzalen
• Auditori, Barcelona www.facebook.com/auditoribarcelona/
• Het Concertgebouw, Amsterdam
www.facebook.com/concertgebouw/

Bijna negentig procent van de
mensen boven de tachtig woont
nog zelfstandig thuis en kan alle hulp goed gebruiken. Een van
de organisaties voor mantelzorg
is Saar aan Huis met een landelijk dekkend netwerk van ruim 40
vestigingen. De mantelzorgverleners van deze organisatie worden Saars genoemd. Zij doen al
het mogelijke om ouderen op
een professionele manier hulp te
bieden.

GRATIS KABAAL

Regio - Veertien Europese klassieke concertzalen trekken samen op voor een unieke digitale
programmering ten tijde van de
coronacrisis: samen streamen ze
elke avond een ander concert uit
hun archief.

Programma:
• Woensdag 25 maart - muziek
van Vivancos, Takemitsu en Mozart vanuit de Sagrada Familia
(names L’Auditori Barcelona)
• Donderdag 26 maart - muziek
van Arvo Pärt door Talinn Chamber Orchestra en Estonian Chamber Choir vanuit de Elbphilharmonie in Hamburg
• Vrijdag 27 maart - Petrushka
van Stravinsky door Gulbenkian
Orchestra vanuit Gulbelkian
Foundation in Lissabon

Zo is aanvullende of vervangende mantelzorg voor ouderen in
deze moeilijke tijden is daarom
van vitaal belang. Professionele mantelzorgers die helpen met
persoonlijke verzorging, het doen
van boodschappen, individuele
dagbesteding, licht huishoudelijk werk en het voorbereiden van
warme maaltijden is voor sommigen van levensbelang. Ook met
dagelijks (telefonisch) contact of
het doen van een extra wasje helpen zij ouderen.
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Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder

Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

Mariss Jansons van het Symphonieorkest van de Bayerischer Rundfunk
(fotograaf: Eduardus Lee).

•

Town Hall Symphony Hall Birmingham www.facebook.com/
townhallsymphonyhall/
• Elbphilharmonie, Hamburg
www.facebook.com/elbphilharmonie.hamburgEN/
• Konserthuset,
Stockholm
www.facebook.com/KonserthusetStockholm/
• Müpa, Bupdapest www.facebook.com/MupaBudapest/
• Konzerthaus, Dortmund www.
facebook.com/Konzerthaus.Dortmund/
• Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon https://www.facebook.com/CalousteGulbenkianFoundation/

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet:
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

•

Casa da Musica, Porto https://
www.facebook.com/casadamusica/
• Megaron, The Athens Concert
Hall https://www.facebook.com/
megaron.gr/
• Barbican Centre, London
www.facebook.com/BarbicanCentre/
• Wiener Konzerthaus www.
facebook.com/konzerthaus/
• Kölner Philharmonie www.
facebook.com/KoelnerPhilharmonie/
Meer informatie over European
Concert Hall Organisation:
www.concerthallorganisation.eu.

-

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

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

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

Collega’s grepen razendsnel
in en zorgden dat de man
aan het noodlot ontsnapte.
De ambulancebroeders zagen dat hij nog bij kennis was
– de opgeroepen traumahelikopter kon gelukkig zonder passagier terugkeren. Alles leek mee te vallen. Na de
operatie een week of twee revalideren en dan weer aan het
leven deelnemen. De ziekenhuisopname werd echter veel
langer dan twee weken. Er
ging van alles mis, goed mis.
Het noodlot was dan wel eerder succesvol afgewend maar
sloeg hard terug doordat allerlei medische complicaties
optraden. Deze man mocht
zich helaas van kinds af aan
rekenen tot de risicogroep en
moest daarom om het hardst
vechten voor zijn leven.
Het gewone ziekenhuisbed
werd een langdurige plek op
de Intensive Care waar familieleden telkens om de beurt
even naast zijn bed konden
zitten. Tussen vrees en hoop
vonden zij een manier om de
in slaap gehouden man moed
te geven zonder dat zij het
zelf wisten. Ze kwamen elke
dag. Elke dag lazen de IC-medewerkers de bezorgdheid in
hun ogen. Maar ze gaven niet
op en legden hun hand op
die van hem. Praatten wat. Ze
bleven kalm en legden het lot
in de handen van de artsen en
verpleging. Zij, op hun beurt,
putten onbewust kracht en
hoop uit de kleine – op het
oog - doodnormale handelingen van het bezoek aan zijn
bed.
Uiteindelijk zette de genezing in. Langzaam kwam zijn
leven weer op gang. Maar hij
moest er heel veel voor doen
en nog veel meer voor laten.
Twee weken werden ruim
twee maanden. En nog veel
langer want complicaties laten zich niet zo makkelijk opruimen. Na twee jaar was de
man weer helemaal fit en kon
volop deelnemen aan het leven. Hij was weer vrij.
Op 23 maart 2020 werd ons
verteld dat we ruim twee
maanden niet aan het normale leven kunnen meedoen.
Veel mensen worden ongemeen hard getroffen. Ze vechten misschien wel voor hun
leven. Of voor hun zaak. Hun
broodwinning. Anderen zijn
boos en richten hun pijlen op
mensen die dingen verkeerd
aanpakken, moedwillig of
onbewust. Zijn verdrietig en
voelen zich onmachtig met
deze totaal onbekende situatie. Het leven wat het was kan
niet meer doorgaan. Feestjes, festivals. Met elkaar eropuit gaan. Ongedwongen winkelen. Voetbal. Museumbezoek, naar een band. Je vrienden een kus kunnen geven. Je
gezond voelen, je vrij voelen.
Het kan niet meer, de komende ruim twee maanden.
De hand op ons hart, het
praatje door de telefoon.
Kalmte bewaren. Vertrouwen
hebben in mensen die zorgen
en zij die werken voor ons leven. Deze - op het oog - doodnormale handelingen zetten
genezing in.
Joke van der Zee
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Oud-Ajacied Jordi Schell
nieuwe trainer VEW
Heemstede - Oud-Ajacied en
voormalig
jeugdinternational
Jordi Schell wordt komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van
voetbalclub VEW uit Heemstede.
Met Schell haalt VEW een brok
aan voetbalervaring binnen.

Coronavirus: onderstaande activiteiten zijn afgelast!
T/m 27 maart

In 2014 zette Schell zijn eerste
stappen als jeugdtrainer bij verschillende verenigingen.

Tentoonstelling over Joodse schilder Felix Nussbaum.
Kloostergangen van het stadhuis, Grote Markt 2 in Haarlem.
Tot nader order uitgesteld.

Vorig seizoen combineerde hij
dat met het assistentschap bij
eerste elftallen. Bij VEW maakt hij
zijn debuut als zelfstandig coach
van een standaard team.

Hij speelde jaren in de jeugd van
Ajax en later ook nog drie jaar in
Jong Ajax. Als jeugdinternational Schell volgt bij VEW Jerry Verkwam hij uit voor Oranje onder schoor op die aangaf toe te zijn
15 tot en met Oranje onder 19.
aan een nieuwe uitdaging.

Foto uit video

Juf Rozemarijn
lost muziekles
ludiek op
Heemstede - Juf Rozemarijn Timmer las in de Heemsteder de oproep om initiatieven te delen die
zijn ontstaan door de maatregelen rondom het coronavirus.

Jordi Schell, geflankeerd door voorzitter Ronald Siezenga (links) en penningmeester Rob de Graaf (foto aangeleverd door VEW).

Ze vertelt: “Afgelopen maandag
realiseerde ik me dat ik mijn lieve
leerlingen een tijdje niet ga zien,
ik ben werkzaam als muziek-, en
dansdocent. Dat heb ik creatief
opgelost… zo maakten we samen iets moois en hopen we eenieder een hart onder de riem te
steken.”
Zie deze link van: https://youtu.
be/XE7m0BPQWlU.

Extra vragen CDA aan provincie
economische gevolgen coronavirus
Regio - Het CDA heeft schrifte- hebben naar aanleiding van de
lijke vragen gesteld aan het pro- forse steunmaatregelen van het
vinciebestuur waarin ze Gede- kabinet aangegeven met een
puteerde Staten oproept om pakket aanvullende maatregesnel helderheid te geven over len voor de eigen provincie te
haar beleid rondom de econo- komen.
mische gevolgen van het coronavirus.
In deze maatregelen worden bijvoorbeeld betalingstermijnen
Verschillende andere provincies verkort of aflossingen voor MKB-

2
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Verticaal 1. langstaartig reptiel; 2. maanstand (afk.); 3. geesteszieke; 4. bontsoort; 5. platenspeler; 6. familietwist; 7. oude
naam voor Sri Lanka; 8. wandelplaats; 9. Duitse televisiezender; 10. bedrijfseconoom (afk.); 11. oosterse snack; 16. windrichting (afk.); 18. bloeiwijze; 20. binnenvaarschip; 21. waterkering; 23. wildebeest; 25. oud paard; 26. kraaiachtige vogel;
27. groene edelsteen; 29. rommel (troep); 32. aanhanger van
de kritisch vrije gedachte; 34. alstublieft (afk.); 36. neusbril; 37.
kerkelijke straf; 39. baldadige jongen; 40. sterk smakend; 42.
klein muziekensemble; 43. opbrengst van geld; 45. gewicht;
46. voormalig Chinees leider; 51. familielid; 53. ernstig; 54.
schelpdier (mv.); 55. schor; 56. kledingstuk; 57. bladader; 59.
schoollokaal; 60. Italiaans laagjesgerecht; 62. deel van de
week; 63. iemand zonder moed; 66. grappenmaker; 67. god
van de zee; 69. Sociaal Economische Raad (afk.); 71. waadvogel; 73. gewicht; 74. plaats of regio; 75. grappig en plezant;
78. Russisch ruimtestation; 80. Chinese vermicelli; 82. Rivier
in Italië; 85. militaire rang (afk.).

10.000
stappenwandeling,
vanaf zwembad Groenendaal,
Sportparklaan 16, Heemstede.
Voorjaars shanty door shantykoor VOC in De Oude Waterwolf, Kromme Spieringweg
436, in Vijfhuizen.
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Jom Hasjoa Herdenking bij het
Joods monument op de Vrijheidsdreef in Heemstede.

T/m 1 juni

Familietentoonstelling Dinomakers in Teylers Museum.
Spaarne 16, Haarlem. T/m 6
april is museum gesloten. Meer
info: www.teylersmuseum.nl.

31 maart

ReumaNederland
landelijke
collecteweek tot nader order
uitgesteld.
Alle voorstellingen afgelast of
tot nader order uitgesteld in
de Toneel- en Filmschuur, Lange Begijnestraat 9 in Haarlem.
Zie www.toneelschuur.nl.
Alle voorstellingen Podia
Heemstede in de Luifel en De
Oude Kerk, afgelast of tot nader order uitgesteld. Zie www.
podiaheemstede.nl.
Alle voorstellingen in Het Patronaat Haarlem zijn afgelast of
tot nader order uitgesteld. Zie
www.patronaat.nl/concerten.
Stadsschouwburg en Phiharmonie Haarlem last alle voorstellingen t/m 5 april af. Zie ook
www.theater-haarlem.nl.
Alle activiteiten WIJ Heemstede zijn opgeschort of tot nader
order uitgesteld. Zie ook www.
wijheemstede.nl.
IVN Zuid-Kennemerland alle

Dit meldt het bestuur Stichting
Joods Monument Heemstede.
De herdenking was gepland op
de ingaande avond van Jom
Hasjoa te weten maandagavond

6

7

Lezing over de euthanasiewens
bij mensen met psychisch lijden en/of dementie. Oosterkerk, Zomerkade 165, Haarlem.

T/m 26 april

Expositie 65 jaar Haarlemse
Bloemenmeisjes.
Museum
Haarlem, Groot Heiligland,
Haarlem. Museum t/m 6 april
gesloten. Zie www.museumhaarlem.nl.

Wat (vooralsnog)
wel doorgaat:
Online Bibliotheek met ebooks en de luisterboeken. Zie: www.onlinebibliotheek.nl.
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20 april van 20:00 uur tot 21:00
uur.
Er wordt gezorgd dat er op Jom
Hasjoa een kaars brandt op het
monument.
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20 april

T/m 6 april

13
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Heemstede - De jaarlijkse Jom
Hasjoa Herdenking bij het Joods
monument op de Vrijheidsdreef
in Heemstede gaat dit jaar niet
door vanwege de coronacrisis.
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28

Magic

excursies. Meer info op www.
ivnzuidkennemerland.nl.

Jom Hasjoa Herdenking gaat niet door

12

Vijftig Pluswijzer nr. 1

Horizontaal 1. opbergsysteem; 7. bedreven en bekwaam; 12.
bloeimaand; 13. Nederlandse prinses; 14. vlaktemaat; 15.
Japans bordspel; 17. Koninklijke Nederlandse Automobielclub
(afk.); 19. Engelse lengtemaat; 21. lidwoord; 22. akelig; 24.
insect; 27. marmelade; 28. kussenvulling; 30. honkbalterm;
31. eveneens; 32. nevelige massa (smog); 33. familielid; 35.
Europees land; 37. slaapplaats; 38. winterse neerslag; 41.
haarkrul; 42. fototoestel; 44. rivier in Spanje; 46. eensporig
geluid; 47. metaal; 48. letterkeer; 49. honderdste deel van de
euro; 50. doffe klap; 52. cafébediende; 54. naar boven gericht;
56. heidemeertje; 58. goddelijke uitspraak; 61. rivier in Utrecht;
62. soort stoel; 64. bitter lichaamsvocht; 65. zeer spoedig; 67.
vurig strijdpaard; 68. mensensoort; 70. hoofd of kop (Barg.);
72. handbagage; 73. huisschoen; 76. bladgroente; 77. erbium
(scheik. afk.); 78. deel van gelaat; 79. sierheester (struik); 81.
gewicht (afk.); 82. dun metalen staafje; 83. onze planeet; 84.
nachtroofvogel; 86. niet nauwkeurig (onnet); 87. soort papegaai.

29 maart

Tentoonstelling

Gezien de actualiteit hoopt het
CDA zo snel mogelijk antwoord
te ontvangen, in plaatst van de
gebruikelijke termijn van 30 dagen.

KRUISWOORDPUZZEL
KRUISWOORDPUZZEL

Concert Kon. Mannenkoor
Zang en Vriendschap in de
Wilhelminakerk, waarbij Misa Criolla en Misa Tango zouden worden uitgevoerd, is uitgesteld. Het concert wordt verplaats naar 3 oktober, zelfde
tijd, ook weer in de Wilhelminakerk. Gekochte kaarten blijven geldig. Bezitters van kaarten die niet in de gelegenheid
zijn om op 3 oktober te komen
kunnen hun geld terug krijgen.
Zij worden verzocht zich te
melden via mailto:secretariaat
@zangenvriendschap.nl.
Voorjaars Kinderkledingbeurs
in de Jacobaschool.

T/m 17 mei

leningen uitgesteld. Het CDA wil
graag weten of GS in Noord-Holland soortgelijke maatregelen
overweegt.

1

28 maart

ments in de Formule 1 in Zandvoort, tot nader order afgelast. Tevens museum dicht t/m
5 april. Zandvoorts Museum,
Swaluëstraat 1, Zandvoort. Zie
ook www.zandvoortsmuseum.
nl.
Alle vestigingen Bibliotheek
Zuid-Kennemerland gesloten
en activiteiten t/m 5 april afgelast. Verhalentafel tot nader
order uitgesteld. Zie voor info
www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.
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informatie van de gemeente Heemstede, 25 maart 2020

Heemstede

Gewijzigde openingstijden
publieksbalie en gemeentehuis

Gemeentehuis alleen
open in ochtend.
Wij werken op
afspraak
Blijf thuis, maar
moet je naar buiten?
Hou dan 1,5 meter
afstand van elkaar!

De loketten en balies van de gemeente zijn open, maar u kunt hier alleen nog op afspraak terecht.
Wij verzoeken u alleen in noodzakelijke gevallen het gemeentehuis te bezoeken.
Neem telefonisch contact op via 14 023 of gebruik het contactformulier op www.heemstede.nl.
Wij vragen uw begrip hiervoor. Let op:
• De loketten en balies zijn geopend van 8.30 tot 12.00 uur.
•
kunt alleen op afspraak langsko en deze aakt u telefonisch via 1 023
of via www heemstede.nl > afspraak maken
• anaf 12 uur is het ge eentehuis gesloten.
• Telefonisch bereikbaar via 14 023 van 8.30 tot 17.00 uur, vrijdag tot 16.00 uur
•
kunt alleen et uw pin contactloos betalen. Contant geld wordt niet geaccepteerd.

Noodopvang voor kinderen van
ouders met ‘vitale beroepen’
Nu de scholen en kinderopvang tijdelijk dicht zijn, is er in Heemstede voor sommige kinderen een
noodoplossing. oor kinderen waarvan ouders een vitaal beroep hebben bijvoorbeeld in de zorg,
politie, openbaar vervoer en brandweer) is noodopvang beschikbaar zodat zij kunnen blijven werken.
Deze opvang is zonder extra kosten. Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl/corona

Vragen en
antwoorden
over corona in
Heemstede
Gemeentelijke informatie over
de coronacrisis vindt u op
www.heemstede.nl/corona.
Omdat de ontwikkelingen soms snel
gaan, is het niet mogelijk actueel te zijn
in HeemstedeNieuws.
Op de gemeentelijke site staat onder
andere informatie over:
Ik werk in de zorg: is er noodopvang
voor mijn kinderen? Wat betekenen alle
maatregelen voor mij als ondernemer?
vindt hier ook een lijst van veel
gestelde vragen met antwoorden.
We werken de informatie dagelijks
bij op basis van de ontwikkelingen.

Adresgegevens
Raadhuis:
Raadhuisplein 1,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

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

er
kzaamheden?

.heemstede.nl/
weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de

weg

Hulp nodig of hulp bieden?
Wilt u in Heemstede of in uw wijk iets betekenen voor een ander? Maar weet u nog niet
precies voor wie? Ga dan naar www.heemstede.wehelpen.nl of de facebookgroep Corona
Hulp Heemstede. Wij Heemstede kan actief bemiddelen. Hebt u praktische hulp nodig?
Mail dan naar heemstede@wehelpen.nl .

Markt
Valkenburgerlaan gaat
woensdag niet door!
Tot nader bericht vervalt de weekmarkt in
Heemstede. Dit naar aanleiding van de nieuwe
aangescherpte noodmaatregelen die het
kabinet op 23 maart bekend heeft gemaakt om
het coronavirus onder controle te krijgen.

Verwijdering
gemeentelijke boom
bij W. Denijslaan 2
•

. Denijslaan, ter hoogte van 2 1 iep,
Ø 80-90 cm. (wortelschade aan particulier
eigendom, herplant op locatie of in directe
omgeving volgt in najaar 2020-voorjaar 2021)

Direct-belanghebbenden kunnen
tot en met 8 april 2020 reageren via
gemeente@heemstede.nl of telefonisch
via (023) 548 57 76. Deze publicatie is een
aankondiging van feitelijk handelen, waarop
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Bent u iets verloren in
Heemstede of omgeving?
oor 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

Evenementenbeleid
Heemstede 2020
Op 10 maart 2020 hebben de burgemeester
en het college, ieder voor zover bevoegd,
het Evenementenbeleid Heemstede
2020 vastgesteld. Dit beleid treedt op
1 april 2020 in werking. Lees de volledige
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad
via www,officielebekendmakingen.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Bachlaan 10, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
565051, ontvangen 11 maart 2020
• Brabantlaan 26, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 562093, ontvangen 7 maart
2020
• Brabantlaan 30, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 562082, ontvangen 7 maart
2020
• Brabantlaan 36, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 562004, ontvangen 6 maart
2020
• Cloosterweg 21, het uitbreiden van
het woonhuis, wabonummer 564805,
ontvangen 11 maart 2020
• Reigerlaan 21, het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. verhuur van het
woonhuis via Airbnb, wabonummer 562050,
ontvangen 7 maart 2020

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Dr. J.R. Thorbeckelaan 123, het plaatsen van
een dakkapel op het achtergeveldakvlak,
wabonummer 548667, verzonden 19 maart
2020
• Lorentzlaan 32, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 548926, verzonden 17 maart
2020
• Raadhuisstraat 89-89A, het uitbreiden van
de bovenwoning en bouwen bedrijfsruimte
op de begane grond achter de winkel,
wabonummer 535794, verzonden 17 maart
2020
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’.

Geweigerde omgevingsvergunningen
• Dr. J.R. Thorbeckelaan 123, het plaatsen
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 548667, verzonden 19 maart
2020
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 Rozenburg 9, het uitbreiden
van het woonhuis/interne verbouwing,
het plaatsen van een dakkapel op het
zijgeveldakvlak en plaatsen terras op
uitbouw, wabonummer 531969, ontvangen
20 januari 2020
• Reigerlaan 21, het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. verhuur van het
woonhuis via Airbnb, wabonummer 562050,
ontvangen 7 maart 2020

In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.
Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
• Laan van Rozenburg 9, het uitbreiden
van het woonhuis/interne verbouwing,
het plaatsen van een dakkapel op het
zijgeveldakvlak en plaatsen terras op
uitbouw, wabonummer 531969, ontvangen
20 januari 2020
• Reigerlaan 21, het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. verhuur van het
woonhuis via Airbnb, wabonummer 562050,
ontvangen 7 maart 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

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’.

Zandvoorts Museum buiten en online beschikbaar Een mooi boeket voor alle
Zandvoort - Een museum zonder
bezoekers. Dat gaat in tegen alles
waar een museum voor staat. Het
Zanvoorts Museum gaat daarom
iedere dag online mooie kunst en
historie laten zien.
Van de Historische Grand Prix, de
Formule 1 tentoonstelling tot het
rijk cultuurhistorische verleden
van Zandvoort. Bijvoorbeeld dagelijks op de socialemediakanalen van het Zandvoorts Museum over de vissersvrouwen, de
dorpsomroeper en het Kindertehuis met iedere dag een pronkstuk.

medewerkers van SEIN

Buitententoonstelling
Magic Moments - Formule 1
Op de Boulevard de Favauge
gaat de buitententoonstelling
gewoon door met fotowerk over
de Magic Moments - Formule 1
in Zandvoort. De foto’s zijn gemaakt door Aad van Koningshoven.Deze tentoonstelling is mogelijk gemaakt door de vrienden
van de Harc, de Historische Auto
Ren Club.

Cruquius - Op maandag 23 maart 2020 zijn 1200 bosjes bloemen aangekomen bij SEIN, mede mogelijk gemaakt door De
Ridder bloemen- en bloembollenkwekerij. Hiermee worden de
hardwerkende medewerkers bedankt voor hun onmisbare inzet
in deze tijden.
In ons land gelden allerlei maatregelen vanwege het coronavirus
en ligt het openbare leven vrijwel stil. Maar het werk in de zorg
gaat op volle toeren door, zo ook bij SEIN.

Buitenbeeldroute
Een goede wandeling maken is
gezond. Daarbij kunt u ook genieten van de 28 buitenbeelden
Wist u dat de museumcollectie van bekende kunstenaars. Deze
ook online te vinden is? Met fo- prachtige beelden staan als het
towerk van de Familie Bakels en ware in een openluchtmuseum
duizenden andere mooie beel- door heel Zandvoort.
den van Zandvoort. Dit is onli1973: Ronnie Peterson in zijn Lotus Ford gaat door de Gerlach bocht
ne toegankelijk via: www.zand- Meer informatie op:
(foto: Aad Design.nl).
voortsmuseum.nl/collectie
www.zandvoortsmuseum.nl.

Bevrijdingspop 2020 gaat niet door
Haarlem - Op maandagavond 23
maart is door minister-president
Rutte uitgesproken dat, als gevolg van het besmettingsgevaar
van het coronavirus, alle muziekfestivals tot 1 juni geen doorgang
mogen vinden.
Dat betekent dat alle voorberei-

dingen van Bevrijdingspop 2020
met onmiddellijke ingang worden stopgezet.

Het bestuur van Bevrijdingspop
2020 heeft uiterraard begrip voor
deze beslissing en is natuurlijk teleurgesteld, ook omdat dit jaar
Dat geldt ook voor het Herden- veel extra activiteiten georganikingsconcert op 4 mei en de Vrij- seerd zouden worden vanwege
heidsweek, die voorafgaande aan het feit dat Nederland 75 jaar gehet festival plaats zouden vinden. leden werd bevrijd.

Kennemerhart staat
klaar voor uw vragen
Heemstede - Kennemerhart
staat klaar voor haar cliënten, verwanten, bezoekers en andere externe betrokkenen voor vragen.
Zij kunnen hun vragen stellen via:
e-mail: corona-extern@kennemerhart.nl of via telefoonnum-

mer: 088 04 04 104 .
Kennemerhart is via het externe
e-mailadres en telefoon bereikbaar van maandag t/m vrijdag
tussen 08:30 uur en 17:00 uur.
Ook kunt u kijken op
www.kennemerhart.nl/corona.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Bij SEIN in Cruquius en Heemstede wonen zo´n 350 cliënten die
dag en nacht zorg nodig hebben vanwege hun epilepsie en andere beperkingen.
De maatregelen rondom het coronavirus hebben een enorme
invloed op het dagelijks leven, zeker ook dat van de cliënten.
Maar ook in deze tijden proberen de medewerkers de cliënten
weer een mooie dag te bezorgen en dat verdient een bloemetje.
Bij SEIN gelden op dit moment ook maatregelen vanwege het
coronavirus. Voor de veiligheid van de cliënten zijn de terreinen
besloten en zijn alleen vaste bezoekers beperkt welkom.

