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Zorgen over watergebruik
datacenters

Meermond zegt het met
bloemen

Zegening Portugese kurkeik door pater Tristan Perez. Foto: aangeleverd door OLV Hemelvaartkerk.
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Guus Boers laat regelmatig
het Molentje van
Groenendaal draaien

Zegening Portugese kurkeik door pater Tristan Perez
Dreef, is tevens een aanwinst voor
onze groene gemeente Heemstede.
Vervanging was noodzakelijk
geworden, nadat onlangs de jarenoude esdoorn wegens ziekte moest
worden gerooid. De gemeente had de
parochie tot het planten van een
nieuwe boom verplicht, die bovendien op een zg. ‘gezichtsbepalende
plek’ diende te worden neergezet. Dit
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Heemstede - Op Palmzondag 28
maart was het zover: de nieuwe
Quercus Suber (kurkeik), afkomstig uit
Portugal, werd gezegend door pater
Tristan Perez, onder het toeziend oog
van enkele parochianen van de OLV
Hemelvaartkerk aan het Valkenburgerplein. De aanplant van deze prachtige
boom, op het parkeerterrein gelegen
aan het begin van de Heemsteedse

31 maart 2021

alles moest voor 31 maart gebeuren.
De parochie is blij en dankbaar te
kunnen melden dat ze daarin is
geslaagd, dankzij de hulp van enkele
gulle en deskundige parochianen. Een
van de teamleden kende iemand die
de tijd wilde nemen om met een minigraver een groot gat te graven en het
puin af te voeren. Nieuwe grond, de
nodige zakken compost, een grond-

boor, spades en een steekwagen van
een overbuur, deden, uiteraard
gestuurd door kundige handen, de
rest. Als laatste werden aan beide
zijden van de wortels nog twee pijpjes
ingelaten waardoorheen de boom
voldoende water kan worden toegediend. En wat is mooier dan zo’n
nieuwe boom te laten groeien onder
de zegen van de Allerhoogste?
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Word krantenbezorger: een
gezonde baan in
de buitenlucht
Heemstede – Een gezonde
baan, dat kunnen we wel stellen
als je kranten bezorgt. Tijdens
het rondbrengen werk je aan je
conditie en tegelijkertijd geniet
je van het buiten zijn. Natuurlijk:
het Hollandse weer werkt ook
wel eens tegen. Wie de Heemsteder bezorgt kan een bui trouwens gerust afwachten want
deze krant mag je (uiteraard wel
op woensdag en eventueel op
donderdagmorgen) in je eigen
gekozen tijd bezorgen.
Wil jij een lekker bijbaantje waarin je fluitend en dus gezond in
de buitenlucht je geld verdient?
Neem dan contact op met Verspreidnet die de bezorging van
de Heemsteder organiseert. Er
zijn nu twee wijken ‘open’. Dat
wil zeggen: er worden bezorgers
gevraagd voor de buurt Huizingalaan - Lorentzlaan en voor de
wijk Ringvaartlaan - Floresstraat.
Word bezorger van de goed
gewaardeerde Heemsteder!
Bel 0251-674433 of mail naar:
info@verspreidnet.nl.

Doe mee met onze
lentefotowedtrijd!

2E PAASDAG

OPEN!
VAN 10.00 - 17.00 UUR
(OP AFSPRAAK)

Kwaliteitsslagerij

Kijk voor de aanbiedingen
op pagina 5

GEEN KRANT? 0251-674433
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Na veel omzwervingen weer thuis KORT
Zandvoort - Begin maart had onze
dierenambulance wel een heel bijzondere rit. Door het uitlezen van de
chip hebben ze een kat weer thuis
kunnen brengen nadat deze al 5 jaar
vermist was! Ook de buurtbewoners
waar ze de kat, met de naam Romeo,
opgehaald hebben waren stomverbaasd dat hun ‘zwervertje’ gewoon
een huis bleek te hebben.

Helaas is dit verhaal niet uniek; het
komt vaker voor dat mensen een
‘zielige kat’ gaan voeren en in huis
opnemen. Dit terwijl het dier gewoon een huis heeft. De eerste eigenaar blijft vaak tijdenlang zoeken en
het verdwijnen van de kat zorgt voor
veel verdriet in het gezin. Ga er dus
nooit zomaar van uit dat een kat
geen baas heeft. Zet in ieder geval
een foto van de kat in een buurtapp
als dit mogelijk is. Ook kun je bij een
dierenarts langsgaan om te laten
checken of het dier gechipt is. Dit
kan ook worden gedaan door de

HVHB maakt nominaties
Erfgoedprijs 2021 bekend

Red. Foto’s: aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland.

Dierenambulance Noord-Holland
Zuid. Mocht de gevonden kat niet
voorzien zijn van een identificatiechip, dan kan het dier naar onze
opvang worden gebracht waar de

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

eigenaar twee weken de tijd heeft
om zijn verloren dier op te halen. Na
die tijd kan de kat voor de opvang
herplaatst worden, eventueel bij de
vinder.
‘Zwervers’ worden vaak met de beste
bedoelingen gevoerd en binnengehaald door betrokken mensen die
zich niet bewust zijn van het verdriet
bij het gezin waar de kat thuishoort.
Ga dus alsjeblieft eerst op zoek naar
een eventuele eigenaar voordat je
een zwerfkat een nieuw thuis biedt.

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
Oplage: 14.300
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
heemsteder.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.HEEMSTEDER.NL

Prins Bernhard
Cultuurfonds NH
steunt 64 projecten
Heemstede/Regio - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland
heeft in het eerste kwartaal van 2021
aan 64 cultuur- en natuurprojecten
een financiële bijdrage toegezegd.
Het gaat om een bedrag van in totaal
ruim €228.000. Het is elk kwartaal
mogelijk om een aanvraag in te
dienen. De criteria waaraan een
aanvraag moet voldoen, zijn te
vinden op de website: www.cultuurfonds.nl/provinciale-afdelingen/
noord-holland.
Juist in deze moeilijke tijden roept
het Cultuurfonds stichtingen en
verenigingen op om een aanvraag in
te dienen.

Annabel.

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

Inspirerende
BoekMeetings bij leesclub

ONBEKEND HEEMSTEDE

Haarlem - Leest u graag en wilt
u eens zien of een leesclub iets
voor u is? Ook in deze tijd is dat
mogelijk, weliswaar in een
andere vorm. Daarom organiseert de landelijke leescluborganisatie Senia in april een reeks
inspirerende online BoekMeetings. Op het programma staan
onder andere Lente (Ali Smit),
Hersenbeest (Marjon Slob),
Verhaal van een leven (Konstantin Paustovski) en De melancholie van het verzet (Lâslzo
Krasznahorkai). Ga in gesprek
met andere boekenliefhebbers,
ontdek, verdiep en verwonder u!
De eerste BoekMeeting is op 12
april. De Boekmeetings worden
geleid door ervaren boekenhosts met uiteenlopende achtergronden. Voorkennis is niet nodig, iedereen kan meedoen.
Meer informatie en data op
www.senia.nl/pages/Senia/Leesclubs-online/Boek-meetings.

Kerklaan toen en nu (8)
Door Harry Opheikens
Kerklaan 25/25a is een bedrijfspand met daarboven een
woning. Het pand heeft nog niet
zo’n lange geschiedenis. In de
vorige editie over de Kerklaan is
al vermeld dat Jac. Gleijsteen het pand liet bouwen in
1968, waar een bouwtekening van is. Hier staat
Kerklaan 25 op vermeld. Het kadaster vermeld echter
1974, maar ook 1977 als bouwjaar. In 1966 adverteerde
Gleijsteen nog in het adresboek van Haarlem met een
adres in Haarlem.
In het adresboek van Haarlem van 1969 zit Gleijsteen
dan op Kerklaan 23 met zijn ‘metsel- en tegelzetbedrijf’.
Het adresboek van Heemstede van 1972 vermeldt de
firma Gleijsteen op de nummers 23 en 23a.
De toen-foto komt uit de verzameling van Pieter van
Houten en is van 1988, toen het ‘Keukencentrum
Heemstede’ er zat, in 1982 zat het bedrijf nog op de
Cloosterweg. Onder de noemer ‘Keukencentrum
Heemstede” is nauwelijks iets terug te vinden. Op de
foto van 1988 hangt op het raam een aankondiging dat
ze gaan verhuizen.
Wat wel bijzonder is, is het feit dat in het stratenboek
van Heemstede van 1993 Kerklaan 25 helemaal niet
genoemd wordt, nummer 21 en dan volgt 27a.
Vanaf de jaren 2000 zijn de volgende firma’s via Google
terug te vinden: Compaan van Zijl (Benzine en Olie Groothandel.), Ello 3 BV (zakelijke dienstverlening). Op
de website van de Gemeente Heemstede bij ‘bouwtekeningen’, wordt een bouwtekening uit 2006 vermeld

Heemstede - De Historische
Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB) reikt in juni voor
de zesde keer haar Erfgoedprijs
uit. Deze is in 2015 ingesteld om
initiatieven op het gebied van
cultureel erfgoed in Heemstede
en Bennebroek te belonen. Denk
aan behoud, versterking, restauratie of het weer zichtbaar maken van monumenten of aan
publicaties als boeken of een
website. De jury heeft uit 21
ingediende kandidaten via een
shortlist van zeven uiteindelijk
drie nominaties voor de Erfgoedprijs 2021 bepaald:
• gemeente eemstede en tic
ting Molens Zuid-Kennemerland
voor de restauratie van het
Heemsteedse molentje;
• tic ting pilepsie nstellingen
Nederland en architectenbureau
StudioWA! uitAmersfoort voor
de inpandige restauratie van het
Herenhuis van Meer en Bosch;
• tic ting uis te anpad voor
herplant van de lindebomen op
het voorplein in combinatie met
het 50-jarig jubileum van Fred
van der Hengst als tuinbaas van
de buitenplaats. Op 10 juni aanstaande maakt Wim de Wagt, voorzitter van de jury, tijdens de Voorjaarsbijeenkomst van de HVHB
bekend wie van deze drie nominaties de Erfgoedprijs 2021 krijgt.
Deze winnaar ontvangt een speciale trofee, ontworpen door de
Heemsteedse kunstenaar Rosita
van Wingerden. Voor de andere
twee is er een oorkonde.

voor zonwering op Kerklaan 25 voor de winkel ‘Keijzer
Sosze’ (o.a. kleding). In 2010 staat er in de Heemsteder
van 24 maart 2010 een artikel over deze firma. Hierna
volgen ‘Landmeier Tweewielers’ (vanaf 2012) en Aiyara
Wellness & Aroma (vanaf november 2016 tot heden)
De nu-foto van Harry Opheikens is van 28 maart 2021.
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van
de Kerklaan hebben, dan kunt u terecht via
webmaster@hvhb.nl (H. Opheikens). Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).

Wij zijn op zoek naar algemene

BEZORGERS/STERS
Voor meer informatie:
Tel. 0251-674433
info@verspreidnet.nl
www.verspreidnet.nl
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WEETJES UIT DE GEMEENTERAAD
Door Eric van Westerloo
Jaarcijfers Meerlanden
Het CDA mistte cijfers in het jaarverslag van de
Meerlanden. Cijfers als wat levert het papier en
plastic op voor Heemstede, wat gebeurt er met
het plastic, gaat dat naar China of Thailand. De wethouder liet weten dat
het plastic via Duitsland wordt afgevoerd en er alleen met EU-gecertificeerde bedrijven wordt gewerkt. Het verslag van Meerlanden is een totaal
verslag en gaat niet over afzonderlijke gemeenten. Cijfers zoals door het
CDA gevraagd gaat de wethouder opvragen. De vraag “Wat kost een ton
CO2-besparing?” kon niet tijdens de vergadering geleverd worden.
Woonakkoord
Het huidig Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) is in de tijd
verstreken. Een nieuw akkoord voor de jaren 2021-2025 ligt nu voor.
Nieuw is dat ook de provincie zich aansluit. D66 heeft moeite met de
deelname van Haarlem en mogelijk de Metropool Regio Amsterdam
(MRA). Kan Heemstede tegenstemmen of worden wij overruled door
Haarlem of de provincie? HBB ziet geen probleem in het nieuwe woonakkoord. Heemstede houdt haar bevoegdheid over bestemmingsplannen
of bouwlocaties. Het is in eerste instantie een collegebevoegdheid. Het
laatste woord is altijd aan de gemeenteraad.

Wethouder Annelies van der Have (rechts) waagt zich op de asfaltmachine. Foto’s: Eric van Westerloo.

Wethouder Annelies van der
Have beklimt asfaltmachine
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Op een zonnige vrijdagmorgen 26 maart meldde
wethouder Van der Have zich op de
Leidsevaartweg. Zij wilde acte de
présence geven bij de werkzaamheden aan het fietspad langs de
Leidsevaart. Een vijftiental medewerkers van KWS infra was druk bezig de
toplaag van het nieuwe fietspad van
mooi rood asfalt te voorzien. De
morgen had min of meer het startsein moeten zijn van de werkzaamheden, al waren die al enige tijd
onderweg.
Interesse van de wethouder werd
door de mannen op waarde geschat.

Van der Have kreeg uitleg over de
voortgang en mocht zelf even plaatsnemen op de asfaltmachine. De
asfaltdampen zijn geen pretje om in
te werken. De mannen van KWS
vormen een hecht team waar
eenieder zijn taken kent en uitvoert.
De snelheid zit er dan ook goed in.
Het is een mooie klus om na jaren
van uitstel nu iets fraais te kunnen
creëren.
Het oude fietspad met gewone
stoeptegels voldeed allang niet meer.
Tussen het station en de grens met
Bennebroek ligt over een aantal
maanden een strak en breder
fietspad dan voorheen. Betonnen

randen zorgen voor een veilige
afscheiding tussen de rijbaan en het
fietspad. Er moest wel het een en
ander gebeuren. Leidingen (lang een
struikelblok) moesten worden
verlegd, bomen gekapt, beschoeiing
vervangen en het geheel werd
verbreed. De verwijderde bomen
zullen in het najaar worden herplant.
Voor automobilisten is het momenteel even afzien, omdat de route van
noord naar zuid is afgesloten voor
autoverkeer. Het werk gaat nog even
duren en medio juli hoopt KWS het
te kunnen opleveren. De wethouder
kan terugzien op een door haarzelf
aangelegd stukje asfalt.

Wekelijkse corona-update GGD
Heemstede/Regio - GGD Kennemerland heeft in totaal inmiddels 45.384
ouderen en zorgprofessionals gevaccineerd. Momenteel wordt de doelgroep 75+ gevaccineerd. Een groot
aantal zorgprofessionals heeft inmiddels ook de tweede prik gekregen.

250 testlocaties. De coronacijfers zijn
in Nederland de afgelopen week
opgelopen. Op de GGD-testlocaties
zijn de hoogste weekaantallen zichtbaar sinds 1 juni vorig jaar. Zo is er in
de afgelopen week een recordaantal
van 518.316 testen afgenomen.

Wekelijkse cijfers
In de afgelopen week (18 t/m 24
maart) waren er 1725 nieuwe
besmettingen (314 per 100.000
inwoners). Dat zijn er 268 meer dan
vorige week; een toename van 18%.
Afgelopen week steeg het aantal
besmettingen ook al met ruim 25%.
Deze week zijn er 2.369 meer testen
afgenomen dan vorige week, een
stijging van 15%. In totaal lieten
18.144 mensen zich testen.

Aangepaste afnamemethode voor
coronatest bij kinderen t/m 12 jaar
Bij de heropening van de scholen in
februari en maart 2021 is het testbeleid voor kinderen aangescherpt. Het
is belangrijk voor de virusbestrijding
dat zoveel mogelijk kinderen met
klachten zich laten testen. Dat geldt
ook voor kinderen zonder klachten,
als de leerkracht of een kind in de
klas positief is getest. Daar kan een
testafnamemethode die op kinderen
is toegespitst aan bijdragen.

De GGD heeft, sinds de bestrijding
van het coronavirus, voor de 10
miljoenste keer een coronatest afgenomen. In de regio Kennemerland
zijn in totaal 347.193 tests afgenomen. In de afgelopen negen
maanden is het testlandschap
aanzienlijk uitgebreid en van een
enkele afnameplek gegroeid naar
een groot landelijk netwerk van zo’n

De testafnamemethode voor kinderen die zal worden toegepast op de
GGD-testlocaties is de mid-turbinate
bemonstering. Dit betekent dat niet
meer diep in de neus, maar midden
in de neus wat neusslijm bij het kind
wordt afgenomen. Het wattenstaafje
hoeft bij deze methode veel minder
diep (1-2 centimeter afhankelijk van

Afval
Deze slepende kwestie werd opnieuw besproken. Er lagen twee moties
op tafel. CDA/VVD willen het niet alleen over kilo’s hebben, maar vooral
over de kwaliteit. In de grijze bak zit 43% GFT afval. GFT is erg zwaar en
nat en moet geweerd worden. Dat zou via een publiekscampagne onder
de aandacht van de inwoners moeten komen. HBB/GL/PvdA houden vast
aan het collegevoorstel, maar laten ruimte voor aanpassingen.
Intussen willen zij nu wel een start maken met eenvoudige maatregelen.
Merlenhoven opwaarderen, nieuwe afspraken met Meerlanden, uitbreiden bestaande brengparkjes, plus vele andere punten. Partijen lijken elkaar iets te naderen. Toch is het een onderwerp dat veel meer discussie
behoeft. Heemstede is deelnemer in de ketenovereenkomst afval. Hieruit
komen gelden beschikbaar voor Heemstede. In de motie CDA/VVD wordt
gevraagd de ketenovereenkomst te betrekken bij de afvaldiscussie.
Omdat Heemstede het geld graag wil hebben, doet zij al wat de ketenafspraken vraagt, dus was de motie op dit punt feitelijk overbodig. De
motie werd desondanks unaniem aangenomen. De HBB/GL/PvdA motie
riep meer weerstand op. De oppositie wees de motie af, al zag D66 wel
wat lichtpuntjes en had liever een kortere concrete motie gezien. De
motie sluit deels aan bij het eerdere collegevoorstel, iets wat de oppositie
juist niet wil. Voor stemden HBB/GL/PvdA plus Van der Hoff D66, tegen
VVD/CDA en twee leden van D66. De motie werd aangenomen.
Vaccinatiebus
De GGD start met een mobiele vaccinatiebus. Twee dagen per week is de
bus beschikbaar voor Heemstede. De juiste data en tijden is afhankelijk
van de vraag. Voor inwoners van instellingen is dit een interessante oplossing, omdat zij dan niet hoeven te reizen.
Raadslid Lommerse wordt tijdelijk vervangen
Het gedoe rond het voorzitterschap van Olav Lommerse is hem niet in de
koudekleren gaan zitten. Hij heeft daarom besloten voor een wat langere
periode zich te laten vervangen door mevrouw Nine ten Have-Postumus.
Mevrouw ten Have is op 25 maart beëdigd door de burgemeester.

de leeftijd) de neus in. GGD Kennemerland streeft ernaar om deze
methode voor kinderen op 4 april op
alle testlocaties ingezet te hebben.

Virtuele Stay Home Happy Kids Run voor NSGK

Quarantainecoaches landelijk
actief na pilot in Kennemerland
Op 1 februari zijn de GGD’en, het
Rode Kruis en het ministerie van VWS
in de regio’s Drenthe en Kennemerland een pilot gestart met
‘quarantainecoaches’.
Inmiddels is deze pilot afgerond en
hebben de partijen besloten om de
quarantainecoaches landelijk in te
zetten.

Heemstede - Joke Laanbroek organiseert een virtuele run onder de naam
Stay Home Happy Kids Run, waarbij
de volledige opbrengst naar de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) gaat. De NSGK
zorgt ervoor dat kinderen met een
beperking opgroeien in contact met
leeftijdgenootjes - met en zonder
handicap. Kinderen met een handicap voelen zich vaak eenzaam. Voor
deze kinderen gaan we rennen, wandelen of fietsen. Alleen of met je

Quarantainecoaches ondersteunen
mensen die psychische of praktische
problemen ervaren tijdens de quarantaine. Dit is een aanvulling op de
begeleiding en hulp die er nu al is
voor mensen die in quarantaine
gaan, zoals de aandacht die GGDmedewerkers tijdens bron- en
contactonderzoek besteden aan
sociale en praktische dilemma’s. Of
de quarantainegids met praktische
tips en ondersteuning.
Bron: GGD Kennemerland

eigen kinderen. Zoals momenteel
voor iedere virtuele run geldt, ren of
wandel of fiets voor of op 18 april
een leuke route, waar en wanneer je
wilt. Als beloning ontvang je, naast je
persoonlijke startbewijs, de speciaal
ontworpen ‘Stay Home Happy Kids
Run’ medaille.
Meer info en inschrijven:
https://inschrijven.nl/
form/2021041851102-nl
www.facebook.com/
stayhomehappykidsrun.

Wij zijn met SPOED op zoek naar een serieuze

BEZORGERS/STERS
- Huizingalaan / Lorentzlaan (250 kranten) - Haarlem-Zuid, (300 kranten)
- Ringvaartlaan / Floresstraat (250 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFOVERSPREIDNET.NL
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Lente in de Lucht Lekkers bij De Konijnenberg
Heemstede - We kunnen in deze
tijden helaas nog steeds niet uit eten
maar gelukkig is het “thuis uit eten”
inmiddels al helemaal ingeburgerd.
De Konijnenberg is vanaf de eerste
lockdown open voor afhalen en
bezorgen.
Marco Uitendaal vertelt: “We missen
het heel erg om onze gasten in ons
restaurant te ontvangen. Het contact,
families een leuke avond bezorgen,
komt hopelijk snel weer. Fijn is het
dat veel gasten hun weg naar het
online bestellen weten te vinden op
onze website. Omdat je ook gewoon
telefonisch bij ons kan bestellen en
wij met eigen team bezorgen hou ik
zo toch een beetje contact met onze
gasten.”

carpacciowrap, venkelsalade met
zalm en kappertjes en als afsluiter een heerlijk frisse Limoncello
trifle met aardbeitjes. (€40 voor
(ruim) 2 gasten).
Pannenkoek Familie Feest
Denk je aan de Konijnenberg dan
denk je natuurlijk aan pannenkoeken. Dus heb je weer ‘ns vreselijk
veel zin in een ouderwets lekkere

Konijnenberg pannenkoek met je
familie? Ga dan voor de Pannenkoek
Familie Feest Box, met 6 pannenkoeken. (nu €30 voor 6 pers.)
Restaurant De Konijnenberg,
Herenweg 33, 2105 MB Heemstede,
www.dekonijnenberg.nl of bel
023-5848096 7 dagen per week van
12:00 tot 19:30 open voor afhaal en
bezorgen.

Lente Diner Box
Naast het bekende pannenkoekmenu, de burgers en lekkere vleespotjes stelt Marco met zijn brigade
per seizoen een aantrekkelijk geprijsd 3 gangen menu samen. Het
Lente Diner heeft deze keer wel heel
veel extra’s gekregen.
Wat te denken van een amuse zalmrillette met mierikswortel, courgettesoep met bieslookcrème, als
hoofdgerecht een heerlijke tournedos van ossenhaas met peperroomssaus, afgesloten met een
Cherry Crunch Oreo dessert. Bij
bestelling ontvang je nu als extra
cadeau een heerlijke fles wijn erbij.
(€50 voor 2 gasten).
Pasen wordt niet overgeslagen
Wil je met de paasdagen jezelf laten
verrassen? Laat dan de Konijnenberg
Paas Brunch Box bij je thuis
bezorgen.
Je krijgt dan een goed gevulde box
voor 2 personen. Hierin zitten versgebakken scones met cream en
lemoncurd, een steambun met hertpastrami, broodjes tonijnsalade, een
heerlijke garnalenbisque soep,

Maak van Pasen een feest met De Konijnenberg.

De Konijnenberg is er klaar voor. Foto’s aangeleverd door De Konijnenberg.

Zorgen over waterverbruik datacenters: PWN stelt dat
drinkwater inwoners wettelijk altijd voorrang heeft
Door Bart Jonker
Regio – Het grote waterverbruik en
het geloosde koelwater van de datacenters zijn van grote invloed op de
drinkwatervoorziening in NoordHolland. Dit blijkt uit een rapport dat
in november werd gepresenteerd
aan het Noord-Hollands provinciebestuur. Niet alleen verbruiken de
datacenters al 525 kuub drinkwater
per uur, het water dat ze afvoeren
bevat chemicaliën die gebruikt
worden om bacteriën in het koelwater te doden. CDA Noord-Holland
vindt deze situatie zorgwekkend.
“In het verschiet liggen plannen om
nog vijf datacenters in de gemeente
Hollands Kroon neer te zetten, terwijl
deze situatie al genoeg zorgen
baart”, stelt woordvoerder water
Diana Dekker, duo-Statenlid CDA
Noord-Holland. Statenlid Willemien
Koning heeft daarom op 19 maart
schriftelijke vragen ingediend.
Onderzoek verbreden
Volgens Dekker is dit rapport echter
niet openbaar gemaakt, laat staan

gedeeld in Provinciale Staten. Als
reactie geeft gedeputeerde Loggen
aan dat de provincie zelf opdracht
heeft gegeven voor dit onderzoek,
maar dat ze ervoor heeft gekozen om
het niet te publiceren vanwege de
kleine steekproef. Er zouden daardoor geen onderbouwde conclusies
getrokken kunnen worden. Koning,
woordvoerder gezondheid: “Wij
zouden graag zien dat het onderzoek
verbreed wordt. Uit het verhaal van
Loggen komt niet naar voren of de
provincie deze steekproef gaat
vergroten, zodat er nu wel gegronde
conclusies getrokken kunnen
worden. Het gaat tenslotte om ons
drinkwater, onze gezondheid”, aldus
Koning.
PWN: “Geen water van drinkwaterkwaliteit leveren als dat voor
gebruik niet noodzakelijk is”
Waterleidingbedrijf PWN is verantwoordelijk is voor de drinkwatervoorziening in Noord-Holland, met
uitzondering van Heemstede, dat
onder Waternet valt. De grootste
drinkwaterbron van PWN in Noord-

Holland is het oppervlaktewater uit
het IJsselmeer.
In een reactie op het bericht van het
CDA laat PWN weten: “De inwoners
van Noord-Holland kunnen er altijd
op rekenen dat er betrouwbaar
drinkwater uit de kraan stroomt. Zij
hoeven zich geen zorgen te maken
dat hun drinkwater in gevaar is. Ook
tijdens een hittegolf. Op dit moment
levert PWN 0,6% van haar totale levering als koelwater (o.a. datacenters).
Voorop staat: het is wettelijk geregeld dat drinkwater altijd voorrang
heeft op industriewater. Samen met
onze klanten en zakelijke grootverbruikers in de waterketen onderzoeken we de alternatieven voor
industriewater. Dat de vraag naar
water toeneemt weten we. Het
aantal inwoners en de economische
activiteiten nemen toe. Daar bereiden we ons dus op voor. Ons uitgangspunt is dat we in de toekomst
geen water van drinkwaterkwaliteit
leveren als dat voor het gebruik niet
noodzakelijk is”, aldus de woordvoering van PWN.

Oppervlaktewaterbron. Foto: Bart Jonker.

KOOP LOKAAL
Pasen in het centrum van Heemstede
Wat doen we met Pasen in deze coronatijd? We maken het ons toch gezellig met eieren
zoeken in de tuin, een heerlijk Paasontbijt of een Paasbrunch aan een mooie gedecoreerde
tafel met verse broodjes, eieren, salades, lekker beleg en een pastei. We besteden zorg
aan het Paasdiner met vis of kip, lam of asperges met heerlijke wijnen en aardbeien toe?
En natuurlijk eten we Paaseitjes bij de koffie. We steken ons in een nieuwe jurk, trui of
jas, en kopen nieuwe schoenen. Alle lekkernijen en mooie kleding zijn te koop in ons
winkelcentrum Raadhuisstraat en Binnenweg. Kijk op www.WCH.nl voor alle extra services die de winkels bieden. Nu de winkels weer op afspraak open zijn vinden onze trouwe
klanten gelukkig de weg weer naar Raadhuisstraat&Binnenweg voor de Paasinkopen. De

winkeliers in de niet-essentiële winkels boeken graag een afspraak voor u zodat u veilig
kunt winkelen. In de essentiële winkels kunt u gewoon terecht, maar houdt u aan het
deurbeleid en de mondkapjesplicht. Iedere ondernemer is blij als alle winkels en terrassen in het centrum weer volledig open kunnen. Ze doen niets liever dan de klanten verwelkomen en hun weer hun vertrouwde service bieden. U doet toch uw aankopen in de
winkelstraat, zodat we ook na corona een mooie winkelstraat met unieke winkels blijven?
We gaan ervanuit dat we in de tweede helft van 2021 weer leuke dingen in de winkelstraat kunnen organiseren voor onze klanten. Volg ons op Facebook en op onze nieuwe
website www.WCH.nl
inderegio.nl •
2020
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WOORDZOEKER PASEN
Doe met Pasen de woordzoeker puzzel!
Door Joke van der Zee
Heemstede – Geen evenement, wel een leuke Paaspuzzel! Streep de genoemde woorden weg en je houdt een
slagzin over. Vul de slagzin in en stuur de goede oplossing met je naam en telefoonnummer vóór woensdag 7 april
14.00 uur naar verkoop@heemsteder.nl Uit alle goede inzendingen worden drie inzendingen gekozen en deze
mensen krijgen bericht via e-mail of telefoon. Er zijn leuke prijzen te winnen gesponsord door winkels in
Heemstede Centrum. Veel succes!!
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GGD Kennemerland opent eerste pop-up
vaccinatielocatie van Nederland in Zandvoort
Zandvoort – GGD Kennemerland
opende maandagochtend 29 maart
in Zandvoort de eerste pop-up
vaccinatielocatie van Nederland.
De pop-up units staan minimaal één
dag op een locatie en maximaal tien
weken. In Zandvoort is gekozen voor
de maximale termijn.

Raadhuis Heemstede. Foto: Bart Jonker.

Voorstel lokale steunmaatregelen
corona in commissie Samenleving
Heemstede – Om de gevolgen van
de coronacrisis in Heemstede zoveel
mogelijk te herstellen, stelt het
college van B&W een verlenging en
uitbreiding van lokale steunmaatregelen voor. Ook in Heemstede heeft
de coronacrisis in verschillende
opzichten zijn weerslag, zoals op
economisch, sociaal-maatschappelijk
en financieel gebied. Op basis van
onderzoek onder inwoners naar de
impact van corona is er een herstelagenda gemaakt voor de korte en
lange termijn. Lokale maatregelen
zijn onder andere gericht op ondernemers, sport en cultuur, jeugd en
het bestrijden van eenzaamheid. De
raad neemt uiteindelijk een besluit
over de herstelagenda. Het voorstel
wordt op 6 april in de commissie
Samenleving besproken.
Ondernemers
Door de lockdown lijden veel ondernemers verlies aan omzet, terwijl de
kosten doorlopen. De gemeente
probeert hen hierin zoveel mogelijk
tegemoet te komen. De precariobelasting voor terrassen en uitstallingen wordt tot 1 juli 2021 met
100% verlaagd. Aan het eind van het
tweede kwartaal wordt gekeken of
deze maatregel mogelijk nog
verlengd moet worden. Voor de
weekmarkt betalen alleen de kraamhouders die daadwerkelijk op de

markt staan; de non-food kramen
hoeven zolang zij noodgedwongen
gesloten zijn het verschuldigde
marktgeld niet te betalen. Ondernemers die hun pand van de gemeente
huren kunnen een korting op de
huur krijgen van maximaal 50%
(afhankelijk van de invloed die de
coronamaatregelen op hun inkomsten hebben gehad). Daarnaast
wordt de raad voorgesteld een
herstelsubsidie in het leven te
roepen voor ondernemers in winkelgebieden. Het gaat om een subsidie
van €50.000, bedoeld voor initiatieven en activiteiten die een
bijdrage leveren aan het herstel van
het ondernemersklimaat in de
winkelgebieden.
Verlenging overbruggingsregeling
sport en cultuur
Maatschappelijke organisaties op het
gebied van sport, cultuur en overige
instellingen voelen de gevolgen van
corona. Het gaat om organisaties die
stevig verankerd zijn in de
Heemsteedse samenleving. Deze
organisaties konden al een lening
krijgen om te voorkomen dat zij in
liquiditeitsproblemen komen. Deze
overbruggingsregeling loopt tot 1
juli 2021. Dit geldt overigens niet
voor instellingen die al een gemeentelijke subsidie krijgen; voor hen
gelden andere regelingen.

Eerdere maatregelen
Ook in 2020 kwam de gemeente al
met lokale steun, bovenop de landelijke regelingen. Speciale aandacht
was er voor jongeren; velen deden
bijvoorbeeld mee aan de onlineactiviteiten in de kerst- en voorjaarsvakantie. En voor kwetsbare en oudere
inwoners werd beeldbellen vanuit
Plein1 mogelijk gemaakt; zo kon
bijvoorbeeld een online kookworkshop plaatsvinden. Ook maatschappelijke partners organiseerden
hybride vormen van ontmoeting,
waaraan deelnemers zowel online als
fysiek konden meedoen.
Wethouder Financiën en Economie
Nicole Mulder: “Met de voorgestelde
herstelagenda willen we nieuwe hulp
bieden voor zowel de korte als de
lange termijn. Hopelijk kunnen we
daarmee bereiken dat iedereen na de
coronacrisis weer volop in bedrijf
kan.”
Wethouder Sjaak Struijf, Sport en
Cultuur: “We willen dat ook al die
organisaties die zo belangrijk zijn
voor Heemstede straks weer volledig
door kunnen gaan met hun activiteiten. Er is veel te doen op sportief
en cultureel gebied in Heemstede en
dat maakt het wonen hier zo fijn. Na
deze crisis willen we dat graag samen
voortzetten.”

Corona in Heemstede week 12
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Hoe mooi zag het er
een paar weken terug uit. De besmettingscijfers lieten een langzame
daling zien. Het leek nog een kwestie
van weken of de lockdown kon versoepeld worden. In een mum van tijd
zitten we nu in een derde golf en
loopt het aantal besmettingen snel
op. In Heemstede werden er in de
afgelopen week 75 inwoners positief
getest. In week 11 waren dat er 61.
Nu dus aanzienlijk meer dan de afgelopen week, toen ook al zichtbaar
werd dat het de verkeerde kant op
zou gaan. Vooral jongeren en jongvolwassenen lopen de meeste kans

om besmet te raken. Dit gebeurt in
de huiselijke kring en op het werk.
De opening van het basis- en middelbaar onderwijs houdt daar ongetwijfeld verband mee.
Positief is dat veel ouderen en inwoners die in een instelling verblijven
intussen zijn gevaccineerd. Volgens
de ziekenhuizen is dat duidelijk te
merken. Het aandeel van de ouderen
die het virus oplopen is sterk afgenomen. De afgelopen week werd er
geen enkele inwoner opgenomen en
ook stierf er niemand.
Alle hoop is gevestigd op het steeds
meer en sneller vaccineren plus een
warm voorjaar. Wie wanneer aan de

beurt om een prik te krijgen is koffiedik kijken. De GGD geeft slechts
globaal een indicatie. Inwoners vanaf
75 jaar worden al vanaf 6 maart geholpen. De 70- tot 74- jarigen die
thuiswonen komen vanaf de volgende week aan de beurt. Vanaf eind
april en mei komt de groep 50 t/m 69
aan de beurt. Zij krijgen een oproep
van de huisarts of de GGD. Er is begonnen met vaccineren van zuid
naar noord. Voor Noord-Holland is
nog geen exacte planning afgegeven.
De lockdownmaatregelen blijven van
kracht, al mogen de inwoners vanaf
woensdag 31 maart een uurtje
langer buiten zijn en gaat de avondklok pas om 22.00 uur in.

In de pop-up vaccinatielocatie is
ruimte voor 78 cliënten per dag. GGD
Kennemerland heeft gekozen voor
een periode van tien weken omdat
ouderen in Zandvoort met Pfizer
gevaccineerd worden en zo de eerste
en tweede prik op dezelfde locatie
kunnen krijgen.
De tijdelijke vaccinatie locatie heet
Pop-up. De Pop-up unit is één
straatje waar één type vaccin worden
gegeven. Naast de ruimte voor de
administrateur en de prikplek is er
ook een ruimte waar het vaccin
bewaard en voorbereid kan worden,

en beschikt de unit over een wachtruimte voor na de prik.
Bert van de Velden, Directeur
Publieke Gezondheid GGD Kennemerland: “Doordat Zandvoort een
decentrale ligging kent, leent deze
gemeente zich uitstekend voor een
pop-up vaccinatielocatie. Voor
ouderen is het fijn dat zij nu voor de
eerste en tweede prik dichtbij huis
terecht kunnen.”
GGD Kennemerland kent nu vier
vaccinatielocaties. Inwoners met een
uitnodiging kunnen ook terecht in
Badhoeverdorp (P4 Lang Parkeren
Schiphol), Haarlem (Kennemer Sportcenter) en Beverwijk (P0 Bazaar).
Medio april komen daar nog locaties
in IJmuiden en Uitgeest bij.
GGD Kennemerland is hiermee voorbereid op de beschikbaarheid van
meer vaccins en heeft nu de infrastructuur beschikbaar om direct deze
vaccinaties te kunnen zetten.

De eerste prik in de pop-up locatie in Zandvoort. Foto: aangeleverd door GGD
Kennemerland.

Lekker trainen in Leyduin
Heemstede - Het wordt lente en
velen van ons trekken er na de donkere dagen op uit. Wandelen, fietsen
en hardlopen zijn meestal de eerste
keuze. Omdat het ‘s avonds langer
licht is en de start van de avondklok
naar 22 uur is verzet, kan er lekker in
de natuur gerecreëerd worden.
Een gesprek met Enno Aerts van
Lopers Company by Enno hierover.
Hij vertelde dat een half uur per dag
bewegen genoeg is om fit te blijven.
“Blijf overdag niet te lang op een
stoel zitten. Probeer om het half uur
te bewegen. Loop een kort rondje
door het huis of buiten of de trap een
paar keer op en neer.” Verder zegt
Enno dat een gezond dieet belangrijk is. “Mensen denken dat je van
sporten afvalt. Dat is ook wel zo,
maar daarnaast is een gezond eetpatroon belangrijk. Op gewicht

blijven is 80% gezond eten en 20%
bewegen.”
Ook de trainersgroepen van Lopers
Company by Enno gaan vanaf deze
week de natuur in. Het is langer licht
en lopen door het bos of door de
duinen kan daarom prima. De lopers
starten vanaf de parkeerplaats van
Buitenplaats Leyduin en trainen in
Leyduin of gaan naar de Oase. Er zijn
3 groepen met elk een ander snelheidsniveau; Light, Medium en
Gevorderden. Zo is er voor elke loper
een passende groep. Lopers kunnen
kiezen uit 3 dagen om te komen
trainen. Elke groep traint ‘s avonds op
maandag, dinsdag en donderdag.
Een proeftraining is altijd mogelijk.
Alle info kun je krijgen in de winkel
op de Binnenweg 35 of vinden op de
site:
www.loperscompanyheemstede.nl/.

Trainen in Leyduin. Foto: aangeleverd door Lopers Company by Enno.
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GGD meet de mentale impact bij
scholieren met Coronapeiling Jeugd
Heemstede/Regio – Veel scholieren
in Kennemerland bekommeren zich
om hun dierbaren en willen besmettingen met het coronavirus voorkomen. Bijna driekwart is bang om hun
omgeving te besmetten. Dit en meer
blijkt uit de Coronapeiling Jeugd
2021, een onderzoek van GGD Kennemerland naar gezondheid, welzijn en
leefstijl en de gevolgen van de coronacrisis bij leerlingen in het voortgezet onderwijs (klas één t/m zes).
In januari-februari 2021 hebben bijna
2.000 leerlingen van VO-scholen in
Kennemerland hiervoor thuis een
digitale vragenlijst ingevuld, die zij
via school hebben ontvangen. De
resultaten van de Coronapeiling
Jeugd vormen een aanvulling op
eerdere onderzoeken van de GGD
over de jeugd. Ze zijn daarmee één
van de informatiebronnen voor het
gezondheidsbeleid in de gemeenten
van GGD-regio Kennemerland.
Gemeenten en GGD gaan samen
bespreken welke uit-komsten nadere
aandacht nodig hebben en/of zich
lenen voor een preventieve aanpak.
Eerder deze maand lanceerde GGD
Kennemerland al een campagne om
mentale gezondheid onder inwoners, waaronder ook jongeren,
bespreekbaar te maken.
Angst om anderen te besmetten
Driekwart van de respondenten
vindt het belangrijk dat jongeren
zich aan de maatregelen houden.
72% is bang anderen te besmetten
met het coronavirus, 17% is daar zelfs
heel erg bang voor. 60% is bang dat
familie of vrienden (opnieuw) ziek
worden door het coronavirus. Veel
minder leerlingen (18%) zijn bang
om zelf (opnieuw) ziek te worden.
Verdubbeling van eenzaamheid
en online gepest worden in
vergelijking met najaar 2019
Waar mogelijk zijn de resultaten van
tweede en vierde klassers in deze

INGEZONDEN COLUMN GGD
Wat brengt de crisis?
Afgelopen week besprak ik tijdens
een digitale bijeenkomst met collega’s wat we het afgelopen jaar
hebben doorgemaakt. We vroegen
ons af wat de covid-19 crisis ons
heeft gebracht, waar we naar
uitkijken en waar we snel vanaf
willen. Voor mijzelf sprekend heeft
de crisis het nodige veranderd.
Werk bijvoorbeeld heeft een
nieuwe dimensie gekregen met het
thuiswerken. Je zit nu thuis achter
je bureau, vergadert digitaal en
luncht aan je eigen tafel zoals je
normaal alleen in het weekend
doet.

Corona heeft mentale impact. Foto: Bigstock.

Coronapeiling gelegd naast de resultaten van de Gezondheidsmonitor
Jeugd 2019 (deze betrof alleen klas
twee en vier).
Het percentage leerlingen dat risico
loopt op eenzaamheid is voor
tweede en vierde klassers nu 30%, en
daarmee ruim twee keer zo hoog dan
in 2019 (14%). Ook bij online gepest
worden is er een verdubbeling: 11%
van de tweede en vierde klassers is
gepest via internet in de afgelopen
drie maanden, in 2019 was dat 5%.
Mentale impact van coronacrisis
groter bij oudere scholieren
Aan de scholieren is ook rechtstreeks
gevraagd naar de veranderingen in
hun leven door de coronacrisis: 38%
geeft aan meer stress te hebben,
22% voelt zich vaker depressief en
16% voelt zich banger dan vóór de
coronacrisis. Bij oudere scholieren

heeft de coronacrisis meer mentale
impact dan bij jongere scholieren:
van de leerlingen uit klas vijf en zes
geeft 57% aan meer stress te hebben,
37% voelt zich vaker depressief en
25% voelt zich banger dan vóór de
coronacrisis, terwijl bij leerlingen uit
klas één en twee dit respectievelijk
30%, 15% en 11% is. Daarnaast zeggen oudere leerlingen vaker dat ze
door digitale lessen achterlopen met
schoolwerk en de leerstof minder
goed begrijpen dan jongere leerlingen.
Meer informatie over het
onderzoek
De rapportages van de Coronapeiling Jeugd zijn te vinden in de
Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland op: www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.

Ik ben meer digitaal. Je bent snel
met elkaar in contact zonder dat je
Bert van de Velden. Foto: aangedaarvoor hoeft te reizen, wat weer
leverd door GGD Kennemerland.
tijd scheelt. Gesprekken verlopen in
de digitale omgeving meer gestructureerd. En naarmate je meer routine krijgt in systemen zoals Teams en
Zoom, gaat dat nog beter. Tegelijkertijd zijn deze systemen ook handig
voor een wekelijkse pubquiz, waarmee je vanuit huis toch een sociaal iets
kan blijven doen.
Al die mogelijkheden maken het wel nodig om grenzen te stellen, omdat
je anders het risico loopt altijd aan het werk te zijn. Altijd in contact. Je
hersenen draaien maar door. Het meer bewust zijn van een gezonde
werk/privé balans is iets om vast te houden.
Doordat vrijwel alles dicht is, is er meer gelegenheid ontstaan om eens de
krant of een goed boek te lezen. Om meer aandacht te geven aan goed
en gezond eten. Zelf ga ik ook meer de natuur in om een lange wandeling
te maken.
Waar ik naar uitkijk is dat ik weer kan gaan sporten, er weer meer dan 1
persoon op bezoek mag komen en ik weer contact kan hebben met collega’s. Waar ik niet naar terug wil, is de gejaagdheid. Dat er altijd iets te
doen moet zijn en we niets zouden moeten willen missen. De crisis en de
beperkingen hebben mij er weer bewust van gemaakt dat de kwaliteit
van het leven niet zit in wat we allemaal kunnen doen, maar vooral in het
kleine. De persoonlijke aandacht, de spelletjes, de rust en nog veel meer.
En ja, dat gaat als je samen bent makkelijker dan in je eentje. Het is dan
ook van groot belang dat we oog hebben voor elkaar, een helpende hand
uitsteken en een luisterend oor bieden. Die sociale cohesie bepaalt onze
veerkracht. Niet alleen om deze moeilijke tijd door te komen, maar om
daarna ook in een betere samenleving te kunnen leven.
Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Bron: GGD Kennemerland.

Blij de zomer in met LaRiva
Heemstede - Nu het vaccineren
steeds opnieuw vertragingen kent en
de besmettingscijfers steeds weer
hun weg omhoog weten te vinden
na een zo hoopvolle daling, lijkt het
er sterk op, dat aankomende zomer
thuis in Heemstede gevierd gaat
worden.
Hopelijk zorgt dit ervoor dat de
Binnenweg, de Raadhuisstraat en de
prachtige Vrijheidsdreef straks bontgekleurd zijn van de zwierige zomerjurkjes en gezellige gebloemde
blouses. De zomergarderobe hoeft
geen stof te vangen dit jaar, veel
mensen kunnen zo een vrolijke boel
wel gebruiken na dit voor velen
moeilijke jaar.
Echter hebben de sluiting van de
sportscholen en de extra coronakilo’s
in de lockdown er voor veel mensen
voor gezorgd dat die jurkjes niet zo
zwierig meer om het lichaam vallen
en de knopen van die bloemenblouses zo makkelijk niet meer
sluiten. Nu hoeft dit geen probleem
te zijn, als de BMI tussen de 18,5 en
25 blijft en voornamelijk de buikom-

vang de magische grens van 88 cm
voor de volwassen vrouw en 102 cm
voor de volwassen man maar niet
overschrijdt. Als één van deze waardes te hoog is, is er namelijk sprake
van een serieuze risicoverhoging op
allerlei vervelende ziekten en kwalen
en het Voedingscentrum raadt dan
ook aan in dat geval onder begeleiding af te vallen.
Overgewicht doet de kans op diabetes type 2, hart- en vaatziekten,
verschillende vormen van kanker en
gewrichtsproblemen stijgen. En als
de IC-statistieken van het afgelopen
jaar ons één ding geleerd hebben is
het wel dat obesitas en voornamelijk
abdominale obesitas, de kans op een
slecht verloop van de ziekte ernstig
vergroot.
Body positief zijn is extreem belangrijk, onder andere omdat goed in je
vel zitten een belangrijke voorwaarde is voor het maken van een
duurzame verandering in bijvoorbeeld je leefstijl. Zodra iemand zichzelf als waardevol ziet, krijgt diegene
over het algemeen ook beter het

inzicht dat ook hij of zij het waard is
om gezond te gaan leven, beter voor
zichzelf te gaan zorgen. Want iedereen verdient het om gelukkig én
gezond te zijn.
Uiteindelijk is het aan iedereen om
zelf de keuze af te wegen wat hij of
zij wil en belangrijk vindt. Maar
mocht u de wens hebben om uzelf
weer fitter te voelen, sterker te worden of misschien wel daadwerkelijk
af te vallen dan is het prettig daar
begeleiding bij te hebben. De focus
hoeft niet op het aantal kilogrammen
te liggen, het gaat juist om het behalen van uw eigen doel dat verder ligt
dan alleen de weegschaal.
Het gaat om u weer fijn voelen in uw
zomerjurkjes, over het stand achter
de (klein)kinderen aan kunnen
rennen en straks weer op de fiets
naar kantoor kunnen zonder een
extra droog shirt mee te hoeven
nemen. Al blijft het zo: “meten is
weten”.
LaRiva Heemstede biedt die begeleiding. Bezoek de website voor meer
informatie www.lariva.nl.

Blij de zomer in. Foto: aangeleverd door LaRiva.
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Bomenmishandeling?
Heemstede - Olaf Roelofs stuurde deze foto van afgelopen donderdag 25
maart naar de redactie, met de tekst: ‘Bomenmishandeling in Beatrixplantsoen’. De reactie van de gemeente Heemstede hieronder.
Reactie gemeente Heemstede:
Het snoeien van deze treurwilg op het Beatrixplantsoen heeft een reden. Het
cyclisch snoeien (kandelaberen) doet de gemeente iedere 3 jaar. De takken
kunnen namelijk uit de boom scheuren als deze te dik, groot worden. Omdat
we een snoeicyclus hebben van 3 jaar voor de bomen nemen we deze treurwilg direct mee. Mochten we 3 jaar overslaan, dan zitten we op 6 jaar. Dat is
te lang.

Jan Kroezen (links) en Maartje Hinze (rechts) bij de bijenkasten op het Oude Slot. Foto: Bart Jonker.

Bijenvrienden vertellen over zaaien en
zoemen bij de redacteur in de tuin
Door Bart Jonker
Heemstede – Stichting Bijenvrienden in Heemstede maakt zich op
voor een nieuwe zaaidag. Om bijen
en hommels aan te trekken is het
namelijk noodzakelijk dat er genoeg
bloemen groeien om nectar uit te
verzamelen. Bijen dragen daarnaast
bij tot de bestuiving. Stichting Bijenvrienden bestaat uit imker Pim Lemmers, Joost van der Kraats, Jan Lutterop, Jan Kroezen en Maartje Hinse. Op
verschillende plekken zijn door de
Bijenvrienden bijenkasten geplaatst.
De Heemsteder nam een kijkje bij de
bijenkasten op het perceel van het
Oude Slot en had daarna coronaproof een gesprek met Jan Kroezen
en Maartje Hinse in de tuin van de
redacteur.
Bloemzaad uitdelen op scholen
Jan: “We zijn heel blij dat we veel
donaties hebben mogen ontvangen,
zowel privé als van de Rotaryclub. Dit
geld willen wij dit jaar onder andere
gebruiken om per school 500 gram
bloemzaad te verdelen. Scholen
kunnen zich hiervoor bij de Bijenvrienden aanmelden via info@bijenvrienden.nl. Vroeger deden we dat
met bloemzaadzakjes, maar vanuit

Poster gemaakt door Maartje Hinse.

het milieuoogpunt verdelen we de
zaadjes uit een grote zak op school.
De leerlingen kunnen dit bloemzaad
dan gezamenlijk rond de school
uitstrooien. Daarnaast wordt dit geld
gebruikt voor een nieuwe bijenkast
die bij de Icarusschool komt te staan.
Natuurlijk willen we ook nog steeds
de weerskanten van de Blekersvaart
gaan inzaaien. Deze zaaidag zou
vorig jaar april al gaan plaatsvinden,
maar is vanwege corona afgelast. Het
is nu afwachten tot dit weer mag. We
blijven hierover in overleg met de
gemeente.
Wel gaat de Landelijke Zaaidag door
op 22 april, er komen alleen nu even
geen grote evenementen. Als je zaait
in april, beginnen de eerste bloemen
begin mei al een beetje te bloeien.
Tot september gaat dit door. In juli
beginnen we met het honingslingeren uit de bijenkasten. Bijen
kunnen nectar verzamelen binnen
een omtrek van maximaal 5 kilometer vanaf de bijenkast.”
Waar komen bijen zo dan op af?
Maartje voegt toe: “Zaaien kan iedereen natuurlijk altijd individueel doen
in eigen tuin. Bloemen en planten
die bijvoorbeeld veel bijen aantrekken in de tuin, zijn onder meer

lavendel, blauwe regen, camelia’s, de
floks of vlambloem, (floks komt uit
het Grieks en betekent ‘vlam’) campanula, clematis en skilla. In het voorjaar komen ze op diverse bloesem af.
Eigenlijk komen bijen op alle bloemen af. Kijk maar eens voor de grap
in een tuincentrum: je ziet dan dat er
in grote getale bijen en hommels op
allerlei bloemen en planten afkomen.
Ook binnen. Dat is zo leuk om te
zien!”
Jan vult aan: “Het lijkt of ze niet op
alle soorten afkomen, maar soms
geven bepaalde bloemen maar op
een bepaald moment nectar of stuifmeel af. Zoals bijvoorbeeld de vlierbloesem. Als er geen nectar of stuifmeel wordt afgegeven, komen er
geen bijen op. Wat niet bekend is bij
veel mensen, is dat een bloeiende
olijfboom ook veel bijen aantrekt.
Ook de zonnebloem is een geliefde
bloem waarop ze afkomen.” Maartje:
“We zitten nu in het begin van het
seizoen. De bijen zijn nu een nest aan
het maken, dus op het moment zijn
ze nog niet zo talrijk. Bijen zijn het
talrijkst in juli.
Actieposter
Jan: “We hebben Maartje gevraagd
deze poster te maken, omdat we na
inmiddels zeven jaar Landelijke
Zaaidag onze focus lokaal willen
richten.” Maartje: “Ook omdat de
Bijenvrienden een Heemsteedse
groep is. Vandaar dat op deze poster
typische Heemsteedse monumenten
staan, zoals het raadhuis, het
Molentje bij Groenendaal en Hageveld, waar de zaaidag begint.
Heemstede is overwegend groen.
Veel mensen hebben een tuin en die
zijn over het algemeen niet zo van
het ‘volledig de tuin betegelen’. Dus
we hebben het hier redelijk goed
voor elkaar. Ook de tuin hier heeft
tegels afgewisseld met redelijk veel
groenperkjes en dat is prima voor de
bijen en hommels”, aldus Maartje.
Meer informatie en honingrecepten
op: https://bijenvrienden.nl/.

Meermond zegt het met bloemen
Heemstede - Op Meermond is net
als in eerdere jaren weer een bloemenweide in ontwikkeling. De vrijwilligers die het park onderhouden
mikken op een mooi resultaat.
Daarvoor is een deel van de bloemenweide afgezet met lage geleide
hekjes. Dat voorkomt beschadiging
van de kiemplanten. Deze zijn
makkelijk te verwarren met gras,
maar een stuk kwetsbaarder. Als ze
door kunnen groeien levert dat
straks bloeiende klaprozen, gera-

niums, wilde pastinaak, margrieten
en ander fleurigs op.
Wie nu de moeite neemt het aangegeven pad te volgen, wandelt straks
letterlijk omgeven door bloemen
naar de speeltoestellen en de uitzichthelling. Het geplaatste informatiekastje geeft alvast een beeld van
de bloemenweelde die in eerdere
jaren werd gerealiseerd. Ook is in het
kastje het mailadres vermeld voor
verdere inlichtingen:
meermondvrijwilligers@gmail.com.

Het geplaatste informatiekastje. Foto: aangeleverd.
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Ken uw tuin: uw eigen kruidentuin
Door Bart Jonker
Heemstede –In deze rubriek belichten we kruiden voor in uw kruidentuin. Krijgt u er al zin in om een kruidentuin in te richten?
Deze week deel 3 waar koriander,
peterselie en wasabi de revue
passeren.

Naast culinaire toepassingen, wordt
het kruid voor geneeskrachtige
toepassingen gebruikt. Koriander
stimuleert de eetlust en spijsvertering. Bij kinderen helpt het tegen
diarree. Uitwendig kunnen de
gekneusde zaden gebruikt worden in
een kompres, ter verlichting van pijnlijke spieren en reumatische
symptomen.

Koriander (Coriandrum sativum). Foto’s: Bart Jonker.

Ing. H.W. Smits, Heemstede

Reactie van de Vrienden van Wandelbos
Groenendaal op ‘Kappen met kappen’
Het kan ing. Smits niet ontzegd worden dat hij met zijn aanklacht tegen
de in zijn ogen niets ontziende kap van beuken in Wandelbos Groenendaal veel bosbezoekers aan zijn zijde vindt. Ook heel wat leden van de
vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal zijn niet erg enthousiast
over de mate waarin er gezonde bomen worden geveld. De boswachters
hebben wel steeds een biologisch verantwoorde reactie; beslist. Maar het
zijn niet de boswachters die bepalen dat er beuken gekapt moeten
worden; zij voeren alleen uit wat B&W na goedkeuring door de gemeenteraad hebben besloten. En wat keurig is vastgelegd in het ‘Beheerplan
Wandelbos Groenendaal 2015 – 2032’. Als we daarin iets willen veranderen is de wethouder en niet de boswachter het correcte aanspreekpunt.

Peterselie (Petroselinum crispum).

Dan zul je wel met stevige argumenten moeten komen, want het is geen
kwestie van persoonlijke smaak welke soort bomen gekapt worden en
welke de ruimte krijgen om te groeien. Je zult de eiken de kost moeten
geven die nu door een niet gevelde beuk in een dodelijke omarming
verkeren; of die dat genoegen in de toekomst tegemoet kunnen zien.

Peterselie werd in de oudheid al
gebruikt en reeds genoemd in een
Grieks kruidenboek uit de 3de eeuw
voor Christus. In het oude Rome
werd peterselie veel gebruikt bij
ceremonies en het koken. Je hebt
krulpeterselie en blad- (platte) peterselie. Krulpeterselie leent zich goed
voor garneringen, terwijl de bladpeterselie wat rijker en voller van smaak
is en zich goed leent als culinaire
smaakmaker in gerechten.

Geneeskrachtige eigenschappen
heeft peterselie ook. Het helpt tegen
een blaasontsteking en bevordert de
afscheiding van urine. Peterselie
nuttigen na knoflook, neutraliseert
de reuk. Het verlicht de menstruatiepijn. Let op: peterselie niet te
gebruiken bij een zwangerschap!

De beuk is persona non grata want die geeft te veel schaduw. Het betreft
slechts de smaak van wat beheerders. Groenendaal is een beukenkerkhof
geworden, je struikelt over omgezaagde stammen en takkenrillen. En wat
krijgen we daarvoor terug? Bramen, bramen en nog eens bramen, waar je
ook kijkt. Waarlijk een verrijking van de biodiversiteit. Stinsenplanten zijn
kansloos, die verkiezen de luwte van die vermaledijde beuk. Zelfs prachtige douglassparren gingen tegen de vlakte, zij hadden de euvele moed
om de heilige eik aan te raken en dan ben je de Sjaak in Heemstede.
De vrienden van Groenendaal schreven lieve promostukjes in de Heemsteder. In een stukje stond dat “hier en daar een minder gewenste boom
is verwijderd”. Er zijn honderden vrijwel uitsluitend beuken omgezaagd.
Hiermee brengt Heemstede de broodnodige CO2-opname een enorme
klap toe, en dat in een tijd waarin extra groen broodnodig is. Iedereen
ontevreden? Welnee, één grote groep is dolblij met deze aanpak. Dat zijn
eikenprocessierupsen, die zijn dol op de eiken monocultuur.

Peterselie
Een als vanouds bekend kruid en
populaire smaakmaker: peterselie
(Petroselinum crispum). Amsterdammers spreken het woord nog weleens uit als ‘pieterselie’.

Peterselie kan gebruikt worden als
alternatief voor koriander (voor
degenen die een zeepsmaak
ervaren). Het smaakt uitstekend in
vis- kaas- en eiergerechten en kan
toegevoegd worden in dressings en
vinaigrettes. De Napolitaanse lasagne
(zie recept in de Heemsteder van 26
februari 2020) heeft een vulling van
ricotta, peterselie, ei en Parmezaanse
kaas. Peterselie meebakken in en
gerecht geeft smaak aan het gerecht.

Kappen met kappen
In de Heemsteder van vorige week stonden twee regels over een protest
in Groenendaal. Dit gaat veel verder dan die paar regels, het verwoordt
de mening van de ‘silent majority’. Het overgrote deel van de wandelaars
(doelgroep van Groenendaal) verafschuwt de huidige aanpak. Er wordt
niet gedund of verjongd, maar Groenendaal wordt in rap tempo omgeturnd in een sneu park met monocultuur van zomereik en wat dennen en
sparren. De zagers vinden dat zij het wel weten, zij hebben er voor
geleerd. Een hele geruststelling als je bedenkt wat geleerde vakbroeders
in het Bennebroeker bos en langs de Prinsenlaan hebben aangericht. Wij
wandelaars zijn te dom om de diepere zielenroerselen van de heren
zagers te doorgronden.

Koriander
Je hebt er wat mee of totaal niet:
koriander (Coriandrum sativum).
Waar de een koriander bejubelt om
de aromatische en verfijnde smaak,
proeft de ander een zeepsmaak bij
dit kruid. Hoe dit komt, blijft vooralsnog een mysterie. Waarschijnlijk
heeft dit toch met het verschil van
de smaakpapillen per persoon te
maken.
Koriander is al eeuwenlang bekend.
Voeg koriander toe aan gevogeltegerechten of aan sommige vis- en
schaaldiergerechten. In Portugal
wordt koriander geserveerd als
garnering bij gekookte of gegrilde
octopus. De Mexicaanse keuken kent
zelfs koriandersoep, dit recept stond
ooit in de Heemsteder van 11
december 2019. De Aziatische
keuken, met name de Thaise, maakt
ook gretig gebruik van koriander.
Blaadjes koriander toevoegen aan
salades of dressings geven net even
die verfijnde twist en smaaksensatie.

LEZERSPOST

Maar meer nog dan de hoeveelheid aan bomen die in het belang van
natuurbeheer het loodje moeten leggen, is het de ongeordende, zeg
maar rustig rommelige manier waarop de boomstammen blijven liggen
een ‘steen des aanstoots’ voor veel wandelaars. We weten dat er volgens
datzelfde duurzame beheerplan geen hout uit het bos verwijderd mag
worden, maar zijn er geen creatievere oplossingen te bedenken dan de
boel te laten liggen min of meer waar het gekapt is?
Als iemand overigens graag van beuken wil genieten, er zijn delen in
Groenendaal waar die welig mogen tieren – de boswachters wijzen graag
de weg.
Wasabi (Wasabia japonica).

Wasabi
Wasabi (Wasabia japonica) is niet
echt een kruid, maar zoals de Latijnse
naam al doet vermoeden een
specerij die gewonnen wordt uit de
geraspte wortelstam van de Japanse
wasabiplant of boom. Tegenwoordig
wordt de plant ook in Nederland
gekweekt en geteeld. Na 18 maanden is de stam groot genoeg om te
oogsten. De plant is niet geheel
winterhard en verlangt
luchtvochtigheid.
Wasabi staat bekend om zijn zoetromige en extreem scherpe smaak,
waarvan de substantie wordt geserveerd bij sushigerechten. De groene

Vrienden Wandelbos Groenendaal
wasabi-substantie wordt gemaakt
van de wortelstam van de plant. De
wortels worden verwerkt tot een
pasta of gevriesdroogd poeder.
De meeste ‘wasabi’ die verkocht
wordt, is echter niet gemaakt van de
plant Wasabia japonica, maar een
imitatie, gemaakt van groengekleurde radijs of een mengsel van
mierikswortel, radijs, mosterd, bladgroen en andere stoffen. Ook in
Japan wordt vaak imitatiewasabi
gebruikt. Alleen in de betere
sushirestaurants in Japan en daarbuiten wordt echte wasabi in de
sushi verwerkt. Het blad, de bloem
en de bladstengels zijn eveneens
eetbaar.

LEZERSPOST
Long van Heemstede
In ‘ de Heemsteder’ en in het bos de protesten op de bomen gezien. Ik
snap de actie. We zien alleen maar grote gaten vallen in het bos en geen
nieuwe aanplant. Het goede wat wel in het bos verschijnt zijn de herdenkingsbanken en -boompjes. Toch nog iets nieuws na verlies. Mijn man en
ik rapen daarnaast veel plastics en ander afval. Lijkt ons goed om daar
meer energie in te steken, om een gezond bos te behouden waar ruimte
blijft voor prachtig oud naast vernieuwing. Om de long van Heemstede te
behouden.
E. Coppens, Heemstede
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Vrijwillige molenaar Guus Boers laat regelmatig
het unieke Molentje van Groenendaal draaien
Door Bart Jonker
Heemstede – Het is de blikvanger en
een waarlijk symbool voor Heemstede: Rijksmonument ’t Molentje
van Groenendaal. Hoe is deze molen
eigenlijk ontstaan?
Bankier John Hope
In 1767 kocht de Schotse bankier
John Hope het complete Landgoed
Groenendaal, dat hij inrichtte in de
Engelse landschapsstijl. In 1780 liet
hij deze molen met vijzel bouwen,
ten behoeve van de watervoorziening in de vijvers. Helaas bleek op
deze plek de molen weinig wind te
vangen om hierin volledig productief
te zijn. Er werd daarom aan de overkant van de molen een stoomgemaaltje neergezet om deze taak over
te nemen. Na het vertrek van John
Hope raakte de molen in verval. Het
stoomgemaaltje werd in 1842 afgebroken.
Belangrijkste renovaties
In 1913 werd de gemeente
Heemstede eigenaar van het Landgoed Groenendaal. ‘t Molentje werd
daardoor weer regelmatig opgeknapt. In 1989 onderging ’t Molentje
een algehele restauratie, waarna het
beheer van de molen werd overgenomen door Stichting Molens ZuidKennemerland (SMZK). In 1997 werd
de vijzel opnieuw aangebracht. Afgelopen jaar vonden grote restauratiewerkzaamheden plaats, waarbij de
molenachtkant, de kap en het gevlucht tijdelijk werden overgebracht
naar een restaurateur. Ook werden
het bekleedhout en het hout van
stellingen onder handen genomen.
Op de molen zelf zijn in de kap het
bouwjaar en het jaar van de laatste
restauratie in een rood schildje
aangebracht, te weten 1780-2020.

ACHTER
HET FORNUIS

Het Gilde van Vrijwillige Molenaars
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars
laat nu af en toe de vijzel en het
mechanisme van ’t Molentje draaien.
Dit Gilde heeft in diverse provincies
een afdeling, ook in Noord-Holland.
Het bestaat ruim 40 jaar.
Het Gilde heeft ten doel de bestaande molens te behouden en de belangstelling voor molens levend te
houden voor nu en in de toekomst.
Het Gilde leidt ook vrijwillige molenaars op.

achter het fornuis
Paastiramisu
Voor Pasen een heerlijke
tiramisuvariant met advocaat.

Unieke molen met twee stellingen
Een van deze vrijwillige molenaars is
Heemstedenaar Guus Boers. Om het
mechanisme soepel te houden, laat
hij ’t Molentje in Groenendaal regelmatig draaien. Zo ook afgelopen
vrijdag 26 maart.
“Deze molen is een stellingmolen
met een bovenkruier”, vertelt
Guus enthousiast. “Wist je dat het
’t Molentje in Groenendaal de enige
molen in Nederland en ter wereld is
met twee stellingen?” Zo kon je via
de diverse luiken boven in de stellingen de molen verlaten als hij
draaide. Normaal is op de jaarlijkse
Molendag, die wordt gehouden op
Moederdag en op de Open Monumentendagen, de molen geopend
voor het publiek.

Benodigdheden:
• 1 bakje mascarpone
• 1 uitgeperste sinaasappel
• 1 bakje verse slagroom
• 1 pakje lange vingers of
savoiardi
• Basterdsuiker, ca. 75 gram
• 1 kopje melk
• Advocaat
• Cacaopoeder

Helaas kan dit voorlopig even niet
vanwege corona. Ik heb zelf ook het
coronavirus gehad. Drie weken met
hoge koorts en ik ben zeven kilo
afgevallen. Je valt met dit virus niet
in vet af, maar je valt af in spierweefsel. Ik heb best een jas uitgedaan. Dat sommigen corona nog
steeds afdoen als een ‘griepje’, kan ik
niet begrijpen. Ik kan daar erg kwaad
om worden. Ik heb zelf aan den lijve
ondervonden hoe heftig dit virus kan
zijn.”

KRUISWOORDPUZZEL
KRUISWOORDPUZZEL
KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal
1. zomervrucht;
7. versteend
overblijfsel
Horizontaal
1. zomervrucht;
7. versteend
overblijfsel
van van
plant
of
dier;
12.
vochtig
koud;
13.
Joodse
geestelijke;
plant of dier; 12. vochtig koud; 13. Joodse geestelijke; 14. 14.
schrijfgerei;
15. hoge
(afk.);
17. voertuig;
19. Duitse
schrijfgerei;
15. hoge
raadraad
(afk.);
17. voertuig;
19. Duitse
ont- ontkenning;
21.
lidwoord;
22.
insect;
24.
kalkachtige
afzetting
kenning; 21. lidwoord; 22. insect; 24. kalkachtige afzetting op op
het gebit;
27. hemellichaam;
28. knevel;
30. Russisch
ruimtehet gebit;
27. hemellichaam;
28. knevel;
30. Russisch
ruimtestation;
31. straat;
32. vlinderlarve;
33. godin
vandageraad;
de dageraad;
station;
31. straat;
32. vlinderlarve;
33. godin
van de
halskraag;
werelddeel;
roem;
ooievaar;
halskraag;
38. 38.
werelddeel;
41. 41.
roem;
42. 42.
35. 35.
ooievaar;
37. 37.
veertigdagentijd
Pasen;
44. insectenlarve;
46. verbranveertigdagentijd
voorvoor
Pasen;
44. insectenlarve;
46. verbrandingsverschijnsel;
47. morsdoekje;
48. eenheid
geluidsdingsverschijnsel;
47. morsdoekje;
48. eenheid
van van
geluidssterkte;
rijstbrandewijn;
toegankelijk;
maatstaf
sterkte;
49. 49.
rijstbrandewijn;
50. 50.
toegankelijk;
52. 52.
maatstaf
(richtsnoer);
54. weegtoestel;
56. bergweide;
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Vrijwillige molenaar Guus Boers laat ‘t Molentje van Groenendaal af en toe draaien.
Foto: Bart Jonker.
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De winnaar ontvangt bericht
via de e-mail waarmee de
gewonnen boodschappentas
afgehaald kan worden in de
AH-vestiging aan de Blekersvaartweg 57 in Heemstede.
Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd. Succes!

53

80
84

87

43

Mail uw oplossing uiterlijk
maandag 5 april 17 uur naar
redactie@heemsteder.nl,
onder vermelding van kruiswoordpuzzel, voorzien van
uw naam, telefoonnummer
en e-mailadres.
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Deze puzzel wordt u aangeboden door Albert Heijn aan
de Blekersvaartweg 57 in Heemstede. Lekker puzzelen voor
een heerlijke prijs: een goedgevulde AH-tas vol artikelen!
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Klop met een (staaf )mixer de
slagroom stijf met een deel van
de basterdsuiker. Klop in een
andere schaal de mascarpone
met het uitgeperste sinaasappelsap en de rest van de basterdsuiker. Spatel de geklopte slagroom gelijkmatig door het mascarponemengsel. Haal de lange
vingers door de melk. Leg de
gedrenkte lange vingers naast
elkaar in een schaal. Giet hierover als eerste advocaat. Bedek
deze laag met het mascarponemengsel. Leg op deze lag weer
de volgende laag gedrenkte
lange vingers. Bedek deze wederom met advocaat en mascarpone. Bestrooi de bovenste laag
met cacaopoeder. Vrolijk Pasen!
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KERKDIENSTEN
ADVENTSKERK AERDENHOUT

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

Koediefslaan 73 Heemstede
Vrijdag 2 april 19u. Goede Vrijdag.
Leiding: Elske en Harrie Stevelmans. Avondmaal viering
Zondag 4 april 10u. Pasen.
Spreker: Yvonne Elbers.
Reservering verplicht.
www.rafael-nehemia.nl
PETRAKERK

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

Achterweg 19A Heemstede
Donderdag1 april 19.30u. Ds. A.
Molendijk (Witte donderdag).
Vrijdag 2 april 19.30u. Ds. P. Terpstra (Goede Vrijdag).Zaterdag 3
april 19.30u. Ds. A. Molendijk (Stille
Zaterdag). Zondag 4 april 10u.
Ds. P. Terpstra (Eerste Paasdag).
De diensten zijn online te volgen via YouTube en kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl.
TREFPUNT BENNEBROEK

Akonietenplein 1 Bennebroek
Witte Donderdag, 1 april, 19.30u,
ds. Jolien Nak, dienst van Schrift en
Tafel, m.m.v. Jaap Bruijn (cello).
Goede Vrijdag, 2 april, 19.30u,
ds. Otto Sondorp (Aerdenhout).
Zaterdag 3 april, 19.30u, Paaswake
ds. Piet van Veelen, m.m.v. Jaap
Bruijn (cello).
Eerste Paasdag 4 april, 10u, ds.
Jolien Nak, m.m.v. Eveline Milton
(dwarsfluit).
Vieringen zijn alleen online via
www.pkntrefpunt.nl, klik op
Actueel.
www.pkntrefpunt.nl.
H. BAVO PAROCHIE

Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 1 april, Witte Donderdag om 19u Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.

inderegio.nl • 31 maart 2021

Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag om
15u Kruisweg. Om 9u Eucharistieviering. Voorganger Pastor R.
Verhaegh.
Zaterdag 3 april, Paaswake om 19u
Eucharistieviering. Voorganger
Pastor R. Verhaegh.
Zondag 4 april, 1e Paasdag om 10u
Eucharistieviering. Voorganger
Pater Diego Pildain.
Extra ingelast! Maandag 5 april, 2e
Paasdag om 10u Woord- en Communieviering. Voorganger Ps. A.
Dekker.
Donderdag 8 april om 9u Eucharistieviering. Voorganger Pastor R.
Verhaegh.
Reserveren verplicht: hbavo.
aanmeldenvieringen@gmail.com.
Of: 023-5280504. Alle vieringen
zijn te volgen via live-stream:
www.parochiesklaverblad.nl.
Vooraf aanmelden.
www.parochiesklaverblad.nl.
KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 31 maart, 10u, Hart
voor ouderen.
Witte Donderdag 1 april, 19u,
Eucharistieviering, Pater Tristάn
Peréz.
Goede Vrijdag 2 april, 15u,
Kruisweg.
Goede Vrijdag 2 april, 19u, Viering,
Pater Tristάn Peréz.
Paaswake zaterdag 3 april, 19.30u,
Eucharistieviering, Pater Tristάn
Peréz.
Eerste Paasdag 4 april, Eucharistieviering, 10u, Pater Tristάn Peréz.
Eerste Paasdag, 4 april, 18.45u, H.
Lof.
Tweede Paasdag, 5 april, 10u, Eucharistieviering Pater Diego Pildain.
Doordeweekse vieringen: Dinsdagmorgen 9 uur, woensdagmorgen
10 uur. Voor elke viering is reserveren verplicht: info@olvh.nl.
Of telefonisch 023-5286608.
Maximaal 30 kerkgangers per
viering toegestaan.
www. parochiesklaverblad.nl.
HERVORMD PKN BENNEBROEK

Binnenweg 67 Bennebroek
Vrijdag 2 april om 19u,
Ds. J. van Butselaar.
Zondag 4 april om 10u,
Ds. J. van Butselaar.
De diensten kunt u volgen via de
link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl.

KEN UW BOS
Eekhoorns: grappige en nuttige beestjes
Door Bart Jonker (gastschrijver)
Als je wandelt in wandelbos Groenendaal en goed oplet, is de grote kans
aanwezig dat je de eekhoorn (Sciurius vulgaris) spot. Leuk en interessant om te
zien hoe dit grappige knaagdiertje in het bos leeft. Herkenbaar aan de vaak
roodbruine pluimstaart. De eekhoorn is een typische bos- en boombewoner en
een behendig klimmer. In rap tempo kunnen zij zich verplaatsen van boom tot
boom. Ook kan hij grote sprongen maken, soms van grote hoogten. Dit is echt
spectaculair om te zien. De luchtweerstand van de pluimstaart zorgt ervoor dat deze sprongen en zweefvluchten
moeiteloos gemaakt kunnen worden en een val breekt. Het enige dier dat het tempo in het klimmen en klauteren
van de eekhoorn kan evenaren, is meteen zijn gedoodverfde natuurlijke vijand: de boommarter (Martes martes).
Nuttig
Eekhoorns eten voornamelijk plantaardig voedsel, zoals beukennootjes, eikels, dennenkegels, maar in de herfst
ook paddenstoelen, zoals het naar dit dier genoemde eekhoorntjesbrood. De eekhoorn kan zich daarnaast tegoed
doen aan boomknoppen en boomschors. Tevens staan insecten, eieren of jonge vogels op het menu, maar de
eekhoorn eet bij voorkeur vegetarisch. De eekhoorn bezit een ware verzameldrift. In de herfst legt hij zijn wintervoorraden aan van eikels, nootjes en andere eetbare zaken die hij op verschillende geheime plekjes verbergt.
De eekhoorn legt zoveel van die verborgen plekjes aan, dat hij ze later zelf
niet meer weet terug te vinden.
Dit heeft als voordeel dat deze eetvoorraden daardoor uitzaaien en
gaan ontkiemen. De eekhoorn
levert zo een nuttige bijdrage aan
de voortplanting van het groen in
wandelbos Groenendaal.
Eekhoornnesten
Hoog in de bomen legt de eekhoorn verschillende speel- en noodnesten aan. Zo’n noodnest dient om
in te vluchten of om zich in schuil te
houden. De eekhoorn maakt een
hoofdnest van zacht materiaal ten
behoeve van de voortplanting. Een
worp van de eekhoorn vindt vaak
twee keer per jaar plaats: een keer
vroeg in het voorjaar en een keer in
de zomer. Een worp bestaat uit drie
tot zes jongen.
Echte koukleumen
Eekhoorns houden geen winterslaap, maar zijn wel echte koukleumen en houden niet van slecht
weer. Dan trekken ze zich terug in
hun warme nestjes. Ze zijn daarom
vooral te zien in het bos met mooi
weer. Eekhoorns zijn over het algemeen schuw, maar wel speels en
nieuwsgierig van aard. Let er maar
eens op bij uw volgende wandeling
in Groenendaal!
Deze rubriek komt tot stand met
medewerking van Vereniging
Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Nieuwsgierige eekhoorn in Groenendaal. Foto: Bart Jonker.

FOTOMOMENT
Opmerkelijk Heemstede
Door Marenka Groenhuijzen
Heemstede - De Kerklaan-Oorsprong-Afzandingen (Heerenlaan). Toen
Adriaan Pauw in 1620 ambachtsheer van Heemstede en Bennebroek
werd, bestond de Heerlijkheid grotendeels uit wildernissen. Pauw heeft in
1630 de Heerenzandvaartkade (Zandvaart) en de Blekersvaart laten
uitgraven.
In 1645/46 werd met de aanleg begonnen, begin april was de Heerenlaan,
thans Kerklaan, gereed. In 1645 liet Adriaan Pauw het pad dat van de
Binnenweg naar de Herenweg leidde verbreden en beplanten, met een
grote partij ‘schoone en regte linden en rijpe boomen’. Het zand dat met
graven gewonnen werd, werd verscheept naar Amsterdam, bestemd voor
de stad. Na de bouw van de Sint Bavo in 1887, kreeg deze laan officieel de
naam Kerklaan.
Bronnen: o.a. Historische Vereniging Heemstede en Bennebroek,
Librariana Boek Adriaan Pauw.

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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Informatiebijeenkomst
Transitievisie Warmte
In 2050 gebruiken we in Nederland geen
aardgas meer, maar hoe verwarmen we dan
onze woningen? In de Transitievisie staat op
hoofdlijnen beschreven wat de alternatieven
voor aardgas zijn en hoe en wanneer buurten
aardgasvrij(er) gemaakt kunnen worden.

Op 14 april van 20.00-21.00 uur is er een
(online) informatiebijeenkomst over de
Transitievisie Warmte. We bespreken de
uitgangspunten en er is ruimte voor al uw
vragen. Meer informatie en aanmelden op
heemstede.nl/tvw.

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

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

Week van de Groene Tuin
Op dinsdag 30 maart is de Week van de
Groene Tuin van start gegaan. Tot en met
Tweede Paasdag stimuleren verschillende
bekende Nederlanders tuinbezitters om hun
tuin en straat te vergroenen en verduurzamen.
Doe met ons mee!

Vlogs van bekende Nederlanders

Cora van Nieuwenhuizen, Karin Bloemen,
Helga van Leur, Margot Ribberink, Lodewijk
Hoekstra en Boswachter Tim laten zien hoe
leuk, inspirerend en belangrijk tuinieren kan
zijn. Ook worden praktische tuintips gegeven
door onder andere tv-tuinman Lodewijk
Hoekstra, waarmee u direct aan de slag kan.

Deze tips worden gedeeld via de Steenbreek
Facebook pagina en Instagram.

Over de ‘Week van de Groene Tuin’

De ‘Week van de Groene Tuin’ is een initiatief
van Stichting Steenbreek, NL Greenlabel,
Tuinbranche Nederland, Milieu Centraal,
Branchevereniging VHG en de Tuinen van
Appeltern. Meer groen in de tuin en straat
zorgt ervoor dat er meer ruimte komt om
piekbuien op te vangen. Ook zorgt groen voor
minder hittestress, worden tuinen belangrijke
ecologische plaatsen voor insecten en vogels
en leveren ze een bijdrage aan de leefbaarheid
in de buurt.

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

Bezwaar maken
Als u het hiermee oneens bent dan kunt
u binnen 6 weken na de dag van de
bekendmaking hiervan bezwaar maken bij
het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Ook kunt
u bij spoed een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem
(Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

U hoeft nergens in Bereken uw Recht
uw naam en adres in te vullen. Pas als
u een regeling aanvraagt vult u op het
aanvraagformulier van de gemeente uw
gegevens in.
Laat uw geld niet liggen. Bereken uw
recht op iasz.nl/berekenuwrecht.

Onder dat motto start op 1 april de maand
van senioren en veiligheid. Vier weken lang
is er landelijk aandacht voor verschillende
vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen,
babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld
WhatsApp) en online veiligheid. Hoewel
ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer
worden van misdaad dan mensen in andere
leeftijdsgroepen, is ieder slachtoffer er een
te veel. Daarom krijgt men via de campagne
concrete tips mee om misdaad te voorkomen
en als het toch gebeurt bespreekbaar te maken
en aangifte te doen.

Tweede Paasdag (5 april)
gesloten

Het college van burgemeester en wethouders
heeft besloten de volgende persoon uit te
schrijven uit Nederland:
• Per 10 februari 2021 era ni, M., geboren
08-12-1971, Heemsteedse Dreef 32D

U blijft anoniem

Maak het oplichters
niet te makkelijk

Goede Vrijdag (2 april)
geopend van 8.30-17.00 uur

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

Met een laag inkomen heeft u
soms recht op toeslagen, kortingen
of regelingen. Met Bereken uw
recht onderzoekt u zelf of u daar
recht op heeft. Bijvoorbeeld op
een tegemoetkoming voor sport,
schoolkosten of huiswerkbegeleiding.

Alle informatie en tips zijn terug te vinden op weekvandegroenetuin.nl.

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

Uitschrijvingen
Basisregistratie
personen (BRP)

Bereken uw recht

Nieuwe regelgeving: Aanwijzing
directeur publieke gezondheid van
de GGD Kennemerland
Op 16 maart 2021 heeft het college de
directeur publieke gezondheid van de GGD
Kennemerland aangewezen als toezichthouder
in het kader van de naleving van de in de Wet
publieke gezondheid gestelde regels in de
kinderopvang. De burgemeester heeft op
16 maart 2021 besloten de directeur publieke
gezondheid van de GGD Kennemerland te

mandateren tot het geven van schriftelijke
bevelen gericht tot kindercentra in het
kader van de Wet publieke gezondheid
(publicatienummer 2020- 88287).
Lees de volledige bekendmaking in het
gemeenteblad op overheid.nl of via onze
website heemstede.nl/bekendmakingen en
zoek op publicatienummer.

Tips om oplichting te voorkomen

1. Geld gevraagd? (via WhatsApp): Niet gebeld
= Géén geld
2. Laat niemand zomaar binnen
3. Maak nooit zomaar geld over
4. Scherm altijd uw pincode af
5. Online: eerst checken, dan klikken
Meer tips vindt u op
maakhetzeniettemakkelijk.nl

Heemstede

Nieuwe regelgeving: Beleidsregels
Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke
kosten (TONK) gemeente Heemstede 2021
Op 16 maart 2021 heeft het college de
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten (TONK) gemeente
Heemstede 2021 (publicatienummer 202088243) vastgesteld. Deze beleidsregels zijn met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 in

werking getreden. De beleidsregels vervallen
per 1 juli 2021.
Lees de volledige bekendmaking in het
gemeenteblad op overheid.nl of via onze
website heemstede.nl/bekendmakingen en
zoek op publicatienummer.

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Hageveld 15, realisatie externe stookruimte,
wabonummer 808751, ontvangen 18 maart
2021
• Hunzelaan 1, het plaatsen van een dakkapel
op het achtergeveldakvlak, wabonummer
806798, ontvangen 16 maart 2021
• Narcissenlaan 31, het plaatsen van een
schuurtje/ overkapping in de voortuin,
wabonummer 807291, ontvangen 16 maart
2021
• Linge 87, het bouwen van een carport aan
de bestaande schuur aan de voorzijde van de
woning en wijzigen voorgevel en kozijnen,
wabonummer 809335, 19 maart 2021
• Molenwerfslaan 3, het aanleggen van een
uitweg/inrit, wabonummer 809597, 21 maart
2021
• Nobellaan 27, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
809098, ontvangen 19 maart 2021
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Limburglaan 4, een constructieve wijziging,
wabonummer 792094, verzonden 24 maart

2021
• Mastkade 1, het aanleggen van een steiger,
wabonummer 799453, verzonden 23 maart
2021
• Mastkade 3, het aanleggen van een steiger,
wabonummer 799464, verzonden 24 maart
2021
• Mastkade 5, het aanleggen van een steiger,
wabonummer 799472, verzonden 25 maart
2021
• Mastkade 7, het aanleggen van een steiger,
wabonummer 799502, verzonden 25 maart
2021
• Mastkade 11, het aanleggen van een steiger,
wabonummer 799532, verzonden 23 maart
2021
• Mastkade 13, het aanleggen van een steiger,
wabonummer 799537, verzonden 26 maart
2021
• Mastkade 15, het aanleggen van een steiger,
wabonummer 800170, verzonden 26 maart
2021
• Mastkade 17, het aanleggen van een steiger,
wabonummer 800180, verzonden 26 maart
2021
• Mastkade 19, het aanleggen van een steiger
met hekwerk, wabonummer 800291,

verzonden 26 maart 2021
• Mastkade 21, het aanleggen van een steiger,
wabonummer 800296, verzonden 26 maart
2021
• Mastkade 23, het aanleggen van een steiger,
wabonummer 800300, verzonden 26 maart
2021
• Mastkade 29, het aanleggen van een
steiger en voor circa 2 jaar plaatsen van een
hekwerk, wabonummer 791087, verzonden
23 maart 2021
• Mastkade 39, het aanleggen van een steiger,
wabonummer 788785, verzonden 23 maart
2021
• Mastkade 43, het aanleggen van een steiger,
wabonummer 784967, verzonden 23 maart
2021
• M. Bolstraplein 14-90, het plaatsen van een
hekwerk/erfafscheiding, wabonummer
788389, verzonden 24 maart 2021
• Reggelaan 17, het vervangen en verbreden
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 795748, verzonden 22 maart
2021
• Van ’t Hofflaan 6, het plaatsen van een
dakopbouw, wabonummer 759807,
verzonden 23 maart 2021

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van het besluit aan de aanvrager in
bezwaar bij het college van Burgemeester en
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.
Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
• Frans Lisztlaan 13, het kappen van wilg,
wabonmummer 772266, ontvangen 13
januari 2021
• Jac. P. Thijsselaan 7, het uitbreiden van
het woonhuis, wabonummer 794128,
ontvangen 25 februari 2021
• Julianaplein 13 en 15, het vergroten
van een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 796913,
ontvangen 2 maart 2021
• Van Merlenlaan 30, het kappen van 14
esdoorns en 1 eik, wabonmummer 788178,
ontvangen 14 februari 2021
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.

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

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl.
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk
Zienswijzen indienen
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning:
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning:
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een
omgevingsvergunning te verlenen.

Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede.
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit?
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen:
- per brief aan College van burgemeester en wethouders,
Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben
beslist.
In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

-

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

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

FOTOMOMENT
Lust voor het oog
Heemstede - Marianne Wever stuurde deze foto van de treurwilg bij de
Kinderboerderij in Groenendaal, die op dit moment prachtig lichtgroen is
en daarbij een lust voor het oog is. “Dan besef je dat de lente echt is
losgebarsten”, vermeldt ze erbij.

Het is weer lente! Foto: Bart Jonker.

Doe mee met onze lentefotowedstrijd!
Heemstede – Iedereen is nu getuige
van het ontluikende voorjaar en ook de
lentetemperaturen stijgen gestaag. De
Heemsteder organiseert daarom voor
haar lezers een lentefotowedstijd waar
uw mooist geschoten lentefoto kan
meedingen naar een leuke prijs!
Alles wat met de lente in Heemstede te

maken heeft, kunt u als foto inzenden.
Wel stellen we als voorwaarde dat de
foto echt in Heemstede of aan de rand
van Heemstede is genomen; Leyduin
mag bijvoorbeeld ook.
Mail uw lentefoto (maximaal een) uiterlijk vrijdag 23 april vóór 17 uur naar
redactie@heemsteder.nl, onder vermel-

ding van ‘lentefoto’ en vermeld daarbij
waar u de foto heeft gemaakt, voorzien
van uw naam, woonplaats, e-mailadres
en telefoonnummer. De mooiste
Heemsteedse lentekiekjes krijgen wekelijks een plaatsje in de Heemsteder. Over
de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Heel veel succes toegewenst!

