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Het Heemstede
van Adriaan Pauw
Heemstede - De oorspronkelijke Voorweg-
school is een bouwwerk in opdracht van 
Adriaan Pauw.
In 1620 had Adriaan Pauw het Huis  
Heemstede aangekocht en was daar-
mee ambachtsheer van Heemste-
de geworden, inclusief Bennebroek. 
Dankzij zijn bemoeienissen werd in de 
zomer van 1625 de Hervormde kerk aan 
het kerkplein (nu Wilhelminaplein) in
gebruik genomen. Vervolgens gaf Adriaan Pauw opdracht tot 
de bouw van deze eerste school aan de Voorweg, naast de kerk.
De school bestond uit één klaslokaal en een woning voor de 
meester. Pauw bekostigde de bouw van de kerk en school door 
accijns op bier en door onroerendgoedbelasting op verkoop van 
percelen en grond te heff en.

De school werd in 1630 in gebruik genomen. Na 1818 was de 
school korte tijd op de Achterweg gehuisvest vanwege de slech-
te staat van het gebouw. Aanvankelijk waren er plannen om een 
geheel nieuw school neer te zetten, maar uiteindelijk bleef het 
bij een fl inke renovatie van het huidige gebouw.
Omstreeks 1842 werd het vernieuwde schoolgebouw weer in 
gebruik genomen.

In 1882 is de school in de huidige staat verbouwd naar het ont-
werp van architect A. van der Steur. De leerlingen hebben de 
oudste school van Nederland, allemaal te danken aan Adriaan 
Pauw. Tot 1630 werd het onderwijs voornamelijk door de kerk 
verzorgd waarbij meestal een geestelijke lesgaf, ook de combi-
natie van koster en onderwijzer was al vroeg gangbaar.
 
Bronnen: Entoen.nu, Erfgoedproject A P.
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Winkeliers van de Binnenweg en de 
Raadhuisstraat willen openblijven
Heemstede - Blijf thuis is nu de 
boodschap van de staat, maar 
als u een boodschap wil doen 
doe het dan thuis bij uw beken-
de winkel die meestal wel een 
website heeft. Ze hebben bezorg-
diensten die het voor uw voor-
deur zetten. Maar van de winke-
liers mag u best even binnenko-
men. Niet met zijn allen, dat we-
ten we inmiddels allemaal. We 
hebben maar anderhalve meter 
in het rond voor u maar meer is 
ook niet nodig. In de voedingsza-
ken hangen beschermende rui-
ten tussen u en de winkeliers, dus 
veilig praten en lachen mag. Het 
winkelt toch ontspannen na de 
ophokweken.

Alle winkeliers in de Raadhuis-
straat en de Binnenweg willen 
graag blijven. Ook na 6 april als 
misschien de maatregelen weer 
wat soepeler worden, of wordt 
dat toch nog ietsje later? De twee 
winkelstraten zijn mooi en gewild 

en dat willen de ondernemers 
houden. Ook na de coronacrisis.

U hoeft uw inkopen niet uit te 
stellen, maar als u straks nog alle 
winkels op een rijtje wil zien in die 
straten, dan mag u die wel koes-

teren. Dus niet ‘Ins Blaue hinein’ 
kopen, u snapt dit wel!

Denk aan die lokale winkeliers 
die hun huur moeten betalen, de 
gasrekening en eigenlijk als eer-
sten hun medewerkers die het zo 
naar hun zin hebben. Dat zie je 
niet achter uw laptop als u inlogt 
bij die hele grote jongens waar 
je pas ziet wat je aangeklikt heb 
als je buurvrouw het pakje heeft 
aangenomen. Waar krijgt u bete-
re service dan om de hoek bij die 
vertrouwde winkelier. Met een 
eigen bezorgdienst en waar dat 
zinvol is met mogelijkheden om 

te komen kijken en shoppen op 
afspraak.

Kijk maar op de website van de 
winkeliersvereniging Binnenweg
Raadhuisstraat: www.wch.nl waar 
u de websiteadressen en tele-
foonnummers vindt van de deel-
nemers.
De winkeliers willen allemaal zo 
graag op de Binnenweg/Raad-
huisstraat blijven, zodat u kunt 
genieten van uw shopuurtje. 
Krijgen we toch nog een mooie
zomer!

Ton van den Brink

Bloemen van omwonenden voor 
winkeliers Jan van Goyenstraat 
Heemstede – Een mooi gebaar 
om de winkeliers in de Jan van 
Goyenstraat te bedanken, dat zij 
in deze moeilijke tijd, hun winkels 
open houden. De bewoners van 
de Jacob de Witstraat bezorgden, 
vergezeld van hun applaus, een 
fl ink boeket bloemen. Alle vers-
winkels zoals de slager, groente-
man, wijnhandel, de supermarkt 
maar ook andere winkels kregen 
vrijdagmiddag 27 maart bezoek 
van de straatbewoners.

Voor elk personeelslid en de eige-
naar was er een fraaie ruiker. Wel 
onwennig dat bedanken met een 
ferme handdruk of een kus er nu 
even niet bij is. Ook heel dichtbij 
komen is nu uit den boze, zodat 
de bloemen veelal in een emmer-
tje in de zaak werden gezet. Alle 
21 laanbewoners deden mee aan 
deze spontane actie.

Bloemenkiosk Han van Baekel 
kreeg als eerste iets aangeboden, 
uiteraard geen bloemen maar 
iets lekkers om ‘s avonds op te 
peuzelen. Hij had zich ingespan-
nen om de bossen verse bloemen 
op tijd klaar te hebben voorzien 
van een kaart van de bewoners 
van de Jacob de Witstraat. In de-
ze kommervolle tijden een prach-
tig gebaar om zo de middenstand 
een hart onder de riem te steken 
en te bedanken voor hun inzet. 

Ongetwijfeld zullen veel van on-
ze inwoners het met dit gebaar 
meer dan eens zijn. 
 
Eric van Westerloo

Wij zijn open 
voor u!

Zie elders in deze krant
het artikel.

AH Zandvoortselaan nieuw 
afhaalpunt voor de Heemsteder
Heemstede - Albert Heijn aan 
de Zandvoortselaan 169 in 
Heemstede is met directe in-
gang een nieuw afhaalpunt ge-
worden van de Heemsteder.

U kunt voortaan vanaf iedere 
woensdag in deze supermarkt
terecht om een los exemplaar
van de Heemsteder mee te ne-
men.

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

Arjen van der Slikke 
keurslager
J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
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Kerkdiensten

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 kerkdiensten gaan on-line door!
Kijk op

www.kerkpleinheemstede.nl,
klik op Meditatief Moment.

www.pknheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Zondag geen viering,  
donderdag geen viering.

www.parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Zondag 5 april, 10u. dienst via 
kerkomroep.nl

www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159

 Voorganger: ds Dirk Jorissen.
Begeleiding: organist Gert Stad.

Meer info: www.
hervormdpknbennebroek.nl

 
Kerkgebouw tot 1 juni gesloten.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

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

www.petrakerkheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

De diensten t/m 6 april
vervallen.

www.adventskerk.com

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede 

Tot nader berichtgeving 
doordeweeks en

in het weekend geen
vieringen / Lof.

Houdt u svp de website in
de gaten, voor eventuele 

wijzigen.

www. parochiesklaverblad.nl

GEEN KRANT? 0251-674433
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Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
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, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd 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 volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL
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Van Bronsteeweg 8 bestaat een 
bouwtekening van 1899. Van-
af die tijd is het vooral een wo-
ning.
Tennisleraar C.M.M. Constandse 
vermeldt in het Haarlems Dag-
blad van 13 maart 1951 dat hij 
verhuisd is naar Bronsteeweg 
8. Om die reden is het pand 
verbouwd in 1951. Op 26 mei 
1951 om 3 uur is de opening 
van ‘Sport Shop Constandse’. 
In het Haarlems Dagblad van 
25 februari 1954 biedt hij 12 
tennisbanen te huur aan, om-
geving Den Houd. In de IJmui-
der Courant van 1 maart 1957 

biedt ‘Sport Shop C.C.M. Con-
standse’ tennisrackets aan voor 
fl 9,00! tot fl. 85,00 en achter de 
winkel hebben ze een oefen-
muur geplaatst. ‘Abe Lenstra 
Magyar’ voetbalschoenen kos-
ten fl. 29,75.

In 1959 volgt een aanbouw met 
een etalage.
De sportzaak organiseerde ver-
schillende evenementen om 
zijn waar te verkopen, o.a. voor 
de ‘André Jamet Tenten’. De ten-
tenshow was achter de zaak. 
Demonstratietenten werden 
met 10% korting verkocht. Kent 

iemand de ‘Sing Sing’ shirts? De 
originele Franse blauw/wit ge-
streepte shirts voor fl. 8,75.

In het adresboek Haarlem van 1 
januari 1966 staat ‘The Cheque-
red Flag Holland NV’ voor auto-
sportartikelen op nr. 8, daar is 
verder weinig over bekend.
Volgens het adressenboek 
Heemstede van 1 april 1969 zit 
dameskapster Mw. C. van Hel-
den op nummer 8. We vinden 
haar ook terug in de adressen-
boeken van 1971 en 1975. De 
toen-foto uit het NHA is van 
1969.

Na de adressenboeken van 
1975 is de eerstvolgende die 
van 1993, dus onbekend is 
hoe lang Mw. Van Heiden op 
de Bronsteeweg heeft geze-
ten. ‘Caméléon Woondecoratie’ 
staat vermeld in het adressen-
boek van 1 januari 1993 en is de 
laatste ondernemer tot aan de 
sloop begin jaren 2000.

In de jaren 2000 worden op 
nummer 8 o.a. genoemd: Zan-
ders Automotive Kennemer-
land B.V., Melchior Interieur, Fy-
sio Physics Fysiotherapie, lo-
catie Heemstede en huidige 
onderneming Happy Bodies 
Heemstede B.V.
De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 28 maart 2020.

Mocht u informatie over de 
Bronsteeweg hebben, dan kunt 
u terecht via webmaster@hv-
hb.nl (H. Opheikens). Ook zijn 
we op zoek naar beeldmateri-
aal. Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heem-
steder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Bronsteeweg
Toen en nu (5)

Nieuwsblad IJmuiden 
stopt met verschijnen
Regio - Met ingang van de-
ze week valt er geen editie van 
Nieuwsblad IJmuiden meer op 
de deurmatten in de gemeen-
te Velsen. De uitgever van die 
krant, BDUmedia, is hard getrof-
fen door de coronacrisis, is op de 
website van het nieuwsblad te 
lezen. Het mediabedrijf zag in 
korte tijd meer dan de helft van 
de advertentieinkomsten weg-
vallen. Nieuwsblad IJmuiden.nl 
gaat daarom sinds vorige week 
alleen verder met haar online 
nieuwsplatform.
 
Frits Raadsheer, directeur van 
Regio Media Groep, de uitgever 
van onder andere de Heemsteder 
en de Jutter en de Hofgeest, geeft 

aan er alles aan te doen om het 
gat op te vullen. “Wij werken sa-
men met andere uitgeverijen om 
de hele regio van nieuws te kun-
nen blijven voorzien.

Niet alleen digitaal, maar juist ook 
in de voor veel mensen toch ver-
trouwde en gewaardeerde vorm: 
als huis-aan-huis blad. Het is na-
tuurlijk ook voor ons een zwa-
re tijd, maar voor wie niet deze 
weken... Ons team van redacteu-
ren en commerciële medewer-
kers werkt keihard om toch leu-
ke en lezenswaardige kranten te 
maken en staat open voor sug-
gesties om aan alle wensen van 
lezers en adverteerders te vol-
doen.’’

Berenjacht in 
Heemstede
Heemstede - Berenjacht in 
Heemstede is een Facebook-
groep die een warme oproep aan 
iedereen in Heemstede doet om 
een (teddy- of knuffel)beer voor 
het raam te zetten. De kleuters 
en leerlingen van de vele scho-
len in Heemstede komen ze zoe-
ken tijdens de berenjacht. Leuk 
wanneer ze eventjes buiten een 
frisse neus gaan halen nu ze 
thuis leskrijgen. De pagina is te 
benaderen via: www.facebook.
com/groups/757227754683114/ 
757734461299110/

Tijd om het een en ander te overdenken
Het virusspook houdt velen van ons thuis. Een 
goed moment om zaken eens te overdenken. 
Waar staan wij in de wereld en in onze eigen om-
geving? De maatschappij wordt almaar individu-
alistischer met steeds minder oog voor elkaars 
noden. Bij de huidige omstandigheden komen 
er spontaan gevoelens op van medeleven met 
familie, vrienden, buren of zomaar willekeurige 
Nederlanders.

Het is hartverwarmend om te zien hoe zorgver-
leners in woord, daad en geschrift worden on-
dersteund. Van wereldburger zijn wij terugge-
worpen op onszelf. Ruim 17.000 Nederlanders 
verblijven in het buitenland. De meesten willen 
weer terug naar, het relatief veilige, Nederland. 
Beter hier ziek worden dan in den vreemden.

Hoe ziet de wereldpolitiek er momenteel uit? 
Even geen hoogoplopende conflicten. Alles en 
iedereen is bezig met de oorlog tegen Corona. 
Opeens is al het gedoe rond Co2 en stikstof een 
ver-van-mijn-bedshow geworden.
In de debatten in het parlement zie je opeens 
dat Nederland overgeorganiseerd is. Te veel 
voorschriften, wetjes en regeltjes. Nood breekt 

wet heet het, dan zijn regels opeens niet meer 
relevant.
Een enorme ramp zal zich voltrekken op het con-
tinent Afrika. Miljoenen wonen in hutjes of klei-
ne huisjes dicht op elkaar. Als het virus daar los-
barst is het pas echt hommeles. Voor ons zaak 
om ons ook te bekommeren om die mensen. 
Bloemen worden op de veiling doorgedraaid als 
de prijs te laag is. Nu worden ze naar zorginstel-
lingen gebracht en zo komt daar tenminste het 
voorjaar in huis.

Misschien is de huidige situatie wel eens goed, 
waardoor we beseffen dat meer saamhorigheid 
en oog voor je directe omgeving  zo slecht nog 
niet is. De hectiek is even uit ons dagelijks leven. 
Tijd voor een boek, spelletjes met de kinderen, 
contact zoeken met vrienden en familie via de 
telefoon, Skype, Facetime of een stukje schrijven 
zoals ik nu doe.
Ik wens u deze tijd goed en vooral gezond door 
te komen. Dat wij allen lering mogen trekken uit 
deze situatie en nader tot elkaar komen, ook na 
deze crisis.   

Eric van Westerloo

COLUMN

Geen huis-aan-huiscollecte
Kinderhulp, maar digitale collecte
Heemstede/regio - Duizenden 
collectanten maakten zich klaar 
om van 20 t/m 25 april langs de 
deuren te gaan om geld op te ha-
len voor kinderen in armoede. 

Wegens het coronavirus dat Ne-
derland in de greep houdt is de 
collecte echter opgeschort. Een 
flinke klap voor Nationaal Fonds 
Kinderhulp, omdat dit juist de ge-

zinnen raakt die financieel krap 
zitten.
Kinderhulp beraadt zich nog op 
alternatieven samen met de an-
dere fondsen en Stichting Collec-
teplan en is een digitale collecte 
gestart.
 
Kijk voor meer informatie over de 
digitale collecte op:
kinderhulp.digicollect.nl. Fo
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Wijnloop van winkeliersvereniging 
schuift op naar september
Heemstede - De winkeliersvereni-
ging Raadhuisstraat&Binnenweg 
respecteert het besluit van de 
organisatie van het Bloemencor-
so Bollenstreek om dit jaar het 
corso niet door te laten gaan in 
verband met de coronacrisis.
De consequentie is dat de Winke-
liersvereniging al haar activitei-
ten in aanloop naar het corso ook 
heeft geannuleerd.
Het nieuwe evenement De Wijn-
loop wordt daarom verplaatst 
naar vrijdag 18 september van 
17.30 – 20.00 uur.

Aanmelden voor de Wijnloop
Wijn proeven tijdens De Wijn-
loop? Op de website www. 
dewijnloop.nl koopt u glazen à 
€ 12,95 per glas plus € 1,00 re-
serveringskosten die u de hele 
avond gebruikt. Tot 17 september 
kunt u glazen kopen.
Het herbruikbare glas met op-

druk is het ‘bewijs van deelna-
me’. Van 11 tot en met 17 septem-
ber kunt u de glazen ophalen bij 
Gall&Gall Heemstede aan de Bin-
nenweg 108. Aan het einde van 
de wandeling kan het duurzame 
glas ingeleverd worden bij een 
van de wijnwinkels.
Iedereen die al een glas had ge-
kocht voor De Wijnloop in april 
behoudt dit glas voor 18 sep-
tember. Met hun eigen duurza-
me, herbruikbare, plastic glas lo-
pen de deelnemers door de win-
kelstraat en kunnen zij verschil-
lende wijnen proeven in de 21 
Wijnloopwinkels. Tussen 17.30 en 
20.00 uur laten de Heemsteedse 
ondernemers van de Wijnloop-
winkels wijn proeven en serveren 
er een klein hapje bij.

De winkels die meedoen aan De 
Wijnloop liggen aan de Raadhuis-
straat, Binnenweg en op de kop 

Foto: Bart Jonker

van de Blekersvaartweg. Onder 
het genot van een lekkere wijn 
lopen de wijnlopers van winkel 
naar winkel.

De deelnemers kunnen op de-
ze manier informeel en origineel 
kennismaken met de mooie win-
kels en de ondernemers in Heem-
stede.

Fornell Executive Search viert 4e verjaardag
Altijd op zoek naar de ‘Golden Star’
Velsen - Op 1 april viert Fornell 
Executive Search te Velsen-Noord 
haar 4e verjaardag. Al 4 jaar on-
derscheidt Fornell Executive 
Search zich door haar werkwijze 
waar persoonlijke aandacht voor 
opdrachtgever en kandidaat cen-
traal staat. Het doel is om multi-
nationals en grote organisaties 
te helpen om (verder) te kunnen 
groeien. Dit wordt gerealiseerd 
door middel van het werven en 
plaatsen van de juiste professio-
nal op management- en directie-
niveau.
    
Indien een kandidaat voldoet aan 
de gewenste competenties, het 
juiste DNA heeft en past in de 
cultuur van de organisatie, dan 
spreekt Fornell Executive Search 
van een ‘Golden Star’.
Bij de opdrachtgever wordt een 
360-graden onderzoek gedaan. 
Dit houdt in dat er wordt gespro-
ken met de opdrachtgever, direc-
te collega’s en de medewerkers 
waar de potentiële kandidaat lei-
ding aan zal geven. De cultuur 
van het bedrijf en de verwachtin-
gen worden hierdoor in kaart ge-
bracht.

 Foto aangeleverd door Fornell Executive Search

Met deze specifieke informatie, 
het netwerk en het gebruik van 
‘Backdoor-references’ (referenties 
uit het eigen netwerk) weet For-
nell Executive Seach de ‘Golden 
Star’ aan te dragen.
Deze kandidaat voldoet niet al-
leen aan de eisen maar past ook 
naadloos in de cultuur van de or-
ganisatie. Door de goede aanslui-
ting krijgt een ‘Golden Star’ z’n 
medewerkers gemakkelijk mee 
om ontwikkeling in gang te zet-
ten.

De komende vijf jaren zal Fornell 
Executive Search zich naast ma-
nagement- en directiefuncties 
zich meer gaan richten op com-
missariaten. Ze streven niet de 
grootste te worden maar wel de 
beste te zijn.
    
Meer weten over werkwijze van 
Fornell Executive Search?
Kijk dan op:
www.fornellexecutivesearch.nl 
of neem contact op via:
info@fornell-es.nl. 

Komt u uw oude films tegen bij de grote 
schoonmaak? Zet deze over bij Amerstudio
Nieuw-Vennep - Opeens wordt 
het dagelijks leven anders: na 
het uitbreken van het corona- 
virus blijven velen van ons thuis 
en worden de dagen anders ge-
vuld.
In plaats van naar je werk te gaan 
zit je nu thuis. Wat ga je zoal doen, 
nu je toch thuis bent? Thuiswer-
ken, oké, maar wat nog meer?

Rob de Groot van Amerstudio aan 
de Regulierspoort 42 in Nieuw-
Vennep: “Menigeen denkt mis-
schien juist deze periode terug 
aan vroeger. Ik in ieder geval wel, 
toen mijn moeder samen met 
mijn oma in februari al begon aan 
‘de grote schoonmaak’, die tradi-
tiegetrouw klaar moest zijn voor 
Pasen.

Kasten werden leeg geruimd, 
rommel weggegooid en er waren 
altijd wel van die ‘Oh, ja!- momen-
ten’ waarbij ze iets tegenkwa-
men wat al weer vergeten was. 
Zo overkwam het afgelopen we-
ken ook al sommige mensen die 
films, dia’s en video’s tegenkwa-
men en mij belden of e-mailden 
of ik daar iets mee kon doen. ‘Na-
tuurlijk kan dat’, antwoordde ik. 
Écht mooi digitaal maken en sa-
men weer genieten van dat oude 
beeldmateriaal.

Er komen elders ook steeds meer 

inleverpunten waar oud beeld-
materiaal kan worden aange-
leverd. Let echter op: besef wel 
dat het werk dáár niet gedaan 
wordt, maar dat heel veel naar 
het buitenland gaat en dat wen-
sen en aanwijzingen niet aan de 
orde komen. Ook de digitale na-
bewerking wordt niet gedaan: al-
les wordt één-op-één gekopieerd 
en daar moet u het dan maar mee 
doen.

Bij onze Amerstudio wordt ech-
ter het beeldmateriaal wél in ei-
gen huis gescand, nabewerkt en 
afgeleverd zoals ú dat graag zou 
willen. Daarvoor rekenen wij een 
heldere prijs zonder verrassingen. 
Wij kunnen – ondanks de crisis – 
gewoon doorwerken. We hebben 
wel een paar maatregelen moe-
ten nemen, maar wij kunnen nog 
steeds scanwerk aannemen en 
weer mooi maken.

Ook wij hebben kasten opge-
ruimd: bij onze ‘grote schoon-
maak’ kwam ik de films van mijn 
vader tegen die hij van ons ge-
maakt heeft. In april a.s. zou mijn 
vader 100 jaar worden. Hij heeft 
dat helaas niet gehaald, maar het 
is een ontzettend fijn moment 
om de films mooi te digitaliseren 
en op zijn verjaardag cadeau te 
geven aan mijn broers en zusters.
Dus, niet de films bij het afval zet-

ten, maar even bellen of mailen 
om er door mij iets moois van te 
laten maken”, aldus Rob de Groot 
van Amerstudio.

U kunt Amerstudio dagelijks be-
reiken: telefonisch op 06-22 54 97 
80 of via e-mail:
info@amerstudio.nl of via onze 
website: www.amerstudio.nl.

Zie ook de advertentie elders in 
deze krant.

Ongeval Van Merlenlaan
Heemstede - Afgelopen week 
kwam er een fietser ten val op de 
Van Merlenlaan. De laan en het 
verlengde, de Camplaan, staat 
regelmatig in het nieuws. De be-
woners zien graag dat de ge-
meente aldaar een 30 km-zone 
gaat instellen. Ook de weginde-
ling is niet ideaal.

Door een richel nabij de kruising 
met de Vrijheidsdreef kwam een 
fietser ten val. Onlangs vond op 
ongeveer de zelfde locatie een 
ongeval plaats met een scooter. 
Gelukkig voor de betrokkenen 
was er geen auto in het spel. Val-
len op het wegdek met aanstor-
mend (vracht) verkeer houdt risi-

co’s in. Zover kwam het gelukkig 
niet. Het ambulancepersoneel 
kon de situatie ter plaatse oplos-
sen.

De politiek buigt zich over de 
maatregelen om deze twee lanen 
veiliger te maken. Ook de wet-
houder bekijkt wat er mogelijk is. 
Eerst wordt de kruising Camplaan 
– Dreef aangepakt. Hiervoor is al 
een krediet verstrekt en wordt er 
een aannemer gezocht. Pas als 
er vervolgens 30 km gaat gelden 
en vrachtverkeer wordt geweerd, 
zijn de bewoners tevreden, zo lie-
ten bewoners deze krant weten.
 
Eric van Westerloo

Heemstede - Op dit ogenblik be-
vindt iedereen zich in een soci-
aal isolement, in de strijd tegen 
het coronavirus. Veel kan niet of 
met mate, maar gelukkig kun je 
wel veilig aan de slag in je tuin of 
op je balkon. Zoiets kan ook sa-
men met de kinderen. Naast dat 
het leuk is om te werken aan een 
fleurige tuin of terras, ben je ook 
in beweging en moet je je aan-
dacht er goed bijhouden. Dat is 
weer goed voor de geest. Je bent 
meer ontspannen als je tuiniert. 
De lente gaat wel door, corona-
crisis of niet. Vandaar dat we eens 
(digitaal) langsgingen bij Tuin-
centrum De Oosteinde, met fili-
alen in Hillegom en Vijfhuizen. 
De website van De Oosteinde is 
zeer uitgebreid; heerlijk digitaal 
dwalen door alles dat het tuin-
centrum te bieden heeft. Maar: 
let op, beide filialen zijn gewoon 
open en blijven dat ook. Wél met 
gepaste maatregelen, die u onder 
aan dit stuk leest.
 
Trend: de heilzame tuin
Op de grote flowershows in En-
geland was gedurende het afge-
lopen jaar, nog voordat het coro-
navirus opdook, al een belangrij-
ke trend waar te nemen: de tuin 
als helende en rustgevende oase 
in een drukke en snelle wereld. Er 
wordt steeds meer duidelijk over 
de positieve effecten van de na-
tuur en groen in het algemeen 
op zowel de geestelijke als licha-
melijke gezondheid van mensen. 
Denk aan een fijne, beschutte zit-
plek waar je omringd wordt door 
zonnige, opbeurende bloemen. 
Teakhouten meubelen vol tuin-
kussens passen hier goed bij. Ver-
der in de tuin zorgen waterpartij-
en, ruisende siergrassen, geurige 
kruiden voor een gevoel van wel-
bevinden. Allemaal elementen 
waar je van opknapt, zeker in de-
ze verontrustende tijden. Ook als 
je tuin klein is en je beurs idem di-
to kun je met een handvol aan-

Tuincentrum De Oosteinde blijft open

Tips en trends voor balkon en tuin

Foto’s van website De Oosteinde

passingen zorgen voor een heer-
lijke omgeving. Een grote teil met 
water en wat waterplanten zorgt 
voor een leuk onderdeel van je 
balkon of terras. Siergras ritselt 
fijn in de wind en kan in de tuin, 
maar ook in een grote pot.
 
Maak het ook binnen fleurig
Er zijn heel veel leuke manieren 
om alleen of samen met de kin-
deren de boel op te fleuren. Een 
paar tips van De Oosteinde:
• Vul vazen met geurende bloe-
semtakken.
• Verpot kamerplanten en maak 
het binnen extra groen met tren-
dy bladplanten, hangplanten en 
exotische cactussen en vetplan-
ten. Kinderen vinden de zoge-
noemde ‘vleesetende’ planten 
maar wat spannend, zoals de be-
kerplant en de venusvliegenval.
• In de vensterbank kun je een-
jarige zomerbloeiers, kiemgroen-
ten, kruiden en tomaten, kom-
kommers, paprika’s, pepers en 
pompoenen voorzaaien.
• Begin een (mini)moestuin. Dat 
kan in een vierkante-meterbak, 
maar ook in een grote bloembak. 
Je kunt ook hangmanden vullen 
met aardbeienplantjes of minito-
maatjes.

• Een waterschaal met drijvende 
waterplantjes of een kabbelend 
waterornament zorgt voor extra 
ontspanning in de tuin. Ze trek-
ken insecten aan en ook de hond 
of kat zal erdoor geïntrigeerd zijn.
• Zaai bloemen en planten waar 
vlinders en bijen dol op zijn.
• Vul (balkon)bakken met vro-
lijk bloeiende violen, madelief-
jes, vergeet-me-nieten, vlijtige-
liesjes, begonia’s, petunia’s en lo-
belia’s.

Coronamaatregelen
1. De tuincentra blijven open. Het 
tuincafé en de kinderboerderij 
in Hillegom en Vijfhuizen en de 
daarbij horende speelhoek zijn 
gesloten. 
 
2. Volgens de richtlijnen van het 
RIVM mogen er een beperkt aan-
tal klanten in de winkel zijn en 
wordt daarom een deurbeleid ge-
hanteerd.
Dat houdt in dat een winkelkar 
verplicht is. Geen kar betekent 
niet naar binnen. Respecteer de-
ze ‘1,5 meter afstand regel’ en de 
aanwijzingen van de winkelme-
dewerkers svp.
 
3. Natuurlijk worden de hand-
vatten van de winkelkarren weer 
schoongemaakt zodra zij weer 
worden teruggezet.

Kijk op de uitgebreide website 
van Tuincentrum de Oosteinde: 
www.deoosteinde.nl.

Bezoekadressen: filiaal Hillegom 
(grens Bennebroek) op Zandlaan 
22 en Vijfhuizen aan de Schiphol-
weg 1088.
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Nog een stoepkunstwerk
Heemstede - Marijke Rotteveel 
stuurde deze foto vertelt erbij: 
“Donderdag 26 maart zag ik sa-
men met mijn kinderen Janna, 
Daan en Lauren een gezellig ar-
tikel in de Heemsteder van Nout 

die een mooi kunstwerk op de 
stoep had gemaakt.

Wij vonden dat zo leuk dat wij 
eenzelfde soort kunstwerk ge-
maakt hebben! Mooi hè?”

NVVH-Vrouwennetwerk stopt alle 
activiteiten tot medio september
Heemstede - Gezien de corona-
crisis en in het belang van de le-
den en ieders gezondheid, heeft 
het NVVH-Vrouwennetwerk be-

sloten om alle activiteiten in dit 
verenigingsseizoen per direct te 
stoppen, tot de openingsmiddag 
medio september a.s.

Foto aangeleverd door NVVH-Vrouwennetwerk

Troost TV op NH Nieuws met Paul Haenen
Heemstede/regio - Sinds don-
derdag 26 maart, wordt Troost TV  
uitgezonden op NH Nieuws, de 
publieke regionale tv-zender van 
Noord-Holland. Troost TV werd 
geïnitieerd door cabaretier Paul 
Haenen, die ook in deze donkere 
coronatijden een hoopvol en po-
sitief geluid wil laten horen.
Met de live-uitzendingen van-
uit het centrum van Amsterdam 
brengt Paul Haenen een unieke 
vorm van gemoedelijke televisie 
tot leven.

Troost TV heeft geen haast, laat 
iedereen netjes uitpraten, biedt 
ruimte aan echte verhalen en 
brengt bovenal moed en plezier. 
NH Nieuws voorziet een mooie 
plek voor deze vorm van feel-
good-tv en compenseert graag 
de troosteloosheid van het dage-

lijkse coronanieuws. Paul Haenen: 
“Wat fi jn dat NH Nieuws de hand-
schoen wil oppakken en Troost 
TV deze geweldige plek geeft. Ze-
ker in deze bizarre tijden zijn we 

allemaal op zoek naar een beetje 
extra troost.
Daar waren we het vlot over eens 
en we hebben er snel werk van 
gemaakt.”

Kent u 
nog deze 
sirenepaal?
Heemstede - Ruud Pessel uit 
Heemstede stuurde deze histori-
sche foto in. “De oude Heemste-
denaren zullen de sirenepaal van 
de BB, gesitueerd naast Alber-
dingk Thijmlaan 39 en tegenover 
Landgoed Berkenrode, nog wel 
herinneren”, vertelt hij. “In de ja-
ren 60 is deze paal gesloopt maar 
de sokkel ligt er nog wel. Op de 
foto ontbreken bovenin de me-
talen koepel met bel en het bal-
konhekje.”

Vinyl tegen verveling voor de 
voedselbank bij Café de 1ste Aanleg
Heemstede - Barre tijden vragen 
om creatieve oplossingen. Kees 
Heger eigenaar van Café de 1ste 
Aanleg aan de Raadhuisstraat 
103 in Heemstede en zijn rechter-
hand René Brouwer komen graag 
in actie om de verveling en het 
gemis van de horeca gezelligheid 
een beetje op te vangen.

Op donderdag 2, vrijdag 3 en za-
terdag 4 april opent het café zijn 
deuren van 10 uur ’s morgens tot 
18 uur in de middag met vinyl 
muziek tégen de verveling vóór 
de voedselbank. 
 
Vinyl verzamelaar Heger zal sa-
men met collega Brouwer 3 da-
gen lang 8 uur per dag uit zijn uit-
gebreide vinyl verzameling ver-
zoekjes draaien. De kosten, ten 
minste 1,- per verzoek en de op-
brengst gaat naar de voedsel-
bank.

Voor wie het thuis even zat is een 
mooie gelegenheid om er op uit 
te gaan en zijn of haar vertrouw-
de café omgeving terug te zien 
én even bij te praten én je favo-
riete plaatje te horen. 4 vliegen in 
één klap. Op de 3 geplande da-
gen van deze actie kan alles wor-
den gevolgd via de livestream op 
het Facebookaccount van Kees 
Heger. Op 2 en 3 april zal dit wat 
minimalistisch zijn. Echter op za-
terdag 4 april worden we onder-
steund professional Niels Klaa-

sen met een professionele setting 
met diverse cameras en onder in 
beeld een zgn. ticker. Dit is een lo-
pende tekst met informatie onder 
in beeld.
 
Het passante winkelend publiek 
van de Raadhuisstraat/Binnen-
weg kan kort even binnenlo-
pen en genieten van de positie-
ve sfeer die dit initiatief met zich 
meedraagt.

Met deze actie hoopt Heger niet 
alleen een mooi bedrag voor de 
voedselbank te kunnen verzame-
len maar ook het contact met zijn 
grote Heemsteedse gastenkring 
te verstevigen.

Hoewel de bar gesloten blijft is 
er natuurlijk wel de mogelijkheid 
waardebonnen aan te schaff en 

voor gebruik later of om cadeau 
te geven.
 
Voor wie liever thuis blijft kan ook 
online meegedaan worden aan 
de actie. Via de live functie van Fa-
cebook is alles in het café te vol-
gen en kan men plaatjes aanvra-
gen. De donatie van ten minste 1 
euro gaat dan via de bank. Vraag 
vriendschapsverzoek aan via Fa-
cebook, Kees Heger om alles te 
kunnen volgen.
 
Veiligheid en gezondheid staan 
voorop. Er zijn duidelijke regels. 
De bar blijft gesloten, er mogen 
slechts 3 personen tegelijk naar 
binnen en die mogen maximaal 
10 minuten verblijven op gepas-
te afstand van ruim 2 meter. Met 
markering op de grond wordt 
hier streng op toegezien.

 

Kip in
rode wijn
Kip in

achter het fornuis 

De Heemsteder achter het 
fornuis gaat deze keer in 
de Franse sferen. Kip in ro-
de wijn, een vereenvoudig-
de, doch verfi jnde en heer-
lijke versie van de klassieker 
‘coq au vin’.
Haal het Franse stokbrood 
en een lekkere rode wijn 
maar alvast in huis.

Benodigdheden 
voor 2 personen:

• 50 gram roomboter
•  4 drumsticks of  2 kippen-

bouten
•  1 fl inke rode ui, in blokjes 

gesneden of in snippers
•  3 tenen fi jngehakte knof-

look
• 1 kippenbouillonblokje
•  3 wijnglazen (fruitige)

rode wijn (bijvoorbeeld 
een Primitivo Salento)

•  gekookt water, een hoe-
veelheid van ca. 3 wijngla-
zen

•  sap van een vers uitgepers-
te sinaasappel

•  snu� e nootmuskaat
•  zeezout en versgemalen 

peper
•  kleine stukjes basilicum-

steeltjes

Leg de kippenbouten/ 
drumsticks in een diep bord 
of schaal  in het sap van de 
sinaasappel. Bestrooi ze met 
wat zout en peper en de 
nootmuskaat.
Neem een pan of stoofpan 
en laat op een gemiddeld 
vuur de roomboter smelten, 
totdat die op het punt staat 
bruin te worden. Fruit hierin 
even de uien en de knofl ook 
tot ze glazig worden. Voeg 
de kippenbouten met de si-
naasappelsap toe. Laat het 
geheel rustig op laag vuur 
even kort sudderen met de 
deksel op de pan. 
Voeg het gekookte water 
tegelijk met de rode wijn 
toe, alsmede het bouillon-
blokje en de basilicumsteel-
tjes. Naar smaak zout en pe-
per toevoegen. Laat de kip 
op laag vuur met deksel op 
pan lekker sudderen, tot het 
vlees gaar is en bijna van 
het bot valt. Let op dat het 
mengsel niet droogkookt, af 
en toe doorroeren en even-
tueel een beetje water toe-
voegen.

Serveer de kippenbouten en 
uiensaus met stokbrood of 
gekookte witte rijst. Drink er 
een fruitige rode wijn bij. 

Bon appetit!Bon appetit!

Tips om (mentaal) gezond te blijven
Heemstede - Er circuleren in de 
media tips om (mentaal) gezond 
te blijven nu we veel meer thuis 
zijn dan anders. In de zorg voor 
jezelf en voor elkaar is het be-
langrijk om besmetting en ver-
spreiding van het coronavirus te 
voorkomen. Maar gezondheid is 
meer dan dat.
De redactie heeft een aantal tips 
voor u verzameld om uw voor-
deel mee te doen tegen down 
voelen, verlies van weerbaarheid 
en omgaan met stress in deze 
barre tijden.
 
Tip 1
Hou zoveel mogelijk uw vaste rit-
me aan, dat geeft structuur en 
rust in uw hoofd
 
Tip 2
Hou sociaal contact door te bel-
len, te appen, te mailen of te 
beeldbellen met uw familie en 
vrienden. Een vast voorleesmo-
ment door opa of oma via Sky-
pe met de kleinkinderen, kan een 
wederzijds genoegen geven. Of 
schrijf weer eens een ‘ouderwet-
se’ brief of kaart. Zwaai naar ie-
dereen die achter een raam staat. 
Skype met vrienden en hou een 
digitale borrel.
 
Tip 3
Blijf in beweging. Een frisse neus 
buiten halen hoort daarbij, maar 

vermijd drukke plekken en hou 
minimaal anderhalve meter af-
stand. Er zijn online gratis sport-
lessen te volgen. Ook is elke dag 
op NPO 1 ‘Nederland in bewe-
ging’ te volgen. Er zijn extra her-
halingen elke dag en meedoen 
is ook mogelijk als u minder mo-
biel bent. Dan heeft u alvast een 
kwartier beweging te pakken van 
het geadviseerde halve uur per 
dag.
 
Tip 4
Ontspanningsoefeningen kun-
nen helpen om goed te slapen 
en stress te lijf te gaan. Er zijn 
gratis online yogalessen te vol-
gen. Door mindfulness te beoe-
fenen traint u om in met bewuste 
en open aandacht uw gevoelens 
van het moment zonder oordeel 
te ervaren.
Er zijn bijvoorbeeld gratis oefe-
ningen via VGZ.nl te volgen, zo-
wel kort als langer, de meest be-
kende oefening in mindfulness is 
de zogenaamde bodyscan.
 
Tip 5
Eet gezond en kies verse produc-
ten. Groenten en fruit zijn volop 
verkrijgbaar. Eventueel levert uw 
supermarkt het thuis af. Ook kunt 
u een buur of kind of vrijwilliger 
vragen, het op uw stoep af te le-
veren. Maak (weer) eens een pan 
met verse soepgroenten. Neem 

tomaat en komkommer extra bij 
uw broodmaaltijden.
 
Tip 6
Kleed u zelf aan met uw mooiste 
kleding en maak u op, alsof u een 
theater of andere uitgaansgele-
genheid gaat bezoeken. Dek de 
tafel extra mooi en haal uw meest 
bijzondere servies te voorschijn. 
Als er huisgenoten zijn, nodig 
hen uit voor een uit-etentje bij u 
thuis.
 
Tip 7
Bak een appeltaart en zet verse 
bloemen op tafel, het helpt om 
je extra thuis te voelen in je ei-
gen huis.
 
Tip 8
Voor een luisterend oor, advies 
of extra hulp kunt u bellen met 
de hulplijn van het Rode Kruis:
070-4455888
 
Tip 9
Er zijn online lessen te volgen in 
tekenen, gitaarspelen of aller-
lei andere liefhebberijen. Kies de 
hobby, die je altijd al graag wilde 
oppakken en leer het uzelf aan.
 
Heeft u een tip 10?
Mail deze naar:
redactie@heemsteder.nl. 
O.v.v. ‘Zorg voor jezelf en voor el-
kaar’.

Alternatieve nieuwsbrief 
WIJ met online activiteiten
Heemstede - WIJ Heemstede 
heeft voor april een alternatieve 
WIJ Nova Nieuwsbrief gemaakt.
Vanwege de coronacrisis zijn al-
le locaties nog steeds gesloten 
en de activiteiten en dienstverle-
ning tot 1 juni geannuleerd. Het 
team van WIJ Heemstede is wel 
telefonisch bereikbaar op aller-
lei manieren. Dat staat ook in de 
nieuwsbrief van april.

In deze alternatieve nieuwsbrief 
vindt u een live stream college 
door Michiel Kersten over Kunst 
in de Renaissance, Seniorweb 
computerlessen online, een te-
lefonische aanmeldmogelijkheid 
voor de Vriendinnenclub, maar 
ook het aanbod van Ouderen-
bonden, zoals online koken, stoe-

lyoga, een bewegingshalfuurtje 
en online concerten.
Ook vindt u in deze nieuwsbrief 
het week menu van de week 
waarvan de maaltijden kunnen 
worden opgehaald bij de Luifel 
of in Heemstede kunnen worden 
thuisbezorgd. Kijk hiervoor op de 
website www.wijheemstede.nl 
en in de nieuwsbrief.

De WIJ Nova Nieuwsbrief van 
april ligt vanaf deze week ook op 
de volgende afhaalpunten:
• Gemeentehuis
• AH Blekersvaartweg
• Deka Markt Binnenweg
• Plus Jan van Goyenstraat
• Coop Glipperdreef
•  De Haarlemse Bakker Wilhel-

minaplein

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier. Volg ons ook op

www.FACEBOOK.com
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Leven en dood in 
tijden van corona

Begin maart voltrok zich een ramp in mijn gezin. Mijn sportie-
ve echtgenoot, vader van mijn kinderen en opa van twee kleine 
meisjes overleed plotseling. Hij kwam thuis van een zakenreis en 
kort erna stopte zijn hart met kloppen. Zomaar, zonder mogelijk-
heid tot afscheid. Direct na het telefoontje naar 112 start er een 
trein waarvan je het bestaan weet, maar waarin je nooit eerder 
gedwongen werd om in te stappen. De ervaring is anders dan de 
wetenschap. Na alle stations die de trein aandoet komt het eind-
station in beeld.
Voor de buitenwereld gaat dan het dagelijks leven door, enkel 
voor de geliefden van de overledene stopt de wereld een beet-
je met draaien. Alleen niet in maart 2020. Niet enkel mijn wereld 
en misschien die van Matthijs van Nieuwkerk stopte met draaien; 
iedereen kwam de voorbije maand in een soort van kafkaësk uni-
versum  terecht.
 
Het coronavirus heeft gevolgen voor ons allen, in Heemstede en 
wereldwijd. Een onzichtbare vijand waar we nauwelijks controle 
over hebben maakt ons angstig en onzeker. Ineens moeten we 
vrezen voor de gezondheid van onze bejaarde ouders, de neef 
met een auto-immuunziekte, een buurvrouw met hartklachten, 
afgezien nog van de onzekerheid voor de winkeliers, de horeca 
en andere kleine zelfstandigen. Gaan zij het redden? We moe-
ten thuiswerken en sowieso bij huis blijven. Hoe lang gaat het 
nog duren?
 
Maar er is ook hoop. Naast het gemis van het contact met de 
kinderen en kleinkinderen en de zorgen bijvoorbeeld over een 
collega die vastzit in coronagebied zijn er tevens lichtpunten. 
Met twee crisissen in één maand heb ik gemerkt dat mensen een 
hele lieve en sociale kant bezitten. Bekenden en onbekenden 
bieden hulp, zetten acties op touw om elkaar te steunen waar 
nodig. Grote en kleine initiatieven waarover we de komende we-
ken willen berichten in de Heemsteder. De wereld is een stukje 
kleiner geworden, hoorde ik de Commandant der Strijdkrachten 
zeggen. De buurt, onze gemeente, de lokale berichtgeving en de 
mensen om ons heen zijn nu belangrijker dan ooit. Want als we 
iets begrijpen van deze rampspoed is dat wij alleen het verschil 
kunnen maken.
Houd moed mede-dorpelingen, blijf gezond en let op elkaar.
 
Mirjam Goossens

COLUMNWinkelstraten rustig, volop parkeerplaatsen, 
geen rijen bij de supers in Heemstede
Heemstede - Het hamsteren lijkt 
voorbij. Bij geen van de super-
markten stonden vrijdagmiddag 
rijen wachtenden. De dranghek-
ken hadden hun functie verlo-
ren. Wel fijn winkelen als het zo 
rustig is. Minder voor de winke-
liers die dagelijks omzet missen. 
Een enkele ondernemer heeft de 
zaak gesloten. Anderen zijn ge-
dwongen gesloten zoals kappers 
en nagelstudio’s. Het lijkt of de in-
woners zich er in berusten en zich 
perfect houden aan de gemaakte 
afspraken.

Gemeenteraad digitaal
De gemeenteraad gaat in de ko-
mende weken digitaal vergade-
ren. Den Haag heeft dat goedge-
keurd, alleen moet de Raad van 
State hier nog haar fiat aan ge-
ven. 
Gezien de huidige situatie zal dat 
geen probleem zijn. De gemeen-
te werkt hard om het technisch 
mogelijk te maken. Voorwaarde 
is wel dat alle inwoners de moge-
lijkheid moeten hebben om thuis 
mee te kijken met de beraadsla-
gingen. De geplande vergaderin-
gen op 7,8 en 9 april gaan voor-
lopig niet door, nadere berichten 
volgen.

Financiële steun
Er zijn mogelijkheden om finan-

ciële steun aan te vragen. Zowel 
voor bedrijven als ZZP’ers woon-
achtig in Heemstede of Bloemen-
daal. Voor inkomensondersteu-
ning is er een maximaal bedrag 
van 1.503,31 euro beschikbaar 
gedurende drie opeenvolgende 
maanden.
Bedrijven kunnen maximaal 
10.157 euro lenen voor dringen-
de zakelijke uitgaven. Voor het 

MKB is er een eenmalige uitke-
ring van 4.000 euro.
Er zijn wel wat spelregels zoals 
ingeschreven staan in Heemste-
de of Bloemendaal, KvK nummer, 
het bedrijf bestond al voor 1 ja-
nuari 2020, etc. Op de website 
van de gemeente www.heemste-
de.nl zijn aanvraagformulieren te 
downloaden en staat nuttige in-
formatie.

Geen Koningsdag,
4 en 5 mei viering
U heeft het vast wel gehoord, 
maar voor de zekerheid kunt u 
noteren dat Koningsdag op 27 
april als ook dodenherdenking 
en bevrijdingsdag op respectie-
velijk 4 en 5 mei geen doorgang 
vinden. 

Eric van Westerloo

Even een tikkie voor een tulp
Tulpen voor de Apenrots
Heemstede - Geen bezoek de-
ze weken gehad en dan komt er 
ineens een engeltje met een bos 
tulpen. Dat is nog eens een ver-
rassing voor bewoners van de 
Strawinskylaan en de Apenrots. 
Er zit nog een kaartje bij met een 
mooie wens: “Een bosje tulpen in 
bijzondere tijden om u een hart 
onder de riem te steken en posi-
tief te blijven. Blijf binnen, blijf ge-
zond! Namens de hele Strawins-
kylaan, Philippine Hoyng.”

Wat leuk toch. Maakt mijn he-
le week goed! En ook omdat een 
hoop mensen toch inmiddels al 
even binnen zitten en de kwekers 
het heel moeilijk hebben omdat 
zij hun bloemen niet kunnen ver-
kopen.

Philippine kwam op de Facebook-
pagina ‘Help de kwekers’ diverse 
berichten tegen van kwekers die 
hun deuren opzetten voor parti-
culieren om te komen kopen. Zij 
boden daar onder andere tulpen 
voor een zachte prijs aan, omdat 
die anders worden weggegooid.

In de groepsapp van de Strawins-
kylaan werd dit voorstel gedaan 
en kreeg het heel veel positieve 
reacties. Vervolgens werd aan ie-
dereen een tikkie gestuurd om 

het geld bij elkaar te krijgen. Op 
weg naar de tulpen. Met een tik-
kie betaal je snel een rondje op 
een terras met zijn allen, maar je 
kunt er ook een leuk doel mee 
steunen, hier dus een tulpentik-
kie uitdelen. Bij kwekerij van der 
Hulst, ‘HulstFlowers’, in Noordwij-
kerhout werden 300 bossen tul-
pen gekocht. 

In de Strawinskylaan stonden 
de buurtkindjes en hun ouders 
al klaar om de bosjes per stuk in 
een zakje te doen met een brief-
je, zodat het makkelijk kon wor-
den rondgebracht en op ander-
halve meter afstand. Een aantal 
buurtgenoten heeft de tasjes aan 
de voordeuren gehangen en aan-
gebeld, 

De reacties waren overweldi-
gend. Veel leuke telefoontjes, 
sms-berichtjes, foto’s en kaartjes 
kwamen binnen als bedankje. De 
actie wordt enorm gewaardeerd 
door iedereen. Van een aantal 
bewoners van de Offenbachlaan 
kreeg Philippine een CD met on-
der meer ‘der Feuervogel’ om 
door te geven onder de bewo-
ners van de Strawinskylaan en ze 
een beetje op te fleuren!

Ton van den Brink

 Foto aangeleverd

Podia Heemstede zet alle zeilen bij in coronacrisis

“Hard aan de gang om zoveel mogelijk 
voorstellingen te verplaatsen”
Heemstede - Door de afgekon-
digde regeringsmaatregelen 
rondom het coronavirus, gaan 
concerten en theatervoorstellin-
gen niet door. Dit betekent dat 
voor geplande voorstellingen alle 
zeilen moeten worden bijgezet. 
Voorzitter Erik Groot vertelt hoe 
dit bij Stichting Podia Heemstede 
(SPH) effectief wordt opgepakt.

Erik Groot: “We zijn allereerst 
enorm geschrokken van het co-
ronavirus en ook van de impact 
die  het op onze geprogrammeer-
de voorstellingen heeft. Hierdoor 
moeten we zes concerten in de 
Oude Kerk en tien voorstellin-
gen in Theater de Luifel afgelas-
ten. Voor Podia Heemstede is dat 
best een bittere pil, als je bedenkt 
dat wij in totaal 60 voorstellin-
gen in een seizoen verzorgen. In 
het bijzonder dat we echt topar-
tiesten dit seizoen hebben, maar 
ook het symposium en het con-
cert op 15 mei in het kader van 
het Adriaan Pauwjaar 2020 dat 
geen doorgang kan vinden. Als 
je rekent dat we daar in samen-
werking met de Stichting Adriaan 
Pauw alle sprekers en het concert 
al voor geregeld hadden en al-
le save-the-dates hadden uitge-
stuurd naar genodigden, dan zie 
je ook wat alleen deze afgelasting 
al betekent. We betreuren dat ten 
zeerste.

Verplaatsing voorstellingen, 
nieuwe brochure en Open Dag
We zijn nu hard aan de gang om 
zoveel mogelijk concerten en 

voorstellingen te verplaatsen. De 
mensen die voor deze concerten 
al kaarten gekocht hebben, kun-
nen deze gebruiken op de ver-
plaatste datum van de voorstel-
ling. Deze noodzakelijke verplaat-
sing betekent echter wel dat er 
veel druk wordt gelegd op twee-
de deel van het jaar 2020. Na af-
kondiging van de coronamaatre-
gelen gingen wij als SPH er nog 
vanuit dat we eventueel in juni 
nog verplaatsingen konden orga-
niseren.
Maar inmiddels ziet de situatie 
ernaar uit dat we pas na de zo-
mer, als het meezit, dit weer kun-
nen gaan opstarten. Er is daarom 
tevens besloten om de nieuwe 
brochure voor het seizoen 2020 
-2021 op te schuiven, die waar-
schijnlijk nu medio juni uitkomt. 
In deze nieuwe brochure willen 
we een aparte pagina inruimen 
waarin wordt aangegeven welke 
voorstellingen je nog kunt zien, 
die overgeheveld zijn vanuit het 
seizoen 2019-2020, naar de twee-
de helft van 2020. Ook de geplan-
de Open Dag in mei verschuift 
naar 6 september.

Afgelaste voorstellingen
We ontkomen helaas niet aan af-
gelastingen. Als er een strakke 
tourneeplanning is gemaakt van 
bijvoorbeeld Russische violisten 
die op meerdere podia spelen, 
dan lukt zo’n verplaatsing niet, als 
ze in het opvolgende jaar 2021 
Nederland niet in hun concert-
planning hebben zitten.  Dan kan 
zo’n Franz Liszt-concours ook niet 

plaatsvinden. Een aantal annule-
ringen zal daarom definitief zijn, 
maar het beleid van SPH is om zo-
veel mogelijk te verplaatsen.

Informatie en eventuele vragen
We streven ernaar eenieder zo  
goed mogelijk over de voorstel-
lingen en de ontwikkelingen te 
informeren. Ten eerste doen we 
dat via een nieuwsbrief, die ge-
koppeld is aan onze website. An-

derzijds sturen we de mensen 
die specifiek kaarten hebben ge-
kocht voor een voorstelling een 
e-mailbericht om ze te informe-
ren of die geannuleerd of ver-
plaatst wordt. Volg ook de web-
site voor de meest actuele in-
formatie. Aanmelden voor onze 
nieuwsbrief kan daar ook.

Meer informatie op:
www.podiaheemstede.nl.

Erik Groot (foto aangeleverd door SPH).
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Noord-Holland ziet af van plan Duinpolderweg
Regio - Op woensdag 25 maart 
heeft de stuurgroep Duinpolder-
weg vergaderd over het besluit 
van de provincie Noord-Holland 
over de Duinpolderweg. De pro-
vincie Noord-Holland heeft in de 
Stuurgroep Duinpolderweg laten 
weten van plan te zijn om uitslui-
tend verder te gaan met de op-
waardering van de (Nieuwe) Ben-
nebroekerweg in de gemeente 
Haarlemmermeer. Die opwaarde-
ring is noodzakelijk vanwege de 
woningbouwplannen van Haar-
lemmermeer.

De andere delen van de Duin-
polderwegroute worden niet 
door Noord-Holland uitgevoerd. 
Noord-Holland zet voor de be-
reikbaarheid in de grensstreek in-
op verbetering van het openbaar 
vervoer en de fi etspaden.
De provincie wil dus uitsluitend 
de (Nieuwe) Bennebroekerweg 
tussen de A4 en de N205 opwaar-
deren. De rest van de Duinpolder-
wegroute wordt niet uitgevoerd: 
de doortrekking tot aan de Haar-
lemmerstraat (N208), de randweg 
bij Zwaanshoek en de randweg 
A44-Lisse.

Dit is de concrete uitwerking van 
het coalitieakkoord van de pro-
vincie Noord-Holland, Duurzaam 
Doorpakken! dat de nadruk legt 
op bereikbaarheid per openbaar 

vervoer en fi ets in de regio.

Gedeputeerde Bereikbaarheid en 
Mobiliteit, Jeroen Olthof: “Wij wil-
len hiermee duidelijkheid bieden 
aan de inwoners en onze stuur-
groeppartners, met wie wij graag 

in gesprek blijven over de bereik-
baarheid in het grensgebied van 
Noord- en Zuid-Holland.”

Het voorgenomen besluit over 
de (Nieuwe) Bennebroekerweg  
wordt nog voorgelegd aan Pro-

vinciale Staten. Daarna maken de 
Noord-Hollandse partners (ge-
meente Haarlemmermeer, Ver-
voerregio Amsterdam en pro-
vincie Noord-Holland) afspraken 
over fi nanciering en projectlei-
ding.

Tracé (Nieuwe) Bennebroekerweg, A5 tot aan de N205d (afbeelding aangeleverd door provincie Noord-Holland).

Coronacrisis: Linnaeushof stelt opening 
speelseizoen voor het eerst in 57 jaar uit
Bennebroek - Al sinds 1963 is het 
een vast gegeven dat Linnaeus-
hof de poorten eind maart of be-
gin april weer opent voor een 
nieuw speelseizoen. Dit jaar kan 
dat voor het eerst in de geschie-
denis niet doorgaan in verband 
met de gevolgen van de corona-
crisis.
Op woensdag 1 april was de ope-
ning gepland voor speelseizoen 
2020. Tot voor kort werd er door 
Linnaeushof nog benadrukt dat 
het geen grap was. Het is nog on-
zeker wanneer de grootste speel-
tuin van Europa weer open kan 
gaan.
Linnaeushof adviseert bezoe-
kers om de website in de gaten 
te houden voor verdere bericht-
geving. Er is een aparte pagina 
waarop antwoord gegeven wordt 
op veel gestelde vragen naar aan-
leiding van het coronavirus:
www.linnaeushof.nl/blog/coro-
navirus/.

Buitenplaats Elswout hanteert tijdelijk openingstijden
Overveen - Veel mensen zoeken 
nu de natuur op. Het is lente en 
vanwege het Coronavirus willen 
veel mensen toch even een fris-
se neus halen. De natuur is uit-
nodigend en rustgevend, zeker 
in deze periode. De natuur is in 
deze tijd extra kwetsbaar. Daar-
om kiest Staatsbosbeheer ervoor 
om openingstijden te hanteren. 
Buitenplaats Elswout aan de Els-
woutslaan 14 in Overveen is van-
af maandag 30 maart toeganke-
lijk van 07:30 tot 19:30 zolang als 
Staatsbosbeheer het nodig acht. 
Staatsbosbeheer kiest voor de-
ze maatregel om de rust te be-
houden en zorg te dragen voor 
de unieke natuurwaarden van de 
buitenplaats.
Het broedseizoen is begonnen. 
Om dieren niet te verstoren vra-
gen we u op de paden te blijven 
en honden aangelijnd te houden.
Buitenplaats Elswout is geen 
stadspark of speeltuin. Het is 
een plek voor een wandeling of 
om op de picknickweides van de 
voorjaarszon te genieten. Geen 
plek voor harde muziek, loslo-
pende honden of een hardloop-
rondje. Staatsbosbeheer houdt 
vanwege de drukte meer toe-
zicht. De toegangsregels van Els-
wout zijn te vinden in en rond het 

Foto via Boswachtersblog Staatsbosbeheer

poortgebouw. Iedereen blijft van 
harte welkom op Buitenplaats 
Elswout en in de gebieden van 
Staatsbosbeheer. Staatsbosbe-
heer vraagt haar bezoekers zich 
te houden aan de richtlijnen van 
het RIVM en drukke momenten in 
de gebieden te vermijden.
Meer informatie op:
www.staatsbosbeheer.nl.

Hartstichting onderzoekt 
hartschade coronavirus
Regio - Hart- en vaatpatiënten 
kunnen ernstig ziek worden door 
het coronavirus en lopen meer 
kans om eraan te overlijden, stelt 
de Hartstichting in een persbe-
richt. Maar ook bij gezonde men-
sen kan het virus klachten en 
schade aan het hart veroorzaken. 
Het is nog niet bekend hoe artsen 
deze patiënten het beste kunnen 
behandelen.
Er is dringend meer informatie 
nodig. Daarom is een registratie 
opgezet, die de Hartstichting me-
de heeft mogelijk gemaakt. Door 
gegevens te analyseren van pa-
tiënten die nu in het ziekenhuis 
liggen, krijgen artsen snel duide-
lijkheid over de beste behande-
ling.
De behandeling van COVID-
19-patiënten met hart- en vaat-
ziekten moet dringend verbe-
terd worden. Cardiologen heb-
ben daarom een aanvulling ge-
maakt op de reeds bestaande re-
gistratie van de WHO (Wereldge-
zondheidsorganisatie). De opge-
richte registratie maakt het mo-
gelijk om deze patiënten en het 
verloop van de ziekte te volgen 
en dit te koppelen aan hun test-
uitslagen, complicaties en de ge-
bruikte medicatie. Door deze ge-

gevens te analyseren, krijgen art-
sen snel duidelijkheid over de 
beste behandeling.
 
36 van de 71 Nederlandse zieken-
huizen hebben al interesse ge-
toond voor de registratie. Ook in-
ternationaal is er belangstelling 
voor. Het doel is om de registra-
tie te koppelen aan de bestaan-
de Nederlandse Hart Registratie 
(NHR), zodat artsen ook na ont-
slag uit het ziekenhuis kunnen 
volgen hoe het met de patiënt 
gaat.
 
Dit initiatief is een samenwerking 
van de Nederlandse Vereniging 
voor Cardiologie (NVVC), Werk-
groep Cardiologische Centra Ne-
derland (WCN), Nederlandse Hart 
Registratie (NHR), Netherlands 
Heart Institute (NL-HI), patiënten-
vereniging Harteraad en de Hart-
stichting.
Zij vormen een onderdeel van 
de in totaal vijftien onderzoeks- 
en zorgorganisaties die hun 
krachten hebben gebundeld in 
de Dutch CardioVascular Allian-
ce (DCVA). Die werken samen en 
brengen geld bij elkaar om oplos-
singen voor hart- en vaatziekten 
te versnellen.

Heemstede - Van woensdag 8 
april 23 uur tot en met donder-
dag 9 april 6 uur en van woens-
dag 15 april 22 uur tot en don-
derdag 16 april 6 uur, voert Pro-
Rail werkzaamheden uit aan het 

spoor in Heemstede. Deze werk-
zaamheden kunnen geluidshin-
der en trillingen voor de omwo-
nenden veroorzaken.
Meer informatie op:
www.prorail.nl. 

Werkzaamheden ProRail in Heemstede

Het is vandaag maandag 23 maart 2020, de dag waarop 
‘mijn’ supermarkt voor het eerst om 07.00 uur de deuren 
opent in plaats van gebruikelijk om 08.00 uur. Vanaf van-
daag een vroeg coronawinkeluurtje alleen voor 70-plus-
sers. Een mooi voorbeeld van positieve leeftijdsdiscrimi-
natie, al wordt dat op deze wijze lang niet door elke oude-
re in deze leeftijdscategorie gewaardeerd. Ik kan mij er iets 
bij voorstellen want niet alle in corona verband kwetsbare 
ouderen zijn op zich ook vitale ouderen. 

Hoewel nog een paar minuten te gaan tot de aangekon-
digde openingstijd van 07.00 uur ben ik buiten voor de
supermarkt de enige aanwezige, de deur is nog dicht en 
binnen zie ik nog geen activiteiten. Ik word echter niet te-
leurgesteld en even later gaat de winkeldeur open. Een 
hartelijk welkom – ‘fi jn dat u er bent’ – door de bedrijfs-
leider. Al met al een onwennige situatie, ik heb de hele
supermarkt voor mij alleen.

Ondanks dit gegeven is het heel plezierig te ervaren dat er 
- met de nodige voorzorgmaatregelen - veilig en ontspan-
nen in de supermarkt gewinkeld kan worden. Ik hoef mij er 
niet van bewust te zijn anderhalve meter afstand te moe-
ten houden tot andere klanten want die zijn er tot mijn 
verbazing nog niet. Mijn gedachten gaan een beetje met 
mij op de loop en beeldt mij in dat ik 1 minuut gratis win-
kelen heb gewonnen….waar zou ik mijn winkelwagentje 
mee vullen? Het binnen komen van twee andere 70-plus 
klanten doet mij weer met beide benen op de grond staan.  
Mooi dat het Corona 70-plus winkeluurtje er is, nog mooi-
er als het er straks niet meer is.

R. Ramakers, Heemstede

LEZERSPOST

Corona 70-plus winkeluurtje

Hoe ervaart u de 
coronacrisis?

Heemstede - Er is geen ontkomen aan de genomen regerings-
maatregelen om het coronavirus te beteugelen. Dit heeft gro-
te impact, ook voor het dagelijks leven in Heemstede. Hoe be-
heerst de coronacrisis eigenlijk uw dagelijks leven? Hoe werkt u 
bijvoorbeeld thuis, hoe doet u boodschappen en hoe gaat u om 
met school of kinderopvang? Of hoe helpt u bijvoorbeeld kwets-
baren in de samenleving? Hoe vindt u troost en gaat u om met 
eenzaamheid?

De Heemsteder wil uw ervaringen graag vernemen. U kunt uw 
ervaring beschrijven in maximaal 300 woorden en als lezerspost 
mailen (zie ook onze colofon) naar redactie@heemsteder.nl. Mits 
de ruimte in de krant het toelaat, nemen we inzendingen in de 
krant op. R. Ramakers uit Heemstede stuurde onderstaande le-
zerspost alvast als aanzet en idee naar de redactie.

Start nieuw project  Havenzon-I
Heemstede - Maandag 30 maart 
startte de aanleg van het nieuw-
ste project van lokale zonne-coö-
peratie Zon op Heemstede, te we-
ten Havenzon-I. Het betreft het 
dak van ondernemersechtpaar 
Conny en Han van ’t Hooft en zij 

zijn daarmee de eerste onderne-
mers op het Heemsteedse be-
drijventerrein dat hun dak ter be-
schikking stelt aan de coöperatie. 
Meer informatie op: https://
zonopheemstede.nl/project-
havenzon-1-in-voorbereiding/ 



 1 april 2020 11

Praktijk Deen Fysiotherapie ook tot 
uw dienst tijdens de coronacrisis
Heemstede - In verband met be-
smettingsgevaar, mogen de the-
rapeuten van Praktijk Deen geen 
face- to-face behandelingen 
meer uitvoeren.

Dit vraagt om een andere manier 
van begeleiding bij klachten. Ge-
lukkig heeft Praktijk Deen de af-
gelopen jaren geïnvesteerd in be-
handeling op afstand, zodat zij 
u ook in deze tijd professioneel 
kunnen behandelen bij klachten 
van het bewegingsapparaat. 

Als u vragen heeft, diagnostiek of 
een behandeling wilt, kunt u con-
tact opnemen. Dit kan middels 
een vrijblijvend eerste contact, of 
door een uitgebreider consult dat 
vergoed kan worden door de ver-
zekeraar.

Praktijk Deen heeft de specialis-
ten die u graag helpen om van 
uw klacht af te komen of met re-
valideren de komende maan-
den. Ook bij vragen over conditie 
of voor trainingsschema’s, kunt 

u contact opnemen. De praktijk 
heeft alle trainingsvideo’s voor u 
beschikbaar gesteld via:
www.youtube.nl met zoekterm 
Thuis fit blijven, Praktijk Deen.

Tel.: 023-5285677 of 023-5293919 
op iedere werkdag, tussen 9 uur 
en 17 uur.

E-mail: info@praktijkdeen.nl
of via whatsApp: 023-5293919.
Meer informatie op:
www.praktijkdeen.nl.

Landgoed Groenendaal biedt culinair 
thuisdineren en koffie-to-go aan
Heemstede - Een restaurantbe-
zoek is op dit moment door de 
coronamaatregelen tijdelijk  niet 
mogelijk. Dat geldt ook voor ge-
renommeerd  Landgoed Groe-
nendaal. In zo’n geval brengt de 
chef-kok René Haak van Land-
goed Groenendaal de culinai-
re sferen dan toch gewoon bij je 
thuis? Lekker en makkelijk. Eige-
naar Hein Uitendaal vertelt hoe 
dat in zijn werk gaat.

Hein Uitendaal: “Ook wij wor-
den natuurlijk geraakt door de 
afgekondigde coronamaatrege-
len, daar ontkom je niet aan. Het 
verdrietigst vinden wij dit uiter-
aard voor onze bruidsparen en 
de mensen die familiebijeenkom-
sten zoals verjaardagen en ande-
re jubilea bij ons geboekt heb-
ben. En natuurlijk ook voor onze 
vaste gasten die ons restaurant 
bijna wekelijks bezoeken.

Daarom hebben we  LG @Home 
geïntroduceerd. Dit houdt in dat 
Chef René Haak en zijn brigade 
zes dagen per week acht heerlij-
ke gerechten koken waarmee je 
zelf een tweegangenmenu van 
24 euro of een driegangenmenu 
van 29 euro kunt samenstellen. 
Altijd vers bereid met de mooiste 
ingrediënten. De gerechten zijn 
vrijwel kant-en-klaar en hoeven 
uitsluitend verwarmd te worden. 
Het menu is te vinden op:

www.landgoedgroenendaal.nl 
en in onze advertentie in de 
Heemsteder. We verzorgen op 
verzoek ook bijpassende wijnen. 
Bestellen kan van dinsdag t/m 
zondag, per mail via:
info@landgoedgroenendaal.nl 
of telefonisch tussen 10.00-16.00 
uur via 023 528 1555. De bestel-
ling kan tussen 12.00 en 17.00 
uur opgehaald worden op ons 
adres Groenendaal 3 in Heem-
stede, maar indien gewenst be-
zorgen we voor een meerprijs 
van 5 euro ook in Heemstede en 
Bennebroek aan huis. Als je twij-
felt of we ergens bezorgen, kun 
je ons altijd even bellen. Er komt 
ook nog een speciaal paasmenu 
voor thuis.

Populaire kreeftenbisque 
en vis bij de slager
Dit thuismenu wisselt wekelijks 
op woensdag.  Eén gerecht blijft 
echter steeds op de kaart staan:  
de kreeftenbisque. Dat is een ont-
zettend populair gerecht en ei-
genlijk de ‘signature’ van chef-
kok René Haak. Het gebeurde 
wel eens dat gasten in ons restau-
rant de bisque hadden gegeten 
en vroegen of ze een beetje mee 
naar huis konden krijgen. Ook 
leuk om te vermelden is dat ons 
vishoofdgerecht  dagelijks een 
mooi plekje krijgt in het smake-
lijke assortiment van Keurslager 
Peter van der Geest in de Heem-

steedse Raadhuisstraat 94. Dat 
vinden we een heel sympathiek 
gebaar van Peter en Janine!

Spareribs
Buiten het menu om zijn ook 
chef’s befaamde LaLaLaLekke-
re spareribs te bestellen voor 
21,50 euro. Inclusief huisgemaak-
te barbecuesaus, gebakken kriel-
aardappeltjes en coleslaw op z’n 
Groenendaals.

Koffie-to-go
Natuurlijk is het bezoek door 
de coronamaatregelen voor het 
wandelbos Groenendaal ook be-
perkt. We hebben voor de snel-
le bezoekers die een frisse neus 
halen of hun hond uitlaten bui-
ten een koffie-to-go-bar neerge-
zet. Aangevuld met bijvoorbeeld 
onze macarons en huisgemaak-
te brownies waarvan je kunt ge-
nieten. We houden ons natuurlijk 
wel aan de opgestelde richtlijnen.

‘Vide grenier’ 
De charmante Franse term voor 
rommelmarkt is ‘vide grenier’. En 
dat is precies wat wij gedaan heb-
ben; de zolder van het koetshuis 
leeggehaald. De mooiste items 
uit 100 jaar Groenendaal hebben 
we verzameld in de Verweyzaal 
en verkopen we aan de liefheb-
bers”, aldus Hein Uitendaal.

Bart Jonker

Chef René Haak aan het werk (foto aangeleverd door Landgoed Groenendaal).

Winterbediening bruggen en sluizen 
verlengd vanwege coronavirus
Regio - De provincie Noord-Hol-
land houdt tot nader orde de 
winterbediening voor bruggen 
en sluizen aan. Normaal start op 
1 april het vaarseizoen. Dat is dan 
ook het moment waarop de zo-
merbediening hoort in te gaan, 
maar dat stelt de provincie uit 
vanwege het coronavirus. Reden 
hiervoor is om beschikbare ca-
paciteit van de bediening te rich-
ten op de beroepsvaart (een van 
de vitale processen). De winter-
bediening geldt voor alle vaar-
wegen waar de provincie Noord-
Holland beheerder van is, met 
uitzondering van het Noordhol-
landsch Kanaal van Alkmaar tot 
en met Den Helder.

Ondanks alle maatregelen die ge-
troffen worden om verspreiding 
van het Coronavirus tegen te 
gaan, houdt de provincie er reke-
ning mee dat ook medewerkers 
die de bruggen en sluizen bedie-
nen thuis komen te zitten met 
(lichte) klachten. Door de win-
terregeling te verlengen kan de 
bediening voor de beroepsvaart 
geborgd worden, ook met min-
der personeel. Recreatievaart kan 
binnen de vastgestelde tijden en 
regelingen varen, met in achtne-
ming van de RIVM maatregelen.

Het is nog niet bekend wanneer 
de zomerbediening ingaat. Dat 
maakt de provincie minimaal 
twee weken van te voren bekend.

Ook voor de bediening van brug-
gen en sluizen is het belangrijk 
om conform de RIVM maatrege-
len te werken. Daarom wordt bij 
de centrale bedienposten mini-
maal 1,5 meter afstand gehou-
den. Op lokaal bediende bruggen 
werkt de bedienaar alleen.

De werkplek wordt na iedere 
dienst gereinigd en de aflossing 

van de dienst vindt buiten plaats, 
op gepaste afstand.

Met vragen kunnen (vaar)weg-
gebruikers en omwonende con-
tact opnemen met het service-
punt van de provincie bereikbaar 
via 0800 - 0200 600 (gratis), of per 
mail:
servicepunt@noord-holland.nl.

Bekijk:
www.vaarweginformatie.nl voor 
de meest actuele informatie en 
de beschikbaarheid van alle vaar-
wegen in Nederland

Foto aangeleverd door provincie Noord-Holland

Marieke Heilbron wordt nieuwe 
directeur-bestuurder van Elan Wonen
Heemstede - Per 1 mei treedt 
Marieke Heilbron in dienst als de 
nieuwe directeur-bestuurder van 
Elan Wonen. Heilbron volgt Ben 
Pluijmers op die het afgelopen 
hal�aar als interim-bestuurder 
leiding gaf aan de woningcorpo-
ratie uit Haarlem en Heemstede.
 
Heilbron (44) is zeer ervaren in de 
wereld van woningcorporaties. 
Zij werkte de afgelopen vier jaar 
als Manager Wonen bij woning-
corporatie Bo-Ex in Utrecht. Voor 
deze periode vervulde ze dezelf-
de functie bij Woningstichting 
Leusden. Ook was ze werkzaam 
bij woningcorporatie de Alliantie.
 
Heilbron: “Ik kijk ernaar uit om te 
starten bij Elan Wonen. Mijn erva-
ring, kennis en ideeën wil ik inzet-
ten om samen met alle collega’s, 
onze huurders en partners van 

Elan Wonen te werken aan betaal-
baar, leefbaar en duurzaam wo-
nen in Haarlem en Heemstede.”
 
Christine van den Berg, voorzit-
ter van de Raad van Commissa-
rissen van Elan Wonen: “We zijn 
heel blij met de komst van Ma-
rieke. Met haar ruime ervaring bij 
diverse woningcorporaties kan 
zij verder bouwen aan de mooie 
strategische positie van Elan Wo-
nen die in de afgelopen jaren in 
Haarlem en Heemstede is opge-
bouwd.”
 
Elan Wonen is een ondernemen-
de woningcorporatie die zo’n 
7.000 woningen beheert in Haar-
lem en Heemstede. Elan Wonen 
biedt betaalbare woningen voor 
mensen die in aanmerking ko-
men voor een sociale huurwo-
ning.

Marieke Heilbron (foto: Ivo Vranc-
ken).

Beeldschone en aangrijpende jeugdherinneringen

Boekentip Boekhandel Blokker: 
‘Winterwater’ van Lex Paleaux
Heemstede - ‘Winterwater’ van 
Lex Paleaux speelt zich af in het 
Friesland van de jaren tachtig en 
negentig. In dit fictieve drama op 
basis van feiten volgen we Lexje, 
een eigenzinnig kind dat vol ver-
wondering kijkt naar de wereld 
om zich heen. Gedurende een 
korte wandeling, naar en door 
zijn huis, krijgen we inzage in de 
jeugdjaren van Lex. Hoogte- en 
dieptepunten volgen elkaar op 
om de lezer uiteindelijk naar het 
plaats delict te leiden. 

Lex Paleaux (1977) is een Haar-
lemse schrijver van Friese kom-
af. Met het schrijven van scripts 

voor diverse tv-series, korte films 
en theater ontwikkelde hij een 
originele, visuele schrijfwijze. Pa-
leaux neemt de lezer bij de hand 
en geeft hem in zijn ongekende 
stijl toegang tot de wereld in zijn 
hoofd. Winterwater is zijn roman-
debuut.

Arno Koek van Boekhandel Blok-
ker: ‘Ik was geraakt door dit bij-
zondere romandebuut van Pale-
aux. Hoe verder je in zijn herin-
neringen komt hoe aangrijpen-
der deze verhalen worden. Dat 
doet hij in een heldere stijl en de 
toon is trefzeker. Een echte loka-
le held!”

Weekmarkt in Heemstede 
gaat door in aangepaste vorm
Heemstede - De gemeente 
Heemstede laat weten dat de 
markt op de Valkenburgerlaan 
per woensdag 1 april  tot nader 
bericht in aangepaste vorm weer 
doorgaat.

Vereist is dat de kraamhouders en 
bezoekers de afstand van 1,5 me-
ter kunnen naleven. Samen met 
de marktcommissie is daarom 
gekeken naar een inrichting die 
daarvoor zorgt.

In plaats van twee rijen komt er 
nog maar één rij kramen. De bloe-
men- en plantenstallen krijgen 
een plek op het Raadhuisplein. 

Met de nieuwe opstelling en aan-
vullende maatregelen om de 1,5 
meter afstand te kunnen waar-
borgen en waar nodig handha-
ven via de aangescherpte nood-
verordening, kan de markt nu wel 
weer plaatsvinden. Beeld: archief stockfoto
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Lente in Heemstede 
aan de Herfstlaan
Heemstede - Afgelopen weekend waren het mooie zonnige len-
tedagen. Marenka Groenhuijzen ging met de camera op pad 
en legde de prachtig getooide en bloeiende magnolia vast in 
de Herfstlaan. Het kleur- en lichtspel leverde deze spectaculaire 
foto’s op.
De magnoliafoto met de smalle bladeren wordt stermagnolia 
genoemd.

Foto’s: Marenka Groenhuijzen

Swim to Fight Cancer Haarlem naar 2021
Regio - Swim to Fight Cancer, het 
openwater zwemevent in hart-
je Haarlem dat op 6 september 
zou worden gehouden, is in ver-
band met de coronapandemie 
verplaatst naar 2021. 
 
Swim to Fight Cancer Haarlem 
2020 kende een vliegende start. 
In slechts enkele weken tijd heb-
ben bijna 100 zwemmers zich 
aangemeld voor fondsenwerven-
de zwemevent en werd er al ruim 
€ 20.000,- ingezameld voor we-
tenschappelijk kankeronderzoek 
en preventie via KWF Kankerbe-
strijding. De organisatie heeft 
echter gekozen voor verplaatsing 
naar volgend jaar. 
 
Voorzitter Margot Span van Swim 
to Fight Cancer Haarlem: “In sep-
tember zouden weer honder-
den Haarlemmers het Spaarne 
in springen om zo veel moge-
lijk geld in te zamelen voor snel-
ler en beter kankeronderzoek. Wij 
voelen ons echter op dit moment 
niet prettig bij het actief werven 
voor ons doel en we willen dat 
ook niet van onze deelnemers 
vragen.

Hoewel 6 september nog ver is 
en de genomen maatregelen 
voor grote evenementen voorlo-

pig tot 1 juni a.s. gelden, hebben 
wij toch besloten om ons mooie 
evenement naar 2021 te verplaat-
sen. Mensen én bedrijven zullen 
immers nog lang de naschokken 
voelen van de coronapandemie. 
Voor eenieder zal de focus nu lig-

gen op hoe je ná de crisis weer al-
les op de rit gaat krijgen.” 
 
De deelname van ingeschreven 
deelnemers blijft staan voor de 
nieuwe datum in 2021. Reeds in-
gezamelde donaties blijven staan 

en gaan naar de gealloceerde on-
derzoeken van Fight cancer voor 
KWF Kankerbestrijding. 
 
Meer informatie is te vinden op 
https://haarlem.swimtofightcan-
cer.nl.

Foto: Marloes Kaal

Start vooronderzoek restauratie van 
Haarlemse Van der Vinne kunstkamer
Regio - Vanaf eind maart 2020 
start het restauratie-onderzoek 
van een uitzonderlijk Haarlems 
interieur: de Van der Vinne kunst-
kamer in het historische pand Ge-
dempte Oude Gracht 90-92.

De grote achterkamer uit 1776 
bevat een uniek ensemble met 
een bijzondere betimmering, 
een fraai stucplafond en 12 be-
schilderde wandbespanningen 
van de Haarlemse schilder Vin-
cent van der Vinne (1736-1811). 
Dit waardevolle interieur dat in 
slechte conditie verkeert, wordt 
de komende maanden nauwkeu-
rig onder de loep genomen.

De kunstkamer was lange tijd 
het middelpunt van het kunst- 
en culturele leven in Haarlem. 
Hier vonden concerten, debatten 
en lezingen plaats en vanuit de-
ze kamer werden initiatieven ge-
start zoals de oprichting van de 

nu nog bestaande Teylers Stich-
ting en de kunstenaarsvereniging 
Kunst Zij Ons Doel. In een zijka-
mer van de kunstkamer schreef 
Nicolaas Beets zijn beroemde Ca-
mera Obscura.

De beschilderde wandbespan-
ningen tonen onder andere alle-
gorische voorstellingen van de 
vier seizoenen, jachttaferelen en 
bloemstillevens met dieren zoals 
een slak en eekhoorn.  
 
Annefloor Schlotter en Julia van 
Velzen zullen dit vooronderzoek 
ten behoeve van de toekomsti-
ge restauratie gaan uitvoeren. 
Van Velsen, studente aan de op-
leiding Conservering en Restau-
ratie van de Universiteit Amster-
dam, zal tijdens dit project de 
kneepjes van het vak gaan leren 
onder begeleiding van Annefloor 
Schlotter, een zeer ervaren Haar-
lemse kleuronderzoeker en res-

taurator van schilderingen in his-
torische interieurs. Samen zullen 
zij de conditie van de gehaven-
de wandbespanningen in kaart 
brengen en kleuronderzoek ver-
richten op de betimmering en 
het stucplafond.
Het onderzoek moet ook inzicht 
geven in de totale kosten van de 
restauratie.

De Van der Vinne kunstkamer is 
volgens Eloy Koldeweij, senior in-
terieurspecialist bij de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed, zeer 
bijzonder. ‘’Soortgelijke grote 
wandvullende  allegorische voor-
stellingen kennen we nergens an-
ders in ons land, en ook de 18de-
eeuwse schuifconstructies aan 
beide zijden van de schouw zijn 
uniek.
Met beide schuifmechanismes 
kunnen de twee grote bespan-
ningen op ingenieuze wijze om-
hoog geschoven worden waar-

door de beide kasten –wellicht 
bedsteden– geopend kunnen 
worden.’’

In de loop van de bijna 250 jaar 
heeft de kamer diverse bestem-
mingen gehad. De familie Tjeenk 
Willink die lange tijd het huis be-
woonde had in de kunstkamer 
hun woonkamer ingericht en de 
werknemers van de drukkerij Er-
ven Loosjes gebruikten de kunst-
kamer als schaftlokaal. De kunst-
kamer is niet geheel ongeschon-
den de tijd doorgekomen.

Mike van Duivenboden: “Wij zijn 
één van de beschilderde deuren 
kwijt die ca 50 jaar geleden nog 
aanwezig was.  Als iemand weet 
waar de deur gebleven is, dan 
zou het geweldig zijn als deze 
persoon met mij contact wil op-
nemen. Het is een groot verlies 
als deze deur echt verloren is ge-
gaan’’.

Wind en matige vorst verhogen 
brandrisico rietgedekte woningen
Heemstede/regio - Een straffe 
oostenwind in combinatie met 
veel zonneschijn bepaalt al een 
aantal dagen het weerbeeld. Dit 
fraaie lenteweer brengt echter 
ook risico’s met zich mee. In de-
ze tijd van het jaar drogen rieten 
daken snel uit door de combina-
tie van zon, wind en vorst. Het ri-
sico op een woningbrand is dan 
levensgroot.

Juist nu iedereen vanwege het 
coronavirus veel binnen zit, is de 
verleiding groot om gezellig de 
houtkachel of haard aan te ste-
ken. Verzekeraar Univé waar-
schuwt in een persbericht bewo-
ners van woningen met rietge-
dekte daken en geeft het drin-
gende advies om de komende 
tijd de houtgestookte haarden en 
kachels niet te gebruiken.

Code rood voor 
gortdroge daken
Bij droogte, een krachtige en 
schrale oostenwind of lage lucht-
vochtigheid droogt het riet uit 
en wordt het risico op brand gro-
ter. Het kleinste vonkje kan dan al 
tot grote problemen leiden. Juist 
nu het stookseizoen al een tijdje 
duurt, is door roetvorming in de 
schoorsteen de kans op vonken 
groter.

Manager Verzekeringsbedrijf Erik 
Dokter bij Univé kent de pro-
blematiek maar al te goed: ‘Een 
droog rieten dak reageert onge-
veer hetzelfde als een handje-
vol droog gras. Eén vonkje erbij 
en voordat je het weet staat het 
in lichterlaaie. Dan is er maar één 
goede raad: bij deze weersom-
standigheden gewoon niet sto-
ken.’

Jaarlijks tientallen 
schoorsteenbranden
Volgens Brandweer Nederland is 
het gebruik van de haard in bijna 
één op de vier gevallen de oor-
zaak van een brand. In 87 procent 
van deze gevallen gaat het om 
een schoorsteenbrand, waarvoor 
de blusdienst jaarlijks ruim 2.000 
keer uitrukt in Nederland. Alleen 
al het afgelopen weekend brak 
op de Veluwe bij drie rietgedekte 
woningen brand uit die was ver-
oorzaakt door de schoorsteen. Bij 
Univé zijn ruim 5.000 rietgedekte 

woningen verzekerd. Ongeveer 
de helft daarvan heeft een hout-
kachel of haard. Jaarlijks vindt mi-
nimaal een tiental schoorsteen-
branden plaats bij rietgedekte 
woningen die verzekerd zijn bij 
Univé. Onderzoek laat zien dat 
bij veel branden van rieten da-
ken met als oorzaak houtkachel 
of haard, de drie voorgaande da-
gen er geen regen was gevallen.

Voorkomen van risico’s
Hoe voorkom je een schoorsteen-
brand? Het is sowieso verstandig 
om voor aanvang van het stook-
seizoen de schoorsteen te la-
ten vegen en de vonkenvanger 
schoon te laten maken. Een von-
kenvanger, die voor rieten daken 
verplicht wordt gesteld om ver-
zekerd te zijn tegen brandscha-
de, voorkomt dat vonken van-
uit het rookkanaal op het rieten 
dak terecht komen. Daarnaast 
is het verstandig om regelmatig 
de schoorsteen te laten inspecte-
ren op scheurvorming (bij stenen 
schoorstenen) of roest (bij meta-
len schoorstenen).

Stookhulp
Univé helpt haar leden bij het 
voorkomen van risico’s en het be-
perken van schade. In geval van 
de schoorsteenbranden wordt 
daarvoor in een aantal regio’s 
een preventie-adviseur ingezet. 
Hij geeft gerichte preventietips 
en dat geeft bewoners extra ze-
kerheid en de geruststelling dat 
hun kostbare woning goed be-
schermd is tegen brand.

Preventietips voor woningen 
met een rieten dak
•  Stook alleen droog onbehan-

deld hout               
•  Stook niet bij windstil, mistig 

weer of een langere periode 
van droog vriezend weer met 
een gure oostenwind

•  Controleer regelmatig het vuur 
en de rook uit de schoorsteen

•  Laat een houtvuur vanzelf uit-
branden en zorg voor toezicht 
of doof het met zand of zout

•  Zorg dat de vonkenvanger 
schoon is

•  Zorg voor voldoende rookmel-
ders

•  Laat het kanaal minimaal ééns 
per jaar vegen, en laat het een-
maal per 5 jaar inspecteren.
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Wunderkammer bij 
Galerie Année
Haarlem - Galerie Année aan 
de Gedempte Oude Gracht in 
Haarlem toont ‘Wunderkam-
mer’  Hier is onder meer werk 
te zien van Peter de Graaff met 
‘Men at work’, Marijke Gémes-
sy met ‘Yes she can can’, Cor-
jan Nodelijk met ‘Ponscho’, 
Ton Mertens met ‘Mebododo’ 
en Hans van der Weijden met 
‘ZeeZeeZee’. 

In de 16de en 17de eeuwse 
Wunderkammer, ook wel ra-

riteitenkabinetten genoemd, 
werden allerlei curiosa van uit-
eenlopende aard verzameld 
in een speciale kamer of kast. 
Het oogmerk van deze Wun-
derkammer was niet weten-
schappelijk.

Naast een vorm van entertain-
ment was een Wunderkam-
mer vooral een poging van de 
eigenaar om zijn wereldbeeld 
te weerspiegelen in een thea-
ter van eigenaardigheden. 





Tot nader order afgelast/
uitgesteld:

  ReumaNederland landelijke 
collecteweek tot nader order 
uitgesteld.

  Alle voorstellingen afgelast of 
tot nader order uitgesteld in 
de Toneel- en Filmschuur, Lan-
ge Begijnestraat 9 in Haarlem. 
Zie www.toneelschuur.nl.

  Alle voorstellingen Podia 
Heemstede in de Luifel en De 
Oude Kerk, afgelast of tot na-
der order uitgesteld. Zie www.
podiaheemstede.nl.

  Alle voorstellingen in Het Pa-
tronaat Haarlem zijn afgelast of 
tot nader order uitgesteld. Zie 
www.patronaat.nl/concerten.

  Stadsschouwburg en Phihar-
monie Haarlem last alle voor-
stellingen tot nader order af. 
Zie ook www.theater-haarlem.
nl.

  Alle activiteiten WIJ Heemste-
de zijn opgeschort of tot nader 

order uitgesteld. Zie ook www.
wijheemstede.nl. 

  IVN Zuid-Kennemerland alle  
excursies. Meer info op www.
ivnzuidkennemerland.nl.

  KIMT stelt kindertuinen en ge-
neratietuinen uit tot na 1 juni.

  NVVH-Vrouwennetwerk stopt 
alle activiteiten tot medio sep-
tember.

  Expositie 65 jaar Haarlemse 
Bloemenmeisjes. Museum 
Haarlem, Groot Heiligland, 
Haarlem. Museum tot na-
der  order gesloten. Zie www. 
museumhaarlem.nl.

  Alle vestigingen Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland gesloten 
en activiteiten tot nader order-
afgelast. Verhalentafel tot na-
der order uitgesteld. Zie voor 
info www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl.

  Familietentoonstelling Dino-
makers in Teylers Museum tot 

Coronavirus: onderstaande activiteiten afgelast/uitgesteld

nader order uitgesteld. Spaar-
ne 16, Haarlem. Museum ge-
sloten. Meer info: www.tey-
lersmuseum.nl.

20 april
  Jom Hasjoa Herdenking bij het 
Joods monument op de Vrij-
heidsdreef in Heemstede.

Wat (vooralsnog) 
wel doorgaat:

  Online Bibliotheek met e-
books en de luisterboeken.
Zie: www.onlinebibliotheek.
nl.

T/m 17 mei
  Tentoonstelling Magic Mo-
ments in de Formule 1 
in Zandvoort vindt bui-
ten plaats. Museum tot na-
der order dicht. Zandvoorts
Museum, Swaluëstraat 1, 
Zandvoort. Zie ook www.
zandvoortsmuseum.nl.

Corona-update
Wat gebeurde er de afgelopen week?
Regio - De huidige coronamaat-
regelen worden verlengd, IC-af-
delingen raken vol en het aan-
tal doden gaat richting de dui-
zend: corona houdt Nederland in 
zijn greep. Wekelijks op deze plek 
een update met de belangrijkste 
ontwikkelingen van de afgelopen 
dagen.*
 
Het coronavirus maakt elke dag 
meer slachtoffers in Nederland. 
Sinds 16 maart zijn alle horeca, 
sportclubs, scholen en kinderop-
vangcentra gesloten. In eerste in-
stantie tot 6 april, maar inmiddels 
is bekend geworden dat de co-
ronamaatregelen ook na die da-
tum nog van kracht zullen zijn. 
Mensen wordt met klem verzocht 
thuis te blijven en alleen noodza-
kelijke boodschappen te doen.
 
‘Maatregelen blijven van
kracht’
De crisiscommissie heeft beslo-
ten om de huidige maatregelen 
ook na 6 april te laten gelden. Dat 
meldden verschillende bronnen 
in Den Haag maandag aan lande-
lijke media. Op het moment van 
schrijven is nog niet bekend tot 
wanneer dat is. Scholen en hore-
ca voorlopig nog dicht.
 
Boete bij onvoldoende afstand
Mensen die onvoldoende afstand 
houden van anderen kunnen een 
boete krijgen die kan oplopen tot 
400 euro. Dat meldde minister 
Grapperhaus vorige week in de 
persconferentie.

RIVM somberder over 
verspreiding virus
Het effect van de maatregelen te-
gen de verspreiding van het coro-
navirus hebben effect, maar min-
der dan het RIVM had gehoopt. 
Men is minder positief over de 
coronapatiënten die op de in-
tensive care terechtkomen. NOS 

Bron: RIVM

tekent een verhaal op van een 
hoofdmodelleur van het RIVM. 
Volgens hem is het mogelijk dat 
er half april 2.500 patiënten op de 
ic liggen. Het RIVM hoopte dat er 
begin april maximaal 1.000 bed-
den nodig zouden zijn om coro-
napatiënten op te vangen, maar 
dat aantal is eind maart al be-
reikt. De stijging van het aantal 
patiënten is ‘sneller gegaan dan 
gedacht’.
 
‘Snel meer IC-bedden nodig’
Er wordt sinds afgelopen week-
end gewerkt aan uitbreiding van 
intensive carebedden. Deze week 
moeten er 1.600 klaar zijn. Con-
grescentrum RAI en Ahoy in Rot-
terdam hebben zich opgeworpen 
als noodopvanglocaties.

Nederland ‘laat’ met bestellen 
beademingsapparatuur
Nederland heeft pas twee weken 
geleden beademingsapparatuur 
besteld bij Philips. Dat meldt de 
topman van het bedrijf in het te-
levisieprogramma Op1. In de eer-
ste twee maanden van dit jaar 
werden duizenden beademings-
apparaten geleverd aan China. 
Nadat ook Italië een grote bestel-
ling plaatste, was Philips door de 
voorraad heen.
De topman zei dat landen de 
komst van corona hebben onder-
schat. Het bedrijf heeft inmiddels 
honderd beademingsapparaten 
aan Nederland geleverd, er zijn er 
duizend besteld. Het is niet dui-
delijk hoe snel Philips die kan le-
veren.
 
Ondernemers kloppen 
aan bij noodloket
Sinds vrijdag hebben duizen-
den ondernemers hulp gezocht 
bij het noodloket voor bedrij-
ven. Dat meldt het ministerie van 
Economische Zaken. Onderne-
mers die verplicht gesloten moe-
ten blijven, zoals restaurants en 
sportclubs, komen in aanmer-
king voor een eenmalige gift van 
4.000 euro om aan financiële ver-
plichtingen te kunnen voldoen.
 
*Vanwege de snelle ontwikkelin-
gen is de nieuwsstroom over het 
coronavirus amper bij te houden. 
Het kan voorkomen dat de infor-
matie in dit artikel niet altijd de 
meest actuele is.
 
Mardou van Kuilenburg

Bron: allecijfers.nl via RIVM

KIMT stelt kindertuinen en 
generatietuinen uit tot na 1 juni
Heemstede - Op Kom In Mijn 
Tuin (KIMT) wordt nog wel hard 
gewerkt, maar nu voorlopig met 
maximaal 2 personen op 1,5 me-
ter afstand van elkaar. Het coro-
navirus heeft ertoe geleid, dat 
een aantal activiteiten voorlopig 
uitgesteld zijn.
 
De kindertuinen en generatie-
tuinen waren klaar om te begin-
nen; de scholen waren bezocht 
(op één na) en de aanmeldingen 
stroomden binnen. KIMT volgt de 
richtlijnen van het RIVM. De les-
sen in moestuinieren kunnen nu 
helaas niet starten na de paasda-
gen.
 
Vrijwilligers gaan nu met maxi-
maal 2 personen (en op 1,5 me-
ter afstand van elkaar) de tuin-

Foto aangeleverd door KIMT

tjes toch al een beetje bewerken; 
sommige gewassen moeten bin-
nenkort de grond in, zodat op 4 
en 5 juni de kindertuinen en de 
generatietuinen hopelijk toch 
weer van start kunnen.  De min-

dervalidetuinen kunnen, bij vol-
doende aanmeldingen, ook star-
ten vanaf 1 juni.
 
Meer informatie op:
www.kominmijntuin.com.

Je ontkomt er niet aan, nu de 
coronamaatregelen iedereen 
gebieden thuis te blijven als het 
kan. Ook theater- en museum-
bezoeken kunnen niet meer. 
Dan zit je thuis en ga je naast 
het thuiswerken van die klus-
jes doen zoals de keukenkastjes 
uitruimen.

Dat blijkt een museumtoer in 
huis te zijn. Potjes en blikjes die 
ergens achterin jarenlang in het 
keukenkastje verstopt zijn, blij-
ken ineens historisch erfgoed 
te zijn geworden aan de lang 
overschreden houdbaarheids-
datum te zien. Soms zelfs fos-
sielen. Welkom bij Kunst en 
Kitsch aan huis.

Niet zo erg als bijvoorbeeld de 
zwaar overschreden datum van 
Goudse kaas ergens verstopt 
in de koelkast. Die inmiddels 
groen geworden is en bij het 

openen van de deur vanzelf de 
Nijmeegse Vierdaagse uitloopt. 
Zonder benzine of elektromo-
tor. Knap hè, groene energie 
dus! Alleen de stikstofuitstoot 
is niet bekend, want die lucht is 
niet te harden.

Zo’n keukenkastje blijkt een 
echt rariteitenkabinet te zijn. 
Zoiets als een kledingkast die je 
opruimt, waarin je nog een Bo-
ney M. outfit vindt uit de jaren 
70.  Zonder het borsthaar van 
Bobby Farrell overigens.  

Zo tref je dan ineens in zo’n 
kastje die versuikerde kersen 
aan die je ooit kwijt was om de 
taart te versieren. Met een da-
tum van een paar jaarwisselin-
gen geleden. Zo hard gewor-
den als plastic dat je er een kra-
lenketting van kunt rijgen. Als 
je die eet kun je van Dr. Oetker 
linea recta naar de echte huis-

arts. Of van die wraptortilla’s. 
Zo hard geworden dat je er ko-
mende zomer op het strand of 
de camping mee kunt frisbee-
en.

Een verdwaalde chocoladelet-
ter, van het huismerk van su-
permarkt De Gruyter, die al een 
eeuwigheid niet meer bestaat. 
Waarvan je alleen nog kunt 
vaststellen dat het een of ande-
re organische substantie is en 
een antibioticum is geworden.

Ik overdrijf natuurlijk. Maar wie 
weet komt u nog in uw keu-
kenkastje een potje kapucij-
ners tegen waarvan het etiket 
nog handmatig door een ka-
pucijnerorde is beschilderd en 
waarvan de houdbaarheidsda-
tum met een ganzenveer is be-
schreven. Of een potje met een 
beeltenis van Adriaan Pauw. 
Het keukenkastje is de nieuwe 
Expeditie Robinson. Voor een 
eventueel volgend bezoek aan 
een archeologisch museum of 
aan Kunst en Kitsch, wens ik u 
veel succes.

Bart Jonker

Expeditie keukenkastje
COLUMNITEITEN

Uw lokale krant, juist nu!
Heemstede - Het zijn onzekere tijden. Opeens zijn 
we voor een groot deel op onszelf aangewezen. We 
moeten thuisblijven en ons daar zien te vermaken. 
Het lezen van de lokale krant maakt daar nadruk-
kelijk deel van uit. Uit de praktijk blijkt dat de loka-
le krant in deze tijd bijzonder gewaardeerd wordt 
en door het hele gezin goed gelezen wordt. Mensen 
die ooit een sticker op de brievenbus hebben ge-
plakt omdat ze geen krant wilden ontvangen, blij-
ken nu aan de buren te vragen of ze hun exempla-
ren mogen lenen. Juist nu is dat niet verstandig om 
te doen. Gelukkig zijn er alternatieven, verwijder de 
sticker of wie toegang heeft tot het internet, kan 
deze krant via www.heemsteder. nl wekelijks online 
lezen. In het archief op de website zijn ook oudere 
exemplaren in te zien. Ook kan uw krant worden af-
gehaald bij onderstaande afzetpunten.

Wij doen er alles aan om te blijven verschijnen wel 
zal de krant minder pagina’s bevatten dan dat u van 
ons gewend bent. Onze afzetpunten:

Zwembad SportPlaza Sportparklaan 
Albert Heijn  Zandvoortselaan
De Pijp  Raadhuisstraat
Bruna  Binnenweg
Spar Adema  Te Winkelhof
Slagerij Arjen van der Slikke  Jan van
  Goyenstraat
Gemeentehuis  Heemstede
  Raadhuisplein
Slagerij van der Werff  Glipper Dreef
Supermarkt Van der Weijden  Amstellaan

Politie betrapt scooterdieven op heterdaad
Haarlem - De politie heeft vrij-
dagavond 27 maart twee man-
nen van 19 jaar uit Alkmaar op 
heterdaad betrapt toen zij een 
scooter probeerden te stelen van-
af de Herensingel.

Rond 23.05 uur kregen agenten 
de melding dat twee jongeman-
nen een scooter op een aanhan-
ger aan het laden waren en de 
getuige vertrouwde dit niet. Toen 
de politie arriveerde en de Alk-
maarders aansprak, kwamen zij 
met een vaag verhaal. 

Het kenteken van de scooter 
werd gecontroleerd en deze 
bleek van diefstal afkomstig te 
zijn. Hierop werd het tweetal aan-
gehouden en overgebracht naar 
het politiebureau.
De scooter werd in beslag geno-
men.Bron en beeld: Politie.nl
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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

Heemstede

Gemeentehuis 
alleen op afspraak 
open in ochtend. 

Actuele informatie 
over coronavirus 

leest u op 
www.heemstede.nl/

corona

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg

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

Informatie over 
coronavirus
Lees actuele informatie en de gevolgen 
van het coronavirus voor Heemstede via 
www.heemstede.nl/corona

Actuele landelijke informatie vindt u via:
• website van de Rijksoverheid: 
 www.rijksoverheid.nl 
• website van GGD Kennemerland: 
 www.ggdkennemerland.nl
• website van het RIVM: www.rivm.nl
• telefonisch via RIVM: 0800-1351 

(dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 22.00 
uur)

Gewijzigde openingstijden 
publieksbalie en gemeentehuis
Bezoek alleen in noodzakelijke gevallen 
het gemeentehuis. Neem vooral 
telefonisch (bel 14 023) of digitaal 
contact op via het contactformulier 
op www.heemstede.nl/contact. 
Alle baliediensten zijn op afspraak.

Ondersteuning ondernemers, 
zelfstandigen, stichtingen en verenigingen
Het kabinet heeft een steunpakket voor 
mkb-ondernemers, zzp’ers en 
grootwinkelbedrijven aangekondigd. 

Het steunpakket moet ervoor zorgen dat 
bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen 
en biedt zelfstandigen een overbrugging. 
De gemeente Heemstede biedt naast de 
rijks- en provinciale regelingen een aantal 
aanvullende lokale maatregelen, ook voor 
stichtingen en verenigingen. Zoals uitstel 
van betaling en lopende betalingen aan de 
gemeente. Voorziet u problemen als gevolg 
van de coronamaatregelen?
Ga naar www.heemstede.nl/corona voor
uitgebreide informatie over de mogelijkheden 
voor ondernemers en zelfstandigen en voor 
stichtingen en verenigingen.

Weekmarkt Valkenburgerlaan gaat 
door in aangepaste vorm
Vanaf woensdag 1 april gaat de markt op 
de Valkenburgerlaan weer door. Er zijn 
nieuwe maatregelen genomen om goed de 
onderlinge afstand te kunnen bewaren en de 
aangescherpte coronarichtlijnen te volgen. Zo 
komt er onder andere nog maar één rij kramen 
en krijgen de bloemen- en plantenstallen een 
plek op het Raadhuisplein. De woensdagmarkt 
is weer open tot nader bericht. Het zijn 
hectische tijden waarin de situatie soms van 
dag tot dag of nog sneller verandert. Kijk 
daarom voor actueel nieuws ook regelmatig 
op www.heemstede.nl/corona Extra wachttijd 

bij milieustraat 
Meerlanden
In verband met de landelijke en regionale 
coronaregels laat Meerlanden nog maar 4 
voertuigen/klanten tegelijkertijd toe op de 
milieustraat. Dit om de gezondheid van het 
personeel en bezoekers zo goed mogelijk 
te kunnen borgen. Hou dan ook rekening 
met extra wachttijden en volg de instructies 
van het personeel op. Kom alleen naar de 
milieustraat met volle vrachten en/of als dat 
strikt noodzakelijk is. De genomen maatregelen 
kunnen wijzigen. Lees actuele informatie op 
www.meerlanden.nl/corona

Wij Maken Heemstede: initiatieven 
voor en door Heemstedenaren 
Inwoners, ondernemers, organisaties en 
gemeente: samen maken wij Heemstede. 
Zeker in deze hectische tijd waarbij het 
coronavirus een groot deel van ons leven 
platlegt. Veel hulporganisaties hebben te 
maken met de gevolgen en maatregelen 
door het virus. Gelukkig zijn in Heemstede 
initiatieven opgezet om elkaar te helpen of 
om het sociaal contact in stand te houden. En 

bieden diverse organisaties op een alternatieve 
manier steun aan inwoners in Heemstede die 
dat hard nodig hebben. 

Op www.wijmakenheemstede leest u wat er 
allemaal speelt in Heemstede. Heeft u zelf ook 
een goed idee? Of wilt u op de hoogte blijven? 
Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief via 
www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Nieuwe regelgeving
Verbeterplan en 
Uitvoeringsprogramma VTH
Op 17 maart 2020 heeft het college het 
Verbeterplan VTH-Beleid Heemstede 2019-
2022 en het Uitvoeringsprogramma VTH-taken 
gemeente Heemstede 2020 vastgesteld.

Intrekking Reglement 
Annie Klots Emancipatieprijs 
Op 17 maart 2020 heeft het college het 
Reglement Annie Klots Emancipatieprijs 
ingetrokken. Deze eenmalige emancipatieprijs 
is uitgereikt op 10 december 2019. Daarom 
trekt het college het Reglement nu in. 

Noodverordening 
Veiligheidsregio Kennemerland
Vanaf 27 maart 2020 is de noodverordening 
van de Veiligheidsregio Kennemerland van 
kracht in gemeente Heemstede. De eerdere 
noodverordening van 17 maart 2020is 
ingetrokken. 
 
Lees de volledige bekendmakingen in 
het digitale Gemeenteblad via zoek.
offi  cielebekendmakingen.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Glipper Dreef 203, het plaatsen van 

dakkapellen, interne verbouwing en 
het pannendak vervangen door riet, 
wabonummer 570125, ontvangen 

 18 maart 2020
• Hageveld 15, het vervangen van 

divers monumentenglas, aanbrengen 
van gevelventilatie ter verbetering 
binnenklimaat, wabonummer 567077, 
ontvangen 13 maart 2020

• Herenweg 78, het kappen van een beuk, 
wabonummer 570007, ontvangen 

 18 maart 2020
• Reggelaan 25, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 567759, ontvangen 

 15 maart 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Glipper Dreef 190, het aanleggen van een 

uitweg, wabonummer 540459, verzonden 
23 maart 2020

• Grevelingen 1, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
optrekken achtergevel, wabonummer 
552849, verzonden 25 maart 2020

• Heemsteedse Dreef 6, het optrekken van 
de zijgevel ter plaatse van de badkamer, 
wabonummer 554298, verzonden 

 25 maart 2020
• Julianaplein 1, het wijzigen van de 

fi etsenstalling achter PLEIN1, wabonummer 
517169, verzonden 24 maart 2020

• Lombokstraat 14, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 555082, 
verzonden 26 maart 2020

• Lorentzlaan 34, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 540900, verzonden 

 23 maart 2020
• Strawinskylaan 39, een gevelwijziging 

in de voorgevel, wabonummer 553386, 
verzonden 24 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’.

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



Deze woordzoeker bevat 31 woorden die
allemaal te maken hebben met de huidi-
ge situatie waarin we zoveel mogelijk thuis 
zijn en we meer tijd hebben om te puzze-
len. Het zijn overigens woorden die een po-

sitieve betekenis hebben. De overgebleven 
letters vormen een hart onder de riem voor
alle lezers. Succes! 

Joke van der Zee
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SKYPEN APPLAUS BLOEMEN ZEEP
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APPEN VOORUITZIEN BELLETJE GELOOF
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Vijftigplussers vooral bang dat 
hun naasten ziek worden
Regio - Ouderen zijn extra kwets-
baar voor het coronavirus. Toch 
maken vijftigplussers zich meer 
zorgen om de gezondheid van 
hun naasten en om de (lokale) 
economie dan om de eigen ge-
zondheid. Hamsteren hebben ze 
niet veel gedaan. En een minder-
heid (41%) kan zich vinden in nog 
strengere overheidsmaatregelen, 
zoals een algehele ‘lock down’. 
Dit blijkt uit een representatief 
onderzoek onder het Nationale 
50Plus Panel.

Vijftigplussers kunnen zich goed 
vinden in de maatregelen die 
het kabinet genomen heeft te-
gen verspreiding van het coro-
navirus. Zo’n 83% vindt de maat-
regelen goed tot zeer goed. Wel 
vindt 36% dat het kabinet te lang 
gewacht heeft met het sluiten 
van de scholen. Ook met het toe-
gangsverbod voor bezoekers van 
verpleeghuizen hebben ze geen 
probleem: 79% vindt dit een 
maatregel die het kabinet móést 
nemen. Veel respondenten zou-
den zelfs nog wel verdergaande 
maatregelen willen: 59% is vóór 
het sluiten van alle winkels, be-
halve die voor eerste levensbe-
hoeften zoals supermarkten en 
apotheken. En 41% zou een com-
plete ‘lock down’ een geschikte 
maatregel vinden. Het verbieden 
van buitenactiviteiten zoals wan-
delen in een park kan op instem-
ming rekenen van 29% van de 
vijftigplussers, het volledig stil-
leggen van het openbaar vervoer 
van 12%. 

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Im-
pact Coronacrisis 2020’, uitge-
voerd door Ruigrok NetPanel in 
opdracht van Bureauvijftig. Het 
onderzoek is uitgevoerd onder le-
den van het Nationale 50Plus Pa-
nel, het enige onafhankelijke 50+ 
consumentenpanel van Neder-

land met ruim 6.000 leden. Daar-
uit blijkt onder andere dat zo’n 
45% van de  vijftigplussers zich 
meer zorgen maakt over de eigen 
gezondheid dan voorheen. Maar 
als hun wordt gevraagd waar ze 
zich het meest zorgen over ma-
ken, dan is dat vooral de gezond-
heid van naasten (74%), de ne-
gatieve e� ecten op de algehele 
economie (75%) en faillissemen-
ten van lokale winkels en onder-
nemers (64%). Daarna komen pas 
de zorgen over de eigen gezond-
heid (55%). 

De ruime meerderheid (92%) 
vindt zichzelf goed op de hoog-
te van de maatregelen die het ka-
binet heeft genomen. Televisie is 
nog steeds het belangrijkste me-
dium om geïnformeerd te blijven. 
Om besmetting met het corona-
virus te voorkomen, blijven velen 
(80%) zoveel mogelijk thuis, vrou-
wen (83%) meer dan mannen 
(77%). 83% wast de handen extra 
vaak, bijna iedereen (91%) houdt 
netjes anderhalve meter afstand 
tot de medemens. 15% heeft 
een vakantie moeten annuleren.

Echt hamsteren hebben vijftig-
plussers niet veel gedaan, slechts 
21% zegt meer boodschappen 
gedaan te hebben dan normaal, 
zodat ze voorlopig voldoende 
in huis hebben; vrouwen (25%) 
meer dan mannen (16%).

Kleinkinderen blijven weg
Eenzaam is het wel in deze peri-
ode. Gemiddeld 37% van de vijf-
tigplussers zegt zijn kinderen niet 
te zien; bij 14% komen ze nog 
wel langs, maar minder. De bood-
schap “hoe ouder, hoe kwetsbaar-
der” is goed doorgedrongen: van 
de zeventigers krijgt 57% geen 
bezoek meer van de kinderen, te-
genover 41% van de zestigers en 
17% van de vijftigers. Ook klein-

kinderen komen niet (43%) of 
minder (10%) op bezoek bij vijf-
tigplussers. Veel vijftigplussers 
hebben dit besproken met de fa-
milie (76%). Bij 15% van de deel-
nemers hebben de kinderen be-
sloten niet meer op bezoek te ko-
men, zo’n 6% van de deelnemers 
heeft zelf, eventueel samen met 
de partner, besloten dat het be-
ter is de (klein)kinderen nu even 
niet te zien. 

Een kwart voelt zich alleen
Contact houden gaat nu op an-
dere manieren: 76% gebruikt va-
ker dan voorheen Whatsapp; 
vrouwen (79%) meer dan man-
nen (73%). Verder wordt er meer 
getelefoneerd (72%), ook hier 
iets meer door vrouwen dan 
door mannen. En bijna twee vijf-
de (37%) van de vijftigplussers 
maakt vaker dan voor de coron-
acrisis gebruik van facetime of 
beeldbellen om in contact te blij-
ven met anderen. Zestigers doen 
dit vaker dan zeventigers (43% 
versus 33%).

E-mail wordt door 32% vaker ge-
bruikt. En de posterijen raken ook 
bij deze leeftijdsgroep uit de tijd: 
14% van de vijftigplussers zegt nu 
meer kaarten te sturen en slechts 
2% verstuurt nu meer brieven. 
Ondanks al deze hulpmiddelen 
zegt toch een vijfde (21%) het 
moeilijk te vinden om contact te 
houden nu bezoek ontvangen 
niet kan. Mannen hebben hier 
vaker moeite mee dan vrouwen 
(25% versus 17%). Dit kan leiden 
tot eenzaamheid.

Een kwart van de vijftigplussers 
geeft aan zich alleen te voelen nu 
ze door de coronacrisis geen be-
zoek meer mogen ontvangen. 

Meer informatie is te vinden 
op www.bureauvijftig.nl.

KoopOnzeOogst: boeren en 
consumenten helpen elkaar
Regio - Het coronavirus heeft Ne-
derland in haar greep. Ingrijpen-
de maatregelen volgen elkaar in 
rap tempo op. Ook telers blijven 
niet gespaard.

Gezond en vers voedsel is cruci-
aal, maar de coronamaatregelen 
leiden tot acute verstoring van de 
productie, handel en verkoop van 
verse producten.

De campagne KoopOnzeOogst 
biedt telers hulp bij promotie en 
afzet van hun verse voorraad. Dit 

meldt Land- en Tuinbouw Noord 
(LTO) in een persbericht.

Door sluiting van horeca en ca-
tering kunnen boeren hun ver-
trouwde afzet niet kwijt. Zoals
Ria Wilzing. Zij levert frietaardap-
pelen aan horeca en recreatie. 

Naast frietaardappelen melden 
tuinders problemen met aardbei-
en, bramen, frambozen en snij-
bloemen. 

En er volgen snel meer producten 

vers van de teler. Ook de start van 
het aspergeseizoen loopt in
de soep. 

Via de Facebookpagina Koop-
OnzeOogst brengen de regio-
nale verenigingen van boeren 
en tuinders LTO Noord, LLTB en
ZLTO vraag en aanbod samen 
en promoten lokale initiatieven,
zoals:
Support Your Locals, EtenOver, 
Boerschappen, De Streekboer, 
Rechtstreex en Korte Keten Coa-
litie.

Voor Heemsteedse ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen

Aanvullende maatregelen: 
uitstel van betaling
Heemstede - De coronacrisis 
raakt vele ondernemers in Ne-
derland hard, dus ook vele Heem-
steedse ondernemers, zzp’ers, 
stichtingen en verenigingen. 
De gemeente Heemstede biedt 
naast de rijks- en provinciale re-
gelingen een aantal aanvullende 
lokale maatregelen om onderne-
mers, zzp’ers, stichtingen en ver-
enigingen te ondersteunen.

Uitstel betaling 
gemeentelijke belastingen
Ondernemers, zzp’ers, stichtin-
gen en verenigingen kunnen een 
aanvraag doen om de betaling 
van alle gemeentelijke belastin-
gen (waaronder ook precario en 
marktgelden) uit te stellen tot 1 
oktober 2020. Kijk voor meer in-

formatie en het aanvraagformu-
lier op  www.gbkz.nl/actueel/gb-
kz-geeft-ondernemers-en-zelf-
standigen-meer-ruimte-om-loka-
le-belastingen-te-betalen/.

Uitstel van huur en betalingen 
aan de gemeente
Ondernemers, zzp’ers, stichtin-
gen en verenigingen die betalin-
gen verschuldigd zijn aan de ge-
meente kunnen een verzoek voor 
uitstel indienen via:
gemeente@heemstede.nl.
Denk hierbij aan het betalen van 
huur voor gebruik van gemeente-
lijke gebouwen.

Tegemoetkoming kosten 
gesubsidieerde activiteiten
Activiteiten die niet kunnen door-

gaan maar waarvoor al kosten 
zijn gemaakt, kunnen worden 
vergoed via de toegekende sub-
sidie. De subsidieontvanger kan 
een verzoek voor een tegemoet-
koming in de kosten indienen via: 
gemeente@heemstede.nl.

Deze aanvullende maatregelen 
zijn alleen van toepassing zolang 
hiervoor nog geen rijks- en pro-
vinciale regelingen bestaan.

Meer informatie
Binnenkort is speci� eke informa-
tie over alle maatregelen rond-
om de coronacrisis voor onder-
nemers en zelfstandigen en voor 
stichtingen en verenigingen be-
schikbaar op:
www.heemstede.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’.




