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Door Bart Jonker 

Heemstede – Vrijwilligers van WIJ Heemstede die op eigen initiatief een bloe-
menactie op touw hebben gezet, net als vorig jaar. Onder het mom van ‘Even 
een bloemetje verzet je zinnen in deze tijd’ werden zo’n 200 kleine bloem-
potjes met bolletjes van narcissen afgelopen vrijdag 2 april beschikbaar ge- 
steld door een kweker t.b.v. WIJ Heemstede voor de bewoners van Westerduin, 
Kennemerduin en de Heemhaven. Want hoe een rare tijd het ook is: het wordt 
altijd weer lente. Die vrijdagmiddag gingen vrijwilligers Peter Jan van Loo-
keren Campagne en Dick ten Have de bloemetjes ophalen bij de kwekerij en 
namens WIJ Heemstede langsbrengen bij de drie bovengenoemde woon-
centra. Peter Jan zet zich in als kantoorvrijwilliger bij WIJ Heemstede op Plein1 
en Dick ten Have doet reeds jaren het vrijwilligersvervoer met zijn eigen auto, 
op dit moment van personen die naar een medische bestemming gereden 
moeten worden. De eerste bestemming was Westerduin. Bewoonster Marina 
Snabel nam de bloempotjes van de vrijwilligers hier enthousiast in ontvangst 
om deze in het wooncentrum rond te brengen. Mevrouw Van den Bosch-
Goosens was de eerste bewoonster die zo’n bloempotje kreeg overhandigd. 
Peter Jan van Lookeren Campagne en Dick ten Have reden vervolgens naar 
Kennemerduin en de Heemhaven om daar de bewoners met dezelfde fleurige 
verrassing te verblijden. Een grote pluim voor dit vrijwilligersinitiatief! 

Een mooi vrijwilligersinitiatief van WIJ Heemstede:
‘Even een bloemetje verzet je zinnen in deze tijd’ 

Vrijwilligers Dick ten Have (links) en Peter Jan van Lookeren Campagne (rechts) laden de opgehaalde bloempotjes uit de auto. 

Nieuwe winnaar 
kruiswoordpuzzel

Heemstede - Deze week mag de 
Heemsteder weer een winnaar 
van de kruiswoordpuzzel blij 
maken. De juiste oplossing was: 
‘Nieuwe bezems vegen schoon’. 
Uit de loting van juiste oplos-
singen is mevrouw Bets Schouten- 
Ebbelaar de uiteindelijke geluk-
kige winnaar geworden. Zij mag 
de goedgevulde AH-boodschap-
pentas vol artikelen afhalen in 
de Albert Heijn-vestiging aan de 
Blekersvaartweg 57 in Heem- 
stede en is inmiddels geïnfor- 
meerd. Van harte gefeliciteerd 
met uw prijs! Volgende week 
weer een nieuwe kruiswoord-
puzzel in de krant. GEEN KRANT? 0251-674433

ZONDAG
OPEN!
VAN 12.00 - 17.00 UUR

Maak een afspraak op
www.deoosteinde.nl

Kijk voor de aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

AANBIEDING €5,-
Grote portie pangsit
10 stuks met zoetzure saus

Tel. 023-5284269
vanaf 13.00 uur.

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

Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4

www.mandarin-heemstede.nl

verkrijgbaar bij de BosBar van   

Landgoed Groenendaal

Glühwein! (to-go)

ook to-go: broodje rookworst, koffie, 
Luikse wafels, Franse crêpes 

en warme chocolademelk (van Pierre!)

verkrijgbaar bij de BosBar van   

Landgoed Groenendaal

Glühwein! (to-go)

ook to-go: broodje rookworst, koffie, 
Luikse wafels, Franse crêpes 

en warme chocolademelk (van Pierre!)

verkrijgbaar bij de BosBar van   

Landgoed Groenendaal

Glühwein! (to-go)

ook to-go: broodje rookworst, koffie, 
Luikse wafels, Franse crêpes 

en warme chocolademelk (van Pierre!) dagelijks verkrijgbaar bij 

 Landgoed Groenendaal

warme chocolademelk
van

Marina Snabel (links) overhandigt het eerste bloempotje aan bewoonster mevrouw 

Van den Bosch-Goosens (rechts) in Westerduin. Foto’s: Bart Jonker.
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Aanleveren van advertenties
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Mireille Huiberts
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Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
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Druk
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Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
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Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
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Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
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Oplage: 14.300

Ingezonden brieven
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Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
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Zie onze privacyverklaring op www.
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Milieu
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op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Van Kerklaan 27 is nauwelijks 
voor te stellen, dat hier een- 
zelfde huis stond als de num- 
mers 19, 21 en 23. Er is een bouw- 
tekening van 1898, maar ook 
van 1907 (bouwen woonhuis mej. E. Piet). Het adres-
senboek van Haarlem van 1 januari 1923 vertelt dat 
schipper en brandstofhandelaar H. de Rooy/Rooij 
(beide varianten komen voor in advertenties/adressen-
boeken) op nummer 27 woonde. In advertenties in 
het Haarlems Dagblad (1927/1928) van smederij J. de 
Rooy op Kerklaan 27, waarin een leerling smid wordt 
gevraagd. H. de Rooy zit ook nog steeds op nummer 
27. Op 18 november 1929 overleed de vrouw van H. de 
Rooij, 70 jaar. Zowel H. de Rooy als J. de Rooy worden in 
het adresboek van 1948 nog steeds vermeld op num-
mer 27.
In het adressenboek van Heemstede van 1951 is brand- 
stofhandel Gijs de Rooij op nummer 27 gevestigd 
(kwam van Kerklaan 41). Zich nu hoefsmid noemende 
J. de Rooij bevindt zich dan ook nog op nummer 27. 
Gijs de Rooy blijft er zeker nog tot 1975, maar onder-
tussen wordt het benzine-station van de gebroeders 
Boom ook op nummer 27 vermeld (stratenboek 1971).

De toen-foto komt uit de verzameling van Johan van 
Schie en is uit die tijd, waarop nog het oude woonpand 
is te zien. Uit 1975 bestaat een bouwtekening voor een 
bedrijfspand en woning in opdracht van J. Gleijsteen. 
Het voormalige woonhuis nummer 27 wordt dan 
gesloopt. In 1984 wordt de garage omgebouwd tot 
3 winkeleenheden, waaronder supermarkt Aldi. 
In het adresboek van 1993 worden op 27/a oliehandel 

Van Lammeren en N.C. Koopman (groente en fruit) 
genoemd. In 2001 is er nog een interne verbouwing 
van Aldi. Verder zat er op 27 nog ‘Landmeier Tweewie-
lers’ (vanaf 2012) en sinds half 2017 Body & Mind 
Incorporated. 

De nu-foto van Harry Opheikens is van 4 april 2021.  
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van 
de Kerklaan hebben, dan kunt u terecht via 
webmaster@hvhb.nl (H. Opheikens). Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Kerklaan toen en nu (9)

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

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 11 april 10u.
Spreker: Co Kempeneers.
Organisatie: For Your Glory 
Ministries.
Reservering verplicht.
www.rafael-nehemia.nl

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

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 11 april, 10u.
Ds. A. Molendijk. 
De diensten zijn online te 
volgen via YouTube en kerk- 
omroep.
www.kerkpleinheemstede.nl.

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 11 april, 10u.
Mw. Greetje van der Harst.
Vieringen zijn alleen online via 
www.pkntrefpunt.nl, klik op 
Actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 8 april om 9u. 
Eucharistieviering.
Voorganger Past. R. Verhaegh.  
Zondag 11 april om 10u.
Woord- en Communieviering. 
Voorganger Past. A. Dekker.
Reserveren verplicht: hbavo.
aanmeldenvieringen@gmail.
com. Of: 023-5280504. Alle 
vieringen zijn te volgen via live-
stream: www.parochiesklaver-
blad.nl. Vooraf aanmelden.
www.parochiesklaverblad.nl.

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 7 april, 10u, viering 
ouderen seniorenpastoraat.
Saturday 10 april, 5 P.M., Mass in 
English, Father Tristάn Peréz.
Zondag 11 april, 10u, Eucharis-
tieviering Pater Diego Pildain.
Zondag 11 april, 18.45 H. Lof.
Doordeweekse vieringen:
Dinsdagmorgen 9u.
Woensdagmorgen 10u.
Voor elke viering is reserveren 
verplicht: info@olvh.nl.
Of telefonisch 023-5286608.
Maximaal 30 kerkgangers per 
viering toegestaan.
www. parochiesklaverblad.nl.

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 11 april om 10u.
Ds. P van Veen.
De diensten kunt u volgen via 
de link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.
nl.

KERKDIENSTEN

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Dat het leuk werken is op De Evenaar, ondervindt Domien Geluk dagelijks als hoofd van deze bijzondere 
school. Met een team van leerkrachten, die in veel gevallen al langdurig aan de school verbonden zijn, geeft Domien 
leiding aan het dagelijks besturen van de school. Begonnen als juf bij de kleuters is ze in de loop der jaren, via alle 
groepen, opgeklommen tot directeur van De Evenaar. Het motto van de school is uitdagend onderwijs geven waar het 
accent ligt op leren met het hoofd, hart en handen.  
Op donderdag 1 april vierde Domien Geluk haar 30-jarig jubileum op de school. Dat moest uiteraard gevierd worden 
met de leerlingen en collega’s. Om half negen een mooie aubade op het schoolplein. Om 10.30 uur volgde een stoet 
aan leerlingen die de jubilaris in de aula kwamen feliciteren en geschenken kwamen aanbieden. 
Een heugelijke dag voor Domien. Een dag waar leerlingen en leerkrachten hun waardering toonden voor Domien, voor 
haar enthousiasme en vakkundige wijze waarop zij de school bestuurt. Dagelijks met veel plezier naar je werk gaan 
maakt het dat Domien Geluk het nog wel jaren wil volhouden. 

Schoolhoofd Domien Geluk 30 jaar 
verbonden aan basisschool De Evenaar

Domien Geluk (zittend) wordt door haar leerlingen in het zonnetje gezet. Foto: Eric van Westerloo.

Voetbalfestival bij VEW
Heemstede - Op zaterdag 15 mei is 
er een echt voetbalfestival bij VEW, 
op de Sportparklaan 10 in Heem- 
stede. Op deze dag kun je allerlei 
leuke voetbalspelletjes doen en 
natuurlijk ook ‘gewoon’ voetballen.
Voor wie: kinderen 6 t/m 12 jaar 
(leden en niet leden dus neem gerust 
een vriendje of klasgenoot mee).
Tijd: 10:00 - 13:00 uur.
Kosten: geen, maar neem je wel zelf 
eten en drinken mee? VEW zorgt 
voor een gezonde snack. 
Aanmelden is nodig: via jeugdbe-
stuur@vewheemstede.nl (of via de 
coach van je team als je al bij VEW 
voetbalt). Kijk voor meer informatie 
over VEW op vewheemstede.nl.
Let op! Er is een maximum aantal 
deelnemers aan deze dag, wees er 
dus snel bij.
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Heemstede - Na ruim een jaar voor-
bereiding en meerdere bijeenkom-
sten met de ondernemers van de 
winkelstraat, is de tijd rijp voor een 
gezamenlijke aanpak via een BIZ 
Heemstede-Centrum. Een Bedrijven 
Investeringszone (BIZ) is een afgeba-
kend gebied waarin alle onderne-
mers en/of vastgoedeigenaren sa- 
men investeren in de economische 
vitaliteit en aantrekkelijkheid van het 
gebied. Van 6 april tot en met 30 april 
is de draagvlakmeting (stemming) 
voor alle ondernemers uit het cen- 
trum om voor of tegen de BIZ Heem-
stede-Centrum te stemmen. Op 6 
april start de stemming met een in- 
loopbijeenkomst van 16-20 uur in 
het gemeentehuis waar onderne-
mers direct hun stem kunnen 
uitbrengen. 
Het oprichtingsbestuur van BIZ 
Heemstede-Centrum heeft het initia-
tief genomen om de samenwerking 
voor het centrum van Heemstede te 
versterken. Gezamenlijk willen ze de 
omgeving aantrekkelijker en econo-
misch sterker maken. Dit kan echter 
alleen als zij met zoveel mogelijk 
ondernemers onderling, gemeente, 
pandeigenaren en bewoners samen-
werken en er een structureel budget 
beschikbaar is. 

Samenwerken aan een aantrekke-
lijker en bekender Heemstede-
Centrum 
Het doel van de BIZ Heemstede 
centrum is het vergroten van de 
gezamenlijke slagkracht van onder-
nemers, sterke gesprekspartner zijn 
richting gemeente en vastgoedeige-
naren, het verbeteren van de uitstra-
ling openbare ruimte met de 
gemeente en pandeigenaren, en niet 
onbelangrijk het vergroten van het 
aantal bezoekers en de bezoekduur 
door promotie van Heemstede- 
Centrum en daarbij het creëren van 
inkomsten voor collectieve activi-
teiten. Door een gezamenlijke inves-
tering is het bijvoorbeeld mogelijk 
om de marketing en promotie 
professioneel in te richten en zo nog 
meer klanten en gasten naar het 
centrum te trekken. Daarnaast kan 
een aan te stellen centrummanager 
een belangrijke rol spelen in de coör-
dinatie en uitvoering van activiteiten. 
Hiermee ontstaat een actieve en 
professionele organisatie gerund 
door en voor ondernemers waarbij 
iedereen meedoet en mee investeert. 
Met een BIZ investeren ondernemers 
samen 5 jaar lang in het aantrekke-
lijker, bekender, succesvoller en 
veiliger maken van het centrum. 

Start stemming met inloopbijeen-
komst op 6 april 16-20 uur in 
gemeentehuis 
Het oprichtingsbestuur BIZ Heem-
stede-Centrum heeft samen met de 
ambassadeurs, de groep actieve 
ondernemers in dit proces, de onder-
nemers in de winkelstraat persoonlijk 
geïnformeerd over de wensen om 
gezamenlijk te gaan samenwerken. 

Vanaf 6 april kan er gestemd worden 
en de sluiting is op 30 april. Op 6 april 
start de stemming met een inloopbij-
eenkomst van 16-20 uur in het 
gemeentehuis waar ondernemers 
direct hun stem kunnen uitbrengen. 

Bij voldoende draagvlak onder 
ondernemers - 67% van de stemmers 
is vóór de BIZ – treedt de BIZ met 
terugwerkende kracht per 1-1-2021 
in werking en dragen alle onderne-
mers bij aan de plannen die de BIZ 
voor het gebied heeft. Op 3 mei 
wordt de uitslag bekendgemaakt. 

De provincie Noord-Holland, ge- 
meente Heemstede en WinkelCen-
trum Heemstede (WCH) financieren 
het gehele traject. Bij voldoende 
draagvlak voor de BIZ Heemstede- 
Centrum houdt WCH op te bestaan. 

Schouders eronder zetten 
Natuurlijk is het voor veel onderne-
mers een moeilijke tijd. Juist nu is het 
belangrijk om samen de schouders te 
zetten onder het herstel en met de 
BIZ Heemstede-Centrum plannen te 
maken voor de tweede helft van het 
jaar. Het motto is dan ook samen 
sterker de toekomst tegemoet.  
 
Hoe denken de Heemsteedse onder-
nemers over de BIZ? 
“Wie verandering als tegenwind 
ervaart, loopt in de verkeerde rich-
ting. Ik stem voor verandering, ik 
stem voor de BIZ”, zegt Jasper de 
Zwart van Home made by Ree. 

“Wat ik verwacht van de BIZ? Goede 
samenwerking met gemeente, 
winkeliers en vastgoedeigenaren 
voor een veilige, groene & sfeervolle 
winkelomgeving”, volgens Nicolette 
van Bakkerij Van Vessem 

“Regeren is vooruitdenken zeggen 
ze. Ondernemen ook dus doe dat 
juist nu met BIZ”, aldus Kees Heger 
van Café de 1e Aanleg. 

Kijk ook de video over BIZ 
op YouTube:
https://youtu.be/yVS3BsDIcwM.

Start stemming BIZ Heemstede-Centrum: 
“Samen sterker de toekomst tegemoet”

KORT
Nationaal MS Fonds
zoekt collectanten

Heemstede - Van 28 juni t/m 3 
juli 2021 vindt de landelijke 
huis-aan-huiscollecte van het 
Nationaal MS Fonds plaats. Het 
MS Fonds is hard op zoek naar 
collectanten in Heemstede. Help 
jij in de strijd tegen de zenuw-
slopende ziekte multiple scle-
rose (MS)?
Collectanten kunnen ervoor 
kiezen om huis-aan-huis of thuis 
vanaf de bank te collecteren. De 
opbrengst van de landelijke 
collecteweek is van essentieel 
belang voor de 25.000 mensen 
met MS in Nederland die iedere 
dag met een ziekte moeten 
leven die hun zenuwen letterlijk 
sloopt. Onderzoek naar MS en 
onze strijd tegen MS moet daar- 
om doorgaan.
Collecteren kost maar twee 
uurtjes tijd per jaar.
Meer informatie en aanmelden: 
www.nationaalmsfonds.nl/
collecteren.

Politie houdt halfnaakte 
inbreker aan

Zandvoort – De politie heeft 
zaterdagavond 3 april een 
inbreker aangehouden op het 
strand van Zandvoort. Rond 
21.30 uur heeft de man bij een 
strandtent langs de Boulevard 
Barnaart ingebroken.
De politie kwam met meerdere 
eenheden, waaronder een hon-
dengeleider, ter plaatse. Ook 
vanuit de lucht is meegezocht 
door een politiehelikopter. De 
helikopter hing lange tijd boven 
de boulevard. 
In de strandtent zijn persoonlijke 
eigendommen van de verdachte 
aangetroffen. De man is uitein-
delijk door de helikopter aange-
troffen verderop op het strand. 
Hij droeg alleen een zwem-
broek/ondergoed. Zijn kleding 
lag nog in de horeca-gelegen- 
heid. Tevens had de verdachte 
pepperspray bij zich. Dit wapen 
is in beslag genomen. De ver-
dachte is voor nader onderzoek 
naar het politiebureau gebracht.

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Het Spaarne Gasthuis heeft de locatie in Heemstede verkocht aan de Stichting Ons Tweede Thuis. Deze stichting beschikt over 70 locaties in 
Kennemerland, Haarlemmermeer, Amsterdam en Aalsmeer. Het doel van de stichting is het huisvesten van mensen met een beperking, veelal met een lichte 
hersenbeschadiging, aangeboren, dan wel later opgelopen. In het net verworven pand kunnen appartementen worden ingericht als lokalen voor dagbesteding, 
therapie en dergelijke. De huidige huurders in de eerstelijnszorg blijven behouden op deze locatie. Die kan waar wenselijk nog worden uitgebreid. Binnenkort 
kunt u meer lezen over dit project in De Heemsteder. Intussen is rond de flats ‘Spaarnelicht’ in hetzelfde gebied de inrichting van de buitenruimte in volle gang. 
De paden langs het Spaarne, of die leiden naar de flatgebouwen zijn klaar en opgeleverd. De beplanting, speellocatie en heel veel groen is nu in aanleg. Veel 
buurtbewoners kunnen nu zonder het moeten nemen van obstakels hun rondje langs het Spaarne probleemloos weer oppakken.

Ons Tweede Thuis nieuwe eigenaar 
van Spaarne Gasthuis Heemstede

Het Spaarne Gasthuis Heemstede. Foto: Eric van Westerloo.

Beeld: NieuwsFoto.nl.
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Heemstede – In de maand maart 
konden de bezoekers van de Pauwe-
hof, ontmoetings- en activiteitencen-
trum voor ouderen, meedoen aan de 
creatieve wedstrijd ‘De Lente komt 
eraan!’
Deze wedstrijd werd bedacht door 
Gerda van Rooyen, een van de do- 
centen van de Pauwehof.

In totaal zijn 27 werkstukken ingele-
verd en donderdag 1 april kwam de 
jury bijeen, waaronder Adriaan Pauw 
en zijn gemalin Anna van Ruyten-
burgh, om een winnaar te kiezen.
Het was niet makkelijk want er was 
een heel divers aanbod, schilderijen, 
mandala’s, quiltwerken, potloodteke-
ningen, aquarellen, vilt en haakwerk. 
Uiteindelijk heeft de jury een keuze 
kunnen maken.

En de winnaar is... dat maken Adriaan 
en Anna woensdag 7 april bekend 
via een filmpje. De link is te vinden in 
de extra Nieuwsbrief, op de Faceboo-
kpagina (de Pauwehof Heemstede) 
of de website:
www.wijheemstede.nl/doelgroep/
senioren/wij-de-pauwehof/.

Begin juni zullen Adriaan en Anna de 
prijzen uitreiken tijdens de opening 
van de expositie waarbij alle werk-
stukken te zien zijn in de Pauwehof. 
Daarover later meer.

De wedstrijd wordt mogelijk ge- 
maakt met een bijdrage van de 
Adriaan Pauw stichting en de dia-
conie van de Protestantse Kerk Heem- 
stede.

Adriaan Pauw en zijn vrouw Anna jureren 
een creatieve wedstrijd in de Pauwehof

De voltallige jury. Foto’s aangeleverd door de WIJ Heemstede/De Pauwehof.

Adriaan Pauw en zijn vrouw Anna van Ruytenburgh tijdens het jureren.

Heemstede - Zondag 11 april om 
16 uur gaat interviewer Manon Duin-
tjer in gesprek met Erik van Muis-
winkel over zijn nieuwe vertaling van 
het wereldberoemde boek ‘De kleine 
prins’ van Antoine de Saint-Exupéry. 

Het gesprek is te volgen via de live- 
stream ‘Schrijvers op zondag’, kijkers 
kunnen tijdens het interview vragen 
stellen aan Erik van Muiswinkel.
 
Er bestaan meer dan vierhonderd 
vertalingen van en er zijn wereldwijd 
al zeker 200 miljoen exemplaren van 
verkocht. ‘Le petit prince’ (in het 
Nederlands De kleine prins), geschre- 
ven door Antoine de Saint-Exupéry 
en verschenen in 1943. In november 
2020 verscheen een nieuwe vertaling 
van de hand van Erik van Muiswinkel, 
groot liefhebber en verzamelaar van 
het boek.

Van Muiswinkel heeft zelf meer dan 
tachtig edities van het wereldbe-
roemde boekje in zijn bezit. De caba-

retier en acteur maakte een proefver-
taling en kreeg vervolgens de op- 
dracht om het hele boek opnieuw te 
vertalen, waar hij zes maanden aan 
werkte. “Ik heb het een stuk toegan-
kelijker gemaakt. De vorige vertaling 
was zeker niet slecht, maar bevatte 
echt van die schrijftaalzinnen. 
Dialogen veranderen toch per decen-
nium, mensen praten nu anders dan 
in de jaren negentig.”
 
‘Schrijvers op zondag’ is een livestrea-
ming initiatief van diverse boekhan-
dels, waaronder Boekhandel Blokker 
en Stichting Literair Haarlem in 
samenwerking met debatcentrum 
De Pletterij.

Het interview is live te volgen op de 
websites van de boekhandels en het 
YouTube-kanaal van De Pletterij.
 
Meer informatie:
www.boekhandelblokker.nl.
Aanmelden:
info@boekhandelblokker.nl.

Interview met Erik van Muiswinkel 
in livestream ‘Schrijvers op zondag’

 

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

Wij zijn met SPOED op zoek naar een serieuze

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

Nieuw- Vennep – Veel lezers van 
deze krant hebben al films laten digi-
taliseren bij Amerstudio. Een van de 
grote verschillen met andere aanbie-
ders is dat Amerstudio alle scanwerk-
zaamheden in eigen huis doet. Er 
wordt niets verstuurd naar een 
centrale. 

Het tweede verschil is dat Rob de 
Groot persoonlijk de afspraken 
maakt met u als opdrachtgever. Uw 
scanwerk is géén standaardwerk, 
maar maatwerk. 

Een derde verschil is dat alle films 
geheel doorgekeken worden om 
foute stukjes weg te halen. Dit is 
meer werk, het kost u niets extra. U 
wilt toch uw films weer zien en met 
een gerust hart aan anderen laten 
zien? Dan moeten foutjes eruit zijn.  
Iemand die opbelt krijgt eerst infor-
matie die nodig is om een beeld te 
kunnen vormen van wat er gaat 
gebeuren. Daarna wordt er een 
afspraak gemaakt en wordt een-op-
een besproken wat ú wilt en wat wij 
kunnen doen. In dit gesprek wordt 

ook de scanprijs afgesproken en de 
manier waarop uw films aan u 
worden afgeleverd.

Daarna wordt de opdracht op papier 
gezet en schriftelijk aan u bevestigd. 
Zo weten beide partijen wat de 
afspraken zijn, dat is wel zo duidelijk. 
Op die manier geven wij zorg en 
persoonlijke aandacht aan uw kost-
bare bezit: uw films.

Voor meer informatie: Rob de Groot 
– Amerstudio – 06-22 54 97 80.

Amerstudio digitaliseert, deel 1

Heemstede – Een gezonde baan, dat 
kunnen we wel stellen als je kranten 
bezorgt. Tijdens het rondbrengen 
werk je aan je conditie en tegelijker-
tijd geniet je van het buiten zijn. 
Natuurlijk: het Hollandse weer werkt 
ook wel eens tegen. Wie de 
Heemsteder bezorgt kan een bui 
trouwens gerust afwachten want 

deze krant mag je (uiteraard wel op 
woensdag en eventueel op donder-
dagmorgen) in je eigen gekozen tijd 
bezorgen. 
Wil jij een lekker bijbaantje waarin je 
fluitend en dus gezond in de buiten-
lucht je geld verdient? Neem dan 
contact op met Verspreidnet die de 
bezorging van de Heemsteder orga-

niseert. Er zijn nu twee wijken ‘open’. 
Dat wil zeggen: er worden bezorgers 
gevraagd voor de buurt Huizingalaan 
- Lorentzlaan en voor de wijk Ring-
vaartlaan - Floresstraat.
Word bezorger van de goed gewaar-
deerde Heemsteder!
Bel 0251-674433 of mail naar:
info@verspreidnet.nl.

Bijverdienen? Word bezorger van de Heemsteder

FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen
 
Heemstede - Nu de lente is begonnen, ontluiken de bloesembomen en 
gewassen volop.
Sereen in pasteltinten, die Heemstede op zijn mooist maken.
De foto is op de Linge gemaakt waar nu zoveel schoons bloeit.

Lente in Heemstede
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OPENHEID IN 
LOCKDOWNTIJD

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

Door Mirjam Goossens 
 
Heemstede – In het kader van ‘Adop-
teer een monument’ kwamen de drie 
participerende basisscholen op 
woensdag 31 maart via een live-
stream bijeen. Aan het door het Nati-
onaal Comité 4 en 5 mei geïnitieerde 
project is een gedichtenwedstrijd 
gekoppeld. Leerlingen van de Bosch 
en Hovenschool, de Jacobaschool en 
KC De Molenwerf droegen hun inge-
zonden gedichten voor aan elkaar en 
aan burgemeester Astrid Nienhuis.  
 
Projectcoördinator Rinke van den Bor 
stuurde de samenkomst aan vanuit 
het Heemsteedse raadhuis. Het was 
aan de burgemeester om de twee 
winnaars bekend te maken. Lois van 
de Bosch en Hovenschool en Bo 
Schoo van KC De Molenwerf vielen in 
de prijzen en mogen hun gedicht 
opnieuw voordragen op 4 mei a.s. 
tijdens Dodenherdenking op de 
Vrijheidsdreef. 

Met het project ‘Adopteer een monu-
ment’ komt de plaatselijke oorlogs-
geschiedenis voor kinderen tot leven. 
Wat schuilt er achter een oorlogsmo-
nument in hun buurt?
Ze leren wat herdenken is en waarom 
het belangrijk is om de verhalen uit 
de oorlog door te geven. Door 
onderzoek te doen naar hun monu-

ment raken leerlingen betrokken bij 
de geschiedenis. 
Voorafgaande aan de voordrachten 
van de kinderen, vertelde Heemste-
denaar Jacq Spann (81) over zijn 
ervaringen in Nieuw-Guinea. Als 
dienstplichtig marinier kwam de 
81-jarige veteraan in de laatste 
Nederlandse strijd terecht, ook wel 
de ‘vergeten oorlog’ genoemd en gaf 
hij twee jaar van zijn leven voor de 
vrijheid. “Vrijheid is niet vanzelfspre-
kend en heeft vele betekenissen”, 
verzekerde hij de kinderen. “Jullie 
kunnen het verschil maken door 
respect te tonen voor ieders mening, 
huidskleur of geaardheid. Kijk naar 
de overeenkomsten en niet de 
verschillen en corrigeer elkaar waar 
nodig.” 
 
Wijze woorden over vrijheden die zo 
gewoon lijken, maar die nu wereld-
wijd behoorlijk ingeperkt zijn, onder-
streept Denker des Vaderlands Daan 
Roovers.
Zij schreef de jaartekst voor het scho-
lierenproject en eindigt met: “Vrijheid 
is maar beperkt maakbaar. Het is 
kwetsbaar. Een virus kan zo- 
maar, tenminste een jaar lang, roet in 
het eten gooien. En alles wat we dan 
inleveren moeten we stap voor stap 
weer terugveroveren en opnieuw 
opbouwen. Het fundament van de 
vrije samenleving is gelukkig ro- 

buust, en lijkt onaangetast. Dat is wat 
we ieder jaar vieren, en wat we elke 
dag opnieuw dienen te beschermen 
en te versterken.” 
 
Dit zijn de prijswinnende gedichten 
van Lois en van Bo:

Moed 
Oh, wat zou er nu zijn,  
Als verzetsstrijders te bang waren,  
Voor verraders en vijanden,
Want een ander land heeft de touw-
tjes in handen,  
  
Oh, wat zou er nu zijn,  
Als niemand de moed had,  
En niets deed voor het land,  
Alleen maar wachten,  
Want de oorlog houdt stand,  
  
Oh wat zou er nu zijn,  
Als onze bondgenoten ons in de 
steek lieten,  
En dat ze dat niet gedaan hebben, 
ben ik heel dankbaar, 
Want vrijheid is mij heel dierbaar.  
Lois 

4/5 mei 
4 en 5 mei zijn de belangrijkste 
dagen. 
4 mei herdenken wij de doden 
van de tweede wereldoorlog. 
Dat doen we met de stilte. 
5 mei vieren wij de vrijheid 

van alle mensen die nu leven 
Die genieten van het leven 
Wij dachten dat het nooit gebeuren 
zou.                                                                                         
Wij hoopten op geluk. 
Wij hoopten dat die dag zou komen. 
Vrijheid is voor iedereen anders. 
Voor mij betekent het,  
kunnen zeggen, zijn en doen wat je 
wil. 
Bo Schoo

Vrijheid is kwetsbaar en beperkt maakbaar

Haarlem – Mis je ook alle liveoptre-
dens, concerten en theatervoorstel-
lingen? Zanger Jop van Gennip heeft 
een veilige oplossing. Met Aria’s Aan 
Een Deur maakt de bariton van elke 
stoep of voortuin een podium. Van 
Hazes tot Händel, Jop zingt alles, op 
gepaste afstand.

Een veelbelovend jaar zou 2020 voor 
bariton Jop van Gennip (25) worden. 
Hij was afgestudeerd aan het conser-
vatorium van Tilburg, speelde daarna 
in opera’s en klassieke concerten. Hij 
zou zelfs met André Rieu meespelen 
op het Vrijthof. Helaas staat dit alle-
maal even stil vanwege de komst van 
corona. Maar om niet stil te zitten 
heeft hij iets bedacht; Aria’s Aan De 
Deur. Zo laat hij niet alleen anderen 
genieten, maar straalt hij zelf nog het 
meest.

Zingen aan de voordeur
Aria’s Aan De Deur is leuk om cadeau 
te geven aan iemand die het ver-
dient, of zomaar om zelf van livemu-
ziek te genieten.
Zanger Jop van Gennip legt uit: “Bij 
dit verrassingsconcert van een half 

uur, laat ik mensen luisteren naar 
bekende klassieke of populaire 
nummers. Het repertoire dat ik breng 
is zeer uitgebreid. Van Hazes tot Hän- 
del. We kunnen altijd overleggen 
over het repertoire.”

De zanger is te boeken en komt met 
een eigen geluidsinstallatie aan de 

voordeur, in de woonkamer of in de 
tuin. Alles vindt plaats op een veilige 
manier. Het publiek neemt plaats in 
de deuropening en laat de livemu-
ziek over zich heen komen.

Meer informatie over Aria’s Aan De 
Deur van Jop van Gennip is te vinden 
op de site www.ariasaandedeur.nl.

Jop van Gennip maakt van elke stoep een podium

Aria’s Aan De Deur door Jop van Gennip. Foto: aangeleverd.

Lois van de Bosch en Hovenschool. Foto’s: aangeleverd.Livestream met de scholen en burgemeester Astrid Nienhuis. 

Heemstede- Het is voor de Prinses 
Beatrixschool in samenwerking met 
de oudercommissie een leuke uitda-
ging geweest om een gezellig paas-
feest voor de kinderen te organise-
ren. Tijdens deze coronaperiode 
moest er helaas veel afgelast worden. 
De feestelijke lunch maakte het daar- 
om extra leuk! Na inzet van de ouder-
commissie en het team is het gelukt.
Ze hebben in samenwerking met 
pannenkoekenrestaurant De Konij-
nenberg een paaspannenkoeken-

lunch kunnen realiseren Elke leerling 
kreeg een pannenkoek aangeboden 
tijdens de lunch. De kinderen konden 
hun pannenkoek nog voorzien van 
poedersuiker en stroop. Natuurlijk 
mocht een bekertje met limonade 
niet ontbreken.

De kinderen en leerkrachten hebben 
genoten van een heerlijke pannen-
koek en een gezellig samenzijn. Op 
deze manier wilde de school stilstaan 
bij Pasen.

Prinses Beatrixschool supports de locals

Pannenkoekenfestijn op de Prinses Beatrixschool. Foto: aangeleverd.
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INGEZONDEN COLUMN GGD

Afgelopen maandag was ik in Zand-
voort waar de regio Kennemerland 
een primeur had. Als eerste regio in 
Nederland hebben wij daar een 
pop-up vaccinatie-unit geopend. 
De pop-up units staan minimaal 
één dag op een locatie en maximaal 
tien weken. In Zandvoort is gekozen 
voor de maximale termijn. De 
opening sluit aan op eerdere initia-
tieven van GGD Kennemerland. Zo 
waren we eerder al de eerste regio 
met een mobiele testfaciliteit.

In de pop-up vaccinatielocatie is 
ruimte voor 78 cliënten per dag. 
GGD Kennemerland heeft gekozen 
voor een periode van tien weken 
omdat ouderen in Zandvoort met 
Pfizer gevaccineerd worden en zo 
de eerste en tweede prik op 
dezelfde locatie kunnen krijgen. Het gaat dus om een beperkte groep 
inwoners die zich dankzij deze faciliteit dichtbij huis kunnen laten vacci-
neren. Ruim 2500 inwoners uit de buurt krijgen hierdoor de kans om 
gemakkelijk hun eerste en tweede prik te halen.
Dit aantal voelt misschien als een druppel op een gloeiende plaat, maar 
moet dan ook vooral gezien worden als een stukje service richting een 
gemeente met een decentrale ligging. Om echt een slag te maken in het 
aantal gevaccineerde inwoners, zijn we afhankelijk van de beschikbaar-
heid van vaccins. Dat zijn er nu nog niet veel, maar gelukkig zien we de 
aantallen de komende weken aanzienlijk stijgen. En met een inmiddels 
uitgebreid netwerk van locaties, is GGD Kennemerland daarop 
voorbereid.

In de bestrijding van het coronavirus in Nederland voert vaccineren dan 
ook nog niet de boventoon. Momenteel testen we in onze regio nog altijd 
meer dan twee keer zoveel inwoners dan dat we ze vaccineren. Die hoge 
testbereidheid is belangrijk en ik ben blij om te zien dat u de weg naar 
onze testfaciliteiten weet te vinden. Dat geeft aan dat we als regio door-
zetten en klaar zijn voor het laatste stuk van deze marathon. Dit besef is 
de komende weken van essentieel belang. Als we ons nu aan de maatre-
gelen houden, laten testen wanneer dit moet en maximaal gebruik 
maken van de beschikbare vaccins, gaan we snel weer de goede kant op.

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Pop-up vaccineren 

Bert van de Velden. Foto: aange-

leverd door GGD Kennemerland.

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Het blijft maar 
aanmodderen met de cijfers, de 
beschikbare vaccins en recent 
opnieuw ophef over het Astra-
Zeneca-vaccin. De veiligheid van met 
name vrouwen onder de 60 jaar zou 
in het geding zijn. Trombose blijkt, zij 
het sporadisch, voor te komen. Er is 
intussen één persoon overleden als 
gevolg van trombose na een vacci-
natie met dit middel. Het vaccineren 
is voor een grote groep die dit vaccin 
zou krijgen voorlopig opgeschort. 
Het gevolg is dat daarmee weer een 
achterstand wordt opgelopen in het 
vaccinatieprogramma en het nog 
langer gaat duren voordat iedereen, 
die dat wil, in Nederland gevacci-
neerd is.  
 
De cijfers van de afgelopen week 
voor Heemstede komen uit op 81 
vastgestelde besmettingen, twee 
inwoners zijn in het ziekenhuis opge-
nomen. Landelijk zijn de cijfers 
schrikbarend hoog. Zo werden er op 
1 april ruim 7.000 landgenoten posi-

tief getest. Gemiddeld overlijden er 
17 mensen aan Covid19 en zijn er op 
1 april 308 mensen opgenomen 
waarvan 48 op de IC terecht 
kwamen. Aan het einde van week 14 
zullen er naar verwachting 3 miljoen 
mensen de eerste vaccinatie hebben 
ontvangen en een deel zelfs al een 
tweede prik.  
 
Een vierde vaccin dat is goedgekeurd 
is van de firma Janssen en komt deze 
maand beschikbaar. Het voordeel is 
dat er met één prik kan worden 
volstaan, waar dat bij andere altijd 
twee injecties zijn. Er werd rond het 
weekend door burgemeesters geop-
perd de terrassen weer te openen. 

Specialisten meldden dat wij moge-
lijk deze dagen op de top van de 
derde golf zitten en het aantal 
besmettingen zal afnemen. Het 
wachten is dan ook op een terugloop 
van het aantal besmettingen en het 
snel opvoeren van het aantal te 
zetten vaccinaties. Wat beter weer 
zou ook een positieve duit in het 
zakje kunnen doen.    

Corona in Heemstede week 13

Heemstede/Regio - Over ruim een 
week opent GGD Kennemerland 
twee nieuwe vaccinatielocaties in 
IJmuiden en Uitgeest.
De locatie in IJmuiden opent op 
maandag 12 april. De locatie in Uit-
geest een dag later. GGD Kennemer-
land is hiermee voorbereid op de 
beschikbaarheid van meer vaccins en 
heeft nu de infrastructuur beschik-
baar om direct deze vaccinaties te 
kunnen zetten.
 
Grens 50.000 gezette vaccinaties 
gepasseerd in Kennemerland
GGD Kennemerland heeft in totaal 
inmiddels 52.132 vaccinaties gezet. 
Op 15 januari 2021 is GGD Kenne-
merland gestart met het vaccineren 
van zorgmedewerkers; eerst de ver-
pleeghuiszorg en sinds 15 februari 
ook de langdurige zorg. Op 26 janu-
ari is daarnaast gestart met het vacci-
neren van mobiele thuiswonende 90- 
plussers, gevolgd door mobiele thuis- 
wonende 65-90-jarigen (van oud 
naar jong).

Momenteel wordt de doelgroep 75+ 
gevaccineerd. Een groot aantal zorg-
professionals heeft inmiddels ook de 
tweede prik gekregen.
Vanaf dinsdag ontvangen mensen 
met het geboortejaar 1947 en 1948 
van het RIVM een uitnodiging voor 
een coronavaccinatie. Het is belang-
rijk dat de 73- en 74-jarigen die zich 
willen laten vaccineren na ontvangst 
van de uitnodiging zo snel mogelijk 
een afspraak inplannen.

Wekelijkse cijfers
In de afgelopen week (25 t/m 31 
maart) waren er 1694 nieuwe 
besmettingen (308 per 100.000 
inwoners). Dat zijn er 31 minder dan 
vorige week; een afname van 1,8%.
Deze week (25 t/m 31 maart) zijn er 
18.724 COVID-19 testen afgenomen 
door GGD Kennemerland. Dit zijn er 
626 minder dan vorige week, maar 
ligt nog steeds relatief hoog.
In aanloop naar het paasweekend 
was het deze week in sommige 
plaatsen erg druk op de teststraten. 
In de regio is echter voldoende test-
capaciteit. Wie zich op de testlocatie 
bij Schiphol laat testen, heeft de 
uitslag altijd dezelfde dag nog.
Vaak zelfs binnen enkele uren.
Inwoners uit de regio Kennemerland 
kunnen zich daarnaast laten testen in 
Haarlem en Beverwijk.

Een mobiele testbus staat tenslotte 
in wisselende gemeenten. 
 
GGD Kennemerland gestart met 
aangepaste afnamemethode voor 
coronatest bij kinderen t/m 12 jaar
GGD Kennemerland is gestart met de 
aangepaste afnamemethode voor 
een coronatest bij kinderen t/m 12 
jaar. Deze methode is de mid-turbina- 
te bemonstering. Dit betekent dat 
niet meer diep in de neus, maar mid- 
den in de neus wat neusslijm bij het 
kind wordt afgenomen. Het watten-
staa�e hoeft bij deze methode veel 
minder diep (1-2 centimeter afhanke-
lijk van de leeftijd) de neus in. Het 
gaat hierbij wel om hetzelfde watten-
staa�e als bij volwassenen. Alleen 
gaat hij minder diep de neus in.

Bron: GGD Kennemerland

Wekelijkse corona-update GGD

Door Eric van Westerloo

Heemstede - Nadat 300 van de daar-
toe uitgenodigde 700 bewoners de 
enquête hadden ingevuld, was het 
aan de gemeente om conclusies te 
trekken. Alles blijft min of meer bij 
het oude. Zwemmen mag, mits de 
zwemmers zich aan verschillende 
maatregelen houden. Ondanks dat 
de meningen van de buurtbewoners 
nogal eens uit elkaar lagen, heeft de 
gemeente gemeend hier en daar wat 
puntjes op de i te zetten.

Er komt een bord met de spelregels. 
De huidige rietkraag wordt verwij-
derd. De gemeente gaat kijken naar 
een andere vorm van oeverbescher-

ming. Het springen van de Bronstee-
brug wordt sterk ontraden. Het kan, 
maar het blijft gevaarlijk omdat er 
met enige regelmaat boten onder de 
brug vandaan komen. Dat kan heel 
gevaarlijke situaties opleveren. Dat 
kan voorkomen worden als mede-
springers aan de andere kant van de 
brug waarschuwen als er een boot 
aankomt. Het voor anker gaan in de 
vijver is volgens de nu al geldende 
plaatselijke verordening niet toege-
staan. Harde muziek is storend voor 
de omwonenden en moet beperkt 
worden.

Verder hoopt de gemeente dat 
omwonenden en gebruikers met 
elkaar tot oplossingen komen in 

geval van overlast. Het afgelopen 
zomerseizoen was het extreem druk 
wegens het warme weer en de lock-
down, waar inwoners, als het even 
kon, naar buiten wilden. De 
Bronsteevijver is geen buiten-
zwembad en net al als de overige 
wateren, openbaar water in 
Heemstede. Overal geldt dan ook het 
devies zwemmen op eigen risico.

De spelregels op een rijtje.
1. Hou rekening met de 
omwonenden 
2. Maak geen harde muziek of geluid 
3. Neem uw afval mee 
4.Spring niet van de brug 
5. De Bronsteevijver is geen zwem-
water, zwemmen op eigen risico.

Uitslag enquête gebruik Bronsteevijver bekend

Bronsteevijver. Foto: Eric van Westerloo

Foto: Bigstock.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Afgelopen dinsdag 30 maart, 
bleek er weer een ree doodge-
reden te zijn in de Prinsenlaan. 
Ze was waarschijnlijk drachtig 
aan haar buikje te zien.
Dit komt helaas regelmatig voor. 
Hier mag 60 km/u gereden 
worden. Herhaalde verzoeken 
aan de gemeente om dit stuk 
ook 30 km/u te maken heeft 
helaas niets opgeleverd. Alleen 
het stuk waar de huizen staan is 
gewijzigd in 30 km/u.
Vanwege corona wandelen er nu 
veel mensen in het stukje bos 
langs de Prinsenlaan. Helaas ook 
met loslopende honden, iets 
wat daar verboden is. Daar leeft 
een kudde reeën. In deze perio-
de zoeken ze plekjes om de 
kal�es te krijgen. Helaas worden 
ze opgejaagd door de drukte en 
rennen de weg over, met alle 
gevolgen van dien.
Wij, als buurtbewoners hopen 
dan ook dat de gemeente de 
dieren zullen beschermen door 
in ieder geval de snelheid naar 
beneden te brengen en roepen 
wandelaars op om in deze 
periode voorzichtig te zijn en 
a.u.b. niet met de hond het bos 
in te gaan.

I. Beerman-Bethlehem, Heemstede

Reeën veilig in 
Heemstede e.o?Door Bart Jonker

Heemstede – In deze aflevering van 
uw eigen kruidentuin bespreken we 
dragon, bieslook en citroenmelisse. 
Wederom drie bijzondere kruiden, 
met hun eigen smaak, geur en eigen- 
schappen. 

Dragon
Dragon (Artemisia dracunculus, let-
terlijk ‘kleine draak’) is een bijzonder 
kruid, dat zijn oorsprong vindt in 
Centraal-Azië. In de grove onderver-
deling kent men de Franse dragon en 
de Russische (wilde) dragon. De 
Franse dragon kwam voort uit de 
Russische variant. De Russische 
dragon is minder uitgesproken van 
smaak, wat bitterder dan de Franse 
variant en wordt in Rusland in de fris-
drankindustrie gebruikt als smaak- 
maker. 

De Franse dragon (‘estragon’ in het 
Frans) wordt vooral culinair in de 
Franse en Belgische keuken ingezet. 
Zowel vers als gedroogd. Het is de 
soort die hier besproken wordt. 
Franse dragon heeft een bittere twist 
met een vleugje peper en anijs en 
smaakt heerlijk in vis- en schaaldier-
gerechten. In de Franse keuken 
wordt dragon beschouwd als een 
van de subtiele ‘fines herbes’- fijne 
kruiden.
In Nederland is dragon wat minder 
bekend en wordt het kruid in min-
dere mate culinair toegepast. Onbe-
kend maakt onbemind? Nee, maar 
best zonde eigenlijk, want dragon is 
een heerlijke smaakmaker. Zoals in 
de beroemde Belgische Sambre en 
Meuse-saus, ooit bedacht door een 
directeur van de hotelschool in 
Namen, vernoemd naar de rivieren 
de Maas en haar zijtak de Samber in 
de stad. Maak eens garnalen, coquil-
lesmedaillons van de St. Jacobs-
schelp of zeeduivel in deze saus op 
basis van tomaat en dragon (zie de 
Heemsteder van 9 september 2020).

Tevens is dragon het onmisbare 
ingrediënt in de klassieke bearnaise- 
en bechamelsaus of in eiergerechten. 
Het is een van de ingrediënten in de 
beroemde mosterd uit Dijon. Voeg 
de dragon in beperkte mate aan uw 
gerechten toe, bij voorkeur op het 
laatst. Hoe langer dragon namelijk 
meekookt, hoe sterker deze smaak is 
en kan overheersen. 
Net als andere kruiden, heeft dragon 
heilzame eigenschappen. Ook hier 
geldt, met mate gebruiken. Franse 
dragon bevat namelijk gehaltes van 
estragol en methyleugenol. Uit onder- 

zoek blijken estragol en methyleu-
genol gentoxisch te zijn en daarmee 
mogelijk kankerverwekkend. Bij het 
koken verdampen echter deze vluch-
tige bestanddelen van dragon. 
Dragon heeft een anti-schimmelwer-
king. In de oude Iraanse genees-
kunde bleek Russische dragon te 
helpen bij epileptische aanvallen. 
Onderzoek wijst uit dat deze dragon 
inderdaad epileptische aanvallen 
vermindert. Daarnaast blijkt de Russi-
sche dragon de insulinewerking te 
bevorderen bij personen met diabe-
tes en maag- en darmkanaalstoor-
nissen te verminderen. 

Bieslook
Bieslook (Allium schoenoprasum) 
mag eigenlijk in geen enkele krui-
dentuin ontbreken. Weet u hoe 
gezond het is door elke dag een 
sprietje bieslook (Allium schoenop-
rasum) te eten? Dit lid van de leliefa-
milie bevat veel vitamine C en ijzer. 
Het versterkt het bloed, helpt tegen 
bloedarmoede en stimuleert de 
eetlust en spijsvertering. 5000 jaar 
geleden werd bieslook voor het eerst 
ontdekt in China. Bieslook is heerlijk 
in de aardappelpuree, op gevulde 
eieren, in omeletten, in soepen en in 
sauzen. Met de ui-achtige smaak 
geeft bieslook een krachtig raffine-
ment aan het gerecht. Het kan toege-
past worden in een keur aan gerech-
ten als vervanger van ui. Ook lekker 
in dressings. 

Citroenmelisse
Als er een krachtig anti-viraal en 
bacteriedodend kruid bestaat, is dit 
wel citroenmelisse (Melissa offici-
nalis). Zoals de naam al zegt, geurt 
dit kruid naar citroen. Citroenmelisse 
is het onmisbare ingrediënt in de 
benedictine likeur. Enkele blaadjes 
toevoegen aan de salades, geeft de 
salade een frisse smaak. Ook een 
lekker ingrediënt in soepen en in 
visgerechten.

De heilzame werking van citroen-
melisse is al eeuwen lang bekend. 
Uitwendig gebruik van een crème 
van citroenmelisse helpt voorkomen 
dat een opkomende koortsuitslag 
doorbreekt. Het kruid heeft een 
kalmerende werking op het zenuw-
stelsel en helpt bij prikkelbaarheid, 
paniekaanvallen en depressiviteit. 
Citroenmelisseolie wordt ook 
gebruikt bij een lichaamsmassage en 
werkt ontspannend. Vanwege deze 
ontspannende werking, wordt 
citroenmelisse ook cosmetisch 
gebruikt in reinigende lotions. Een 
veelzijdig en rustgevend kruid dus.

Ken uw tuin: uw eigen kruidentuin (deel 4)

Dragon (Artemisia dracunculus). Foto’s: Bart Jonker.

Bieslook (Allium schoenoprasum).

Citroenmelisse (Melissa officinalis).

FOTOMOMENT

Klaas de Vries stuurde deze foto in van een schattige pimpelmees. Hij ver-
telt erbij: “De lente in de vogelwereld is door het mooie weer in een versnel- 
ling gekomen, ook in Heemstede. Overal zie je baltsende watervogels 
(vooral de balts van de fuut is prachtig), zwanen beginnen hun nesten te 
maken, en meesjes zoeken hun nestkastjes weer uit.

Onder het raam van mijn werkkamer aan de Zernikelaan in Heemstede 
heb ik ook een nestkastje geplaatst en, omdat ik door alle maatregelen 
rondom Covid-19 al meer dan een jaar thuis aan het werk ben, kon ik 
vorig jaar het gehele traject van een Koolmeesgezin volgen. Dit jaar heeft 
een paartje pimpelmezen hun intrek genomen in het nestkastje. Eerst is 
de ingang uitgehakt. Het is prachtig om te zien hoe ze nu af en aan 
vliegen met materiaal”, aldus Klaas.

Lente in de vogelwereld

Tip: kruiden in een 
bloempottoren op uw 
balkon kweken
Heemstede - In Ken uw tuin bespre-
ken we wekelijks kruiden voor uw 
eigen kruidentuintje. Heeft u een 
balkon met beperkte ruimte en wilt u 
toch kruiden kweken? Dan is dit toch 
mogelijk door een bloempottorentje 
te kopen of zelf te maken. Zelf ma- 
ken: begin met de grootste bloempot 
onderaan, een middelgrote in het 
midden en de kleinste pot bovenaan. 
Met deze bloempottoren kunt u toch 
drie verschillende kruiden kweken. 
NB: salie heeft ruimte nodig, dus dit 
kruid is niet geschikt om in deze 
bloempottoren te kweken. Succes!

Met een bloempottoren kunt u toch 

verschillende kruiden op uw balkon 

houden. Foto: Bigstock. 
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Heemstede - Hoewel op Tweede Paasdag de winterse kou Heemstede nog in de greep hield onder het motto van ‘april doet wat hij 
wil’, is onze lentefotowedstijd al een succes. Alles wat met de lente in Heemstede te maken heeft, kunt u nog steeds als foto inzenden. 
Wel stellen we als voorwaarde dat de foto echt in Heemstede of aan de rand van Heemstede is genomen; Leyduin mag bijvoorbeeld 
ook. Mail uw lentefoto (maximaal een) uiterlijk vrijdag 23 april vóór 17 uur naar redactie@heemsteder.nl, onder vermelding van 
‘lentefoto’ en vermeld daarbij waar u de foto heeft gemaakt, voorzien van uw naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
Er is een leuke prijs te winnen voor de leukste of mooiste lentefoto: een waardebon van maar liefst 25 euro, beschikbaar gesteld door 
en te besteden bij de 1e Heemsteedse Vishandel aan de Binnenweg 39 in 
Heemstede. De mooiste Heemsteedse lentekiekjes krijgen een plekje in de 
Heemsteder. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Hieronder al wat 
voorjaarsplaatjes die we op de redactie mochten ontvangen. Succes!

Als de lente komt, dan stuur ik mijn foto!

Zoemend bloementapijt 
“Hierbij mijn lentefoto”, vertelt imker Pim Lemmers. “Op de foto staat 

de sneeuwroem (Chionodoxa Lucilae) in bloei. Op het moment dat ik 

de foto maakte, zoemde het bloementapijt. Dit gezoem was afkom-

stig van mijn bijenvolk dat sinds 2012 bovenop het dak van het raad-

huis staat.  Je kunt eigenlijk wel zeggen dat de omgeving rondom het 

raadhuis zeer bij-vriendelijk is. Zo is er het gehele jaar volop voedsel 

voor de bijen: krokussen, sneeuwroem, paardenbloem, kastanje, linde 

en in het najaar de sedum en de hedera. Pracht locatie dus voor de 

bijen”, aldus Pim.

‘Ontploffing in de voortuin’ 
‘Ontploffing in de voortuin’, zegt inzender Micky Piller over deze 

lentefoto. “De kleine Japanse sierkweepeer (Chaenomeles japonica)  

bloeide begin april alweer voor de tweede keer in onze voortuin aan 

de Alberdingk Thijmlaan. Het leek wel een ontploffing van rode 

bloempjes, prachtig”, aldus Micky.

Vrouwelijke schouders
Gerrit Hietbrink legde deze fraaie kiek vast van de ooievaars. Gerrit: 

“Hierbij mijn foto voor de ‘lentefotowedstrijd’, deze heb ik gemaakt op 

de locatie Fazantenlaan op 31 maart. Zo zie je maar dat het voort-

bestaan van de natuur steunt op sterke vrouwelijke schouders”, aldus 

Gerrit.

Ontluikend groen 
Nicoline van Dalen stuurde deze foto in. Typisch voorjaar met ont- 

luikend groen van deze kastanje die begint uit te lopen. 

Ooievaarpaar op Groenendaalkade 
Dat ooievaars een geliefd item zijn om de te fotograferen, bewijst 

deze foto maar weer die op 1 april is gemaakt aan de Groenendaal-

kade in Heemstede, door Corrie van der Heijden.

Nieuw leven 
“Nieuw leven: deze net ontluikende kastanjeknop fotografeerde ik in 

Groenendaal”, vertelt Marisca van der Eem bij deze foto.

Gele pracht op Heemsteedse Dreef 
Een lentefoto met de gele pracht van de Heemsteedse Dreef, door 

Harry Opheikens.

sinds 1925
1e Heemsteedse Vishandel
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Haarlem - ‘Achter bijzondere gevels’ 
is het nieuwe woonprogramma van 
RTV Haarlem105, bedacht en gepre-
senteerd door Sanne de Boer uit 
Haarlem. Ook wel bekend van o.a. 
het programma ‘Ik zie ik zie in 023’. 
Elke week wordt Sanne weer ‘ont-
voerd en gedropt bij een voor haar 
onbekende locatie door haar came-
raman ‘Maurice Blaauw’. Dit zijn de 
meest unieke woonplekken in en 
rondom Haarlem.

Je kunt het zo gek niet bedenken. 
Misschien wel een oude kerk die 
omgebouwd is tot een modern 
droomhuis, een huis midden op de 
boerderij of misschien wel een 
woning bij de Ruïne van Brederode.  
Ze nemen je mee naar de bijzondere 
woningen, de manier van leven en 
het persoonlijke verhaal van de 
bewoners. Ben jij ook zo nieuws-
gierig? Nu iedere zondagavond om 
20 uur op Haarlem105.

Sanne de Boer presenteert een nieuw 
woonprogramma: ‘Achter bijzondere gevels’

Sanne de Boer. Foto: aangeleverd.

Camping en jachthaven in Noord-Holland. Foto: Bigstock.

Haarlem – Een belangrijke ontdek-
king in de collectie van Teylers 
Museum: twee zeventiende-eeuwse 
tekeningen blijken van de hand van 
Giovanni Lorenzo Bernini (1598-
1680), de bekendste barokkunste-
naar uit Italië. Allegorie op het Heili- 
ge Bloed van Christus en Een kind 
met een beschermengel kunnen na 
grondig onderzoek overtuigend aan 
de meester worden toegeschreven. 

Bernini: beeldhouwer, architect, 
tekenaar
Bernini is vooral beroemd geworden 
door zijn dynamische, levensechte 
beeldhouwwerken. Als kunstenaar 
en architect heeft hij een grote stem-
pel gedrukt op Rome. Het ontwerp 
van het Sint Pietersplein is van zijn 
hand en overal in Romeinse musea, 
kerken en fonteinen is zijn werk te 
bewonderen. Hij was ook een voor-
treffelijk tekenaar. Lang werd veron-
dersteld dat Teylers Museum, in het 
bezit van een grote collectie Itali-
aanse tekeningen met werken van 
onder meer Michelangelo en Rafaël, 
geen originele tekeningen van hem 
had. Nu kunnen twee bladen echter 
overtuigend aan Bernini worden 
toegeschreven.
De ontdekking werd gedaan door 
Carel van Tuyll van Serooskerken 
tijdens onderzoek voor een nieuwe 
bestandscatalogus over Italiaanse 
tekeningen uit de zeventiende eeuw 
in Teylers Museum. Van Tuyll, voor-
malig (hoofd)conservator van Teylers 
Museum en hoofd van de afdeling 
prenten en tekeningen in het Louvre, 
deed meer dan twintig jaar onder-
zoek naar dit deel van de collectie, 
bestaande uit 900 tekeningen. 

Herkomst
Deze twee tekeningen maken al ruim 
230 jaar deel uit van de collectie. Ze 
behoren tot de zeventienhonderd 
tekeningen afkomstig uit de verza-
meling van koningin Christina van 
Zweden (1626-1689) en de Romeinse 
edelman Livio Odescalchi (1658-
1713), die Teylers Museum in 1790 
van de erven van Odescalchi ver- 
wierf. In een klap was het kersverse 
museum zo een belangrijke groep 
tekeningen rijker. De twee bladen 
waren lang toegeschreven aan 
Bernini, maar dit werd rond 1930 
door kunsthistorici verworpen. Zij 
concludeerden dat de tekeningen 
van Bernini’s leerling en navolger 
Giovanni Battista Gaulli waren. Van 
Tuylls recente onderzoek bewijst 
echter overtuigend dat ze door 
Bernini zelf gemaakt zijn.

Meer informatie over het onderzoek 
is te vinden op de website:
www.teylersmuseum.nl.
De werken zijn van 17 juli t/m 7 novem- 
ber (o.v.) te zien in het Prentenkabi-
net in de tentoonstelling Barok in 
Teylers.

Teylers Museum ontdekt twee 
tekeningen van de hand van Bernini

Giovanni Lorenzo Bernini (1598-1680), Allegorie op het Heilige Bloed van Christus, 

ca. 1670, pen en bruine inkt, penseel en bruine inkt, over zwart krijt op papier, 386 x 

247 mm. Collectie Teylers Museum.

Giovanni Lorenzo Bernini (1598-1680), Een kind met een beschermengel, ca. 1660-

65, pen en bruine inkt, penseel en bruine inkt, over zwart krijt op papier, 209 x 156 

mm. Collectie Teylers Museum.

Provincie ondersteunt verbetering 
van vakantieparken en campings
Regio - De provincie Noord-Holland 
gaat eigenaren van vakantieparken 
en campings ondersteunen die hun 
locaties willen opknappen en ver- 
duurzamen.

Campings en vakantieparken in 
Noord-Holland ontvangen jaarlijks 
miljoenen gasten. Dat is niet alleen 
gunstig voor de toeristische sector 
maar voor de hele Noord-Hollandse 
economie. De sector verblijfsrecre-
atie kampt steeds vaker met gebrek 
aan kwaliteit, veroudering en matige 
inpassing in de omgeving. Daarnaast 
lukt het ook niet alle ondernemers 
om een verduurzamingsslag te 
maken en bijvoorbeeld ‘van het gas 
af’ te gaan of circulair te bouwen.
Er is in totaal 100.000 euro beschik-
baar om ondernemers te helpen bij 
het maken van plannen voor kwali-
teitsverbetering. Daarnaast kunnen 
ondernemers subsidie aanvragen 
voor onderzoek of het maken van 
plannen voor verduurzaming. Naast 
de uitvoeringsregeling heeft de 
provincie ook €50.000 beschikbaar 
gesteld voor bedrijven die nog geen 
scherp zicht hebben op hun proble-
men of kansen of niet weten waar te 
beginnen. Deze bedrijven kunnen 

inhoudelijke ondersteuning krijgen 
van experts op het gebied van bij-
voorbeeld financiering, vastgoed of 
planologie.
 
Informatie subsidieregeling
Meer informatie over de HIRB+ 
Uitvoeringsregeling Revitalisering 
Verblijfsrecreaties 2021 is vanaf begin 
april te vinden op:
www.noord-holland.nl. 
Handreiking om beter zicht te 
krijgen op ongewenste activiteiten
De provincie Noord-Holland heeft 
voor gemeenten een handreiking 
opgesteld om beter zicht te krijgen 
op ongewenste activiteiten op 
vakantieparken.
De handreiking helpt gemeenten om 
zowel op het gebied van veiligheid, 
economie en ruimte als sociaal-maat-
schappelijk meer inzicht in haar 
parken te ver-krijgen. De handreiking 
maakt deel uit van een breder beleid 
van de provincie om gemeenten te 
helpen om de weerbaarheid tegen 
ondermijnende criminaliteit te 
vergroten.

Kijk voor de handreiking op:
www.noord-holland.nl/Loket/Onder-
mijning/Documenten.

Wij zijn op zoek naar algemene 

BEZORGERS/STERS 

Voor meer informatie: 
Tel. 0251-674433

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

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

Donderdag
Vanaf 8 april van 8.30-19.30 uur 

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

Heemstede

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?

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

Heemstede

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws over Heemstede? 
Abonneer u dan op de nieuwsbrief van 
de gemeente. U ontvangt de nieuwsbrief 
maandelijks in uw mailbox. Meld u aan 
via heemstede.nl/nieuwsbrief

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit 
niet loont. Daarom startte op 1 april vanuit 
het ministerie van Justitie en Veiligheid 
in samenwerking met andere partijen de 
Senioren en Veiligheidsmaand. Senioren 
krijgen tips om te voorkomen dat ze slachtoffer 
worden en over wat ze moeten doen als 
het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het 
oplichters niet te makkelijk’ wordt 4 weken 
aandacht besteed aan verschillende vormen 
van criminaliteit: meekijken bij pinnen, 
babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld 
WhatsApp), phishing, spoofing en online 
veiligheid.

Meer informatie
Heeft u een Digi-vraag en wilt u iemand 
daarover spreken? Bel gratis de DigiHulplijn 
0800-1508 (maandag tot vrijdag tussen 
09.00-17.00 uur). Meer informatie is te vinden 
op maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Maand Senioren en Veiligheid van start

Openbaar groen 
adopteren en beheren
Elke vierkante meter steen die we 
vervangen door groen en planten helpen 
de natuur. Overal in Nederland bestaan 
allerlei mooie initiatieven om samen 
het verschil te maken en te zorgen voor 
een klimaatbestendige en gezonde 
leefomgeving. Ook in uw eigen wijk kan 
er van alles. Vrolijk bijvoorbeeld de buurt 
op en maak een kleurrijke mini-tuin van 
een boomspiegel in uw straat. Wilt u 
zich ook inzetten om openbaar groen 
te onderhouden of bijvoorbeeld een 
boomspiegel te adopteren? Ga dan naar 
heemstede.nl/groenadoptie.

Beschikking maatwerkvoorschriften
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.2, achtste lid van het Besluit lozen 
buiten inrichtingen maatwerkvoorschriften 
op aan Ruimer Leven B.V. De voorschriften 
gelden voor het lozen van bemalingswater op 
het gemeentelijk riool aan de Floradreef 26 te 
Heemstede van 5 april 2021 tot en met 18 juni 
2021 met een debiet van maximaal 25 m3/uur.

Inzage
De beschikking ligt ter inzage van 8 april tot 20 
mei 2021;
•  bij Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor kunt 

u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur 
telefonisch een afspraak maken.

•  via odijmond.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Beatrixplantsoen 22, het plaatsen van 

een fietsenhok en een overkapping met 
zonnepanelen, wabonummer 810330, 
ontvangen 22 maart 2021

• Glipper Dreef 194, het plaatsen van 
een haagondersteunende constructie, 
wabonummer 813737, ontvangen 

 27 maart 2021
• Hendrik de Keyserlaan 2, het plaatsen 

van een dakkapel op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 813497, ontvangen 

 26 maart 2021
• Linge 57, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
813515, ontvangen 26 maart 2021

• Matthijs Vermeulenlaan 4, het plaatsen 
van een fietsenberging in de voortuin, 
wabonummer 809919, ontvangen 

 22 maart 2021
• Matthijs Vermeulenlaan 10, het plaatsen 

van een fietsenberging in de voortuin, 
wabonummer 812398, ontvangen 

 25 maart 2021
• Schollevaarlaan 1, het uitbreiden van 

het woonhuis, wabonummer 811177, 
ontvangen 23 maart 2021

• Willem Klooslaan 9, het plaatsen van een 
fietsenschuur, wabonummer 810626, 
ontvangen 23 maart 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Amstellaan 24, het vervangen en verbreden 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
en vervangen van een kozijn aan de 
voorgevel, wabonummer 790795, 
verzonden 29 maart 2021

• Hunzelaan 1, het plaatsen van een dakkapel 
op het achtergeveldakvlak, wabonummer 
806798, verzonden 31 maart 2021

• Narcissenlaan 31, het plaatsen van een 
schuurtje/ overkapping in de voortuin, 
wabonummer 807291, verzonden 

 29 maart 2021

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
• Groenendaal 3, vervangen bestaande 

overkapping binnenterrein restaurant 
Groenendaal, wabonummer 785944, 
ontvangen 9 februari 2021

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

Groene vingers?
Verschillende (oudere) inwoners van 
Heemstede zoeken hulp bij klusjes in de tuin 
zoals snoeiwerk, het bijhouden van de borders 
of gras maaien. Werkt u liever samen met 
andere vrijwilligers aan een grotere klus met 
oog voor ecologie en biodiversiteit? Dan kunt 
u via MEERGroen de handen uit de mouwen 
steken in Park Meermond of Groenendaal.

Beheerder clubhuis en velden 
Hockeyclub Alliance
U bent het aanspreekpunt voor diverse 
zaken in- en rondom het clubhuis. In overleg 
met diverse partners zorgt u ervoor dat de 
velden en het clubhuis in goede staat blijven. 
Gedurende het seizoen bent u hier 7-10 uur 
per week mee bezig. U ontvangt hiervoor een 
mooie vergoeding. 

Vrijwilligers Begeleide 
Omgangsregeling Humanitas
In deze uitdagende functie gaat u gescheiden 
ouders ondersteunen bij het maken van 
afspraken. U draagt bij aan een positieve, 
ontspannen sfeer, waarin kind en ouders zich 
vrij voelen bij elkaar. U begeleidt hen één 
dagdeel per week gedurende maximaal  
6 maanden. Vrijwilligers krijgen hiervoor een 
opleiding en worden goed begeleid.

Meer weten over het aanbod of hulp nodig?
Bel op maandag tot en met donderdag tussen 
10.00 en 13.00 uur naar (023) 548 38 24 of mail 
naar heemstede@wehelpen.nl. Kijk voor meer 
informatie op heemstede.wehelpen.nl. 

Voor alle vrijwilligerswerkzaamheden is het 
vanzelfsprekend dat er wordt gewerkt volgens 
de RIVM-richtlijnen.

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

Bekendmaking Wet milieubeheer
Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 20 mei 2021 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Heemstede. Bij spoedeisende belangen 
kan een voorlopige voorziening worden 
aangevraagd bij de Rechtbank Haarlem, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.nl 



ACHTER HET FORNUIS

Deze week duiken we de Indische 
keuken in en maken we sotosoep. Het is 
naar een familierecept van een Molukse 
vriendin.

Benodigdheden (4 personen):
• 3 ons kipdijfi let
• 1 kipbouillonblokje
• 3 ons taugé, deze een paar minuten in 
heet water weken en afgieten
• Verse sereh (citroengras) en laos 
(galanga)
• Selderij
• Uien in ringen
• 2 el wok- of zonnebloemolie
• 1 el azijn

Bereiding:
Maak eerst de kipdijfi let schoon met citroensap, dit ontsmet en houdt de 
kip mals. Kook vervolgens de kip in water met een kipbouillonblokje.
Snijd de kip als die gaar is in stukjes en bak deze in wat olie met de uien, 
sereh en laos. Bewaar de kippenbouillon. 
Bak daarna de taugé eventjes mee. Voeg de kippenbouillon toe, de 
selderij en een el azijn. Niet laten koken!
 
U kunt de soep met halve hardgekookte eieren serveren en met wat 
gedroogde gebakken uitjes. Als bijgerecht wat lontongrijst serveren (zelf 
maken door kleefrijst te koken met water en een scheut kokosmelk of bij 
de toko verkrijgbaar). Lontongrijst vijf minuten voor het serveren in de 
koelkast zetten, anders brokkelt de rijst af. 

Wijnsuggestie:
Serveren met een kruidige witte wijn, bijvoorbeeld een Gewürztraminer.

Eet smakelijk! 

Sotosoep

achter het fornuis 

Foto: Bigstock.

Haarlem - Op donderdag 8 april van 
13:00 tot 14:45 uur organiseren twee 
scholieren van het Stedelijk Gymna-
sium in Haarlem TedxYouth@Haarlem 
2021: een gratis online event voor en 
door jongeren.

Met ‘talks’ over technologie, enter-
tainment en design willen Annemijn 
Kramer en Maxe Hollander andere 
jongeren aan het denken zetten over 
hoe je samen aan een betere 
toekomst bouwt én blijft bouwen.

Bekijk de livestream via https://
bibliotheek-haarlem.nl en via het 
YouTube-kanaal van het Stedelijk 
Gymnasium.

De Bibliotheek presenteert TEDxYouth Haarlem

Jongereneditie TEDx  Foto aangeleverd door Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Provincie past 
bermen ter 
verbetering veiligheid 
N-wegen
Regio - De provincie pakt op 16 loca-
ties de bermen aan om de veiligheid 
van de N-wegen te verbeteren. 9 
daarvan stonden al op de planning, 
maar daar komen 7 projecten bij.
De bermen worden veiliger gemaakt 
door bermverharding en het plaat-
sen van geleiderails. Bermverharding 
houdt in dat het gedeelte direct 
naast de weg wordt verhard, zodat 
auto’s, vrachtwagens, tractoren, fi et-
sers en andere weggebruikers veilig 
voor elkaar uit kunnen wijken.

Denk bijvoorbeeld aan betonnen 
blokken in de grond die water door-
laten. Een geleiderail (soort vangrail) 
moet voorkomen dat voertuigen die 
van de weg raken, tegen een hard 
obstakel (zoals een boom) aanrijden.

Financiering
De totale kosten voor de veiligheids-
maatregelen komen op ruim €10,7 
miljoen. De provincie ontvangt €1,6 
miljoen euro subsidie van het Rijk. 

Werkzaamheden bermen
De bermen worden vóór 2024 aan-
gepast. De werkzaamheden worden 
zoveel mogelijk opgenomen in de 
bestaande onderhoudsplanning van 
de wegen. Voor vragen over werk-
zaamheden kunt u terecht bij het 
Servicepunt via 0800 - 020 06 00 
(gratis) of servicepunt@noord-
holland.nl.

Burg. Rambonnetlaan 25 IJmuiden
WOZ waarde € 271.000.- (2021)

De woning dient gemoderniseerd te worden en beschikt 
daardoor over vele authentieke details. De verkoop geschied 
d.m.v. biedingen vanaf de WOZ waarde en tevens moet er een 
bod worden gedaan op de inboedel (huisraad, meubels, ge-
reedschap, streekboeken, e.d.). De hoogste 10 biedingen kun-
nen de woning bezichtigen en hun bod daarna aanpassen.

U kunt uw bod uitbrengen door een email te sturen aan; 
burg.rambonnetlaan25@ziggo.nl met bod op de woning én 
een bod op de huisraad. 

Bezoek aan huis wordt niet gewaardeerd. 
Makelaars zijn uitgesloten van deelname.

TE KOOP:

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

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met 
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. 
Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 

- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

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

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter 
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om 
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

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

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

Wilt u op de hoogte blijven 
van de bekendmakingen 

in uw buurt?

Abonneer u op de e-mailservice, 
download de app of bekijk de berichten 
online op overuwbuurt.overheid.nl

Nieuwe regelgeving
Evaluatie VTH-taken 2020 en 
Uitvoeringsprogramma VTH-taken 2021
Op 23 maart 2021 heeft het college 
de Evaluatie VTH-taken 2020 en 
Uitvoeringsprogramma VTH-taken 2021 
(publicatienummer 2020-101308) vastgesteld. 
Lees de volledige bekendmaking in het 
Gemeenteblad op overheid.nl of via onze 
website heemstede.nl/bekendmakingen en 
zoek op publicatienummer.




