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Afvallen
… Cliënten Kennemerhart
Omdat
er meer
www.lariva.nl

juist nú in huwelijksbootje gestapt

nodig is om af
teopslanken.
Kijk
lariva.nl

2E PAASDAG

OPEN!
VAN 10.00 - 17.00 UUR

GERANIUMS
1,50

KEURSLAGERKOOPJE

0.99
Paashaasjes
3 stuks

7,95

Heemstede - Wat ‘feel good’
nieuws kan iedereen wel in deze tijden wel gebruiken. Naast
alle fantastische initiatieven die
in deze (corona)periode worden
georganiseerd voor de cliënten,
medewerkers en vrijwilligers van
Kennemerhart, was er afgelopen week nog een heel bijzonder
nieuwtje.

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Kwaliteitsslagerij

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Foto aangeleverd door Kennemerhart

lebei direct een klik. En nu, een
aantal jaar later, luiden de kerkklokken in Heemstede.
Het echtpaar gaf elkaar het ja-

woord onder toeziend oog van
twee getuigen: de dochter van
mevrouw Kuiper en uiteraard,
Henny.

Neem daarom voorzorgsmaatregelen. Zorg ervoor dat de beveiliging van je computer of telefoon up-to-date is, met de
meest recente anti-virusprogramma’s.
Kijk kritisch naar je wachtwoorden. En klik nooit zomaar op
een link. Officiële instanties en
banken vragen nooit via sms,
email of app om persoonlijke
gegevens.
In het kader van preventie worden de malafide webwinkels
vermeld op de pagina: https://
www.politie.nl/aangifte-ofmelding-doen/bekende-malafide-handelspartijen.html.
Bron: Politie.nl / LMIO.

HEEMSTEDER.NL

Heemstede - De plannen om
de Blekersvaartweg in te zaaien
op 18 april a.s., gaan wegens de
voorzorgsmaatregelen rond de
coronacrisis helaas niet door.

nog vastgesteld afhankelijk van
hoe de situatie dan is.

Wees lief voor elkaar en voor de
natuur. Heb je een tuin of balkon,
plant dan lekker veel (biologiSamen met de gemeente Heem- sche) bloemen dit voorjaar. Daar
stede en de Stichting Bijenvrien- help je de bijen mee en wordt ieden is besloten het evenement dereen vrolijk van. Wil je op de
uit te stellen naar een ander ge- hoogte blijven, meld je dan aan
schikt zaaimoment, namelijk het op:
te mensen en een groot hart, najaar. De precieze datum wordt blekersvaartweg@heemstede.nl.
ontroerend in deze coronatijd.

Verrassing voor bewoners Heemhaven
Heemstede - De redactie ontving deze foto namens de bewoners van Woonzorgcentrum de
Heemhaven met de tekst: “Zondagmorgen 5 april werden wij

verrast door de buurtkinderen
van Woonzorg Heemhaven, zij
hadden zaterdag avond de straat
heel mooi beschilderd met teke- Hartelijk dank lieve buurtkindeningen en tekst zoals veel sterk- ren!”

Het Heemstede
van Adriaan Pauw
Heemstede - Heemstede is een bestuurlijke eenheid sinds het einde van de 13de
eeuw. Rond 1290 vestigde een lid van
de adellijke familie Van Holy uit de
omgeving van Vlaanderen zich aan
het Spaarne.
In de loop der tijden waren er vele
ambachtsheren. Soms erfde een zoon
of familielid de Heerlijkheid, vaak werd
ook de titel van ambachtsheer plus alle
daarbij behorende grond en rechten gewoon verkocht.

Cybercriminelen
actief in
coronacrisis

De politie roept op tot alertheid. De nep-webshops zijn bijna niet van echt te onderscheiden.

ZIE ONZE SITE:

Zaaiactie ‘Blekersvaart in bloei’
gaat voorlopig niet door

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

Heemstede/Regio - Op allerlei
manieren proberen cybercriminelen een slaatje te slaan uit de
coronacrisis.
Antibacteriële bankpassen, een
COVID-tracker app en talloze
webwinkels die mondkapjes
aanbieden: allemaal nep.

BEZORGER/STER
GEVRAAGD:

Omgeving Johan Wagenaarlaan (250 kranten).

Mevrouw Kuiper (61 jaar) en meneer Krol (75 jaar), twee cliënten
van Kennemerhart, zijn afgelopen woensdag 1 april in het huwelijksbootje gestapt. Het echtpaar heeft elkaar leren kennen
via Henny, medewerker huishoudelijke ondersteuning van Kennemerhart.
Henny komt al acht jaar over de
vloer bij beiden en blijkt een echte matchmaker te zijn. Het verhaal: meneer Krol had een televisie over en vroeg aan Henny of
zij toevallig iemand kende die er
één nodig had. En dat was mevrouw Kuiper. In diezelfde week
kwam meneer Krol de televisie
langsbrengen en sloot de televisie voor haar aan. Ze voelden al-

de Heemsteder

Nieuwsvoorziening lokale krant
in deze tijd juist essentieel
Heemstede - Uit de praktijk staande afzetpunten. De Heemblijkt dat de lokale krant zoals de steder doet er alles aan om voor
Heemsteder juist in deze tijd met u te blijven verschijnen. Wel zal
de coronacrisis bijzonder gewaardeerd wordt en door het hele gezin goed gelezen wordt.
Mensen die ooit een sticker op de
brievenbus hebben geplakt omdat ze geen krant wilden ontvangen, blijken nu aan de buren te
vragen of ze hun exemplaren 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 afgehaald bij onder-

de krant minder pagina’s bevatten dan dat u van ons gewend
bent.

Tussen 1630-1631 werd op initiatief van Adriaan Pauw vanaf het
Spaarne tot aan de duinen de Heeren Sandvaert gegraven (tegenwoordig de Zandvaartkade) en parallel daaraan de Heerenlaan (de huidige Kerklaan) aangelegd. In het verlengde daarvan
lag het ‘Sanderpad’. Als Adriaan Pauw in de eerste helft van de
17de eeuw de Blekersvaart - toen nog Sandvaert geheten - niet
had laten graven, waren de blekerijen daar hoogstwaarschijnlijk
ook nooit geweest.
Adriaan Pauw liet de grond afgraven en het zand werd over de
vaarten afgevoerd naar Amsterdam, waar het werd gebruikt om
bouwterreinen op te hogen voor de stadsuitbreiding.
In 1653 overleed Adriaan Pauw. De Heerlijkheid Heemstede
werd gesplitst en Bennebroek werd als zelfstandige heerlijkheid
beleend aan zijn zoon Adriaan Pauw jr. Zijn broer Gerard Pauw
hield de bestuurlijk en rechtelijke macht in Heemstede.
Bronnen: Librariana en Historische Vereniging Heemstede Bennebroek.

Bij één van onderstaande adressen kunt u eventueel zelf
de Heemsteder halen:
Albert Heijn
Primera De Pijp
Bruna
Spar Adema
Slagerij Arjen van der Slikke
Gemeentehuis Heemstede
Slagerij van der Werff
Supermarkt Van der Weijden

Zandvoortselaan
Raadhuisstraat
Binnenweg
Te Winkelhof
Jan van
Goyenstraat
Raadhuisplein
Glipperdreef
Amstellaan
Foto: Marenka Groenhuijzen
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Bronsteeweg
Toen en nu (6)

Voor het huidige betonnen
pand op Bronsteeweg 10 heeft
een prachtig pand gestaan met
de naam ‘Villa Ruimzicht’. Zouden daar nog foto’s van zijn? De
toen-foto is een fragment uit
een bouwtekening van 1949.
Het pand is van voor 1919, want
in dat jaar is er een verbouwing.
Tot in de jaren 40 is het vooral
een woonhuis. In het Haarlems
Dagblad van 11 augustus 1945
is er vraag naar kleermakers

voor ‘Textielbedrijf Spierings’
(Zandvoortselaan 75). Na 5 uur
kunnen de sollicitaties naar de
Bronsteeweg 10. In het huis
woonde het gezin Spierings
met 9 kinderen van 3 tot 16 jaar. 50 wordt vooral geadverteerd
met ‘Amsterdamsche Bank NV’.
In 1949 is er een verbouwing In het adresboek Heemstevan het pand tot bijkantoor van de van 1 november 1963 worde ‘Amsterdamsche Bank/Incas- den zowel ‘Mahuko NV Fiso Bank’. Het is een verplaatsing nancierings Maatschappij’ als
van de bank vanaf Binnenweg ‘Amsterdam-Rotterdam Bank
53. In advertenties uit de jaren NV’ vermeld. Later werd dat
‘AMRO-Bank’, te zien op een foto uit 1988. In het adresboek
van Heemstede van 1 januari 1993 is de naam ‘ABN-AMRO Bank’ tot ongeveer 2003. In
2003 is het pand verkocht aan
‘Horlings Accountants & Belastingadviseurs BV’. In 2008 is er
een flinke uitbreiding van het
pand.
Firma’s die nog op Bronsteeweg
10 worden vermeld zijn ‘Color
in Motion’ (02-11-2018), ‘TaxFix
BV’ en ‘BOAS Telemarketing’. Het
pand stond sinds januari 2018
te huur met als vermelding dat
het bouwjaar 1969 is. In een kadasterkaartje van 1970 staan
nog de contouren van het oude
pand. Op foto’s uit de jaren 70 is
echter het oude pand wel weg.
De nu-foto van Harry Opheikens is van 4 april 2020. Sinds
februari van dit jaar zit ‘VYBES’
in het pand.
Mocht u informatie over de
Bronsteeweg hebben, dan kunt
u terecht via:
webmaster@hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook zijn we op zoek naar
beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).

Ommetje Indische Buurt

Foto: Joke van der Zee

Mickey
Zandvoort - Het lijkt alsof iemand op de pauzeknop van
het leven heeft gedrukt. Het
coronavirus heeft alles in een
andere versnelling gezet. In de
zorg is het alle hens aan dek,
maar de meeste mensen moeten domweg wachten tot dit
alles weer een keer over waait.
Met zo weinig om handen is er
veel tijd om te beginnen met
vrijwilligerswerk. Er wordt dus
druk ‘gesolliciteerd’ naar een
plek als vrijwillig honden- of
kattenverzorger. Helaas kan
onze opvang daar op dit moment niet zo veel mee, omdat wij nu alleen met beroepskrachten mogen werken.
Ook lijkt er nu meer tijd te zijn
om een nieuwe huisgenoot te
adopteren in het asiel. Zo hebben we in 1 week maar liefst 14
honden (inclusief 6 pups) ge-

plaatst. Ook de katten in onze
opvang vinden langzaam maar
zeker allemaal een nieuw huisje.
Er is echter één kat waar niemand belangstelling voor
heeft en dat is Mickey. Zij is
een verlegen poes van een
jaar of tien. Toen haar eigenaar
overleed is Mickey in onze opvang terecht gekomen. Ze is
een eenkennige kat die lange tijd alleen met haar baasje
heeft gewoond. Verder weten
we helaas niet zoveel van het
verleden van Mickey. Het liefst
plaatsen we haar bij 1 of 2 rustige mensen. Bij ons durft ze
nog niet zo heel goed uit haar
schulp te kruipen om een aai
over haar bol te krijgen. Het zal
tijd en geduld kosten om haar
vertrouwen te winnen.
Het moet toch ook lukken om
Mickey een fijne plek te geven
nu zoveel mensen alle tijd hebben?

Trefpunt Bennebroek

Akonietenplein 1 Bennebroek
Vieringen in het Trefpunt in
de maand april worden
digitaal uitgezonden.
Zoek op www.pkntrefpunt.nl en
klik op Actueel aan de linkerzijde.
Aan de rechterzijde leest u
wanneer en op welk tijdstip de
vieringen plaatsvinden.

Rafaelgemeente
Nehemia

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

www.pkntrefpunt.nl

Petrakerk

Nederlands
Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

PKN Heemstede

Achterweg 19A Heemstede
De kerkdiensten gaan on-line door!
Kijk op
www.kerkpleinheemstede.nl,
klik op Meditatief Moment.

Voor info over diensten
zie de website:
www.petrakerkheemstede.nl
www.petrakerkheemstede.nl

www.pknheemstede.nl

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

H. Bavo parochie

Herenweg 88 Heemstede

Geen diensten.
www.adventskerk.com

www.parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

Hervormd PKN
Bennebroek

Tot nader berichtgeving
doordeweeks en
in het weekend geen
vieringen / Lof.

Vrijdag 10 april, 19.30u.
Goede Vrijdag

Houdt u svp de website in
de gaten, voor eventuele
wijzigen.

Ds. Dirk Jorissen
Deze dienst kunt u luisteren
via www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159

Ds. Dirk Jorissen
Deze dienst kunt u luisteren
via www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159
www.hervormdpknbennebroek.nl

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

Doopsgezinde Gemeente
Postlaan 16 Heemstede
Geen diensten.
www.vdgh.nl

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

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, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.

Zondag geen viering,
donderdag geen viering.

Binnenweg 67 Bennebroek

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

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

Adventskerk
Aerdenhout

Zondag 12 april, 10u.
Pasen

Foto aangeleverd door
Dierentehuis Kennemerland

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

Bijdrage: Harry Opheikens

Heemstede - We weten het: blijf
thuis is het devies. Hoe aanlokkelijk het weer ook, duin, bos en
park zijn in deze periode ‘no go
area’s’. Minister-president Rutte
zei wel dat we gerust een ommetje in eigen buurt kunnen maken.
Een frisse neus halen en tegelijkertijd genieten van fraaie tuinen waar je langs wandelt. Het
lijkt wel alsof je met heel andere ogen je eigen buurt ontdekt.
In het keuzepallet van dingen te
doen en te bezoeken blijft vandaag de dag vrij weinig over. Het
geeft gek genoeg ook rust. Gewoon de benenwagen nemen
en kijken waar je uitkomt. Laat
je verleiden door mooie architectuur en smaakvol ingerichte
tuinen. Niet allemaal tegelijk natuurlijk en op gepaste afstand. Op
de foto het Wapen van Heemstede, helemaal opgeknapt en gelegen aan een plein dat tevens een
metamorfose kreeg: het Wilhelminaplein.

COLOFON

www. parochiesklaverblad.nl

Zwanenzang
Heemstede - Sandra Diependaal uit Heemstede zag prachtige taferelen van een zwanenpaartje bij haar voor de deur
op de Kadijk. Een ware paringsdans.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

GEEN KRANT?
0251-674433
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Leuke opbrengst voor de voedselbank

Café de 1ste Aanleg even digitaal Glazen Huis
Heemstede - Drie dagen
livestream uit de studio van caféeigenaar Kees Heger die vanuit
zijn 1ste Aanleg acht uur per dag
muziek draait. Drie tuinbanken
vol dozen met vinylplaten, staan
klaar om door enthousiaste volgers op Facebook te worden aangevraagd.
Uit de alleen 45-toeren platen
weet Kees goed de weg. Hij schat
dat er zo`n 5000 platen liggen en
is er een aanvraag die daar niet
ligt, dan moet hij even verderop kijken bij zijn overige 10.000
platen. Apart liggen nog platen
van 1ste Aanleg barkeeper René
Brouwer die net zo`n verzamelaar
is en ook de weg weet in de collectie van Kees. Net zo makkelijk
als tussen de flessen wijn, likeur
of bier waar de gemiddelde stamV.l.n.r.: René Brouwer en Kees Heger.
gast ook de weg niet weet.
René weet wie het meest gevraagd is om te draaien: Bill nog rustige draaidagen van acht
Withers.
uur, de zaterdag was filedruk op
de weg naar het FacebookoptreBill Withers
den van de twee discjockeys in
Juist Bill Withers, bekend van de eenzaamheid. Je mocht het cahits Aint`t no sunshine en Lovely fé niet in, maar je kon wel digitaal
day uit de jaren 70. Actueel van- binnenstappen. De bar gesloten,
wege zijn poëzie en muziek die hij de draaitafels maakten overuren.
schreef vanuit zijn hart en die de Met veel disco, symfonisch en eiwereld verbindt. Nu in livestream gentijdse muziek. Iedereen kon
verbonden met de FB-wereld. zijn of haar favoriet aanvragen en
Waren de donderdag en vrijdag een tikkie uitdelen van een he-

er veel oud vinyl vonden waar ze
geen apparatuur meer voor hadden. Hoe de muziekwereld ook
veranderd is! Kees is er blij mee en
kan nu uren genieten van die bijzondere techniek. Zaterdag werd
hij geholpen door een professionele
beeld-en-geluidtechnicus, Niels Klaasen die
studiocamera`s had meegenomen. Dat was voor de tikkiegevers nog leuker op Facebook.
Leuke vrienden allemaal.
Deze zaterdag 4 april, de 3e en
laatste dag. De stand is 383,50
en was te volgen via livestream.
Aanvragen via PRIVÉ-chat met artiest/titel en je donatiebedrag. En
bij ontvangst van het tikkie even
je melding een tikkie geven. Uiteindelijk was er 483 euro binnen.
Leuk voor de voedselbank. Kees
Heger was blij met de onverle euro per tikkie. voor een vinyl wacht grote verkoop van zijn cavan Kees of René. Soms hoorden deaubonnen in het Glazen Huis, Velsen - Even een visje halen is
momenteel lastig. Mensen zijn
ze een tikkie op het raam van een heel positief van veel gasten.
bang te dicht op elkaar te staan
bekende of stamgast die langskwam met een bloemetje of zelfs Dank voor jullie steun, de lunch, en volgen liever het advies van
een vinylplaatje.
de bloemen en de donaties. Me- het RIVM om thuis te blijven.
de namens René Brouwer en zijn Maar dat hoeft nu geen probleem
Kees Heger, eigenaar van de 1ste zoontje Guus die zijn petje als te zijn. Via Viskoop.nl kunt u heerAanleg, vertelde nog dat zijn col- dank afdeed en trots zijn kale lijke spartelverse vis bestellen en
bij u thuis laten bezorgen. Direct
lectie vinyl eigenlijk opgebouwd koppie toonde. Coupe Heger.
van de visafslag in IJmuiden. Alles
is door zijn klanten die hun zolvacuüm verpakt en gekoeld.
der wel eens kritisch bekeken en Ton van den Brink

Verwen uzelf, laat dat lekkere
visje gewoon thuis bezorgen!

Dossier uitgelicht van de (levens)executeur
Santpoort - Meneer en mevrouw
Groen hadden elkaar op latere
leeftijd ontmoet. Prachtig toch,
zo’n tweede relatie? Ze genoten
van alles wat ze gegeven werd en
besloten hun liefde te bezegelen
met een huwelijk. Ze hadden immers nog jaren te gaan.
Plotseling overleed meneer echter, zijn echtgenote verbouwereerd achterlatend. De shock was
groot. En om de shock nog groter te maken herinnerden de kinderen van meneer de weduwe
een week na het overlijden aan
het recht op hun erfdeel van hun
voor-overleden moeder.
De shock werd nóg groter toen
mevrouw niet snel genoeg actie ondernam en er beslag werd
gelegd op het woonhuis. Doordat mevrouw in het testament tot

executeur is benoemd, moest ze
wel handelen. Maar hoe dan? Ze
was in rouw. Uiteindelijk schakelde ze ook maar een advocaat in
en daarmee waren spreek woordelijk gezegd de poppen aan het
dansen.
Gelukkig kon mevrouw de vordering van de kinderen zelf uitkeren en was daarmee de eerste
druk weggenomen. De kinderen
van mevrouw hebben Karin Rutte benaderd om haar als externe deskundige bij te staan. Dat
doet ze nu en daarmee zorgt ze
ervoor dat mevrouw rustig aan
haar rouwproces kan beginnen.
Karin: ,,Voorkom problemen, bespreek zaken goed, leg ze vast en
ontlast degene die je achterlaat.’’

Scheiden: Hoe gaan die gesprekken nu eigenlijk?
schappen en biedt u zo de mogelijkheid om middels online mediation toch een goede oplossing
te bieden die voor u beiden acceptabel is.”
Samenvattend: voor iedereen
blijft er de mogelijkheid om contactloos gesprekken te voeren en
de scheiding in alle redelijkheid
vlot met elkaar af te ronden. Een
scheiding is immers al emotioneel genoeg.
Hans van Son is ScheidingsMakelaar voor de IJmond en Haarlem.
Reageren? 06-21236301 of
son@scheidingsmakelaar.nl.

Hans van Son (foto: aangeleverd).

Formulierenbrigade en belastinghulp bij WIJ Heemstede
Heemstede - De vrijwilligers van
de Formulierenbrigade van WIJ
Heemstede gaan zich weer inzetten. Dit gebeurt natuurlijk conform de richtlijnen van het RIVM.
De
belastinghulpvrijwilligers
werkten al door.
Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren of uw aangifte van 2019?
Belt u dan om een telefonische
afspraak te maken naar telefoonnummer: 023 – 528 85 10.

Formulierenbrigade
Gratis hulp en uitleg bij het invullen van formulieren.

Vette vis is gezond en goed om
uw weerstand op te bouwen. Dat
is in deze onzekere tijd natuurlijk heel belangrijk. Vitamines uit
de zee!

Doe een vispakket cadeau
En hoe bijzonder is dat! Een visNa ontvangst kunt u het pakket pakket cadeau doen aan een
twee tot drie dagen in de koe- dierbare. Laat een vispakket beling bewaren en opeten of direct zorgen. Ook dat kan via www.visna binnenkomst invriezen, dan is koop.nl. Zorg goed voor elkaar!
het drie maanden houdbaar.
Viskookboek cadeau
Op Viskoop.nl vindt u een uitge- Voor iedereen die een bestelling
breide keuze aan visboxen. Enke- doet van 75 euro of meer ligt een
le voorbeelden: een bbq-visbox, fraai viskookboek klaar. Die wordt
een panklare visbox, een visfilet- uiteraard toegevoegd aan uw bebox, een Noordzeevis box, maar stelling.
ook een schelpdierenbox of een
verse wilde zalm box.
Volg Viskoop.nl op social media.

Heemstede - De vierde week van
thuisscholing is ingegaan. Sinds
op 16 maart de scholen in Nederland op slot gingen zijn duizenden kinderen gebonden aan
afstandsonderwijs. Ook de huiswerkbegeleiding ging dicht.
Maar ook weer open, want wellicht is de sturing van huiswerkbegeleiding nu wenselijker dan
ooit.

Contactloos scheiden

De moderne technologie helpt
daarbij. “Tegenwoordig is het
heel gebruikelijk en makkelijk
om elkaar persoonlijk te spreken via een videocall. Vanaf verschillende plaatsen kan er in een
beschermde omgeving toch via
beeld en geluid met elkaar worden gecommuniceerd. Op deze
Sinds het coronavirus en de manier kan het scheidingsproces
maatregelen om uitbreiding zo zo gewoon mogelijk doorgang
beperkt mogelijk te houden is vinden.”
het raadzaam en geadviseerd zo Aan het woord is Hans van Son,
weinig mogelijk fysiek contact te ScheidingsMakelaar voor de
hebben. Hoe kan dat in een per- IJmond en Haarlem. Het is desoonlijke aangelegenheid als een zer dagen een veelbesproken onscheiding georganiseerd wor- derwerp. “De ScheidingsMakeden?
laar heeft de technische gereed-

Maar ook uw speciale viswensen
kunt u per mail via:
info@viskoop.nl doorgeven!

HJF Huiswerkbegeleiding
gaat digitaal

Meer informatie is te vinden op:
www.karinrutte.nl.

Regio - De ScheidingsMakelaar® begeleidt cliënten persoonlijk bij hun beslissingen omtrent
de menselijke, praktische, financiële en juridische zaken die bij
een scheiding komen kijken. Men
weet snel waar men aan toe is en
maakt een solide, nieuwe start.

Foto: aangeleverd

Kom dan naar De Formulierenbrigade.
De Formulierenbrigade is er
voor iedereen woonachtig in
Wilt u een aanvraag doen maar Heemstede.
weet u niet hoe?
Vrijwilligers van WIJ Heemstede
Wilt u weten of u in aanmerking bieden de hulp gratis. Als verwekomt voor zorgtoeslag?
zen moet worden naar een anOf vindt u het invullen van for- dere instantie, zullen de vrijwilmulieren via internet moeilijk?
ligers van de ondersteuningsgroep u daarbij helpen. VanzelfMisschien heeft u een officiële sprekend wordt, zeer nadrukkebrief gekregen maar weet u niet lijk, rekening gehouden met uw
goed wat u daarmee aan moet. privacy.

Belastinghulp
Voor hulp bij het invullen van
eenvoudige belastingformulieren.
Speciaal opgeleide vrijwilligers
zijn ouderen behulpzaam bij
het invullen van belastingaangiften. Hulp bij het invullen van
belastingformulieren is alleen
bestemd voor ouderen met een
beperkt
inkomen/vermogen.
Kosten € 12,50 per belastingformulier.

Bij HJF Huiswerkbegeleiding is
hun locatie aan de Camplaan verruild voor digitale ondersteuning.
Dat gaat vooralsnog uitstekend,
volgens eigenares Hedwig Jurrius
– Franssen: “De coronatijd vraagt
om nieuwe initiatieven en daar
gaan wij in mee. Vergeet niet dat
FaceTime natuurlijk bij uitstek de
manier is waarop jongeren communiceren.” De medewerkers die
normaliter bijles geven in een lokaal geven nu individueel bijles
vanuit hun eigen huis. Deze methodiek loopt sinds twee weken
en kinderen en hun ouders zijn
tevreden.
Hedwig Jurrius: “We merken dat
het de kinderen rust geeft dat ze,
waar nodig, extra uitleg krijgen,
want veel moeten ze nu immers
noodgedwongen zelf uitzoeken.”
Blije ouders en kinderen
“Ook van ouders komen positieve
berichten. We horen reacties als:
‘Wat fijn, hij heeft een toets en die
lesstof heeft hij nu helemaal onder de knie.’ Wel lastiger is het op
afstand inplannen van de vakken.
De leerlingen moeten het nu zelf
bedenken en dat lukt niet iedereen even goed. We houden weliswaar geregeld contact met de
mentor om te bekijken waar het
kind tegenaan loopt.”
Er wordt veel gevraagd van het
improvisatievermogen van zowel
de scholen, ouders en kinderen
zelf, meent de kinder- en onderwijspsycholoog: “Van de ene op
de andere dag kregen de scholen

Hedwig Jurrius-Franssen
(foto: Emmely Jurrius-Siebrecht).
te horen dat de kinderen de volgende dag niet meer hoefden te
komen, dus heel begrijpelijk dat
ze geen kant-en-klaar scenario in
de kast hebben liggen. En ook de
ouders moeten wennen dat hun
kind de hele dag thuis is en ze
vragen krijgen waar niet altijd tijd
voor is, omdat ze soms zelf aan
het werk moeten.
Verder moeten leerlingen beseffen dat het geen extra vakantie
is en straks, als de scholen weer
opstarten, ze waarschijnlijk veel
toetsen krijgen in korte tijd. Dus
als tip zou ik ze mee willen geven:
schuif niet teveel voor je uit. Hou
de lesstof bij.”
HJF Huiswerkbegeleiding heeft
nog plek voor middelbare scholieren van alle niveaus, MAVO,
HAVO en VWO. “Op dit moment
kan men het beste even bellen.
Wij bekijken dan samen wat we
kunnen betekenen op het gebied
van bijles en huiswerkbegeleiding.” Tel: 06-46577776.
Meer informatie:
www.hjfhuiswerkbegeleiding.nl.
Mirjam Goossens
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Café de 1ste Aanleg dankt iedereen
voor geslaagde actie voedselbank
Heemstede - Op donderdag
2 april tot zaterdag 4 april hebben Kees Heger en zijn trouwe
collega René Brouwer de actie
vinyl tegen verveling vóór de
voedselbank georganiseerd. Met
deze actie hebben de heren zich
in een soort glazen huis constructie in het café opgesloten om vinyl muziek te draaien op verzoek.

groot en de opbrengt van €486,is boven verwachting.
Niet onbelangrijk was ook de verkoop van waardebonnen voor
het café. Kees Heger, eigenaar
van Café de 1ste Aanleg, noemt
de support van de zwaaiende
passanten en de waardebonnen
hartverwarmend. Daarnaast zijn
de ‘glazen café DJ’s’ enorm verwend met taart, aangeboden
Alles was te volgen via de live- lunches, bloemen en cadeautjes.
stream op facebook en de aan- Fantastisch hoe Heemstede zich
vragen konden ‘in real time’ ge- hier solidair toont met de sluiting
daan worden tegen een minima- van dit mooie café.
le vergoeding van €1,- per ver- Aangemoedigd door het enzoekje. De digitale aandacht was thousiasme van hun gasten ope-

nen Heger en Brouwer nu een
waardebonnenloket op alle vrijdagen en zaterdagen van 15 tot
17 uur zolang de horeca gesloten blijft. Via het raamloket kunnen waardebonnen, bierpakketten en de huisgemaakte limoncello aangeschaft worden. Daarnaast blijft de verkoop van bonnen via www.1steaanleg.nl 24/7
beschikbaar.
Ondertussen wordt er hard gewerkt om het café straks in volle glorie weer open te laten gaan
voor een prachtige zomer met
prachtige bieren en proeverijen.

HBC Gymnastics brengt
leden in beweging
Heemstede - Ook de sportlessen
van HBC Gymnastics moesten
worden stop gezet. Na de laatste
mededeling van ons kabinet ziet
het er ook niet naar uit dat er snel
een einde komt aan deze periode. Iedereen is zo gewend om op
haar/zijn lesuur te sporten dat al
snel de vraag opkomt: “hoe moet
dat nu?”
De afdeling bootcamp is gestart
met online lessen. Op hun eigen
lestijd is de leidster Monique begonnen met bootcamp op internet. Op donderdag om 19.00 uur
loggen alle leden in en krijgen zij
hun portie bewegen in de huiskamer.

achter het fornuis

Mochten er leden zijn (16+), of
ouders van leden, die ook thuis
willen sporten via online lessen,
neem dan contact op met de
vereniging. Als er een groep gevormd kan worden met minimaal
5 deelnemers, dan kan er wekelijks een les op verzoek gemaakt In het kader van bewegen gaat
worden. Neem hiervoor contact een tiental leden de ballen thuis
op met: info@hbcgymnastics.nl.
brengen. Zij hopen de ruim 400
ballen voor Pasen te hebben beMaar voor de jeugdleden is die zorgd.
mogelijkheid er niet. Voor de- Buiten de uitleg over de bal staat
ze groep (en alle andere leden) op de achterkant een aantal oeheeft de groep ‘Vrienden van HBC feningen die individueel gedaan
Gymnastics’ een strandbal laten kunnen worden, want samen
bedrukken. Deze bal krijgen de spelen zal er voorlopig niet inzitleden allemaal in de brievenbus. ten.

Buitenoptreden voor
Kennemerduin
Heemstede - Zaterdagmiddag trad pianist Doremichiel op voor
de bewoners van Kennemerduin met vrolijke muziek. Deze foto
werd naar de redactie gestuurd door N. van Dalen uit Heemstede.

Hoe ervaart u de
coronacrisis?
Heemstede - Er is geen ontkomen aan de genomen regeringsmaatregelen om het coronavirus te beteugelen. Dit heeft grote impact, ook voor het dagelijkse leven in Heemstede. Hoe beheerst de coronacrisis eigenlijk uw dagelijks leven? Hoe werkt u
bijvoorbeeld thuis, doet uw boodschappen, hoe gaat u om met
school of kinderopvang? Of hoe helpt u bijvoorbeeld kwetsbaren 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.

COLUMNITEITEN

LEZERSPOST

Terugkomst uit Italië
Op 12 februari was ik met KLM naar Italië vertrokken voor zes weken, voor de extreme uitbraak van het coronavirus. Niet wetende dat op
9 maart het land in totale lockdown zou gaan.
Het lijkt op een sciencefictionfilm. Zonder reclameblokken. Een bizarre surrealistische realiteit.
Die bewuste avond dat premier Conte namens de
Italiaanse regering de sleutel in het slot van Italië
stak en het land met haar inwoners vergrendelde. 60 miljoen Italianen opgesloten in een kooi
die omhuld is met coronatralies. Noodzaak om
de stijgende besmettingen van het virus een halt
toe te roepen. Iedereen wordt geacht thuis te
blijven. Het is verboden buiten de regio te reizen,
op straffe van een geldboete of een gevangenisstraf. Met een speciaal ingevuld formulier mag je
alleen voor werk of noodzakelijke boodschappen
je binnen een beperkte straal bewegen, maar
liever niet. De politie houdt strenge controles.
Een prachtige zonnige dag in Diano Marina, nu
een spookplaats met doodstille straten, lege
boulevards met de rolluiken omlaag. Gesloten
bars en restaurants. In de lokale supermarkt medewerkers met plastic handsschoenen en mondkapjes op. Er wordt voortdurend omgeroepen
dat klanten ten minste een meter afstand van elkaar dienen te houden. Sinister en onvoorspelbaar tegelijk. Op tv voortdurend afschuwelijke
beelden uit Bergamo en de overvolle ziekenhuizen.
Ik werk op het appartement aan de Heemsteder.
Het lijkt op de dagelijkse routine, maar het is het
niet. Drie weken zit ik opgesloten in mijn appartement. Een keer in de vier dagen doe ik boodschappen. Mondkapjes zijn niet te krijgen, dus
wikkel ik mijn sjaal amateuristisch om mijn mond
en neus als ik naar buiten ga.
KLM annuleert mijn terugvlucht van 25 maart
vanaf Genua. Een mogelijkheid is 4 april vertrekken met Alitalia van Genua naar Rome en vanaf
Rome met KLM naar Amsterdam. Maar Genua is
dicht. Vlucht geannuleerd. Wat nu? Ik meld me
aan bij Bijzondere Bijstand.
Uiteindelijk stippel ik zelf mijn reis uit via Nice.
Ik vraag KLM mijn ticket om te boeken. Het kan,
maar niet rechtstreeks. Eerst vanaf Nice naar Parijs met Air France, daarna met KLM naar Amsterdam. Maar…hoe kom ik in Nice? Ook Frankrijk
is in volledige lockdown. Ook daar strenge controles. Het wordt een groot risico, maar ik besluit
het toch te proberen. Repatriëring via Bijzondere
Bijstand gaat voorlopig nog even duren. Ik kijk

op de site van Buitenlandse Zaken en download
het Franse formulier voor noodzakelijke verplaatsingen, alsmede het gewijzigde formulier van de
Italiaanse regering. Wat ben ik blij dat ik beide
talen beheers zodat ik deze formulieren op de
juiste manier weet in te vullen.
Via Booking.com informeer ik naar een taxi voor
Nice, 100 km van Diano Marina. Ik word keurig
geholpen, ze vinden een taxibusje. Wel 236 euro.
Boeit me niet, als ik maar thuiskom. Omdat mijn
vlucht zaterdag vroeg in de ochtend vertrekt,
besluit ik vrijdag al naar Nice te gaan, om oponthoud door controles te voorkomen. Airporthotel ook geboekt in Nice. Mijn huisbaas Edoardo print alle noodzakelijke documenten uit,
een aardig stapeltje. Ik word vrijdag opgehaald
door een sympathieke Italiaanse chauffeur, die
oorspronkelijk uit Como bij Milaan komt. Milanezen zijn nogal spraakzaam en open, dus we
hebben onderweg leuke gesprekken. Onderweg
zie ik dat de carabinieri regelmatig auto’s aanhoudt. “Taxibusjes laten ze door in Italië”, weet hij
mij te vertellen. De bottleneck kan echter Frankrijk zijn.
We passeren de Franse grens bij Menton. Voor
Monaco is de snelweg dicht en moeten we via
een afrit langs Monaco. Daar staat een fuik van de
Franse politie. We moeten stoppen. Ik overhandig het hele zwikkie formulieren met mijn identiteitskaart. De agent checkt alles nauwkeurig, het
zijn spannende minuten. Uiteindelijk mogen we
door, godzijdank.
Ook Nice is een spookstad. De Italiaanse chauffeur wacht nog even op me voor hotel om te zien
of hotel echt open is. Het is gelukkig open.
De volgende dag 5 uur ’s ochtends op. Terminal 2. Een bizar gezicht, een handvol reizigers en
het afhandelingspersoneel staan voor een dichte
deur van de luchthaven. Uiteindelijk komen twee
mannetjes na het koffiedrinken de deuren openen. Echt weer op zijn Frans. Alles is gesloten qua
winkels en bars. De vlucht naar Parijs is de enige
vlucht. We stijgen op, ik land op Charles de Gaulle in Parijs. Weer een stukje verder. Een uur later
stap ik in het KLM-toestel naar Amsterdam. Iedereen draagt mondkapjes en zit ver van elkaar. Ik
krijg een mondkapje van de purser. 45 minuten
later sta ik op een doodstil Schiphol. Vrienden
hebben mijn auto gebracht waarmee ik naar huis
rijd. Eindelijk weer thuis het is gelukt! Nu twee
weken uit voorzorg in thuisisolatie…
Bart Jonker

De wondervraag
Als mensen in therapie gaan of naar counseling, dan hebben
ze de wondervraag zeker gehoord. Die gaat zo: Stel je wordt
op een ochtend wakker. Er is iets gebeurd. Je merkt het misschien niet meteen, maar opeens valt je een verschil op. Wat
is dat verschil?
Ik weet het meteen. Als ik ’s morgens wakker wordt, hoor ik
de vogels. De treinen en de vliegtuigen, hoor ik niet meer.
Als ik mijn raam opendoe, ruik ik vreemde, maar best lekkere
geurtjes, die ik nog niet eerder rook. Ik zie de bomen, de tuin
en de straat. Alles is heel vredig.
Langs mijn huis lopen moeders met kinderen, die ik nog niet
eerder zag. Vrolijk roepen die kinderen naar elkaar, als ze
weer een beer hebben gespot achter ramen. De zon schijnt.
In winkels is iedereen ontzettend beleefd. Mensen laten|
elkaar voorgaan, groeten elkaar vanachter hun kar. Zelfs
volslagen vreemden knikken elkaar vriendelijk toe. In de
supermarkt is het bovendien, super rustig. Geen kassarij en
het afrekenen gaat snel. Opeens valt mij het kassascherm
op……en ik weet het weer. Dit ís geen wondervraagscenario. Dit hoort bij het gruwelijke COVID-19, oftewel corona.
Opeens verandert de rust in de winkel, in een beangstigende
leegte. Elkaar groeten in de supermarkt, lijkt opeens te betekenen: wij doen elkaar geen kwaad. De lege straten veranderen in een decor voor een griezelfilm. Dreigende muziek
nestelt zich in mijn hoofd. Er komt iets op mij af.
De wereld komt op mij af. Nieuwsberichten, kranten, gruwelijke televisiebeelden, eenzaamheid. Minstens duizend vragen rijzen op. Hoe erg? Hoe veel? Hoe overleeft het uitgeputte, verplegend personeel? Hoe sterven mensen, bejaarden,
vluchtelingen, zieken? Wat tonen statistieken? Hoe gaat het?
Het gaat. Echt.
Ik denk om jou.
Denk jij?
Denk een beetje om elkaar.
E. Heikens, Heemstede

BURGERLIJKE
HEEMSTEDE

stand

Huwelijk:
25 maart
Hendricus G. Hendriks &
Johanna P. Stouten

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Asperges
op zijn
Italiaans
Het is weer aspergetijd. Altijd een heerlijk seizoengerecht. Hierbij een Italiaanse
variatie van het basisrecept.
Benodigdheden
(2 personen):

• 250 gram groene asperges
• theelepel suiker
• 2 eieren
• 50 gram roomboter
• 50 gram versgeraspte Parmezaanse kaas

• Zout
per

en versgemalen pe-

• snufje nootmuskaat
• 250 gram beenhamplakjes
of plakjes Parmaham/San
Daniele rauwe ham

• Eventueel
appeltjes

gekookte aard-

• 1 groentebouillonblokje
Kook de aardappeltjes in water met het groentebouillonblokje. Kook tevens de eieren tot ze hardgekookt zijn
en pel deze. Halveer de eieren.
Breek de onderkant van de
aspergestelen af. Groene asperges hoeven niet geschild
te worden. Breng deze aan
de kook in een pan met water en een theelepel suiker.
Smelt langzaam op zeer laag
vuur de roomboter in een
steelpannetje. Voeg zout en
peper toe voor de smaak.
Boter mag niet bruin worden.
Prik met een vork de aardappelen of ze gaar zijn. Prik
ook na enkele minuten koken in de asperges of ze gaar
zijn. Ze mogen niet te zacht
zijn, moeten een beetje stevig blijven.
Serveer in de volgende volgorde op een schaal in de
kleuren van de Italiaanse
vlag (zie foto):
De asperges, bestrooi deze
met Parmezaanse kaas en
het snufje nootmuskaat.
Vervolgens de gehalveerde
eieren.
Als laatste de plakjes ham.
Schenk een deel van de botersaus over het geheel.
Aardappelen apart serveren
met resterende botersaus.
Eet smakelijk!

Gespot op WONEN.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied.
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!
Intergas

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruikersgemak in een verbluffend compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bediening
intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen ervoor
dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd
en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering. Door zijn compacte afmetingen, de
thermostaat is slechts 13 mm dik, en het moderne design gaat de thermostaat als interieurelement volledig op in zijn omgeving.
www.intergas-verwarming.nl

Belisol
Leven in een tiny house
Een compact en milieubewust bestaan is inmiddels een echte trend geworden. Een trend die
ook Renske en Koen hebben omarmd. Zij besloten om hun eigen tiny house te ontwerpen en te
bouwen. Een droomproject! Voor de kozijnen en de schuifpui klopten ze aan bij Belisol. En dat
is goed gelukt! Lees het hele verhaal op WONEN.nl! Zelf ook (ver)bouwplannen? Belisol helpt je
graag verder met jouw project. www.belisol.nl

Quooker
Vijf in één!
De innovatie van Quooker is de CUBE. Hiermee geeft een Quooker-kraan naast koud, warm en
kokend, nu ook koel bruisend en gefilterd water. Allemaal uit één en dezelfde kraan. Simpel te
bedienen, tijdbesparend én goed voor het milieu; plastic waterflessen in huis halen, is niet langer nodig.
www.quooker.nl

Wolf - Garten
Beste koop
[tekst] In het aprilnummer van De Consumentengids is de WOLFGarten A 340 E voor het 2e jaar als ‘Beste Koop’ uit de test gekomen
in de categorie elektromaaiers! De grasmaaier scoorde het beste
van alle modellen op gebruiksgemak. In totaal werden er twaalf
maaiers met een snoer getest door de Consumentenbond. De
WOLF-Garten A 340 E krijgt niet alleen het predikaat Beste Koop
maar wordt ook als uitblinker genoemd.
www.wolf-garten.com

Plasmamade

COREtec
COREtec® vloeren in nieuwbouwwoning
Familie Woelkens uit Den Haag opteert voor de nieuwe COREtec® vloeren in hun nieuwbouwwoning. ‘We wilden een vloer waar we lang plezier van konden hebben. Maar tegelijkertijd hebben
we een gezin met 4 jonge kinderen, dus hadden we ook twijfel over de bestendigheid en onderhoud van een houten vloer. COREtec® was precies de goede mix voor ons: 100% waterproof,
krasbestendig, geschikt voor vloerverwarming en niet van echt hout te onderscheiden.’
www.coretecfloors.com

Hoe schoon is jouw lucht?
PlasmaMade, bekend van de revolutionaire filter voor afzuigkappen,
heeft nu een unieke Air Sensor
aan het assortiment toegevoegd.
Met de Air Sensor meet je de
luchtvochtigheid, koolstofdioxide, TVOC (mate van vervuiling) en
de temperatuur. De bijbehorende
app zorgt er voor dat je de gemeten waardes eenvoudig kunt uitlezen op je smartphone of tablet.
www.plasmamade.nl

Daarom is een blokhut zo handig…!
ren dergelijke irritaties tot het verleden. Richt
in de blokhut een tweede woonkamer in met
een televisietoestel en een comfortabele fauteuil. Je kunt ter verhoging van de sfeer natuurlijk wat extra accessoires naar eigen inzicht toevoegen. Zo creëer je een prima plek om in alle
rust naar je favoriete televisieprogramma te kijken, terwijl je huisgenoot tegelijkertijd op een
ander net afstemt. Met een tweede fauteuil erbij kun je nog iemand anders ook uitnodigen.
Op dezelfde wijze is het natuurlijk goed mogelijk om de blokhut om te toveren tot een echte mancave, een ruimte die mannen kunnen gebruiken om zich, al dan niet met vrienden, in terug te trekken.

Heb je de beschikking over een flinke tuin
en weet je nog niet precies hoe je deze wilt
gaan indelen? Of kom je ruimte in huis tekort en zou een extra kamer ideaal zijn?
Overweeg je om een bedrijf aan huis te starten? Denk dan eens na over de aanschaf van
een blokhut. In de afgelopen jaren zijn deze
kleine houten huisjes razend populair geworden en dat heeft natuurlijk een reden.
Voor velen is een blokhut de ideale aanvulling op de woning gebleken.

gen en kunnen voor allerlei toepassingen worden gebruikt. Een voor de hand liggende gebruiksmogelijkheid is het opslaan van allerlei
zaken. Je kunt er bijvoorbeeld het tuinmeubilair in de wintermaanden stallen, maar ook de
grasmaaier, het tuingereedschap of bijvoorbeeld de fiets. Belangrijk bij dit alles is dat je
de blokhut dan wel goed kunt afsluiten, je wilt
immers te allen tijde voorkomen dat inbrekers
er met je kostbare spullen vandoor gaan. Kies
er dus bij de aanschaf van een blokhut meteen
voor om ook deugdelijke sloten aan te schafEen blokhut is opgebouwd uit boomstam- fen.
men of massief houten balken. In onherbergzame, bosrijke gebieden, zoals in Scandinavië Woon je met meerdere mensen onder één
en Oost-Europa, komen van oudsher veel blok- dak en heb je niet dezelfde smaak op het gehutten voor. Tegenwoordig worden ze ook vol- bied van televisieprogramma’s? Dat kan thuis
op geproduceerd voor de Nederlandse markt. leiden tot de nodige woordenwisselingen en
Ze worden geleverd in verschillende afmetin- frustraties. Met een blokhut in de tuin beho-

Kook na balkon?
een thuiswerkdag
Klein
in de tuin!
Zo richt je dat in!
Open je deuren en laat de zon
naar binnen schijnen. De lente
is eindelijk hier! Het opkomende
groene gras, de geur van bloemen. In het seizoen van de lente
komt de natuur tot leven.

Ben je startend ondernemer en heb je behoefte
aan een praktijkruimte, kantoor of werkplaats?
Dan is vaak de stap naar het huren van een bedrijfsruimte nog te groot. Toch wil je misschien
liever niet je klanten in je eigen woning ontvangen. Ook dan biedt de blokhut uitkomst. Wat
dacht je bijvoorbeeld van een schoonheidssalon of kapsalon in je achtertuin? Ook wanneer
je bijvoorbeeld fietsen of bromfietsen repareert, komt een blokhut goed van pas en kun
je er een prima werkruimte van maken. En wat
te denken van een kantoor? Of je nu een klein

uitzendbureau hebt of je beweegt in de wereld van de financiële dienstverlening, je richt
een blokhut gemakkelijk in als ontvangstruimte
voor je klanten, terwijl je er in de overige uren
ongestoord je eigen administratie kunt bijwerken.

De m’ogelijkheden zijn dus legio, je bepaalt uiteindelijk natuurlijk helemaal zelf hoe je het wilt
aanpakken. Controleer wel even bij de gemeente of je de blokhut vergunningsvrij mag plaatsen. Vaak is dit afhankelijk van de afmetingen,
beneden bepaalde normen is het plaatsen veelal vergunningsvrij. Het is echter niet toegestaan
om er echt een tweede woning van te maken.
Ook moet je natuurlijk goed nadenken over de
voorzieningen die je er wilt realiseren. Voor het
aansluiten van apparatuur
heb je natuurlijk elektriciteit nodig, daarnaast kun je
ook overwegen om een kabel voor televisie en/of internet te trekken. Het zijn
zaken waarvoor je eerst een
duidelijk plan moet maken,
voordat je overgaat tot aanschaf en plaatsing van de
blokhut. Zo zul je er vervolgens jarenlang plezier van
hebben, want de mogelijkheden voor je eigen blokhut zijn eindeloos!

Corona…
impact
en
E
R
E
D
F
E
F
RIJ
O
T
S
vernieuwde
werkwijze
DIJKSTRA

Bij RE/MAX Makelaars komen veel vragen
binnen over de coronacrisis en het kopen of
verkopen van je huis. Moet je nu wel of niet
je huis verkopen in deze tijd met de dreiging
van het coronavirus op de achtergrond?

blijft de krapte op de woningmarkt toch bestaan. Dat maakt dat er voorlopig ook geen
sprake is van prijsdaling. Daarnaast is de hypotheekrente, ondanks dat deze iets stijgt,
nog steeds historisch laag. Het coronavirus
zorgt wel voor een aangepaste werkwijze:
Voor veel verkopers is het echter niet eens de ,,Bij mij, als kleine zelfstandige, is persoonlijk
vraag of je wel wilt verkopen. Door werk, per- en betrokken altijd al het toverwoord, corosoonlijke omstandigheden of doordat je al na of geen corona. Indien de situatie het toeeen aantal stappen hebt genomen in je woon- laat en de klant het wenst zal ik zo veel mogecarrière is de verkoop van je huis eigenlijk in lijk het persoonlijke contact zoeken. Een indiveel gevallen iets wat nu of op korte termijn viduele bezichtiging van een half uur of lanmoet gebeuren. ,,Ik zie wel een kleine afname ger is gewoon standaard dienstverlening.’’ Uiin de bezichtigingsaanvragen, maar de markt teraard worden de richtlijnen van het RIVM geis zo krap, dat in de meeste gevallen er nog al- volgd: maximaal twee personen, gepaste aftijd meerdere geïnteresseerden zijn voor de stand, handschoenen, alleen kijken, niets aanwoningen’’, vertelt Gina Karssen van RE/MAX raken, enzovoort. En bij de minste twijfel qua
gezondheid
wordt de afspraak
afgezegd en
Makelaars.
,,De
mensen die
in de
oriënteGeopend
maandag
t/m nog
vrijdag
van
8.00 - 17.00
uur. Donderdagavond
op afspraak.
rende fase zitten maken minder vaak een be- verplaatst.
zichtigingsaanvraag. Dat maakt dat de mensen die wel een woning komen bezichtigen Voor meer informatie over mijn aanpak voor
verkoop- en/ of aankoopbegeleiding en wat ik
ook echt serieuze kijkers zijn.’’
voor u kan betekenen kunt u contact met mij
Ondanks de recente ontwikkelingen in iets af- opnemen via 06 50804101 of per e-mail via ginemende vraag, maar ook iets minder aanbod, nakarssen@remax.nl.’’

Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest

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

Ga dus naar buiten en ontdek je eigen nabije omgeving.
Kook na een thuiswerkdag samen met z’n twee of met het
hele gezin in de tuin en steek een terras kookkachel aan
als het ‘s avonds wat kouder wordt. Het maakt niet uit of
het weer goed of slecht is, samen buiten koken brengt ons
dichterbij elkaar én onze omgeving.

Een klein balkon inrichten… Tja, hoe doe je dat? Je wilt het beste
Vuur verbindt
uit de kleine ruimte
halen, zonder dat het propvol staat met spullen.
Slow Cooking, tijd voor elkaar en fijn in de tuin genieten is

enige
waar mee
op moet
passenisiseen
dat ermoniet per
Er zijn manieren om je balkon
zowel knus
en ge- veel
rustgevend
en heeft
charme.
Buiten
koken
zellig in te richten als praktisch. Wij hebben de ongeluk een burger naar beneden valt, maar je
ment moet
van rust
alleover
hectiek.
er watinvoor
hebben!Geen snelle
beste tips voor jou opgeschreven.

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer

hap slik weg maaltijd, maar gezamenlijk

Lichte materialen
Meubels ophangen
gezin
buiten
koken.
Metzijn
voor
Methele
een klein
balkon
moet
je flexibel
met je
Het kan gek klinken: meubels ophangen. met
Zo’n het
ene rol.
avond
heb
je misschien meer
raar idee is het eigenlijk niet. Er zijn namelijk iedereen
hele indeling.
een De
eigen
Van
houtsprokkelaar
mooie hangstoelen te verkrijgen die even mooi mensen op bezoek dan op een andere avond
tot roerder en van snijder tot pyromaantje.
zijn als normale tuinmeubelen, maar dan han- en dan wil je het wel praktisch kunnen inrichgend. Het scheelt veel ruimte en ziet er nog www.hetvuurlab.nl
leuk ten. Tuinmeubels aanschaffen die je makkelijk
uit ook. Je kan ook een hangmat nemen voor dat kan verplaatsen is daarom de beste beslissing.
echte tropische gevoel. Een kokosnoot erbij en Zo heb jij de vrijheid om je balkon anders in te
Mail &
winLichte
een materialen
terras kookkachel
van
delen.
waar je aan kan
denken
je hebt je eigen oase gecreëerd. Naast bepaalde
zijn bijvoorbeeld
rope
of
hout.
Bonustip:
wieltjes
tuinmeubels die je kan ophangen is er noghet
een Vuur
LAB. t.w.v. € 150,00
tweede optie en dat zijn opklapbare stoelen en onder je meubels vastmaken! Waarom meubels
We
verloten
een kookkachel
ze ookmaand
kan rollen?
tafels. Aan het einde van de dag kan je ze dan in- tillen als jedeze
Is
je
balkon
zodanig
klein
dat
teveel
klappen en aan de muur ophangen.
van ø 39 cm, incl. paëllapan je
enliever
eenniet
grote
tuinmeubels neerzet, dan kan je ook de vloer gehouten
lepelHier
vanis 70
bruiken.
welcm.
wat creativiteit voor nodig.
Barbecue voor op een balkon
Met leuke
kleden,
wandkleden
en een heleboel
Een balkonbarbecue. Het is niet heel bekend,
Meedoen?
Stuur
je mail
met motivatie
maar het bestaat echt. Houd jij van etentjes met kussens heb jij zo een knusse loungebank geaan danielle@wonencrossmedia.nl en
vrienden en ben je jaloers op de mensen die kun- maakt, maar dan op de vloer.
maak
kans!
Zo zie
je maar weer; een balkon inrichten hoeft
nen barbecueën in hun achtertuin? Jij kan dat
ook met de balkonbarbecue. Deze speciale bar- geen uitdaging te zijn!
becue hang je op aan de reling van je balkon. Het BRON: Tekst & foto’s WONEN.nl

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

10

8 april 2020

Coronatijden, juist nu heeft
de winkelstraat u nodig
Heemstede - Op de Raadhuisstraat & Binnenweg slaat corona
ook toe. Enkele winkels vergaat
het nog goed in deze moeilijke
tijden. Maar het merendeel van
de winkels ziet het aantal klanten drastisch teruglopen. Ook
de horeca is dicht. Dit doet onze
mooie winkelstraat van Heemstede geen goed. De winkels willen uiteraard graag openblijven
en overleven.
De kracht van de winkelstraat
Raadhuisstraat & Binnenweg is
het aantal unieke winkels met
de ondernemer zelf in de zaak.
En juist die hebben het nu moeilijk. De kosten van huur, personeel, energie, voorraden en de
bank moeten betaald worden,
nu of eventueel later.
Maar de omzetten lopen sterkt
terug of zijn geheel weggevallen. Wat vandaag niet verkocht

wordt halen de winkels later niet
meer in.
De ondernemers van de winkelstraat roepen de Heemstedenaren op om toch vooral hun
boodschappen te blijven doen
bij de lokale ondernemers.
Vrijwel alle winkels zijn open,
misschien met iets aangepaste
openingstijden. U krijgt de gewone persoonlijke service, goede kwaliteit en de juiste adviezen in de winkels.
Safety first! Alle winkels nemen
de noodzakelijke maatregelen. De 1,5 meter afstand wordt
strikt gehandhaafd, schermen
bij de kassa’s, niet meer dan 1
klant per 10 m2, extra hygiëne
en schoonmaak van pinapparatuur, deurklinken, winkelkarretjes enzovoort. Als u zich ook
aan de regels houdt kunt u veilig winkelen.

Extra service
Kunt u uw huis niet uit, laat uw
ondernemer aan de Raadhuisstraat & Binnenweg, Binnendoor
en Kop van de Blekersvaartweg
uw bestelling thuis bezorgen.
Dat doen ze graag.
Heel veel ondernemers hadden
al een bezorgservice. Velen hebben deze uitgebreid, anderen
hebben een bezorgservice ingericht. Veel mode- en schoenenzaken bieden de service van private shopping op afspraak.
Kijk voor alle extra service die
de ondernemers aan Raadhuisstraat & Binnenweg en Blekersvaartweg bieden op de website van de winkeliersvereniging
www.wch.nl.
De winkeliers aan de Raadhuisstraat & Binnenweg willen u ook
na deze crisis graag blijven bedienen. Daarom hebben ze u nu
nodig.

Overhandiging T-shirts ‘Zorgheld,
bedankt!’ in Spaarne Gasthuis
Haarlem - Afgelopen maandag
30 maart ontving het zorgpersoneel van de IC-afdeling van het
Spaarne Gasthuis Haarlem twee
dozen gevuld met ‘Zorgheld, bedankt’ T-shirts uit handen van het
donatiecomité.
Dit initiatief is gestart door een
tweetal inwoners van Ouderkerk
a/d Amstel. Beiden werkzaam in
totaal verschillende branches,
maar met één doel: Onze Zorghelden nu meer comfort geven!
Artsen en verpleegkundigen
moeten lange tijd doorbrengen
in een plastic IC pak. Dit is ongelofelijk zwaar. Af en toe een
schoon T-shirt kunnen aantrekken geeft verlichting, maar juist
nu staan de voorraden onder
druk. “Jouw donatie brengt direct
hulp”, is dan ook de boodschap
van de ‘Zorgheld, bedankt’ actie,
want met korte lijnen wordt elke
gift direct aan een regionaal ziekenhuis uitgereikt.
Ereleden en Oldtimers van hockeyclub Alliance, Heemstedenaren, Haarlemmers en omgeving
doneerden afgelopen weekend
al enthousiast en zo konden de

Lisette de Rooy en Annelies Putters-Kloet van het Spaarne Gasthuis
nemen de shirts in ontvangst (foto aangeleverd).
eerste T-shirts maandag worden
overhandigd.
De actie loopt door tot 1 mei en
de dozen voor het volgende regionale ziekenhuis staan inmiddels weer gevuld. Wilt u ook een
circulair T-shirt doneren aan onze

zorghelden? Dat kan via deze link
op internet:
www.easyessentials.eu/nl/product/donatie-zorgheld.
Namens alle donateurs:
Zorghelden, bedankt!

Druktemeter voor wandelaars
op Wandelzoekpagina
Regio - Vermijd tijdens de coronacrisis de (paas)drukte. Kies
een wandeling waar niet iedereen heen gaat. Op Wandelzoekpagina.nl/druktemeter staat een
druktemeter voor wandelaars die
(per provincie) tien wandelingen
aangeeft die de afgelopen vijf da-

gen het meest zijn gedownload.
Hiermee hebben wandelaars een
indicatie waar ze veel wandelaars
kunnen treffen. Ze kunnen dan
een andere wandeling of ander
wandelgebied kiezen. Zo houden
we het allemaal langer uit in deze
moeilijke tijd.

De druktemeter is gebaseerd op
meer dan 1 miljoen downloads
per jaar, verspreid over heel Nederland en geeft daarmee een
betrouwbare indicatie.
Meer informatie op:
www.wandelzoekpagina.nl.

Juttersgeluk maakt Window of Hope
Zandvoort - Al vijf jaar gaat Stichting Juttersgeluk op een positieve manier de plastic soep te lijf.
Vertrouwen in de toekomst is
waar Juttersgeluk sinds de oprichting aan bouwt. Als symbool
voor dit vertrouwen hangt sinds
maandag 6 april in het raam van
de Passage 20 in Zandvoort een
klavertjevier van tientallen groene stukjes gejut plastic.

Reactie
ongeval Van
Merlenlaan
Ik las het artikel in de krant
van 1 april (geen grap) over
het ongeval op de van Merlenlaan. Ik ben een wandelaar en kom wel eens langs
deze plaats. Overigens is
dat nog Raadhuisplein.
Ik heb de gemeente gevraagd of er wel eens discussie is geweest over het
feit dat daar ter plekke een
stukje trottoir ontbreekt
voor de voetgangers. Wanneer een stukje tuin van
het stadhuis, van ca. 2 meter, wordt prijsgegeven,
kan de rijweg daar iets verbreed, ruimer worden gemaakt en kan er een stukje
trottoir worden aangelegd
tot aan het begin van de
van Merlenlaan met rechts
het pad langs het water.
P.C. Rebel,
Heemstede

Bloemendaalse
Dorpskerk viert
Pasen online
Bloemendaal - Deze week, ook
wel Stille Week genoemd, de
aanloop naar Pasen, wil Dorpskerk Bloemendaal van betekenis zijn voor dorp en kerk. Aanstaande donderdag 9 april wordt
om 19.30 uur Witte Donderdag
gevierd. Nu niet met een gezamenlijk avondmaal maar een online avondmaal en aria’s uit de
Mattheus-Passion door Matthijs
Mesdag.‘ Op allerlei manieren
zoekt Dorpskerk Bloemendaal
op dit moment naar mogelijkheden om juist ook deze dagen een
rol van betekenis te kunnen blijven spelen voor Bloemendalers.
Via Radio Bloemendaal (www.
radiobloemendaal.nl) worden alle kerkdiensten online gehouden.
Via een livestream kan iedereen
de diensten meemaken: bekijken
of beluisteren en terugluisteren.
De afgelopen weken, zo blijkt uit
de cijfers, wordt daar veel gebruik
van gemaakt. Normaal zijn zo’n
duizend mensen via Radio Bloemendaal verbonden, maar nu is
dat verdrievoudigd. Naast de vaste online zondagochtenddienst,
vergezelt ds. Juup van Werkhoven
iedereen om 10.30 uur met een
dagelijkse bemoedigende Paasserie die ook via Radio Bloemendaal online te beluisteren is. Ds.
Juup van Werkhoven-Romeijn
neemt luisteraars mee op weg
naar Pasen met een tekst, poëzie en muziek, ter bemoediging.
Maar ook na Pasen gaan de uitzendingen van de dagelijkse online meditaties door. Vanaf tweede
Paasdag reikt ds. Juup van Werkhoven-Romeijn elke werkdag via
een radio-uitzending van Radio
Bloemendaal goede woorden en
mooie muziek aan ‘Op weg naar
Pinksteren’, onder het thema is
licht.

Retaildiscounter in actie
voor Kennemerhart
Haarlem - Afgelopen week parkeerde een vrachtwagen van Action voor de deur van Schoterhof,
een van de woonzorglocaties van
Kennemerhart, een grote ouderenzorginstelling in Zuid Kennemerland met onder andere tien
woonzorgcentra. Uit het laadruim
rolde een pallet met 20.000 handschoenen en een pallet met veiligheidsbrillen en FFP2 maskers.
Een hele belangrijke en waardevolle vracht voor Schoterhof en
Kennemerhart.

denken en te bemiddelen zie je
ontzettend veel belangrijke en
mooie initiatieven ontstaan. We
merken dat er nieuwe samenwerkingen en ideeën ontstaan en dat
men elkaar echt helpt in de samenleving, van kleine tot grote initiatieven, allemaal even belangrijk’, zegt Marianne Ostendorf woordvoerder van Kennemerhart. ‘Een donatie die heel
goed van pas komt in deze tijd
en waar we heel blij mee zijn’, vervolgt Sigrid. ‘Dit is een zeer welkome aanvulling op onze voorGrote dank ook aan Sigrid Buijs raad en hier kunnen we hopelijk
van Schoterhof, Sigrid zorgde er- weer even mee voort. Persoonlijvoor dat deze actie werd opge- ke beschermingsmiddelen, zoals
zet, zij zorgde voor de bemidde- mondkapjes, handschoenen en
ling. ‘Fantastisch dat onze mede- veiligheidsbrillen zijn erg belangwerkers zich op alle mogelijke rijk voor het werk wat wij doen,
manieren inzetten voor onze cli- het zorgen voor kwetsbare ouenten en collega’s. Door mee te deren.

‘Typisch Thuis’ met
Heemsteedse inbreng
Heemstede - De afgelopen twee
weken zagen we hoe oude bekenden uit de EO-series van Typisch hun leven invullen. Sinds
maandag 6 april is het de beurt
aan BNNVARA.
Het programma Typisch gaat met
het volgende motto te werk: ‘Zo
leven wij samen’. Deze zin krijgt
door de coronacrisis een nog diepere betekenis. Want het samenzijn ziet er op dit moment net
even wat anders uit. De afgelopen jaren maakten we kennis met
honderden gewone mensen uit
heel Nederland. Ook zij proberen
er op dit moment het beste van
te maken. Welk effect heeft de
coronacrisis op hun leven? Hoe
gaan zij om met de angst en eenzaamheid? De redactie van Typisch blijft thuis, maar heeft de
geportretteerden uit voorgaande
seizoenen gevraagd om zelf te laten zien hoe hun leven er op dit
moment uitziet.

Arno Koek (foto aangeleverd).
den. En wat doet trouwambtenaar Lucinda Kuik uit Heemstede,
nu er nauwelijks meer getrouwd
wordt?

Zoals Arno Koek, de eigenaar van
boekhandel Blokker in Heemste- Typisch Thuis is iedere maandag
de, doet er alles aan om het coro- t/m donderdag om 19.15 uur te
navirus buiten z’n winkel te hou- zien bij BNNVARA op NPO 2.

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

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

Telefoon:

5

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder

Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

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

Wij kiezen
voor een
beter milieu.

De organisatie roept iedereen op
om wensen in te sturen, zodat deze presentatie de komende weken kan uitgroeien tot een Window of Hope.
Meer informatie op:
www.juttersgeluk.nl.

LEZERSPOST

Foto: Annemiek Boot

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

-

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

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

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
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Bouw Spaarnelicht schiet al op
Heemstede - Veel sectoren liggen momenteel stil, maar de
bouw niet. Met wat aanpassingen, zoals niet met zijn allen in de
schaftkeet, lukt het om lopende
projecten af te bouwen.
Zo ook de twee torenflats bij de
entree van Heemstede bij de
Schouwbroekerbrug. De 62 appartementen staan intussen vol
in de steigers. Een aantal verdiepingen is al voorzien van kozijnen en glas, zodat er binnen gewerkt kan worden aan de afbouw. Er zijn maar liefst 17 verschillende type appartementen.
Van 85m2 tot 200m2 die in prijs
variëren van 361.000 tot 981.000
vrij op naam.

laars leert dat alle appartementen zijn verkocht. De eerste appartementen zullen tegen het
einde van dit jaar door de nieuwe bewoners betrokken worden.

bouwlocaties te vinden. Plannen
zijn er wel aan de oostkant van
de Haven en in het Manpadslaangebied, al gaan concrete plannen
nog wel even duren.

In Heemstede zijn er amper nog

Eric van Westerloo

Nationale Buitenlesdag verplaatst
Regio - De Nationale Buitenlesdag van Jantje Beton en IVN Natuureducatie is verplaatst naar
dinsdag 22 september. Deze
stond oorspronkelijk afgelopen
7 april gepland. Dit komt door de
maatregelen die nodig zijn om
verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan.

ReumaNederland
landelijke
collecteweek tot nader order
uitgesteld.

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

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

KIMT stelt kindertuinen en generatietuinen uit tot na 1 juni.
NVVH-Vrouwennetwerk stopt
alle activiteiten tot medio september.
Expositie 65 jaar Haarlemse
Bloemenmeisjes.
Museum
Haarlem, Groot Heiligland,
Haarlem. Museum tot nader order gesloten. Zie www.
museumhaarlem.nl.

Stadsschouwburg en Phiharmonie Haarlem last alle voorstellingen tot nader order af.
Zie www.theater-haarlem.nl.

Alle vestigingen Bibliotheek
Zuid-Kennemerland gesloten
en activiteiten tot nader orderafgelast. Verhalentafel tot nader order uitgesteld. Zie voor
info www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Alle activiteiten WIJ Heemstede zijn opgeschort of tot nader

Familietentoonstelling Dinomakers in Teylers Museum tot

nader order uitgesteld. Spaarne 16, Haarlem. Museum gesloten. Meer info: www.teylersmuseum.nl.

20 april

Jom Hasjoa Herdenking bij het
Joods monument op de Vrijheidsdreef in Heemstede.

Wat (vooralsnog)
wel doorgaat:
Online Bibliotheek met ebooks en de luisterboeken.
Zie: www.onlinebibliotheek.
nl.

T/m 17 mei

Tentoonstelling Magic Moments in de Formule 1
in Zandvoort vindt buiten plaats. Museum tot nader order dicht. Zandvoorts
Museum, Swaluëstraat 1,
Zandvoort. Zie ook www.
zandvoortsmuseum.nl.

Opinie

Wat nu Europa?

Het continent gaat gebukt onder een pandemie
van uitzonderlijke omvang. Zelden was het zo stil
in Brussel. Waar is voorzitter Ursula von der Leyden, waar is de altijd zo aanwezige Frans Timmermans en waar is Charles Michel? Aan de huidige
situatie hebben zij noch de instelling schuld. Te
pas en te onpas weten zij de 450 miljoen inwoners van de EU te vertellen hoe het moet. Nu is
het angstvallig stil. Of dit de basis is voor het failliet van de Unie zal pas veel later blijken.

De 2800 scholen die zich hebben aangemeld ontvangen vandaag een e-mail met de nieuwe
datum, meldt Jantje Beton. Uiteraard blijft hun aanmelding gewoon staan. Scholen die zich nog
niet hebben ingeschreven kunnen zich aanmelden via www.
buitenlesdag.nl. met sprongen of
een geschiedenisrace?

Wat nu vooral opvalt is dat ieder land afzonderlijk maatregelen neemt of het nu past binnen
de Europese wetgeving of niet, het is ieder voor
zich. Dat laat zien dat er van een echte eenheid
geen sprake is. Je kunt er donder op zeggen dat
zodra het virus een halt is toegeroepen Brussel
met voorstellen komt om in de toekomst pandemieën vanuit Brussel te gaan regelen. Of landen
bereid zijn dat toe te staan is de vraag.
sisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal basis- of speciaal
voortgezet onderwijs en buitenschoolse opvang kunnen meedoen.

Corona-update

Wat gebeurde er de afgelopen week?
‘Minder sterfgevallen en ziekenhuisopnames’
Er worden minder mensen opgenomen op de ic in Nederland en
het aantal meldingen van overleden coronapatiënten neemt af.
Dat meldde het RIVM. Maandag
stierven 101 Nederlanders aan
het virus, tegenover 115 de dag
ervoor. Op zaterdag waren dat er
Het coronavirus maakt nog el- nog 164.
ke dag meer slachtoffers in Ne- Ziekenhuizen kregen 260 nieuderland. Tot 28 april zijn alle ho- we patiënten op de ic. Dat zijn er
reca, sportclubs, scholen en kin- een stuk minder dan vorige week,
deropvangcentra gesloten. Mo- toen er op donderdag 623 en op
gelijk worden deze maatregelen vrijdag 502 nieuwe patiënten
verlengd.
werden binnengebracht. Volgens
Mensen wordt met klem verzocht het RIVM is er sprake van een afthuis te blijven en alleen noodza- vlakking.
kelijke boodschappen te doen.
Tot nu toe telt ons land tweedui- Testcapaciteit 4x hoger
zend doden. Het aantal geregi- Het RIVM heeft het aantal testlabs
streerde besmettingen ligt boven in Nederland uitgebreid, van 15
de 20.000.
naar 41. Zo kunnen meer patiënten en zorgmedewerkers getest
Grapperhaus: ‘Houd dit vast!’
worden op COVID-19. De extra
Tijdens de eerste zonnige dagen tests zijn bedoeld voor zorgmevan 2020 hebben de meeste Ne- dewerkers, maar ook voor huisderlanders zich netjes aan de co- artsen die mensen met verhoogd
ronamaatregelen gehouden. Mi- risico kunnen checken op corona.
nister Grapperhaus (Justitie) is tevreden over het verloop van dit ‘Verwar hooikoorts niet met
weekend.
corona’
In tegenstelling tot twee weken Sinds deze week bloeien de bergeleden, bleven veruit de mees- ken en daardoor komen een
te mensen nu in- en om huis. Wie hoop pollen vrij. Hooikoortspawel naar buiten ging, hield vol- tiënten kunnen hierdoor klachten
doende afstand. In een verklaring krijgen die deels overeenkomen
laat Grapperhaus weten: “We be- met de symptomen die bij het cogrijpen hoe moeilijk dit is, maar ronavirus horen. Door de zachte
hou dit vast. Ook richting het winter is het hooikoortsseizoen
paasweekend.”
vroeg begonnen en lopen bo-

order uitgesteld. Zie ook www.
wijheemstede.nl.

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

Navraag bij de bouwer en make-

Regio - Minder sterfgevallen en
ziekenhuisopnames,
Slachtofferhulp gaat families bijstaan en
bloeiende berken zorgen voor
verwarring: corona houdt Nederland in zijn greep. Wekelijks op
deze plek een update met de belangrijkste ontwikkelingen van
de afgelopen dagen.*

Tot nader order afgelast/
uitgesteld:

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

Het ontwerp voor het gehele gebied ziet er op de impressies heel
mooi uit. Heel veel groen en auto’s zul je weinig zien want die
staan in de garage onder het gebouw. De gekozen steen is van
een lichte kleur zodat het een frisse uitstraling heeft.

De Nationale Buitenlesdag is een
initiatief van Jantje Beton en IVN Foto aangeleverd door Jantje Beton
Natuureducatie om kinderen onder schooltijd meer te laten be- ren kinderen beter en effectiewegen en meer buiten te laten ver. Buiten is er voor kinderen volkomen.
op ruimte om te spelen, te bewegen, te ontdekken en te onderDoor buiten les te krijgen, le- zoeken. Zowel scholen uit het ba-

Coronavirus: onderstaande activiteiten afgelast/uitgesteld

men eerder uit dan gebruikelijk.
De piek van de berkenpollen kan
tot 21 april aanhouden.
Slachtofferhulp gaat families
bijstaan
Mensen waarvan een familielid
op de intensive care ligt, worden
vanaf nu bijgestaan door Slachtofferhulp Nederland.
Normaliter doen artsen en verpleegkundigen dat, maar die zijn
te druk met de zorg voor patiënten. Het gaat om zorg voor naasten en nabestaanden van alle icpatiënten, maar ook voor slachtoffers van het coronavirus.
UWV krijgt 27 duizend aanvragen voor looncompensatie
Het digitale noodloket van UWV
heeft al bijna 27.000 aanvragen
binnen voor looncompensatie.
De zogenaamde NOW-regeling is
sinds maandagochtend beschikbaar en nu al op grote schaal aangevraagd.
Ondernemers die verplicht moeten sluiten of hun omzet verliezen, worden gesteund door UWV.
Voorwaarde is dat het omzetverlies twintig procent hoger moet
zijn dan vorig jaar.
*Vanwege de snelle ontwikkelingen is de nieuwsstroom over het
coronavirus amper bij te houden.
Het kan voorkomen dat de informatie in dit artikel niet altijd de
meest actuele is.
Mardou van Kuilenburg

Ons eigen parlement en dat van de overige landen hebben steeds minder speelruimte. Gemaakte afspraken worden sowieso niet nagekomen. Denk in dat verband aan eerdere begrotingstekorten in Duitsland en Frankrijk waar deze landen zich zonder scrupules niet aan aanhielden. Nu gaan er stemmen op om Europees geld,
waar dat niet voor is bedoeld, te gaan gebruiken
om Italië en Frankrijk te steunen. Juist die landen die hun onvermogen hebben getoond om
hun begroting op orde te krijgen. Macron kan
zijn pensioenstelsel niet hervormen. Noord-Italië
is met voorsprong het rijkste deelgebied in Europe. De pensioenen zijn riant, het zwarte geld
tiert welig maar hervormingen blijven uit. Een
huis contant betalen is geen uitzondering. Bij de
notaris gaat er geen lichtje branden als een koper met een boodschappentas vol geld aankomt
zetten.
Wat doet Europa? Onze minister van Financiën
Wobke Hoekstra deed het enige juiste. Transfer

van EU-geld, dat hiervoor niet voor is bestemd,
de overdracht naar de ernstig getroffen landen
te blokkeren. Een noodfonds prima, geld schenken in deze situatie is humaan, maar alle eerdere afspraken zijn steeds met voeten getreden. De
crisis heeft de Unie geen goed gedaan. De weerstand groeit. Waarom overrulen Europese rechters die van ons? Waarom wil Frankrijk een Europees leger onder hun leiding, waarom wil men
Europese belastingen invoeren, waarom maakt
Brussel uit hoe wij met het klimaat en energie
omgaan en waarom moet er een Europees pensioens- en belastingstelsel komen?
In de strijd om de wereldhandel tussen China en
de VS wist Europa zich geen raad. Evenzo draalt
men met oplossingen voor het vluchtelingenprobleem. Sommige landen varen hun eigen
koers en Brussel heft alleen het vingertje. Geen
daadkracht, zelf is men niet in staat om de peperdure maandelijkse verhuizing van het parlement
van Brussel naar Straatsburg te stoppen. Samenwerking prima, vrij verkeer prima, vrije handel
prima. Toch zal deze crisis een flinke deuk slaan
in de Europese gedachte.
Eric van Westerloo

Corona-informatie in begrijpelijke
taal bij Stichting Lezen en Schrijven
Heemstede/Regio - De overheid,
organisaties en media verspreiden veel informatie over het coronavirus. Er zijn echter 2,5 miljoen volwassenen in Nederland
die moeite hebben met lezen,
schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben zij vaak ook moeite
met het gebruik van een computer of een smartphone.
Voor deze laaggeletterden is de
informatie over het coronavirus
veel en moeilijk. Stichting Lezen
en Schrijven acht het van levensbelang dat iedereen in Nederland
deze informatie begrijpt. Daarom bundelt de stichting begrijpelijke informatie voor laaggeletterden op hun website. Op www.
lezenenschrijven.nl/corona staan
links naar posters, flyers en video-

Foto: Bart Jonker

animaties. Iedereen kan de mate- coronacrisis kunnen blijven leren.
rialen downloaden en gebruiken.
Ook zet de stichting zich ervoor Meer informatie op:
in dat laaggeletterden tijdens de ww.lezenenschrijven.nl.

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 8 april 2020

Heemstede

Winkelen in coronatijd

Ook met
mooi weer geldt:
#blijfthuis

Gemeentehuis
alleen op afspraak
open in ochtend.

De coronamaatregelen vragen veel van ons
allemaal. Van inwoners en ook van winkeliers,
die ervoor moeten zorgen dat er op veilige
afstand van medewerkers en andere
klanten gewinkeld kan worden. Uiteraard
volgt burgemeester Astrid Nienhuis alle
ontwikkelingen in Heemstede nauwgezet.
i ging op be oek bi de Dekamarkt en ag
de maatregelen die zijn getroffen. ‘Zoals
ik in de meeste winkels zie, worden de
coronaregels goed nageleefd; ik ben trots op
onze ondernemers!’
De supermarkten kunnen met Pasen voor
de deur e tra druk worden. Daarom is de
oproep aan inwoners: probeer zoveel mogelijk
gespreid boodschappen te doen. Doe uw
boodschappen alleen en ga op de rustigere
tijden, bijvoorbeeld ’s morgens of juist in de
avond na 19 uur. Om de klanten beter over
de dag te verspreiden mogen supermarkten
op Goede Vrijdag langer open blijven.

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

Burgemeester Astrid Nienhuis in gesprek met
bedrijfsleider Rutger Gies
Check hiervoor de openingstijden van uw
supermarkt.’

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.

Ook met Pasen:

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

De estiviteiten rond oningsdag en nacht
gaan helaas niet door als gevolg van de
coronamaatregelen. Ook de bijeenkomst
voor alle inwoners die ooit koninklijk zijn
onderscheiden vervalt daardoor.

Ondersteuning ondernemers,
zelfstandigen, stichtingen en verenigingen Coronamaatregelen

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

.heemstede.nl/
weg

Ontvangst voor
dragers van een
lintje vervalt

Ook al wordt het prachtig weer met Pasen:
geniet ervan in huis, in de tuin of op je
balkon. Houd rekening met paasdrukte
in de winkels en doe uw boodschappen
zoveel mogelijk op rustige tijden.

Het kabinet heeft een steunpakket voor mkbondernemers, zzp’ers en grootwinkelbedrijven
aangekondigd. Het steunpakket moet ervoor

er
kzaamheden?

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de

zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen
doorbetalen en biedt zelfstandigen een
overbrugging. Ook zijn er mogelijkheden om
te zorgen dat het geld in de bedrijven blijft.
De gemeente Heemstede biedt naast de
rijks- en provinciale regelingen een aantal
aanvullende lokale maatregelen, zoals
uitstel van betaling en lopende betalingen
aan de gemeente. Bent u ondernemer,
wonend in de gemeente Heemstede en
voorziet u problemen als gevolg van de
coronamaatregelen?
Ga naar www.heemstede.nl/corona voor
uitgebreide informatie over de mogelijkheden.

weg Heemsteedse inwoners/vrijwilligers
bieden hulp
Hond uitlaten

Als u zelf niet naar buiten mag of wilt, dan
bieden zich voldoende hondenliefhebbers
aan die graag met uw hond op pad willen. Zelf
hebben ze ook een hond of er één gehad. Uw
hond is dus in vertrouwde handen!

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

Vindt u het ook zo lastig om in de drukke
supermarkt boodschappen te doen? Gelukkig
zijn er veel mensen die naast hun eigen
boodschappen wat voor u willen meenemen.
Bel of mail ons.

Luisterend oor nodig?

Zit u in deze tijd alleen en mist u uw familie,
vrienden en kennissen? Heeft u behoefte
aan een luisterend oor? Vrijwilligers en
medewerkers van J Heemstede kunnen u dit

milieustraat
Meerlanden

Door de landeli ke en regionale coronaregels
laat Meerlanden nog maar 4 voertuigen/
klanten tegelijkertijd toe op de milieustraat.
Dit om de ge ondheid 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 daarom alleen naar de milieustraat met
volle vrachten en/of als dat strikt noodzakelijk
is, De genomen maatregelen kunnen wi igen.
Neem ook uw verantwoordelijkheid voor een
schone buitenruimte door hier geen grofvuil te
plaatsen. Lees actuele informatie op
www.meerlanden.nl/coronavirus

bieden. Op maandag tot en met donderdag
van 10-12 uur en 13-15 uur en op vrijdag
van 10-12 uur belt u naar het speciale
nummer (023) 548 38 18.

Subsidies voor
sportstimulering en
archeologie

Meer weten over het aanbod
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag
van 10.00-13.00 uur
telefoon: (023) 54 83 824
website: heemstede.wehelpen.nl
heemstede@wehelpen.nl
e-mail:

We hopen dat na deze coronacrisis activiteiten
gericht op sportstimulering en archeologie
weer kunnen doorgaan. Ook in 2020 heeft
de gemeente hiervoor een subsidiebudget
beschikbaar.
Wilt u later dit jaar een activiteit organiseren die
het sporten stimuleert van jongeren, ouderen,
mindervaliden of topsporttalenten? Voor
sportactiviteiten is in 2020 een subsidiebudget
beschikbaar van € 15.000 en voor archeologie
maximaal € 1.500.. Mogelijk komt uw initiatief
hiervoor in aanmerking. Kijk voor uitgebreide
informatie en aanvraagformulieren op
www.heemstede.nl/subsidie

Boodschappen doen

Bent u iets verloren in
Heemstede of omgeving?

Actuele landelijke informatie vindt u via:
• website van de Ri ksoverheid
www.rijksoverheid.nl
• website van GGD ennemerland
www.ggdkennemerland.nl
• website van het R
www.rivm.nl
• tele onisch via R
0800 1351
(dagelijks bereikbaar van 8.00 tot
22.00 uur)

‘De lokale winkelier geeft
Omgevingsvergunningen
kleur aan het centrum’

Aanvragen omgevingsvergunningen
luchtbehandelingsinstallatie op het
• Dr. J.R. Thorbeckelaan 123, het plaatsen
laagbouwdak met warmtewisselaar,
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 574757, ontvangen
wabonummer
574889,
ontvangen
maart
2020 van online ketens
e lokale winkelier krijgt het door24de
opmars
24 maart
2020
steeds zwaarder. Zeker nu door de coronamaatregelen winke• Groenendaalkade
2, het plaatsen
van eenblijft.Tegen
bovengenoemde
aanvragen
in dit
lend publiek
vaker thuis
In deze
tijd en in de
tijd dieis komen
hekwerkgaat,
en toegangspoort,
wabonummer
stadium
nog
geen
bezwaar
mogelijk.
is het de moeite waard om de winkelier op de hoek te steu572935, ontvangen 23 maart 2020
nen.
‘Lokaal
winkelen
heeft een bredere
uitwerking door de hele regio.’
• Jan van den Bergstraat 43, het plaatsen van
Verleende omgevingsvergunningen
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
• Bachlaan 10, het plaatsen van een dakkapel
aanbod in andere winkelcentra op de voet.
‘Het winkelcentrum is het kloppend hart van
wabonummer 574613, ontvangen
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
elke
stad
en
elk
dorp.
Stel
je
eens
voor
dat
er
24 maart 2020
565051, verzonden 2 april 2020
juiste mix 26, het plaatsen van een
winkel is om 3,
nieuwe
schoenen
kopen, je
•geen
Provinciënlaan
het plaatsen
vanteeen
•DeBrabantlaan

D

dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 562093, verzonden
30 maart 2020
•terecht,
Brabantlaan
30,keten
het plaatsen
van eenvoor de
of bij een
binnenstappen
dakkapel
op
het
voorgeveldakvlak,
basics.’
wabonummer 562082, verzonden
30 maart 2020
Leven in de brouwerij
• Brabantlaan 36, het plaatsen van een
Hij geeft als voorbeeld: ‘Als 80% van de winkels
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
min of meer hetzelfde aanbiedt, ben je snel
wabonummer 562004, verzonden
klaar. Mensen willen echt een dagje uit zijn
30 maart 2020
maakt
het vaak niet
eens
je kleding,
•en dan
Dr. J.R.
Thorbeckelaan
123,
hetofplaatsen
woonartikelen
of
accessoires
verkoopt.
Menvan een dakkapel op het voorgeveldakvlak,

wabonummer 574889, verzonden
2 april 2020
• Herenweg 78, het kappen van een beuk,
wabonummer 570007, verzonden
30 maart 2020
• Reggelaan 25, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 567759, verzonden
30 maart 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
Sander van den Brink
verzending van het besluit aan de aanvrager in
bezwaar bij het college van Burgemeester en
Bredere stempel
wethouders.
Zie verder ‘Bezwaar maken’.

sen komen zelden voor één winkel naar een
nergens terecht kunt voor vers brood, kapsalons
In tijden waarin iedereen meer en meer online
Zonder een bruisend winkelcentrum wordt een
centrum toe. Wel voor een gevarieerd en uniek
gesloten blijven en een drankje doen op het
bestelt, benadrukt hij het belang van een lokaal
woonplaats een stuk minder aantrekkelijker,
winkelaanbod afgewisseld met gezellige winkelterras niet meer kan.’ Aan het woord is markefysiek aanbod. In combinatie met het aanbod
maar er is in Van den Brinks ogen nog een ander
straten, vriendelijke medewerkers en entertainteer Sander van den Brink, als lid van het lokale
van grote ketens. ‘Daarmee is er voor elke
belangrijk bestaansrecht. ‘Lokaal winkelen heeft
ment. Als klant heb je daar rechtstreeks invloed
centrummanagement van een middelgrote gesmaak en portemonnee een optie en spreekt
een veel bredere uitwerking door de hele regio.
Abonneer u op de e-mailservice, download de app of bekijk de berichten online op overuwbuurt.overheid.nl
op door het centrum - financieel - te steunen.’
meente is hij verantwoordelijk voor de promotie een centrum een brede doelgroep aan. Je kunt
Lokale ondernemers bekostigen de evenemenIn die samenwerking ziet hij een belangrijke
van het winkelcentrum. Daarnaast volgt hij het
voor een unieke outfit bij de lokale ondernemer
ten, sponsoren de plaatselijke sportclubs, laten
rol weggelegd voor de lokale ondernemer. ‘De
hun reclame-uitingen in de buurt verzorgen
gevestigde namen geven wellicht bekendheid
en drukken nog op veel meer manieren hun
aan een winkelcentrum, maar de lokale midstempel op de maatschappij. Kortom, lokaal
denstand geeft kleur en zorgt voor leven in de
winkelen zet de hele woonplaats op de kaart.’
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
Inzien omgevingsvergunningen
Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
brouwerij.’
bent met het besluit.
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
In uw beroepschrift zet u in elk geval:

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw buurt?

Inzien, reageren, bezwaar maken

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.

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).

‘Een afwisselend winkelcentrum trekt aan’

-

uw handtekening.
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Lokale winkeliers
ondernemen actie

in coronatijd

N

u Nederland in de ban is van het coronavirus, neemt de detailhandel ook gepaste maatregelen. Veel gevestigde namen in
de winkelstraten hebben besloten om voorlopig de deuren te
sluiten of openingstijden in te korten. Met name lokale middenstanders houden vooralsnog de deuren open, mét de benodigde maatregelen om klanten en medewerkers te beschermen. Zodat mensen wel de
boodschappen kunnen doen die nodig zijn.

Hoofd boven water
Van plexiglas platen voor de kassa’s, alleen online betalen tot desinfecteren van winkelmandjes
na elk klantenbezoek. En van vloerstickers die
de afstand van 1,5 meter aanduiden tot maatregelenposters met daarop de richtlijnen van het
RIVM. Of zelfs toegangsregelingen: een beperkt
aantal klanten tegelijkertijd binnen of ‘eenrichtingsverkeer’). Lokale winkeliers die - genoodzaakt - zijn de deuren open te houden, hebben
in de afgelopen weken massaal maatregelen
getroffen om te voldoen aan de overheidsrichtlijnen. Om zo de klanten die nog wel komen
winkelen te kunnen blijven helpen, maar vooral
om het hoofd boven water te kunnen houden en

straks het winkelgebied aantrekkelijk te kunnen
houden.

Nieuwe initiatieven
De coronacrisis dwingt ondernemers ook in te
zetten op nieuwe initiatieven. Bijvoorbeeld bezorging. ‘Het zijn lastige tijden, maar zo proberen we
toch wat omzet te draaien’, vertelt een eigenaresse
van een koffiebar’. Er zijn ook voorbeelden van
ondernemers die hun dienstverlening aanpassen.
Zo maakt een kledingmaker mondkapjes in plaats
van kleding. Omdat het nu een moeilijke tijd is
en er weinig klussen zijn voor kleding worden er
mondkapjes gemaakt. Zo helpt iedereen elkaar
een beetje en dat is juist nu heel erg belangrijk.

Familie Vader uit Heemstede
verdient een Pluim
Heemstede - De familie Vader uit
Heemstede verdient een Pluim.
Zij viel in de prijzen door mee te
doen aan de landelijke campagne “Lege batterijen? Lever ze in en
WIN!” van Stibat. Met haar deelname bewijst de familie uit Heemstede zichzelf en het milieu een
uitstekende dienst.

Elke maand is er een trekking uit
de door Stibat opgehaalde zakjes
met batterijen. Kijk voor meer informatie over de actie én de bekendmaking van de prijswinnaars
op www.legebatterijen.nl.

batterijen krijgen een nieuw leven, bijvoorbeeld als kaasschaaf,
zaklamp of fiets. Bovendien komen stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu, niet in de
bodem terecht. Geen lege batterijen in de afvalbak, maar inleveStibat zamelt zo veel mogelijk ren bij de inleverpunten van Stibatterijen in voor recycling. Lege bat.

Buitenplaats Elswout
sluit tijdelijk haar deuren
Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

GEEN KRANT?
0251-674433

Overveen - Vanaf woensdag 8
april is buitenplaats Elswout, aan
de Elswoutslaan 14 in Overveen
tijdelijk gesloten voor publiek.
Ondanks de herhaalde oproep
aan bezoekers om thuis te blijven
in verband met het coronavirus,
zien de boswachters dat hier weinig gehoor aan werd gegeven.
Bovendien negeert een deel van
de bezoekers de gebiedsregels

en de RIVM richtlijnen. Er is schade aan de bijzondere natuur ontstaan en de veilige afstand van
1,5 meter is veelal ver te zoeken.
Dit heeft er helaas toe geleid dat
Staatsbosbeheer en de gemeente Bloemendaal hebben besloten
de deuren van buitenplaats Elswout te sluiten. Deze maatregel
geldt tenminste tot 28 april 2020.

