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Door Bart Jonker

Heemstede - Woensdagavond 7 april, met zonsondergang, begon de Jom Hasjoa-herdenking. Op Jom Hasjoa, de dag van de Sjoa (Hebreeuws voor catastrofe), 
herdenkt de Joodse gemeenschap over de gehele wereld de moord op zes miljoen Europese Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog en de vernietiging van het 
getto van Warschau. In 1943 vond de vernietiging van dit getto plaats, naar aanleiding van een grote opstand tegen de nazi’s, een van de eerste massale opstan-
den tegen de wreedheden van de Duitse bezetter. Jom Hasjoa valt op 27 Nisan in de Hebreeuwse kalender. De Hebreeuwse kalender loopt niet synchroon met 
onze reguliere kalender. Daarom viel de Jom Hasjoa dit jaar op 7 april, die duurde tot zonsondergang 8 april. De Jom Hasjoa-herdenking was vanwege de coro-
namaatregelen een sobere plechtigheid in klein comité. Rabbijn Spiero stond samen met zijn oudste en jongste zoon stil bij deze herdenking, die plaatsvond bij 
het Joods Monument in Groenendaal: het Boek van de Namen. Een boek met opengeslagen bladzijden, met de namen van de Heemsteedse Joodse slachtoffers 
die omkwamen in de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Open bladzijden, opdat ze nooit vergeten en in ere gehouden worden. Rabbijn Spiero sprak 
een gebed uit. Er werd een steentje neergelegd, een Joods gebruik om de slachtoffers te herdenken.

Jom Hasjoa: open bladzijden, opdat we nooit vergeten

Rabbijn Spiero (rechts) vergezeld van zijn oudste en jongste zoon bij de Jom Hasjoa-herdenking. Foto: Bart Jonker.
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op pagina 5
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Deadline Heemsteder 
eerder vanwege 
Koningsdag
Heemstede - In verband met 
Koningsdag op dinsdag 27 april 
wordt de deadline voor het 
aanleveren van advertenties en 
kopij voor de Heemsteder naar 
voren gehaald naar maandag 
26 april, uiterlijk 12 uur (adver-
tenties en kopij graag eerder 
aanleveren).
Houd hiermee rekening. Op 
dinsdag 27 april is het kantoor 
van de Heemsteder gesloten.

Werkzaamheden ProRail

Heemstede - Van woensdag 28 april 
23.45 uur tot en met donderdag 29 
april 6 uur, voert ProRail diverse werk- 
zaamheden aan het spoor in Heem- 
stede. Het betreft las- en slijpwerk-
zaamheden. Deze werkzaamheden 
kunnen geluids- en lichthinder voor 
de omwonenden veroorzaken.
Meer informatie op www.prorail.nl.
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Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Velen is het niet gege-
ven om zo’n lange periode in de 
huwelijkse staat samen te zijn. Met 
een verbeterde levensstijl, voeding 
en huisvesting neemt niet alleen de 
levensverwachting toe, daarmee ook 
het aantal langdurige huwelijken. 
Toch blijft het nog altijd bijzonder 
om zo lang samen lief en leed te 
delen. Op 7 april 1956 gaven Aad en 
Rita elkaar het jawoord in een kerk in 
Stompwijk. Voor de burgerlijke beze-
geling van hun huwelijk moesten ze 
naar Leidschendam. Aad, 93 jaar, 
heeft de oorlogsjaren nog heel be- 
wust meegemaakt.
Het gezin telde maar liefst 14 kin- 
deren en de jongens, tien in getal 
werden geacht boer te worden net 
als hun vader en opa. Het liep voor 
Aad anders. Hij moest drie jaar het 
leger in en werd naar Nederlands-
Indië gestuurd. Een harde leerschool 
maar wel een hele ervaring in de 
binnenlanden van Sumatra.  
 
Eenmaal terug vond hij de liefde van 
zijn leven in Rita (89). Ook Rita stam- 
de uit een groot boerengezin waar 
zij de oudste van negen kinderen 
was. Aad had een mavodiploma op 
zak, maar studeerde verder aan de 
Middelbare Landbouwschool met 
het oog om het boerenbedrijf in te 
gaan. Dat is er niet van gekomen.  
Hij werd gevraagd voor een baan bij 

de Land en Tuinbouw Bond (LTB).  
Na de buitendienst en chef de 
bureau haalde hij zijn makelaars 
diploma voor de agrarische sector. 
Dat bracht hem door het hele land, 
aankopen, verkopen, verplaatsen, 
adviseren van boeren en tuinders. De 
eis van LTB was wel dat de familie in 
Haarlem kwam wonen, dicht bij het 
hoofdkantoor. Na een paar jaar te 
hebben, ingewoond kochten zij een 
huis in het mooie Bosch en Vaart 
kwartier.  
 
Naar Heemstede
Sinds 2 ½ jaar zijn ze neergestreken 
in Heemstede, in een schitterend 
appartement in Nieuw Overbos. Een 

mooie plek om de burgemeester op 
7 april te ontvangen. Zij bezocht,  
geïnteresseerd als altijd, het echtpaar 
op deze bijzondere dag. Hobby’s 
hebben Aad en Rita genoeg. Aad 
fiets, wandelt en leest graag. Hij 
schreef drie boeken o.a. over zijn tijd 
in Indië. Ook Rita is een schrijfster, 
zij maakte een boek over haar erva-
ringen in het leven. Vermaak is er 
volop via de vier kinderen tien klein-
kinderen en 5 achterkleinkinderen 
die regelmatig op bezoek komen. 
Wegens corona is er van een groots 
feest buiten de deur geen spraken. 
Met een beetje geluk kan het binnen- 
kort misschien alsnog uitgebreider 
worden gevierd.

2 inderegio.nl • 14 april 2021NIEUWS

VERSCHIJNT WOENSDAG

HEEMSTEDE, HAARLEMZ.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170

Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl

Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage: 14.300

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant 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-
ming 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

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Het bouwjaar van Kerklaan 
29-31 (bovenwoning is onbe-
kend), maar in 1908 woont 
bondsrijwielhersteller C.L.J. van 
Lent op Kerklaan 29. In 1920 is er 
een grote verbouwing. Op de 
bouwtekening staan een zetterij en drukkerij vermeld. 
Drukkerij G. van Wouw is er dan gevestigd (adresboek 
Haarlem van 1923). In hetzelfde boek op 29 boven 
(later nummer 31 genummerd) woont bankwerker 
D.J. Terink. Van Wouw gebruikt Kerklaan 29-31 als adres 
in diverse advertenties met verschillende benamingen, 
zoals ‘boekhandel Van Wouw’ en ‘Heemsteedsche Han-
delsdrukkerij G. van Wouw, ‘Heemsteedsche Handels-
drukkerij’ (Van Wouw & Co (1926)), ‘Drukkerij G. v. 
Wouw’ (1929). In adresboeken wordt alleen nummer 29 
vermeld. 
In de Raadsnotulen van 26 april 1934 wordt Van Wouw 
aanbevolen als ‘lid commissie van toezicht op het lager 
onderwijs’. 

In het adresboek van Heemstede van 1 januari 1948 is 
het Grafische bedrijf voortgezet door ‘drukkerij Melis’ 
van H. Melisie, hij heeft ook een drukkerij op Zand-
voortselaan 170. In latere adresboeken en advertenties 
(op zoek naar een 1e of 2de zetter-drukker) wordt 
alleen nog Kerklaan 29 als adres gebruikt. Toch wordt 
ook nummer 31 nog vermeld als woonlocatie tot in de 
jaren 60. Bewoners zijn o.a.: boekdrukker W.J. G. Groen 
(adresboeken 1948 t/m 1957), typograaf A. Faber 
(1966), handzetter A.M.J. Hopman (1969). Echter in de 
Raadsnotulen van 1969/1970 staat dat Kerklaan 31 
onbewoonbaar wordt verklaard (zodanig vervallen, te 
steile toegangstrap en ernstige mate van vocht). Begin 
1970 is de etage ontruimd. 

In 1964 is Kerklaan 29 flink uitgebreid. Ook nu worden 
verschillende bedrijfsbenamingen gebruikt, zoals 
‘Boek- en offsetdrukkerij H. Melisie’(1961), ‘Drukkerij 

Melis’ (1969), ‘fa. Melisie’ (1971), ‘Melisie boekdruk- 
offset-fotolitho’ (1975), ‘drukkerij Melisie ’(1993).  
In 2011 werd drukkerij H. van Assema overgenomen 
(Raadhuisstraat, in 2016 verhuisde het bedrijf naar de 
Kerklaan), nadien zijn er nog meer firma’s overge-
nomen onder de naam Van Assema Grafimedia BV, later 
ondergebracht in de Unissant Grafische Groep, thans in 
Hoofddorp. In 2020 stond het pand te huur en inmid-
dels wordt het pand verbouwd voor de nieuwe huurder 
‘Van Stuk’ (interieurontwerp en meubels). 

De nu-foto van Harry Opheikens is van 11 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 opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder).  

Kerklaan toen en nu (0)

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 18 april 10u. Spreker: 
Joost Bijl. Organisatie: Mission 
Aviation Fellowship. 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 18 april 10u. Ds. P. Terp-
stra. De diensten zijn online te 
volgen via YouTube en kerk- 
omroep.
www.kerkpleinheemstede.nl.

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 18 april, 10u. ds. Jolien 
Nak. Vieringen zijn alleen online 
via www.pkntrefpunt.nl, klik op 
Actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 15 april om 9u, 
Eucharistieviering. Voorganger 
Pastor R. Verhaegh. Zondag 18 
april om 10u. Eucharistieviering. 
Voorganger Pater Tristán Pérez.
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 14 april, 10u. viering 
Hart voor ouderen. Saturday 17 
april, 5 P.M., Mass in English, 
Father Tristάn Peréz. Zondag 18 
april, 10u. Eucharistieviering 
Pastor Rob Verhaegh. Zondag 18 
april, 18.45 H. Lof. Doorde-
weekse vieringen: Dinsdag-
morgen 9u. Woensdagmorgen 
10u. Voor elke viering is reser-
veren verplicht: info@olvh.nl.
Of telefonisch 023-5286608.
Maximaal 30 kerkgangers per 
viering toegestaan.
www. parochiesklaverblad.nl.

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 18 april om 10u. Ds. J.W. 
Verwijs. De diensten kunt u 
volgen via de link www.kerkom-
roep.nl/#/kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.
nl.

DOOPSGEZINDE KERK
Postlaan 16 Heemstede
Zondag 18 april, 10.30u. 
Opgeven bij grimme@xs4all.nl.
www.vdgh.nl.

KERKDIENSTENAad Overgaauw en Rita van der 
Krocht al 65 jaar gelukkig samen

Het echtpaar Overgaauw met in het midden burgemeester Astrid Nienhuis.

AGENDA
DINSDAG 20 APRIL

Digi Buurttafel. Online van 11-12 
u. Max 6 personen. Verplicht aan- 
melden per mail naar: info@wij-
heemstede.nl t.a.v. Ellen Swart of 
Daniëlle de Haan van WIJ Heem-
stede of bel naar 023-5483828.

WOENSDAG 21 APRIL
Digitale lezing Surinaamse 
School: van Paramaribo tot 
Amsterdam. Om 19.30u. online 
via Zoom. Kosten: €7,-. Opgeven 
via: www.artetcetera.nl of mail 
naar info@artetcetera.nl. 

ZONDAG 25 APRIL
10.000 stappen wandeling vanaf 
Sportplaza Groenendaal, Sport-
parklaan 16 in Heemstede. Start 
10 u.
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Heemstede – Ondanks de onophou-
delijke regen en de frisse tempera-
tuur is het afgelopen zaterdag 
aangenaam toeven op de parkeer-
plaatsen van een aantal unieke hore-
cagelegenheden die onze regio rijk 
is. Op initiatief van het Santpoortse 
Landgoed Duin & Kruidberg is in 
samenwerking met Landgoed Groe-
nendaal, Villa Westend en Brasserie 
Beeckestijn een smakelijke Foodrally 
georganiseerd. Tijdens de culinaire 
autorit wordt op de parkeerplaats bij 
iedere locatie een heerlijk gerecht 
geserveerd. In de auto.

De Foodrally start op Landgoed 
Groenendaal. Ieder half uur parkeren 
de deelnemers behoedzaam naast 
een tafeltje en worden binnen luttele 
minuten voorzien van het eerste 
gerecht van het rollende viergangen-
menu. Indien gewenst met begelei-
dende wijn of ander drankje voor de 
‘navigator’ en de ‘driver’. Leuk detail: 
via een Spotify code is de door Land-
goed Groenendaal samengestelde 
‘on the road’ playlist te selecteren 
met vrolijke muziek voor onderweg. 

Na de signature ‘steak tartare’ van het 
Groenendaalse team start de gastro-
nomische roadtrip. Via een toeristi-
sche route parkeren de deelnemers 
achtereenvolgens bij Villa Westend 
en Brasserie Beeckestijn. De rally 
eindigt met vrolijke muziek en een 
tropisch dessert op Landgoed Duin & 
Kruidberg.   

Tijdens het evenement wordt 
enthousiast gereageerd, voor velen is 
het weer het eerste ‘uitje’ sinds lange 

tijd en men heeft er echt zin in. Van 
een Fiat Panda tot een gloednieuwe 
Porsche, van een charmante Mini tot 
goed geoutilleerde campers, er rolt 
een enorme diversiteit aan auto’s de 
parkeerterreinen op. 

Eigenaar Hein Uitendaal van Land-
goed Groenendaal wordt er vrolijk 
van. “Dit begint er weer een beetje 
op te lijken, als vanouds onze gasten 
verwennen, dat missen we enorm. 
Ook al is het op ons parkeerterrein, 
een praatje ‘aan tafel’ en een mooi 
gerecht uitserveren op servies in 

plaats van disposables is heel erg 
fijn!”. 
De Foodrally is een groot succes en 
smaakt naar meer: Op dinsdag 27 
april koken Landgoed Groenendaal 
en Landgoed Duin & Kruidberg 
opnieuw voor culinaire rallyliefheb-
bers. De speciale Koningsdag-editie 
start op Landgoed Groenendaal en 

voert door de kleurrijke velden van 
de bollenstreek naar de parkeer-
plaatsen van nog twee unieke 
horecagelegenheden.

De finale vindt wederom plaats op 
Landgoed Duin & Kruidberg. En als u 
wilt kunt u daar gewoon blijven 
slapen. Fijne Koningsdag!

Foodrally: geen rollende keukens maar rollende gasten

Zin in een smakelijke Koningsdag? Vanaf aanstaande vrijdag, 12.00 uur, 
kunt u zich inschrijven via www.food-rally.nl. Op de website vindt u de 
deelnemende locaties en het speciale viergangen Koningsdagmenu.

Start van de Foodrally op Landgoed Groenendaal. Foto: Ed Geels.

Het dessert wordt geserveerd op Landgoed Duin & Kruidberg. Foto: Ed Geels.

Politie houdt man 
aan na achtervolging
Heemstede – Een automobilist is 
afgelopen zaterdagnacht aange-
houden na een achtervolging in 
Heemstede. De politie wilde de man 
laten stoppen, maar hij negeerde het 
stopteken. Op de Heemsteedse Dreef 
verloor de man de macht over het 
voertuig, waardoor de auto niet 
meer verder kon rijden. De man ging 
er te voet vandoor richting de 
Bachlaan. Aldaar kon hij na een korte 
achtervolging te voet worden aan- 
gehouden.
De man bleek te rijden met een 
ongeldig verklaard rijbewijs en onder 
invloed van alcohol. De bestuurder is 
aangehouden en naar het politiebu-
reau in Zandvoort gebracht voor 
nader onderzoek.
Een bekende van de vluchtende 
bestuurder is al eerder op de avond 
met deze auto aangehouden voor 
het rijden onder invloed. De latere 
verdachte zou de auto van de reeds 
aangehouden man naar huis rijden, 
dat uitmondde in de achtervolging.

Beeld: NieuwsFoto.nl / Chris Soellaart

Verontwaardiging 
bij CDA over regels 
windmolens
Regio - Het CDA is verontwaardigd 
dat in de concept omgevingsveror-
dening 2.0 wordt voorgesteld om in 
veel gebieden in Noord-Holland 
provinciale regels over windenergie 
los te laten, zodat er bijvoorbeeld 
geen 600 meter afstandseis meer 
geldt.
Wilma van Andel, Statenlid CDA: “Wij 
krijgen veel berichten van bezorgde 
inwoners over plannen voor wind-
molens dichtbij hun huis. Deze 
mensen en ook gemeenten hebben 
juist behoefte aan regels waar ze 
houvast aan hebben. Deze ingrij-
pende wijziging wordt nu voorge-
legd voor zienswijzen, zonder dat 
hierover discussie is geweest in de 
Staten.Statenleden worden buiten 
spel gezet, want aan het einde van 
het traject een grote wijziging aan-
brengen is ook heel lastig”.
Er heeft weliswaar participatie over 
zoekgebieden plaatsgevonden, maar 
nog geen participatie over concrete 
projecten in de zoekgebieden. 
Het CDA wil dat de concept omge-
vingsverordening 2.0 geagendeerd 
wordt voor de Statenvergadering 
van 17 mei, zodat Provinciale Staten 
gezamenlijk beslissen welke omge-
vingsverordening zij aan inwoners 
wil voorleggen. Het CDA heet 
daarom een motie ingediend”, aldus 
Van Andel.
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Door Mirjam Goossens

Heemstede – Bij Rick Peschar werd 7 
jaar geleden diabetes type 1 gecon-
stateerd. Dat was enorm schrikken 
voor de toen 8-jarige Velsenaar, want 
eigenlijk vond hij zijn gezondheids-
klachten niet ernstig. Maar zijn moe- 
der dacht daar anders over en 
maakte een afspraak bij de huisarts. 
Hij belandde vervolgens razendsnel 
in het ziekenhuis.
Daar werd duidelijk dat zijn dagelijks 
leven vanaf dat moment ingrijpend 
zou veranderen. Van een ogenschijn-
lijk gezond joch veranderde zijn 
perspectief in dat van een chronisch 
patiënt. Een van de vaste routines 
voor een diabetespatiënt is het 
controleren en corrigeren van de 
bloedsuikerspiegel. Verder moet een 
diabeticus de rest van zijn of haar 
leven insuline spuiten en de dage-
lijkse activiteiten aan- passen aan de 
ziekte.  

In het ziekenhuis hadden medewer-
kers van Stichting Opkikker Rick 
inmiddels in het vizier en boden hem 
en het gezin een gezellige dag vol 
activiteiten, om even de zorgen te 
vergeten. De Stichting Opkikker 
organiseert sinds 1995 de bekende 
opkikkerdagen voor de gezinnen 
met een langdurig ziek kind. Rick 
beleefde een superdag bij vakantie-
park De Eemhof waar hij mocht racen 
in een sportwagen en meerijden met 
de brandweer. Center Parcs is al jaren 
een vaste sponsor en ontvangt jaar-
lijks zo’n 2000 gezinnen. 

Het initiatief van Stichting Opkikker 
gaf hem zoveel positieve energie in 
een nare tijd dat hij zich direct aan-
meldde om ambassadeur te worden. 
Geld inzamelen om andere zieke 
kinderen dezelfde leuke dag te be- 
zorgen werd zijn missie, middels het 

verzamelen van afgedankte mobiele 
telefoons en met de jaarlijkse col-
lecte. Maar dat niet alleen, want zijn 
moeder Anja die dagelijks in Heem-
stede werkt, zag dat het Albert Heijn 
filiaal aan de Blekersvaartweg maan-
delijks een statiegeldactie houdt 
voor het goede doel. Rick aarzelde 
geen moment en stapte erop af en 
regelde met de manager dat alle 
opbrengsten van de maand april 
naar Stichting Opkikker gaan.                                                                                                       

De inmiddels 15-jarige leerling van 
het Technisch College Velsen wil 
graag een oproep doen aan het 
winkelend publiek van het AH-filiaal 
Blekersvaartweg om hun statiegeld-
bonnetje te deponeren in de speciale 
goede doelen-bus. Wie helpt Rick 
met zijn streven zoveel mogelijk 
gezinnen met langdurig zieke kin-
deren een fijne dag te bezorgen?
De hele maand april gaat het geld 
van uw lege flessen naar deze actie.  

15-jarige Rick Peschar houdt statie-
geldactie voor Stichting Opkikker

Rick Peschar. Foto: aangeleverd.

Deze puzzel wordt u aange-
boden door Albert Heijn aan 
de Blekersvaartweg 57 in Heem- 
stede. Lekker puzzelen voor 
een heerlijke prijs: een goed-
gevulde AH-tas vol artikelen! 

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 19 april 17 uur naar 
redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van 
uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht 
via de e-mail waarmee de 
gewonnen boodschappentas 
afgehaald kan worden in de 
AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. 
Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Succes!
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. stapelwolk; 7. gebraden ribstukje; 12. vlekken-
water; 13. kweker; 14. opstootje; 15. persoonlijk voornaam-
woord; 17. Keuring van Elektrotechnische Materialen Arnhem
(afk.); 19. rivier in Duitsland; 21. muzieknoot; 22. dameskle-
dingstuk; 24. Nederlandse voetbalclub; 27. mand om gedorst
graan te schudden; 28. Amerikaanse staat; 30. tennisterm; 31.
plaats in Noord-Brabant; 32. stof voor hoeden; 33. onderdeel
van een soort; 35. oxydatie; 37. duivenhok; 38. heilige rivier in
India; 41. visgerei; 42. deel van etmaal; 44. god van de liefde;
46. badplaats in Frankrijk; 47. rap (vlug); 48. onbeschaafd
mens; 49. uitroep van verbazing; 50. autoped; 52. goochel-
kunstje; 54. huisbediende; 56. bestanddeel van melk en kaas;
58. door water omringd land; 61. slangvormige vis; 62. Ger-
maanse god; 64. streling met de tong; 65. jeugdig; 67. gordijn-
stang; 68. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 70. bloem-
bed (tuinvak); 72. Duitse omroep; 73. plaats in Zeeland; 76.
schuine kant van een beitel; 77. archi epicopus (afk.); 78. grauw
(flets); 79. Duits automerk; 81. boksterm (afk.); 82. laagte tus-
sen twee bergen; 83. uitbouw van een huis; 84. namaak; 86.
keeper; 87. literair product (poëzie).

Verticaal  1. medisch specialist; 2. meterton (afk.); 3. plaats aan
het IJsselmeer; 4. aardig; 5. wielerterm; 6. wartaal spreken; 7.
kinderschaar; 8. pas of schrede; 9. roem; 10. laatstleden (afk.);
11. telwoord; 16. armoedige woning; 18. snijwerktuig; 20. titel
(afk.); 21. pasvorm; 23. boterton; 25. Engelse universiteitsstad;
26. windrichting; 27. onbesuisd; 29. boterhamstrooisel; 32.
muziekfilmpje; 34. Sociaal Economische Raad (afk.); 36. gevoel
van bewondering (respect); 37. zenuwtrek; 39. tijdelijke adem-
stilstand; 40. armoedig (karig); 42. welriekende gomhars; 43.
gebergte in Europa; 45. vruchtennat; 46. vochtig; 51. ogenblik;
53. nachtroofvogel; 54. hoge leeftijd (oud); 55. deel van gebit;
56. dierlijk voedsel; 57. militair voertuig; 59. plaats in Duitsland;
60. regenafvoer; 62. onrustig draaien in bed; 63. verzorging van
patiënten na behandeling; 66. Zweedse muntsoort; 67. meisjes-
naam; 69. klap (tik); 71. gymnastiektoestel; 73. riviervis; 74.
schrijfvloeistof; 75. zwemvogel; 78. tuimeling; 80. soort dakbe-
dekking; 82. lidwoord; 85. personal computer (afk.).
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Heemstede - Kunsthistorica Maya 
Mutlu nodigt u graag uit om de 
tentoonstelling Surinaamse School: 
van Paramaribo tot Amsterdam in 
het Stedelijk Museum Amsterdam via 
een Zoom lezing te bekijken op 
woensdag 21 april om 19.30 uur.

Er hebben 6 curatoren aan de 
tentoonstelling gewerkt vanwege de 
complexiteit en diversiteit van de 
stijlen. Zij hebben getracht de Suri-
naamse kunst op een sokkel stuk te 
plaatsen omdat het tot nu toe werd 
ondergewaardeerd in musea.

Surinaamse school valt niet onder 
één stijl te vatten, wel zijn er terugke-
rende thema’s die de makers met 

elkaar verbinden: o.a. activisme, 
dekolonisatie van het Christendom, 
Winti. Het is een kleurrijke tentoon-
stelling met diepgaande onder-
werpen en soms zeer sensitieve 
beeldtaal. Laat u zich inspireren door 
de rijkdom en levendigheid van de 
werken!

De lezing wordt aangeboden via 
Artetcetera. Kosten: €7,-. Opgeven 
kan via www.artetcetera.nl of mail 
naar info@artetcetera.nl. 

U kunt de lezing dus thuis bijwonen. 
Als u thuis wilt kijken ontvangt u 
enkele dagen van tevoren een link. 
De lezing is op de computer, laptop 
en zelfs mobiel goed te volgen.

Digitale lezing Surinaamse School: 
van Paramaribo tot Amsterdam

Foto: aangeleverd.
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INGEZONDEN COLUMN GGD

In mijn columns heb ik het vaker 
over solidariteit gehad. In tijden van 
crisis is het essentieel om verder te 
kijken dan het eigen belang.
Gelukkig zagen we dat het afge-
lopen jaar ook terug in onze regio. 
Een tal van mooie initiatieven is 
opgezet om elkaar te helpen en 
ondertussen lieten wij ons bij 
klachten testen om er zeker van te 
zijn geen naasten te besmetten. 
Ook landelijk kreeg solidariteit een 
gezicht door middel van een 
applaus voor medewerkers in de 
zorg.  

U kunt zich vast nog wel herinneren 
dat er op 17 maart 2020 massaal 
geapplaudisseerd werd voor onze helden in de zorg. Een applaus om hen 
een hart onder de riem te steken en aan te tonen dat het land achter hen 
stond. Nu, ruim een jaar verder, lijkt dit applaus verstomd door een roep 
om meer versoepelingen. Om discussies over het vaccinatiebeleid of het 
tempo waarin Nederlanders gevaccineerd worden.  

Dat vindt zijn doorslag op de werkvloer, waar zorgprofessionals zich nog 
steeds zeven dagen per week dag en nacht inzetten en geconfronteerd 
worden met de effecten van COVID-19. Of in onze vaccinatielocaties, waar 
personeel staat te popelen om veel meer mensen te vaccineren, maar dit 
niet kan vanwege een gebrek aan vaccins. Zij begrijpen niet waarom er in 
de media over hen gesproken wordt. Ze zijn er ten slotte klaar voor en 
kunnen veel meer aan dan zij nu doen. 

Ik roep u dan ook op om juist in deze fase van de crisis solidair te zijn met 
elkaar. Het ministerie van VWS neemt in Nederland de besluiten over de 
aanpak van deze crisis. Als GGD Kennemerland voeren we een aantal 
belangrijke taken, zoals testen, bron- en contactonderzoek en vaccineren, 
met trots uit. Dat blijven wij ook doen. De besluiten van de rijksoverheid 
zullen nooit altijd ieders individuele belang dienen. Maar dienen uitein-
delijk wel ons gemeenschappelijk belang: uit deze crisis komen. Laten wij 
als regio het goede voortouw nemen in deze laatste fase. We moeten het 
samen doen.  

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Solidariteit   

Bert van de Velden. Foto: aange-

leverd door GGD Kennemerland.

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Het blijft aanmodderen 
met het vaccineren. Wel of geen 
AstraZeneca vaccin meer geven of 
juist wel en aan welke groepen dan? 
Ook binnen Europa is het een wirwar 
aan regelingen. Zo krijgen inwoners 
van Duitsland alleen vanaf  60+ dit 
vaccin. In België is dat 55+ en Neder-
land houdt vast aan 65+. Berichten in 
de media gaven de burger hoop dat 
er op korte termijn een versoepeling 
van de maatregelen mogelijk zou 
zijn. Minister Hugo de Jonge liet in 
het programma Beau weten dat dit 
allerminst zeker was. Dat werd op 
maandag helemaal duidelijk, geen 
versoepeling voorlopig. De zieken-

huizen liggen vol en ook op de IC- 
afdelingen is het net zo druk als in 
eerdere golven.  
 
Toch is het aantal nieuwe besmet-
tingen periode (tot 6/4) gedaald tot 
48.186 daarvan werden er 1.588 
opgenomen met 376 nieuwe pati-
enten op de IC-afdelingen en 142 
sterfgevallen.
Voor Heemstede zijn de cijfers gun-
stiger dan een week geleden. Er wer- 
den 63 positief getest waar dat er in 
week 13 nog 81 waren, er zijn geen 
inwoners opgenomen in het zieken-
huis. Ondanks alle problemen met de 
vaccins loopt het aantal mensen dat 
één of twee injecties hebben gehad 
flink op. In week 15 verwacht men 

een half miljoen injecties te kunnen 
zetten. Er zijn nu al 3,1 miljoen prik-
ken gezet, waarvan bijna een miljoen 
voor de tweede keer.
Men neemt aan dat deze 3 miljoen 
inwoners geen gevaar meer zijn bij 
het verspreiden van het virus. Tel 
daarbij op de ongeveer 3 miljoen 
mensen die corona al hebben gehad 
en ook zij het virus niet meer over-
dragen (zover bekend) en zijn er dus 
al 6 miljoen inwoners die beschermd 
zijn.
Dat moet snel terug te zien zijn in de 
landelijke cijfers. Het R getal is al 
gezakt tot onder de kritische waarde 
van 1 en staat nu op 0,96. Er gloort 
dus enig licht aan het einde van de 
tunnel.    

Corona in Heemstede week 14

Heemstede/Regio - GGD Kennemer-
land heeft in totaal inmiddels 60.908 
vaccinaties gezet. Daarvan zijn 9.245 
vaccinaties afgelopen week gezet. 
Met de opening van de nieuwe loca-
ties in de regio is GGD Kennemerland 
voorbereid op de beschikbaarheid 
van veel meer vaccins en beschikken 
we over de infrastructuur om deze 
vaccinaties direct te kunnen zetten.
 
Wekelijkse cijfers
In de afgelopen week (1 t/m 7 april) 
waren er 1466 nieuwe besmettingen 
(267 per 100.000 inwoners). Dat zijn 
er 228 minder dan vorige week; een 
afname van 13,5%.
 
Deze week (1 t/m 7 april) zijn er 
15.371 COVID-19 testen afgenomen 
door GGD Kennemerland. Dit zijn er 
3.533 minder dan vorige week.
 
De afname in het aantal tests valt 
deels te verklaren door de noodge-
dwongen tijdelijke sluiting van de 
teststraat in Beverwijk. In verband 
met de wind was deze locatie uit 
veiligheidsoverwegingen van 
maandag 5 tot en met woensdag 7 
april gesloten. Inmiddels is de locatie 
weer geopend. Inwoners uit de regio 

Kennemerland kunnen zich laten 
testen in Haarlem en Beverwijk en bij 
P4 Lang Parkeren Schiphol. Een 
mobiele testbus staat ten slotte in 
wisselende gemeenten. 
 
Opening vaccinatielocaties in 
IJmuiden en Uitgeest
Komende week openen twee nieuwe 
vaccinatielocaties in Kennemerland. 
De locatie in IJmuiden opende op 
maandag 12 april. De locatie in Uit-
geest een dag later. Op beide plek-
ken wordt door GGD Kennemerland 
zeven dagen per week geprikt.
 
GGD Kennemerland kent dan zes 
vaccinatielocaties. Inwoners met een 
uitnodiging kunnen terecht in Bad-
hoeverdorp (P4 Lang Parkeren Schip-
hol), Haarlem (Kennemer Sportcen-
ter) en Beverwijk (P0 Bazaar), Zand-
voort (braakliggend terrein naast 
Tolweg 10), Uitgeest (sportcentrum 
De Zien) en IJmuiden (voormalig 
tenniscentrum aan de Dokweg). 
 
Vaccinatie AstraZeneca zorg-
medewerkers geboren tussen
1956 en 1960 hervat
Het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) heeft donder-

dag 8 april besloten voorlopig te 
stoppen met het gebruik van het 
vaccin AstraZeneca voor mensen die 
jonger zijn dan 60 jaar. Dit na advies 
van de Gezondheidsraad. De afspra-
ken die nog openstonden voor deze 
groep zijn afgezegd.
 
De GGD’en gebruiken het vaccin 
AstraZeneca tot nog toe voor het 
vaccineren van zorgmedewerkers. 
Met het besluit dat nu genomen is 
gaat GGD Kennemerland op korte 
termijn het vaccineren van de zorg-
medewerkers van 60 jaar en ouder 
(geboren tussen 1956 en 1960) her-
vatten. Om deze hervatting efficiënt 
en met een minimaal vaccinverlies te 
laten verlopen is het noodzakelijk dat 
ook alle nog bestaande afspraken 
worden afgezegd in deze leeftijds-
categorie. Dit gebeurt per sms en 
telefonisch.
 
Vervolgens worden alle zorgmede-
werkers geboren tussen 1956 en 
1960 gevraagd een nieuwe afspraak 
te maken, waarbij gekeken wordt 
naar een zo’n efficiënt mogelijke 
indeling op locatie.
 
Bron: GGD Kennemerland

Wekelijkse corona-update GGD

GGD opent vaccinatielocatie IJmuiden
IJmuiden- Op maandag 12 april is de 
nieuwe vaccinatielocatie van GGD 
Kennemerland in het voormalig 
tenniscentrum in IJmuiden geopend. 
Frank Dales, burgemeester van 
Velsen, kreeg voor de opening een 
rondleiding door de locatie en over-
handigde hier een bos bloemen aan 
de eerste gevaccineerde inwoner.

In IJmuiden wordt zeven dagen per 
week gevaccineerd. De locatie aan 
Dokweg 43 is op maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag, zaterdag en zon- 
dag van 09.00 tot 16.30 uur geopend 
en op woensdag van 12.30 tot 20.00 
uur. Over de nieuwe locatie in 
IJmuiden merkt burgemeester Frank 
Dales op: “Ik heb mij er sterk voor 
ingezet dat we een vaccinatielocatie 
in onze gemeente zouden krijgen, en 
ik ben blij dat dit op deze plek gelukt 
is. Vanaf nu kunnen Velsenaren in 
Velsen terecht voor hun vaccinatie en 
dat is een goede zaak.” 
Het bedrijf Cornelis Vrolijk is eigenaar 
van het voormalig tenniscentrum. 
Tijdens de opening nam vastgoed-
manager Remco Bakker van het be- 

drijf de allereerste ‘rots in de bran-
ding’ speld in ontvangst. De speld is 
een blijk van waardering voor Velse-
naren die zich in coronatijd verdien-
stelijk maken voor een ander.
 
GGD Kennemerland kent vanaf 
morgen zes vaccinatielocaties. Inwo-
ners met een uitnodiging kunnen 
behalve in IJmuiden ook terecht in 
Badhoevedorp (P4 Lang Parkeren 

Schiphol), Haarlem (Kennemer Sport-
center) en Beverwijk (P0 Bazaar) en 
Zandvoort. Op dinsdag 13 april komt 
hier in Uitgeest met Sporthal De Zien 
een zesde locatie bij.

GGD Kennemerland is hiermee voor-
bereid op de beschikbaarheid van 
meer vaccins en heeft nu de infra-
structuur beschikbaar om direct deze 
vaccinaties te kunnen zetten.

FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Lentebloemen komen en gaan, als sneeuw voor de zon. Het 
Van Gogh-boompje naam heeft zijn naam te danken aan de fijne roze 
bloesems, hoewel Van Gogh zelf witte bloesems schilderde.
De vorm van het boompje is door de storm gehalveerd. Marenka was 
eens lang geleden op de Algemene Begraafplaats op de Herfstlaan waar 
ze het fenomeen fotografeerde. Twee vriendinnen zagen het en zeiden: 
“Prachtig hé?” “Ja”, antwoorde Marenka, “Het is het Van Gogh boompje.”  
Sindsdien hoort ze in de wandelgangen dat het de naam Van Gogh 
boompje heeft aangenomen. Soms hoort ze weleens de naam, als bezoe-
kers erlangs lopen.
Ook de magnolia is een prachtige boom, een majestueus decor zo samen.

Lente in Heemstede
Foto: Bigstock.



Door Bart Jonker 

Heemstede – Wethouder Sjaak 
Struijf heeft in zijn portefeuille het 
sociaal domein, sport en cultuur, 
onderwijs, duurzaamheid, bestuur-
lijke vernieuwing en participatie. 
Onder het genot van een Italiaanse 
koffie, een informeel en persoonlijk 
gesprek. 

In Rotterdam moest ik iemand 
verzoeken uit mijn portiek weg te 
gaan om naar buiten te kunnen
Sjaak Struijf: “Ik ben geboren in Aker-
sloot, daar wonen mijn ouders nog 
steeds. Ik kom uit een arbeidersgezin, 
mijn vader was fietsenmaker bij de 
Hoogovens en mijn moeder deed 
het huishouden. In mijn studietijd 
woonde ik in Rotterdam waar ik 
economie en bedrijfskunde studeer-
de aan de Erasmus Universiteit. Ik 
heb zelf gespaard om mijn studie te 
bekostigen, omdat ik pertinent wilde 
studeren. Ik woonde in Rotterdam op 
de Mathenesserlaan. Daar stonden 
prachtige huizen, maar het was 
destijds best een verloederde buurt, 
met drugsdealers, tippelzones en 
inbraken. Mijn auto deed ik daar niet 
eens op slot, want dat had gewoon 
geen zin. Ik moest ’s morgens als ik 
de deur uitging, iemand verzoeken 
uit mijn portiek weg te gaan om naar 
te buiten te kunnen.

Ik was aanvankelijk geen politicus, 
maar zat wel in de werkgroepen, die 
zich inzetten voor internationale soli-
dariteit en ontwikkelingssamenwer-
king. In diezelfde tijd zat ook Eveline 
Herfkens in dat groepje, die later 
Minister van Ontwikkelingssamen-
werking werd. Ook Jan Pronk zat 
voor mijn tijd in deze werkgroep. 
Daar is mijn politieke activiteit bij 
PvdA begonnen, zo’n beetje in 
1987/88. Met vrienden ging ik een 
keer op de wintersport. Op het laatst 
kwam daar nog iemand uit Heem-
stede bij en dat is mijn vrouw gewor-
den. Zij wilde niet weg uit Heem-

stede en ik wilde absoluut weg uit 
die achterbuurt in Rotterdam. 
Zodoende ben ik in Heemstede 
komen wonen zo rond 1997/98. Ik 
ben vervolgens bij de PvdA in Heem-
stede in de lokale Heemsteedse poli-
tiek terechtgekomen. Aanvankelijk 
als bestuurslid, later als raadslid en 
uiteindelijk als wethouder. Het voor-
deel was dat ik al veel inhoudelijke 
dossierkennis had. Nu ben ik voor 
een tweede termijn wethouder.” 

Ik wil iets kunnen betekenen voor 
onze inwoners
Als persoon en wethouder kun en wil 
je echt iets betekenen voor mensen. 
Dat kan als raadslid ook, maar een 
wethouder geeft het vorm en bereidt 
de uiteindelijke keuze voor en stelt 
prioriteiten. Ik wil graag iets kunnen 
betekenen voor mensen die in de 
knel zitten, die niet mee kunnen 
komen op school, voor mensen die 
graag willen sporten en er geen geld 
voor hebben. Mensen waar het nu 
even niet goed loopt. Dat vind ik 
gewoon een prettige en zinvolle 
invulling van mijn werk. Zo is het 
handig om binnen mijn portefeuille 
jeugd en onderwijs, alsmede sport 
en cultuur te hebben. Het één is met 
het ander onlosmakelijk verbonden 
en kent dezelfde dynamiek.  

Bezoeken houden je als wethouder 
scherp
“We komen niet meer buiten, je komt 
elkaar niet meer tegen in deze coro-
natijd. Als lokaal bestuurder ben je 
hard bezig ‘achter het beeldscherm’ 
met ingewikkelde vraagstukken als 
de sociale werkvoorziening, over de 
jeugdzorg, eenzaamheid, welzijn, 
mantelzorg, bijstandsuitkeringen, 
schuldhulpverlening, het lokaal 
sportakkoord en de culturele infra-
structuur. Daarnaast ook nog de tran-
sitievisie warmte. Het vak is vooral zo 
interessant als je aan de sociale en 
persoonlijke kant denkt, zoals een 
bezoek aan een sportvereniging, het 
bijwonen van een tentoonstelling of 

optreden van bijvoorbeeld de Har-
monie of het Nieuwjaarsconcert. 
Hetzelfde geldt voor de mantelzorg 
dag, het vrijwilligersfeest en de her-
denking op 4 mei. Dat geeft balans 
aan je werk en het houdt je als wet-
houder scherp.
Door corona zit dit er jammer ge-
noeg nu even niet meer in. Dat leuke, 
die sjeu is er nu even niet. Als je 
ergens op bezoek bent, dan hoor je 
nog weleens wat van inwoners of 
bestuurders van sportverenigingen, 
juist omdat je dan direct persoonlijk 
benaderbaar bent. Vaak hoor je dan 
nuttige aandachtspunten die je bij-
voorbeeld meeneemt in beleidsvoor-
stellen of bijvoorbeeld het lokaal 
sportakkoord. Dat werkt veel meer 
drempelverlagend dan het sturen 
van een uitnodiging voor een vir-
tuele bijeenkomst. Als mensen in 
deze coronaperiode een e-mail 
sturen, is het vaak al ernstig. En dat 
vind ik oprecht jammer. Als ik name-
lijk sommige zaken eerder had ge- 
weten, dan hadden we misschien 
eerder kunnen helpen. Dat is echt 
een nadeel van deze coronatijd vind 
ik. Maar je moet je nu eenmaal aan 
de coronamaatregelen houden. Ik 
ben van nature gezagsgetrouw, dus 
ik houd me daar strikt aan. Ik ben 
daarom ook wat terughoudend en 
voorzichtig met contacten. Ik vind 
dat ik deze verantwoordelijkheid 
moet nemen, ook naar mijn mede-
inwoners toe.” 

Altijd al opgekomen voor mensen 
die minder geluk hebben gehad
“Zelf tennis ik regelmatig en golf ik 
nu en dan. Vroeger heb ik ook ge- 
voetbald in Akersloot en in Rotter- 
dam. Ik speelde in de verdediging 
van het team. Door mijn achtergrond 
zit het verdedigen er eigenlijk van 
jongs af aan al ingebakken, met het 
opkomen voor mensen die moeilijker 
meekomen in onze samenleving en 
minder geluk hebben gehad. Dat 
vind ik nog steeds het mooiste om te 
doen”, aldus Sjaak Struijf. 
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en koffiemomentje met  
wethouder Sjaak Struijf 

Koffiemomentje met Sjaak Struijf (links) en redacteur Bart Jonker (rechts).

OPENHEID IN LOCKDOWNTIJD
Heemstede - In deze rubriek laat de Heemsteder ondernemers, 
(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?

Heemstede - Deze twee vrolijke meiden, Zoë en Chelsea, maken er, ondanks 
de afgelopen druilerige zaterdagmiddag, toch een gezellig weekend van. 
Onder de luifel van de voormalige ABN-Amro bank, zitten zij, keurig op 1,5 
meter afstand, hun zelfgemaakte armbandjes te verkopen. Zo zie je maar, ook 
de jeugd is creatief in oplossingen nu zij vanwege de lockdown weinig week-
endactiviteiten hebben.

och een gezellig weekend

Heemstede - Een probleem met uw 
smartphone of tablet? Een laptop die 
hapert? Stel uw vraag tijdens het 
online vragenuurtje van SeniorWeb 
Haarlem met ZOOM. Dat kan elke 
woensdagochtend om 10 uur. Seni-
orWeb begint met een korte presen-
tatie over een boeiend onderwerp en 
daarna kunt u uw vragen stellen. 

Woensdag 14 april Google foto’s 
(makkelijk uw foto’s terugvinden, 
verbeteren of zelfs muziek 
toevoegen). Woensdag 21 april Inter-
netbrowser Chrome (het meest 
gebruikte internetprogramma).

Woensdag 28 april Slim huis, slimme 
apparaten (ze nemen u werk uit 
handen). Meedoen is gratis, wel 
vooraf aanmelden, via telefonisch of 
met WhatsApp op 06-22092895, of 
via het formulier op:
www.seniorwebhaarlem.nl.

Als u zich hebt aangemeld, ontvangt 
u een dag van tevoren de deelname-
link per e-mail. Het enige dat u hoeft 
te doen, is hierop klikken.

Niet bekend met Zoom? Geef dit aan 
en wij helpen u met een gratis 
privéles.

Senior eb blijft online hel en

SeniorWeb biedt onlinehulp. Foto: aangeleverd door SeniorWeb).
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WEETJES UIT DE GEMEENTERAAD

Door Eric van Westerloo 
 
Metropool Regio Amsterdam (MRA)
Er is door de MRA gevraagd de fi nanciële verant-
woording goed te keuren en een zienswijze in te 
dienen. Voor Heemstede rest een nadelig saldo 
van 1.000 euro. Er zijn nog steeds vragen over de democratische gang 
van zaken. Het aantrekken van extra personeel à 1 miljoen ligt zwaar op 
de maag. Het is ook onduidelijk of alle 57 taken die de MRA aan zichzelf 
heeft toegedeeld wel echt voor de MRA zijn. Wij hebben al een samen-
werking in Zuid-Kennemerland en is dat niet voldoende? De wens van 
Amsterdam dit door te zetten komt tot uiting via burgemeester Halsema 
die de Heemsteedse raadsleden komt toespreken. Het wordt sowieso een 
moeilijk proces om alle 32 deelnemende gemeenten op één lijn te krij-
gen. De zienswijze is gegeven en de fi nanciën goedgekeurd. 

Kwijtschelding precario en uitstallingen kosten
Tot 1 juli 2021 vervallen de precariorechten voor terrassen en uitstallin-
gen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de lastige fi nanciële positie 
waarin ondernemers momenteel verkeren. De gederfde inkomsten 
komen ten laste van de bestemmingsreserve corona crisis.  Na 1 juli wordt 
de situatie opnieuw beoordeeld.

Buitenzwembad
De eventuele heropening van het buitenzwembad is in behandeling. Het 
komt aan de orde bij een nieuwe aanbestedingsronde voor het sportpark 
Groenendaal. Er volgt later een discussie als de kosten bekend zijn.

Besteding Eneco-gelden
Lang is gesproken over de fi nanciële positie van Heemstede. Aanleiding 
is de grote som geld dat Heemstede in kas heeft na de verkoop van de 
Eneco aandelen. Wat wil de gemeenteraad met het geld doen? Er zijn vele 
opties zoals het geld aanwenden voor het huisvestingsplan scholen, af-
lossing van leningen, geld gebruiken voor coronazaken of het onderne-
mersfonds. Ook de energietransitie is actueel. De wens om de invoering 
van 30 km zones te versneller kan met extra geld mogelijk worden. Heem-
stede heeft al een goed gevulde pot van 17 miljoen aan bestemmingsre-
serves. Ook het weerstandsvermogen is optimaal. Het is dus een luxepro-
bleem. Het college is van plan voorstellen op te nemen in de kadernota.

Skatebaan
Er werd ingesproken op het renoveren/opwaarderen van de skatebaan 
op het sportpark. De vraag is kan de skatebaan worden opgeknapt. De 
commissieleden staan er niet negatief tegenover maar hebben graag 
inzicht in de kosten. De wethouder gaat in gesprek met de insprekers en 
komt met voorstellen naar de raad. 

Toilet bij de haven
Er komt een toiletvoorziening langs de kade van de haven. Het besluit 
wordt 6 weken ter inzage gelegd en daar op kunnen burgers hun even-
tuele bezwaren indienen.

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - VVD-raadslid Rozema-
rijn Timmer verlaat de gemeenteraad 
om directeur te worden van de Kat-
wijkse muziekschool. Heemstede 
verliest daarmee een aimabel raads-
lid. Zij was tevens voorzitter van de 
commissie Samenleving dat haar 
prima is afgegaan. Het zijn van ge- 
meenteraadslid is maar een bijbaan, 
dus moeten raadsleden een baan of 
pensioen hebben om in hun levens-
onderhoud te kunnen voorzien.
Timmer was al werkzaam in de kunst, 
muziek en cultuursector. De muziek-
school zal daar goed bij aansluiten. 

Omdat zij in ook in Katwijk gaat 
wonen, kan zij geen raadslid meer 
zijn in Heemstede, daarvoor moet je 
wettelijk namelijk inwoner zijn.
In de fractie wordt zij opgevolgd 
door John Wulfers (60). Wulfers zat in 
de voorgaande raadsperiode ook al 
voor de VVD in de gemeenteraad, 
maar werd na de verkiezingen van 
2018 niet gekozen. Hij maakte in de 
vorige raadsperiode indruk door zijn 
vriendelijke houding tijdens de ver-
gaderingen en zijn korte en bondige 
betogen. In de commissies is al af- 
scheid genomen van Rozemarijn 
Timmer en wordt Wulfers spoedig 
beëdigd. 

Wisseling van de wacht binnen 
de VVD-fractie van Heemstede

Rozemarijn Timmer. John Wulfers. Foto’s aangeleverd.   

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Eerder maakte de 
Heemsteder melding van de ge- 
slaagde verkoop van het oude en 
deels leegstaande voormalige 
ziekenhuis in Heemstede. Een goede 
reden om eens nader kennis te 
maken met de nieuwe eigenaar de 
stichting Ons Tweede Thuis.
Op bezoek bij bestuurder Roel de 
Bruijn gaat er een wereld voor je 
open. De organisatie biedt onder-
steuning aan mensen met een ver- 
standelijke of lichamelijke beperking, 
autisme en niet aangeboren hersen-
letsel. Met ruim 80 locaties in de 
regio, 2500 cliënten en 2600 mede-
werkers een voorname speler binnen 
deze belangrijke zorgtak. 
 
Meedoen in de samenleving
De meeste locaties liggen in woon-
wijken. Vanuit de gedachte dat 
iedereen ongeacht zijn of haar be- 
perking kan meedoen en meetellen 
op de eigen manier in de samenle-
ving. Een zo goed mogelijk leven 
voor kinderen en volwassenen met 

een beperking is het doel van Ons 
Tweede Thuis. De ondersteuning van 
Ons Tweede Thuis is heel divers en 
kan per persoon verschillen. Zij 
hebben een samenhangend aanbod 
van wonen, dagbesteding, werken 
en leren ontwikkeld. 

Grote waarde aan contact met 
omgeving
Met de aankoop van het oude 
ziekenhuis voegt Ons Tweede Thuis 
weer een nieuwe loot aan de stich-
ting toe. De Bruijn is uiteraard ge- 
vraagd naar de bouwplannen. De 
omgeving had via inspraakrondes in 
het gemeentehuis nogal wat zorgen 
geuit. Insprekers hadden een hoop 
noten op hun zang. Van het weren 
van bepaalde groepen tot het voor-
komen van inkijk in hun huizen en 
parkeerdruk.

De Bruijn hecht grote waarde aan de 
dialoog met alle belanghebbenden 
waaronder de omwonenden. Ons 
Tweede Thuis is er de organisatie niet 
naar om zich niet aan de omgeving 
aan te passen. 

De stichting gebruikt de zomerpe-
riode of iets langer om de plannen 
voor het voormalige ziekenhuis 
concreet te maken. Eerst de wensen 
en behoeften: welke huisvesting 
voor welke doelgroep, komen er 
kamers of ruimtes voor gezamenlijk 
gebruik? Welke voorzieningen zijn er 
nodig zoals een keuken, speelzaal, 
werkplaats en dergelijke? Het hui-
dige gebouw met veel kleine behan-
delkamers, kleine balies en kantoor-
tjes leent zich uiteraard niet voor het 
doel dat Ons Tweede Thuis voor 
ogen heeft. Men is bekend met de 
randvoorwaarden van het bestem-
mingsplan. Met de huidige huurders 
gaat zij ook in gesprek over de toe-
komstplannen. Er is nog veel dat pas 
de komende maanden concreet gaat 
worden. De Bruijn maakt een heel 
voorzichtige planning en verwacht in 
2023 het gebouw in gebruik te 
kunnen nemen. 

Kortom: geen zorgen voor de buurt 
en voor Heemstede een mooie aan-
vulling op het zorgaanbod, waarin 
Heemstede een lange traditie kent.

Nieuwe eigenaar Spaarne Gasthuis Heemstede 
geeft een mooie zorginvulling aan de locatie

Het Spaarne Gasthuis Heemstede. Foto: Eric van Westerloo.

Regio - De verkoop van nieuwe snor-
fi etsen is vorige maand ruimschoots 
verdubbeld ten opzichte van maart 
2020. Uit de cijfers van RAI Vereni-
ging, BOVAG en RDC blijkt dat er 
5.925 exemplaren werden geregis-
treerd, tegen 2.596 een jaar eerder. 
Daarmee werd het hoogste niveau 
ooit bereikt voor de maand maart. 
Maar liefst 1 op de 3 nieuwe snor-
fi etsen afgelopen maand was elek-
trisch aangedreven.

Vorig jaar in maart bedroeg het 
aandeel elektrisch in de snorfi etsver-
koop 17,5 procent en dat was toen 
goed voor 455 stuks. Afgelopen 
maand betrof het 1.909 elektrische 
snorfi etsen en daarmee ruim 32 
procent van het totaal. In het 
Klimaatakkoord is afgesproken dat er 
vanaf 2025 in Nederland alleen nog 
maar nieuwe snorfi etsen met elektri-
sche aandrijving worden verkocht en 
de branche ligt daarvoor met het 

oog op deze cijfers prima op schema. 
In coronatijd is de snorfi ets boven-
dien voor veel mensen een alterna-
tief gebleken voor het OV, waardoor 
er meer vraag is naar individuele 
vormen van vervoer. Voor dagelijks 
gebruik en voor middellange 
afstanden is het voor velen een 
ideaal vervoermiddel. 

Eerste kwartaal
In het eerste kwartaal van 2021 
werden in totaal 11.885 nieuwe snor-
fi etsen verkocht, oftewel bijna de 
helft meer dan een jaar eerder en 
met een aandeel elektrisch van meer 
dan 35 procent. Nooit eerder werden 
er zoveel snorfi etsen geregistreerd in 
een eerste kwartaal. De vijf meest 
verkochte merken waren Piaggio 
(inclusief Vespa), La Souris, SYM, 
Spyder Wheelz en Super Soco met 
een gezamenlijk marktaandeel van 
bijna 60 procent. In Nederland 
stonden op 1 april 2021 ruim 804.000 

snorfi etsen geregistreerd, waarvan 
meer dan 47.000 elektrisch aange-
dreven zijn, oftewel bijna 6 procent. 
Vier jaar geleden betrof het minder 
de helft aan elektrische snorfi etsen 
(bijna 22.000), goed voor 3 procent 
aandeel.

Brommers in de min
Het aantal nieuwe bromfi etsen 
daalde daarentegen in het eerste 
kwartaal. Ten opzichte van een jaar 
geleden werd er bijna 4 procent 
minder geregistreerd en kwam het 
totaal uit op 4.206. Dat aantal is 
exclusief de snelle elektrische fi etsen 
(‘speed pedelecs’), die ook een brom-
fi etskenteken hebben. De vakhandel 
noteerde eveneens een daling in de 
afzet van tweedehands brommers: 
de 3.979 verkochte exemplaren 
waren er 105 minder dan in de eerste 
drie maanden van 2020. De verkoop 
van gebruikte snorfi etsen steeg met 
4 procent tot 8.241 stuks.

ovag meldt verdubbeling van snorfi etsverkoo
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Heemstede – Half maart is de ge- 
meente Heemstede begonnen aan 
de renovatie van het riool onder de 
Javalaan, Cruquiusweg en Heemsteed- 
se Dreef. Dankzij de gebruikte tech-
niek (relining) hoeft de weg niet te 
worden opengebroken, kan het on- 
derhoud sneller verlopen en hoeven 
geen bomen te worden gekapt. De 
werkzaamheden hebben gevolgen 
voor het verkeer. Hieronder staan de 
belangrijkste maatregelen (zie ook 
de plattegrond hieronder).

Cruquiusweg
Op de Cruquiusweg (N201) in ooste-
lijke richting (naar Hoofddorp) is één 
rijstrook gedeeltelijk afgesloten. 
Planning: dit duurt vanaf half maart 
tot circa 4 mei.

Javalaan
Op de Javalaan geldt tijdelijk één- 
richtingsverkeer. Verkeer richting 
Cruquiusweg wordt omgeleid via 
Glipper Dreef en Wipperplein. Ver-
keer komend vanaf de Cruquiusweg 
kan wel over de Javalaan. Planning: 
dit duurt van 31 maart tot circa 20 
april.

Cruquiusweg-Wipperplein en 
Heemsteedse Dreef tot Postlaan
In zuidelijke richting is één rijstrook 
afgesloten. Het verkeer van noord 
naar zuid kan alleen van de rechter-
rijstrook gebruik maken. Planning: dit 
duurt van circa 6 april tot 4 mei.

Heemsteedse Dreef, tussen 
Postlaan en Bachlaan
In zuidelijke richting is één rijstrook 
afgesloten. Alleen de rechterrijstrook 
(op sommige delen is dit de bus- 
baan) is beschikbaar. Planning: dit 
duurt van circa 13 april tot 7 mei.

Heemsteedse Dreef, tussen 
Bachlaan en César Francklaan
In zuidelijke richting is één rijstrook 
afgesloten. Alleen de rechterrijstrook 
(op sommige delen is dit de bus-
baan) is beschikbaar. Planning: dit 
duurt van circa 26 april tot 14 mei.
Heemsteedse Dreef in noordelijke 

richting: soms geen linksaf. In noor-
delijke richting zijn gedurende de 
werkzaamheden sommige linksaf-
stroken afgesloten. Het verkeer rich-
ting centrum wordt dan omgeleid. 
Planning: dit duurt van circa 19 april 
tot 14 mei.
De maatregelen zijn nodig om vol-
doende ruimte te hebben voor de 
werkzaamheden en de voorziening 
te maken voor het omleiden van het 
riool. Gedurende het werk wordt dit 
afvalwater door een pomp via twee 
grote leidingen om het werk heen 
gepompt.

Nachtwerk
Bij de gebruikte techniek wordt met 
kunsthars geïmpregneerd vezeldoek 
aangebracht aan de binnenkant van 
de rioolbuis. Het uitharden van deze 
‘kousjes’ kan niet worden onderbro-
ken en daarom gaat werk soms ’s 
nachts door. Dit kan geluidshinder 
geven. Het streven is om de meest 
luidruchtige werkzaamheden over-
dag plaats te laten vinden.
Na de zomer volgt verder onder-
houdswerk. Een deel van de Heem-
steedse Dreef krijgt dan nieuw asfalt 
en nieuwe verkeerslichten.

Werkzaamheden aan het riool 
en de gevolgen voor het verkeer

Plattegrond en tijdschema werkzaamheden. Beeld: aangeleverd door gemeente 

Heemstede.

Werkzaamheden bij Wipperplein. Foto: Bart Jonker.

Heemstede – Bij een ongeluk aan de 
Raadhuisstraat in Heemstede is een 
auto in een bloemenwinkel beland. 
Rond 11.30 uur ging het mis. Bij het 
inparkeren belandde de auto in de 
pui van het pand.
Meerdere hulpdiensten kwamen snel 

ter plaatse, maar zowel de bestuur-
der van de auto als omstanders 
bleven ongedeerd. Het rijbewijs van 
de man is ingevorderd. Zijn rijvaar-
digheid zal worden onderzocht. De 
winkel heeft aanzienlijke schade op- 
gelopen.

Auto rijdt per ongeluk bloemenzaak binnen

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch.

Heemstede – Door de coronamaat-
regelen wordt Koningsdag ook deze 
keer zoveel mogelijk thuis gevierd. 
De verjaardag van Koning Willem-
Alexander start met het hijsen van de 
Nederlandse vlag. De gemeente 
Heemstede nodigt inwoners uit ook 
de vlag te hijsen (liefst met oranje 
wimpel), voor een feestelijke uitstra-
ling van de straten in Heemstede.

Voorlopig programma:
•  8.45 uur: Burgemeester Astrid Nien-

huis hijst de Nederlandse vlag met 
oranje wimpel bij de ambtswoning, 
brengt een toost uit op de 
verjaardag van de Koning en zaait 
zonnebloemen in de tuin

•  9.00 tot 10.00 uur: Burgemeester 
bezoekt 2 woongroepen in 
Heemstede. Hier gaat zij ‘op de 
koffie’ en brengt oranje tompouces 
mee

•  0.00 tot 12.30 uur: Burgemeester 
fietst door Heemstede en bezoekt 
straten/wijken waarin activiteiten 
(coronaproof) zijn aangekondigd 
op de sociale media

•  13.30 tot 14.15 uur: Prijsuitreiking 
kleurwedstrijd kinderen bij de 
winnaars op locatie

•  14.15 tot ongeveer 16.00 uur: 
Burgemeester fietst nogmaals door 
Heemstede en bezoekt straten/
wijken waarin activiteiten (corona-
proof) zijn aangekondigd op de 
sociale media

•  Inwoners van Heemstede met een 
Koninklijke onderscheiding hebben 
een persoonlijke uitnodiging 
ontvangen om op Koningsdag een 
tasje met lekkernijen op te halen in 
het raadhuis

Alle bovengenoemde activiteiten zijn 
onder voorbehoud van de op dat 
moment geldende landelijke corona- 
regels.

Klein geluk: zelf zonnebloemen 
zaaien
Voor iedereen die zonnebloemen in 
en om het huis wil zaaien, stelt de ge- 
meente zakjes met zonnebloempit-
ten beschikbaar. Onder het motto 
‘Klein geluk’ kunt u vanaf woensdag 
21 april een zakje met zonnebloem-
zaadjes ophalen bij de ingang van 
het raadhuis of Plein1 (Julianaplein 
1). Zo kunt u in de periode rond 
Koningsdag de zonnebloemen zaai- 
en en ‘klein geluk’ oogsten op een 
later moment in de zomer. (Voor 
deze actie geldt: OP=OP).

Kleurwedstrijd met tekeningen 
van Eric Coolen
Speciaal voor Koningsdag is er een 
kleurwedstrijd voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd. De bekende teke-
naar Eric Coolen heeft hiervoor ont-
worpen tekeningen ontworpen die 
beschikbaar zijn op:
www.heemstede.nl/koningsdag.

Coronaproof programma 
voor Koningsdag 2021

Koningsdag vorig jaar in Drieherenlaan. Foto: Bart Jonker.
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Heemstede - Na het grote succes in 
de voorjaarsvakantie gaat SportSup-
port in de meivakantie weer activi-
teiten organiseren in Speelbos Meer-
mond. Op maandag 3 mei kunnen 
kinderen weer op avontuur in het 
speelbos waarbij er stoere bosspellen 

gedaan worden zoals verschillende 
varianten van Levend Stratego die 
passen bij elke leeftijd. Kinderen van 
groep 3 t/m 8 kunnen zich gratis 
inschrijven via de website sportinde-
wijk.nl/heemstede. Wacht niet te 
lang, want vol is vol.

Sportinstuif Speelbos Meermond

Sportinstuif op Meermond. Foto: Renata Jansen Fotografie.

Heemstede - De winter met alle 
beperkende maatregelen is voorbij. 
Het voorjaar begint en dat is voor 
velen het moment om de hardloop-
schoenen weer aan te trekken. Voor 
sommigen zal het opstarten goed 
gaan, maar als je al een tijd niet hard-
gelopen hebt, is een opfriscursus 
misschien het beste om te doen.
Dat geldt zeker voor startende hard-
lopers. Want hardlopen is meer dan 
alleen maar sportkleding en gympen 
aantrekken en een rondje gaan hard-
lopen. Juist een rustige opbouw en 
met de juiste looptechniek lopen is 
erg belangrijk. Beide aspecten zitten 
in de cursus Hardlopen voor Begin-
ners, die Lopers Company by Enno 
op maandag 19 april weer start. De 
huidige maatregelen voor buiten-
sporten worden daarbij uiteraard 
gevolgd.

Door een langzame opbouw, waarbij 
hardlopen met stukken wandelen 
wordt afgewisseld, leer je in 13 
weken om 40 minuten aaneen te 
kunnen hardlopen. Er is nog plaats 
voor nieuwe cursisten, dus schrijf je 
snel in.

Alle informatie hierover staat op: 
www.loperscompanyheemstede.nl/
hardlopen-beginners/.
Bellen kan ook naar 0620 41 00 66 of 

loop binnen bij Lopers Company by 
Enno op de Binnenweg 35 in Heem-
stede. Daar kun je gelijk alle antwoor-
den op je vragen krijgen.

Opfriscursus: leer dit voorjaar hardlopen

De trainers van Lopers Company by Enno (foto uit pre-coronatijd). Foto: Ton Hofstra.

Bloemendaal - Met ingang van het 
nieuwe seizoen is Dave Smolenaars 
de nieuwe coach van Dames 1 van 
Bloemendaal. Met hem keert een 
oude bekende terug op het Mussen- 
nest.

Dave is een echte Bloemendaler die 
in zijn jeugd al op ’t Kopje speelde en 
in Heren 1 deel uitmaakte van de 
succesvolle generatie met onder 
andere Floris-Jan Bovelander en Teun 
de Nooijer. Hij werd vijf keer Neder-
lands kam-pioen met het eerste 
team, maar werd ook eerste met JA1 
en later nog een keer met Heren 2.
Als coach beschikt hij over een ruime 
ervaring. Hij stond eerder al aan het 
roer bij Dames en Heren 1 van Bloe-
mendaal en hij was bij verschillende 

clubs als trainer/coach van eerste 
teams actief.
Daarnaast was hij betrokken bij 
Jong-Oranje en is hij nu medeverant-
woordelijk voor de door bondscoach 
Alyson Anan ingestelde ‘potentials’ 
c.q. talentengroep.

Dave heeft bewezen speelsters en 
teams beter te kunnen maken en hij 
wordt al vele jaren geroemd in de 
hockeywereld om zijn trainings- 
aanpak. 

Het is des te leuker om iemand erbij 
te halen die de club zo goed kent.’ 
Dave is dit seizoen coach van Gooi-
sche Dames 1 waar hij ook technisch 
directeur is. Die laatste functie zal hij 
voortzetten.

Dave Smolenaars wordt nieuwe 
coach Bloemendaal Dames 1

Dave Smolenaars. Foto: Koen Suyk.

Heemstede/Caïro - Ava Emanuel 
reisde als lid van TeamNL schermen 
vrijdag 9 april terug van het JWK 
2021 in Caïro. In de categorie cadet-
ten floret (U17) behaalde ze de 11e 
plaats op haar eerste JWK, een zeer 
goede prestatie. Ze schermde een 
goede poule, 4V en 2D, waardoor ze 
vrijgesteld werd voor de T64. In de 
T32 won ze met gemak haar eerste 
eliminatie tegen Anastasia Nazarova 
uit Bulgarije met 15-6. Helaas verloor 
ze de tweede eliminatie tegen Alisa 
Isbir Turkije, die als nummer 3 op de 
ranglijst stond, met 0-15. De twee 
andere cadetten Tessa Koster en 

Valerie Buijse behaalden respectieve-
lijk plaats 36 en 52. Het is jaren gele-
den dat Nederlandse cadetten mei-
den weer deelnemen aan een JWK 
en mooie resultaten behalen. De 
laatste T16 plaatsing op een JWK 
cadetten floret was in 2013 door 
Eline Rentier.

Het JWK 2021 was bijzonder omdat 
het het eerste toernooi was voor 
TeamNL schermen in een lange tijd 
en omdat het plaats vond onder 
strenge richtlijnen in een Covid-
vrije-bubbel.
Daarnaast werd het toernooi over-

schaduwd door het overlijden van 
degentrainer Robb van Winden, een 
dag na zijn aankomst in Cairo. De 
kleine en hechte Nederlandse groep 
schermers en coaches was aange-
daan door dit verlies en droegen 
tijdens de wedstrijden een zwarte 
band om de arm.

Ava schermt bij Siroos Feizaskari bij 
HollandSchermen in Heemstede en 
bij Jeroen Divendal bij Holland-
Schermen Alkmaar en TeamNL in 
Amsterdam.
Meer informatie:
www.hollandschermen.nl.

Succesvolle deelname Ava Emanuel 
aan JWK schermen 2021 in Caïro

Actiefoto: links Ava, rechts Alisa Isbir. Foto: FIE.

 

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

Wij zijn met SPOED op zoek naar een serieuze

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



14 inderegio.nl • 14 april 2021NIEUWS

Heemstede/Regio - Brandweer 
Kennemerland heeft er twee nieuwe 
officieren bij: Ondanks de Corona 
maatregelen en alle aanpassingen 
aan het leren en opleiden hebben zij 
hun opleiding goed en succesvol 
doorlopen. Sven en Leo zijn nu ‘OvD’, 
afkorting voor Officier van Dienst. 
Een OvD wordt gealarmeerd om 
aansturing te geven aan meerdere 
eenheden van de brandweer bij een 
incident. Ze bepalen welke taken de 
verschillende brandweereenheden 
krijgen en zijn onder andere aan- 
spreekpunt wanneer er meerdere 
hulpdiensten ingezet worden. Een 
belangrijke en verantwoordelijke 
taak. Brandweerofficier van dienst is 
dan ook een piketfunctie: je wordt 
opgeroepen. Dit doen beide mannen 
naast hun huidige baan in onze 
brandweerorganisatie bij de afdeling 
Vakbekwaamheid. Vanaf maart zijn 
zowel Leo als Sven Officier van Dienst 
in het OvD-gebied Noord en kun je 
ze in die rol herkennen bij incidenten 
aan de oranje bovenkant van de 
brandweerjas waar OvD op staat.

Nieuwe brandweerofficieren Sven en Leo stellen zich voor

Sven Kortekaas (links) en Leo Mooij (rechts). Foto’s: aangeleverd door Brandweer Kennemerland.

Haarlem - Vanaf zaterdag 17 april is 
de tentoonstelling ‘Oude helden 
kiezen nieuwe helden’ te zien. In deze 
tentoonstelling exposeren drie 
kunstenaars die hun sporen in de 
uitleen hebben verdiend. Onze oude 
helden zijn: Michel van Overbeeke, 
Marjan Jaspers en Peter Kempeneers. 
Zij hebben alle drie een kunstenaar 
uitgenodigd die ze waarderen én 
niet eerder te zien waren in het Kunst 
Centrum Haarlem. De nieuwe helden 
zijn: Stefan Kasper, Buba Čvorić en 
Kamal Hayouni. Samen exposeren ze 
nieuwe werken.
Kunst Centrum Haarlem is in april 
1971 als Stichting Beeldende Kunst 
Kennemerland geopend. Oprichtster 
Jannie Sipkes startte de SBK vanuit 
het ideaal om beeldende kunst bij de 
mensen thuis te brengen. Ze zei 
destijds ‘Kunst hoort bij het leven 
zoals de bakker en de melkboer’. Het 
doel - kunst voor een betaalbare prijs 
bij de mensen thuis brengen - is al 
die jaren onveranderd gebleven. Wij 
zeggen nu: Lenen is het nieuwe heb- 
ben! Kunst Centrum Haarlem organi-
seert exposities en bijeenkomsten 

met kunstenaars. Altijd gratis toegan-
kelijk. Dé kunstuitleen in de regio 
Kennemerland heeft een collectie 
van ongeveer 6000 kunstwerken.
 
Oude helden kiezen nieuwe 
helden
17 april -12 juni 2021
Ontmoet de kunstenaars op de zater-
dagmiddagen 24 april, 1, 8, 22 & 29 

mei en 5 juni 2021. Maak een 
afspraak via info@kunstcentrum-
haarlem.nl of bel 023 532 78 95.
 
Kunst Centrum Haarlem,
Gedempte Oude Gracht 117-121, 
2011 GP Haarlem.

Open van dinsdag t/m zaterdag van 
11-17 uur.

Jubileumtentoonstelling 50 jaar kunstuitleen in Haarlem

Marjan Jaspers plant buiten. 

Heemstede/Regio – Uit recent 
onderzoek van Veilig Verkeer Neder-
land (VVN) blijkt dat 69% van alle 
Nederlanders graag ziet dat school-
omgevingen veiliger worden. VVN 
onderstreept deze uitkomst en con-
cludeert dat gemotoriseerd vervoer 
rondom scholen te vaak tot onveilige 
situaties leidt.

Om schoolomgevin-gen veiliger te 
krijgen, doet de ver-keersveiligheids-
organisatie vandaag een appél op 
alle ouders en alle automobilisten.

Ouders wordt op het hart gedrukt 
dat de route van huis naar school 
voor kinderen het ideale moment is 
om praktijkervaring op te doen. Aan 
ouders dan ook de oproep om enkel 
bij uitzondering de auto te pakken. 

Automobilisten kunnen helpen de 
situatie te verbeteren door school-
zones zoveel mogelijk te mijden. 
Bijdragen aan een veiliger verkeer is 
volgens VVN niet moeilijk. Om de 
boodschap voor een veilige school-
omgeving kracht bij te zetten, startte 
VVN woensdag 14 april een ‘Mee-
doen is makkelijk’-campagne. 

Speciaal voor mensen die zich onge-
rust maken over een onveilige 
verkeerssituatie in hun directe omge-
ving heeft VVN een meldpunt 
opgezet via de webstite:
https://participatiepunt.vvn.nl/.

Daarop kan iedereen eenvoudig een 
melding maken en samen met VVN 
in actie komen om de omgeving 
veiliger te maken.

VVN: verkeer rond scholen moet veiliger

Te voet naar school. Foto: aangeleverd door VVN.

Buba Cvoric Poor social skills. Foto’s aangeleverd door Kunst Centrum Haarlem.
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Haal het vakantiegevoel 
naar je tuin of balkon

Zo kies je de 
perfecte eethoek

Hoe levensloopbestendig 
is jouw woning?

Het nieuwe energielabel 
voor huishoudelijke 
apparaten is een feit



Hoe levensloopbestendig is jouw woning?

Heeft het scheiden van 
je afval eigenlijk wel zin?

Scheiden heeft zin
Er wordt wel gedacht dat al het afval uiteinde-
lijk toch weer op één hoop belandt. Dat is niet 
het geval. Het verwerken van gescheiden af-
val is voordeliger en dat scheelt dus uiteinde-
lijk ook in de hoogte van de afvalsto� enhef-
� ng. Afvalscheiding is dus op de lange termijn 
ook voor je eigen portemonnee voordeliger.
 
Particulieren maken het verschil
Dat kleine beetje afval thuis weegt toch niet 
op tegen die grote berg industrieel afval? 
Nou, toch wel hoor! Al het niet-gerecyclede 
afval van de particulieren samen vormt een 
grotere berg dan het niet-gerecyclede afval 
van alle bedrijven bij elkaar.
 

Verdient de gemeente aan afvalscheiding?
Vaak wordt gedacht dat de inwoners al het 
werk moeten doen, terwijl de gemeente daar-
van de winst opstrijkt door de lagere verwer-
kingskosten. Maar een gemeente mag niet 
verdienen op de afvalsto� enhe�  ng. Als de 
gemeente onder de streep geld overhoudt, 
moet dat in het jaar erop verrekend worden 
in het tarief van de afvalsto� enhe�  ng.
 
Fatsoenlijk scheiden
Het is van groot belang om het juiste afval in 
de juiste bak te doen. Containers die bedoeld 
zijn voor papier of textiel mogen niets anders 
dan dat bevatten. Bedenk dat met name tex-
tiel vaak handmatig gesorteerd wordt en dat 
is geen pretje, als er ook ander afval tussen zit.

Steeds nadrukkelijker wordt gewezen op het belang van afvalscheiding. Als 
bewoner van een gemiddelde eengezinswoning heb je tegenwoordig drie of 
vier verschillende containers voor de deur staan. Bewoners van appartemen-
ten moeten hun afval meestal in ondergrondse containers gooien maar ook 
hen wordt gevraagd om alles goed te scheiden. Helaas bestaan er nog veel 
misverstanden over het scheiden van het huisafval.

Uitstraling
Omdat je tegenwoordig zowel shutters als 
jaloezieën van bijvoorbeeld hout kunt laten 
maken, verschilt de uitstraling niet veel van 
elkaar. Het is alleen een andere aanblik als 
de shutters geopend zijn, omdat je dan naast 
het venster alsnog de lamellen van de shut-
ters ziet. Bij jaloezieën is dat uiteraard niet het 
geval. De lamellen van de shutters bevinden 
zich in een frame en kunnen alleen van posi-
tie worden verdraaid, zodat ze wel of niet zon-
licht doorlaten.

Onderhoud
Omdat de lamellen van de shutters altijd op 
dezelfde plek blijven zitten, zullen ze meer 
stof vangen dan die van jaloezieën. Omdat die 
ook een deel van de tijd ingeklapt zijn. Het rei-
nigen kun je met een vochtige doek doen of 
met een plumeau. Er zijn ook speciale jaloe-
ziereinigers om snel meerdere lamellen tege-
lijk te kunnen reinigen.

Shutters en jaloezieën zijn allebei goede methoden om zonlicht te weren, 
maar verschillen qua structuur en gebruiksgemak onderling van elkaar. Toch 
worden de beide termen vaak ten onrechte door elkaar gebruikt. Simpel ge-
zegd zou je kunnen stellen dat shutters luiken zijn voor binnen in de woning, 
terwijl jaloezieën oprolbaar zijn en altijd boven het raam hangen. Het meest 
essentiële verschil is dus dat je de shutters altijd blijft zien, of ze nu open of 
dicht staan. De jaloezieën kun je, doordat je ze oprolt, vrijwel geheel aan het 
zicht onttrekken.

Het verschil tussen 
shutters en jaloezieën

Haal het vakantiegevoel 
naar je tuin of balkon

Door de huidige coronamaatregelen is het 
nog de vraag of we dit jaar vakantie kunnen 
vieren buiten de landsgrenzen. Gelukkig zijn 
er tig alternatieven te bedenken om je zinnen 
te verzetten en mooie tuinplannen te maken. 
Iets waar ik zelf al een hoop energie van krijg. 
Met deze vijf tips haal jij deze zomer het va-
kantiegevoel naar je tuin of balkon. 

“Een tuinscherm van bamboe geeft je 
tuin of balkon direct een hele andere, 
tropische uitstraling. Het ultieme 
vakantiegevoel!”

Deze periode is ideaal om te bedenken wel-
ke planten, bomen of struiken je neer wilt zet-
ten, wanneer die veranda gebouwd gaat wor-
den of wat je met dat loze hoekje gaat doen. 
Wat je budget ook is, er is altijd een manier 
om je tuin of balkon om te toveren tot vakan-
tie-oord. Zodat jij, wat er ook gebeurt, kunt 
genieten van een vakantie in je eigen huis.

1. Lekker groen
Ben je graag in de natuur als je op vakantie 
gaat? Ook in je tuin of op je balkon kun je 
van groen genieten. Vaak denkt men dat veel 
groen in de tuin een hoop onderhoud vraagt. 
Niks is minder waar! Haal een paar tegels weg 
en leg een border aan. Of vul een paar mooie, 
grote potten met groen. Voor mij is bamboe 
de ultieme vakantieplant. De vorm van de 
blaadjes en stengels, de wind die erdoorheen 
ruist… Bamboe blijft ook en groeit snel. Let 
op: kies voor een niet woekerende soort (bij-
voorbeeld de fargesia) om te voorkomen dat 
je hele tuin wordt overgenomen door deze 
prachtige plant.

2. Bamboe tuinscherm
En dan doel ik niet op de eerder genoemde 
plant, maar op het materiaal. Een tuinscherm 
van bamboe geeft je tuin of balkon direct een 
hele andere, tropische uitstraling. Het ultie-
me vakantiegevoel! Er worden zowel scher-
men als matten verkocht. Vorig jaar heb ik 
een bamboe-mat aan een deel van de schut-
ting bevestigd, zodat het terras echt opviel. 
De matten kun je eenvoudig op een schut-
tingdeel vastnieten. Groot voordeel: bamboe 
heeft een hele lange levensduur. Zorg er wel 
voor dat de onderkant van de mat iets van de 
grond blijft. 

3. Zithoek op je balkon of terras
Zoek een fijn hoekje waar je van het zonnetje 
of de schaduw kunt genieten. Was de kussens 
van je tuinset, scoor wat bijpassende sierkus-
sens en creëer een gezellige relaxplek. Heb je 
geen tuinbank? Met een pallet kun je eenvou-
dig zelf een tuinbank of daybed maken.

4. Pootje baden
Het vakantiegevoel in de tuin is niet compleet 
zonder water, laten we eerlijk zijn. Afhanke-
lijk van de ruimte die je hebt kun je natuur-
lijk kiezen voor een basic opblaasbadje of een 
plastic schelp (ideaal voor kinderen). Voor je 
balkon zijn er verschillende zitbaden op de 
markt.
Heb je een grote tuin en wat meer budget, 
dan is een opblaasspa een mooi alternatief. 
Deze plastic bubbelbaden zijn stevig, mak-
kelijk te gebruiken en makkelijk op- en af te 
breken. De meeste mobiele bubbelbaden zijn 
voorzien van bubbeljets, maar je kunt het zo 
gek maken als je wilt. De prijs van een op-
blaasbaar bubbelbad begint zo rond de vijf-
honderd euro. 

5. Gordijnen in de tuin 
Heb je een overkapping of pergola? Kies dan 
eens voor gordijnen of vitrage! Voorheen 
werd ik daar nog weleens op aangekeken, 
maar het is een mooie manier om je tuin of 
balkon snel dat Ibiza-sfeertje mee te geven. 
Gaat het regenen? Geen punt, je kunt de gor-
dijnen gewoon laten hangen. In de herfst haal 
ik de gordijnen wel standaard naar binnen. 
De gordijnen die ik heb gebruikt kosten nog 
geen vijf euro bij IKEA. Je kunt uiteraard ook 
stukken stof gebruiken. Bijzettafel ernaast, je 
favoriete drankje erop, een goed boek binnen 
handbereik… Het ultieme vakantiegevoel!

Betaalbaar wonen met tweedehands vond-
sten en een Scandinavische twist - dat is se-
vencouches.nl. Woonblogger Mardou van 
Kuilenburg deelt handige budgettips en snel-
le zelfmakers op haar platform, zodat ook jij 
van je huis een thuis kunt maken. Laat je in-
spireren!

April is het ideale moment om plannen te maken voor je tuin. Of je nu aan de 
slag gaat met een tuinrenovatie of alleen sfeer wilt creëren: met deze vijf tips 
haal jij het vakantiegevoel deze zomer naar je tuin, terras of balkon.



Voor veel mensen is de eethoek een belangrijke plek in de woonkamer of woon-
keuken. Het is de plek waar je samenkomt voor elke maaltijd en waar je met el-
kaar in alle rust moet kunnen eten of converseren. Ongemakkelijk zittende stoe-
len, onvoldoende ruimte op tafel en andere ongemakken zorgen ervoor dat het 
plezier behoorlijk afneemt, dat zijn dus zaken om goed in het oog te houden 
wanneer je overgaat tot de aanschaf van nieuwe meubelen. Met de onderstaan-
de tips weet je precies waarop je moet letten wanneer je de showroom binnen-
stapt om een nieuwe eethoek te scoren.

Zo kies je de perfecte eethoek

1. Kies je stijl. De eethoek staat weliswaar op 
zichzelf, maar hoort natuurlijk wel te passen 
in het geheel. Zeer populair is tegenwoor-
dig de industriële look, waarbij het allemaal 

wat ruiger mag zijn. Een ruw tafelblad, meta-
len tafelpoten, het is allemaal toegestaan en 
het mag gerust een rafelrandje hebben. Te-
gelijk is ook de landelijke stijl nog altijd erg 

populair, maar qua uitvoering natuurlijk een 
wereld van verschil. Zorg ervoor dat je eet-
hoek niet te veel uit de toon valt qua kleur en 
vormgeving.

2. Eethoeken zijn ruimtevreters. Je moet er 
goed over nadenken welke ruimte je ter be-
schikking hebt. Daarbij tel je niet alleen de 
oppervlakte van de tafel en de stoelen, maar 

hou je ook rekening met de ruimte die nodig 
is om plaats te kunnen nemen op de stoelen. 
Je zult ze immers een stukje naar achteren 
moeten plaatsen om te kunnen gaan zitten 
en die ruimte moet er natuurlijk dan wel zijn.

3. De hoogte van de tafel moet matchen met 
de hoogte van de stoelen. Je wilt de stoelen 
immers bij voorkeur onder de tafel kunnen 
schuiven en ook op de juiste hoogte kunnen 
zitten. Als je de tafel en stoelen als set aan-
schaft, is dat geen probleem. Betreft het losse 
aankopen, dan is dit een puntje om goed op 
te letten. Als de stoelen een lage zit hebben 
en de tafel juist wat hoger is, zul je ervaren 
dat het zitcomfort snel afneemt. Gewoon-
lijk is een eetkamertafel 77 à 80 centimeter 
hoog. Een hoogteverschil van drie centime-
ter kan echter een essentieel verschil maken, 
afhankelijk van de zithoogte van de stoelen.

4. De vorm van de tafel bepaalt de sfeer. Een 
rechthoekige tafel is populair en wordt veelal 
met de korte zijde tegen een wand geplaatst. 
Een ronde of ovale tafel geeft een heel ander 
beeld in huis en heeft als grote voordeel dat 
iedereen aan tafel elkaar goed kan zien. Voor 
dergelijke tafels is echter wel meer ruimte no-
dig in de kamer. Ze worden doorgaans los in 
de ruimte geplaatst en daar moet de kamer 
natuurlijk wel op berekend zijn. Een mooi 
voordeel van een rode of ovale tafel is dat er 
geen scherpe hoeken aan zitten, waar men-
sen zich aan kunnen stoten.

5. Vergeet de potten en pannen niet. Vaak 
gaan mensen bij het bepalen van de groot-
te van een tafel voornamelijk uit van het aan-
tal mensen dat eraan moet zitten. Maar die 
mensen willen ook graag wat eten, dus er ko-
men borden op tafel en dan nog de pannen 
of schalen met het eten. Dat moet natuurlijk 
ook allemaal passen, dus vergeet niet om al 
die zaken mee te tellen als je een tafel gaat 
aanscha� en.

Wat betekent thuis voor jou? Het is de plek waar je 

met je gezin of vrienden samenkomt om te eten, 

praten, slapen en het leven te vieren. Zeker in deze 

tijd hebben we behoefte aan een fijn en comfortabel  

thuis met de juiste sfeer. Of je nu een kamer of je 

hele huis opnieuw wilt aankleden en inrichten, je 

materialen wilt kiezen of een vraag hebt - wij zijn 

er om jouw droom werkelijkheid te maken. 

Ervaar het gemak van 
professioneel interieuradvies 
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Voor advies, een bestelling 

of het maken van een 

(winkel)afspraak bel of mail 

ons via 023 528 64 79, of  

info@homemadeby-ree.nl



Zin in het voorjaar?
Creëer jouw eigen scha-
duw! Een stijlvol scha-
duwdoek voor een ver-
koelende schaduwplek 
of een harmonicadoek, 
waarmee je snel wisselt 
tussen zon en schaduw. 
Ben jij benieuwd of we 
ook voor jouw tuin of 
(dak)terras een passend 
schaduwdoek hebben? 
In standaard maten of 
geheel naar wens op 
maat in vele kleuren. 
Bekijk het uitgebreide 
assortiment van ZONZ 
in onze webshop. Bestel 
makkelijk en snel jouw 
(maatwerk) schaduw-
doek. www.zonz.nl

“Beste warmtepomp”: 
stilste en grootste besparing

Bij de Consumentenbond kwam re-
cent de Compress warmtepomp 
van Ne� t Bosch als “stilste warmte-
pomp’’ uit de test. Met 33 dB(A) op 3 
meter afstand is hij letterlijk � uister-
stil. Bovendien levert de Compress 
“de grootste energiebesparing op 
van alle geteste merken”, volgens 
de onderzoekers. In dit geval gaat 
het om de combinatie van de Com-
press 7400i AW buitenunit en de 
compacte Compress Hybrid 7000i 
binnenunit. Met het brede aan-
bod van Ne� t Bosch kan van iede-
re woning over op hybride verwar-
ming. Zo kan 60 tot 70% gas wor-
den bespaard. Compress en EnviLi-
ne warmtepompen van Ne� t Bosch 
zijn er vanaf € 2.365,- met aftrek van 
de subsidie. www.ne� t-bosch.nl

Wanden 
en vloeren 
optimaal 
beschermd 
met Trae 
Lyx
Trae Lyx Naturel Finish biedt de 
juiste bescherming voor wan-
den en vloeren die zijn afge-
werkt met latex, stucwerk, spack 
of met een betonlook. Weten 
welk product je kiest voor de af-
werking met de beste bescher-
ming? Raadpleeg de online keu-
zehulp.
www.traelyx.nl/keuzehulp

Minder werk, meer genieten 
met Robomow

Neemt grasmaaien te veel 
van je tijd in beslag? Robo-
mow neemt je het werk uit 
handen, zodat je meer van 
je tuin kunt genieten. Ro-
bomow zorgt voor de per-
fecte groene deken om op 
te liggen en van de sterren-
hemel te genieten. Of wat 
dacht je van een mooie 
groene mat voor de vol-
gende barbecue? Wat de 
gelegenheid ook is, laat de 
nieuwe robotmaaiers van 
Robomow gerust hun werk 
doen.
www.robomow.com

WOCA 
Exterior 
Oil
WOCA Exterior Oil is een re-
volutionaire watergedragen 
olie voor buitenhout. Exte-
rior Oil is sneldrogend, een-
voudig aan te brengen en 
heeft een matte, natuurlijke 
uitstraling. Dankzij de spe-
ciale pigmenten is het op-
pervlak lang beschermd. Ex-
terior Oil is geschikt als ter-
rasolie of meubelolie, maar 
ook om tuinhuizen, schut-
tingen of gevelbekleding 
mee te beschermen. 
www.woca.nl

Quooker Fusion goud
Verguld met een laag-
je 24 karaats goud is de 
Quooker goud het zon-
netje in huis. Een even 
decoratieve als prakti-
sche keuze voor in de 
keuken. De Quooker 
goud is verkrijgbaar als 
Fusion Square en Fusi-
on Round, oftewel als 
mengkraan met een 
strakke rechte of sier-
lijke ronde uitloop. De 
mengkraankop is uit-
gevoerd in matgoud, 
wat de kraan een sub-
tiel accent geeft. Ook 
de bijpassende zeep-
pomp is verguld ver-
krijgbaar.
www.quooker.nl/
fusion-goud

Durf buiten 
de lijntjes 
te kleuren
Primabad daagt je uit om zelf te 
experimenteren en grenzen te 
verleggen. Neem een stap bui-
ten de gebaande paden en laat 
je creativiteit de vrije loop. Com-
bineer wastafelbladen, wastafel-
kasten, spiegeloplossingen, kas-
ten en kleuren en creëer je idea-
le badkamermeubel, tv-meubel, 
dressoir of...

www.primabad.nl

Aluminium gevelbekleding voor 
trendy woonuitstraling

Het DECO WALL gevel-
systeem past perfect bij 
de hedendaagse archi-
tectuur. Het bestaat uit 
een basispro� el dat te-
gen de gevel wordt ge-
monteerd. Hierop wor-
den de afwerkingspro-
� elen geklikt. Er be-
staan 4 verschillen-
de afwerkingspro� elen 
voor verticale plaatsing 
en 1 voor horizontale. 
De onzichtbare beves-
tiging en rechte lijnen 
geven de woning een 
strakke uitstraling. Qua 
kleur heb je keuze uit 
het complete Aliplast 
kleurengamma. 
www.aliplast.com

Gespot op WONEN.nl
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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!

Mat wit is 
het nieuwe 
glans
Niet alles hoeft te glimmen 
om op te vallen. Neem bijvoor-
beeld het populaire, compac-
te Avento toilet van Villeroy & 
Boch dat samen met het nieu-
we Avento fonteintje een toi-
letruimte een mooie uitstraling 
geeft. Voor extra opbergruim-
te kun je het fonteintje, dat ook 
leverbaar is met het kraangat 
rechts, combineren met een 
bijpassend meubel dat in ver-
schillende tinten en houtde-
cors te verkrijgen is.

www.villeroy-boch.nl

Daarom kies je voor 
een warmtepomp

Nu Nederland voornemens is om van het gas af te gaan, is het verstandig om alvast rekening 
te houden met dit toekomstscenario bij de keuze van een nieuwe verwarmingsoplossing. Een 
warmtepomp ligt dan al snel voor de hand: het is duurzaam, toekomstbestendig en eenvoudig in 
gebruik. Nog niet overtuigd? Lees meer op Vaillant.nl.
www.vaillant.nl

Bouwen of 
verbouwen 
met de 
nieuwe 
vloeren van 
COREtec®

Heb je het idee om een huis of 
appartement te kopen of bou-
wen of denken jullie eraan een 
woning of loft te renoveren of te 
verbouwen ? Dan ben je wellicht 
op zoek naar vloeren entoebe-
horen. Met de nieuwste vloe-
ren van COREtec® STONE CERA-
TOUCH kun je kiezen voor een 
natuurgetrouwe vloer die een-
voudig en snel te installeren is 
en eventueel ook meet nemen 
bij een eventuele verhuizing.

www.coretec� oors.com

No Limit Architect
Naast de No Limit lijn van Detrem-
merie wordt ook de Architect lijn 
gepresenteerd. Deze gaat nog 
een stap verder. Hierbij kun je na-
melijk het wastafelblad per centi-
meter bestellen. Zo kan je perfect 
je nis tussen twee muren gaan in-
vullen. Haute Couture maatwerk in 
de badkamer; in de uitvoering die 
jij wil. Daar waar de No Limit op-
houdt gaan we met het nieuwe Ar-
chitect programma nog een net 
even een stapje verder. Denk hier-
bij aan wastafels, spiegels en spie-
gelkasten op maat, waarmee je sa-
men met een grote keuze aan on-
derbouwkasten (eventueel met 
kleine passtukken) je meubel per-
fect door ons op maat kunt laten 
maken. Op deze manier word je 
zelf echt de architect van je nieu-
we badkamer!
www.detremmerie.be

De waterzone in elegant zwart mat
De Silgranit Black Edition 
spoelbakken zijn dé oplossing 
voor iedereen die een state-
ment wil maken! De Black Edi-
tion is immers een bijzonde-
re highlight voor perfectionis-
ten en liefhebbers van design: 
alle zichtbare functionele ele-
menten (trekknop, C-Over� ow 
en InFino-a� oopsysteem) zijn 
op consequente wijze zwart en 
– nog beter – ze worden stan-
daard meegeleverd. Zo hoef je 
ze niet extra te bestellen en op-
tisch gezien krijg je een geheel 
in één en dezelfde tint.
www.blancobenelux.nl

Ingebouwde geurzuivering in toilet
Een keuken zonder afzuigkap is 
ondenkbaar. Wat in de keuken 
de standaard is, doet nu ook zijn 
intrede in de badkamer: een toi-
let met ingebouwde geurzuive-
ring. Niemand houdt van nare 
geurtjes op het toilet. We doen er 
dan ook alles aan om deze vieze 
lucht te bestrijden. Zo gebruiken 
we luchtverfrissers, geurstokjes 
of soms zelfs lucifers om onaan-
gename luchtjes te maskeren. In 
de toilet geïntegreerde geurzui-
vering van Geberit verwijdert de 
vieze lucht bij de bron, namelijk 
direct in de closetpot. Hierdoor 
heeft geur geen kans zich in de 
toiletruimte te verspreiden.

www.geberit-aquaclean.nl/
geurzuivering

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort 
Touch is een thermostaat 
met ongekend gebruiks-
gemak in een verbluf-
fend compact en mo-
dern design. Door ge-
bruik te maken van een 
touchscreen is de bedie-
ning intuïtief, eenvoudig 
en simpel. De compacte 
afmetingen en het mo-
derne design zorgen er-
voor dat de thermostaat 
probleemloos in elk in-
terieur past. Hij kan een-
voudig worden geïnstal-
leerd en is zowel ver-
krijgbaar in een zwarte 
als witte uitvoering.

www.intergas-verwarming.nl



Ed en Caroline Dubbe wonen in Watertoren IJmuiden. Dit industrieel monument is gebouwd in 
1915 en is in 2011 ingrijpend verbouwd tot appartementencomplex. Ed, 59 jaar en machinist op 
internationale treinen en Caroline, 57 jaar en adviseur bedrijfsondersteuning bij Provincie Noord-
Holland, bewonen sinds anderhalf jaar het bovenste appartement, dat uit twee woonlagen bestaat.

Tekst en foto’s: Arita Immerzeel

Als je voor de watertoren staat en je kijkt omhoog, kan je je 
geen enkele voorstelling maken van het ruime appartement 
waar Ed en Caroline wonen. Op de 10e etage achter de vier 
klokken is hun woongedeelte gesitueerd. Via een inpandige 
trap in het torentje kom je op de bovenste woonlaag onder 
het dak, waar wordt geslapen en gebadderd. Op de dag waar-
op Caroline en Ed precies 40 jaar samen zijn, leidt het gastvrije 
echtpaar uw verslaggeefster rond.

Bij binnenkomst
Als de liftdeur open zoeft, stap je direct het appartement van 
170 m2 binnen. Buiten stormt en regent het, maar het eerste 
wat hier binnen opvalt is de stilte. Het appartement voelt di-
rect veilig en comfortabel aan. Uit het op elkaar afgestemde 
kleurgebruik van vergrijsde pasteltinten met hier en daar een 
kleuraccent spreekt, dat er met aandacht en zorg gekozen is. 
De ervaring van het uitzicht is overweldigend. Van alle kanten 
is veel te zien, vanuit een heel verrassend perspectief. De ko�  e 
wordt geserveerd met zicht op het Noordzeekanaal, waar witte 
koppen op gol� es zichtbaar zijn. Tussen de klokken door kijk je 
vanaf zo’n 40 meter hoogte neer op de scheepvaart, de sluizen 
en een deel van IJmuidense woonwijken. De ervaring van een 
voorbijkruipende wijzer, die het beeld siert, maakt de ervaring 
op zijn zachts gezegd, extra bijzonder.

Rijksmonument
,,Het voelt als een voorrecht om hier te mogen wonen”. Caro-
line geeft dit diverse malen aan in ons gesprek. Ed knikt dan 
steevast instemmend. ,,Het industriële van dit historische ge-
bouw sprak ons enorm aan. Het inrichten was een uitdaging, 
maar we hadden geen haast en hebben naast de meubels, die 
we uit ons huis in Haarlem meenamen, de tijd genomen om 
te zoeken naar objecten, die hier goed zouden passen. Diverse 
spullen van wat je hier ziet, komen uit een winkel met vintage 
meubels en accessoires. De woning heeft 20 maanden te koop 
gestaan, alvorens wij het in de nazomer van 2019 kochten. Wij 
kenden de streek wel goed, maar de Watertoren IJmuiden niet. 
Na onze eerste bezichtiging raakten we in vervoering. En na de 
tweede keer zien, waren we verkocht. Al onze woonwensen 
van ruimte, hoge plafonds, industrieel erfgoed en een logeer-
gelegenheid komen hier samen. Het appartement bleek met 
respect voor het meer dan honderd jaar oude bouwwerk be-
woonbaar gemaakt te zijn. De roosters, aan de buitenkant van 
de ramen, daar moesten we eerlijk gezegd wel even aan wen-
nen. Voor het monumentale aanzicht zijn de roosters geplaatst 
en zij moesten verplicht gehandhaafd blijven. De klokken zijn 
er op bevestigd. Later ontdekten we, dat als de zon hoog staat, 
zij werken als zonwering, terwijl als de zon ondergaat of op-
komt, het licht mooi rechtstreeks binnenvalt. ,,Ik ben mij veel 
meer bewust geworden van hoe laat en waar de zon opkomt,” 
aldus lichtliefhebber Ed. Hij doet zijn bijnaam Edje Ledje eer 
aan met de prachtige led-verlichting in alle mogelijk wenselijke 
kleuren, die hij aan heeft gebracht. Ed is ook verantwoordelijk 
voor het verfwerk, waarbij gedekte matte kleuren gebruikt zijn. 
,,Ed is heel handig, zo maakte hij ook de koven en bracht gla-
zen planken aan, die her en der plaatsbieden aan een gekleur-
de koe of vaas.” licht Caroline toe. ,,Ed heeft ook de klokken kun-
nen resetten, toen ze na een storing ongelijk liepen.”

Werkplek
Het verplichte thuiswerken, met dank aan corona, deed Caroli-
ne aanvankelijk aan de eettafel, maar nu, een jaar later is er een 

Even binnenkijken

afgescheiden werkgedeelte gecreëerd naast de oorspronkelij-
ke waterbak. De plek is iets lager gelegen dan de huiskamer-
vloer en helpt Caroline bij het bewaken van de balans tussen 
werk en privé. Ed is noodgedwongen ook overdag veel thuis. 
,,We lopen elkaar niet in de weg, want ruimte en aparte woon-
hoeken zijn er genoeg. De scheepvaart en weersomstandighe-
den zorgen voor een altijd wisselend uitzicht. Ik weet ineens 
veel meer over die onderwerpen. Ik kom tot geheel nieuwe er-
varingen en inzichten.”

Badkamer
Het badgedeelte is in open verbinding met de slaapgelegen-
heid. Douchen gebeurt met zicht op het Forteiland, de vuurto-
rens, de Noordpier en de Noordzee. Ondanks het slechte weer 
zijn in de verte de contouren van Zandvoort te zien. ,,Caroli-
ne mist alleen nog een bad, dus die staat op ons wensenlijst-
je,” vertelt Ed.

Kleur
Ed en Caroline kochten in hun verkeringstijd een schilderijtje, 
waar zij nu, veertig jaar later nog van kunnen genieten. ,,Onze 
kleuren komen erin terug. We houden van zachte kleuren, zoals 
van verwassen denim, zachtgrijs, zachtgroen. In petrol komen 
deze kleuren samen. Omdat we zo van rustige gedekte tinten 
houden, hebben we her en der voor kleurrijke accenten geko-
zen,” vertellen Ed en Caroline samen. ,,We houden er allebei van 
en vallen meestal allebei op dezelfde objecten.”

Verzamelen
Nee, verzamelaars denken Ed en Caroline niet te zijn. Toch ko-
men we tijdens de bezichtiging wel wat verzamelingen tegen. 
Zo zijn er gekleurde koeien, glasobjecten en vazen, die op kleur 
en vorm gekozen zijn. Ook is er veel fotogra� e in zwart-wit en 
een hertenkop en hertengeweien. ,,Daar is de max nu wel van 
bereikt”, deelt Caroline mee, als Ed vertelt hoe lang de herten-
kop al in zijn bezit is. En in de strak ingerichte functionele keu-
ken in zwart-wit pronken zowaar drie souvenirs uit Egypte en 
Bonaire.

Licht
Het gehele appartement is in 2011 voorzien van domotica. Zo 
worden de gordijnen na een digitale opdracht gesloten en kan 
er verlichting in alle kleuren gekozen worden. Caroline geeft 
een demonstratie en de sfeer is inderdaad te regelen naar be-
hoefte. Voor omwonenden was het al eens opgevallen, dat er 
ander licht achter de klokken scheen, meldt Ed. Alle ingebouw-
de lampen heeft hij zelf schoongemaakt en van led-verlichting 
voorzien. Ook de muziek is met lichte� ecten te regelen.

IJmuiden
,,Wat een mooie plek is IJmuiden om te wonen.” Caroline legt 
het vrienden en kennissen graag uit en ook tijdens de rond-
leiding komt het diverse malen ter sprake. Ed prijst de sport-
mogelijkheden, het ontbreken van stoplichten en dat er over-
al voldoende parkeerplekken zijn. Caroline valt Ed bij, ,,IJmui-
den is zo puur, zo vol mogelijkheden. Men kent elkaar meer 
dan in stedelijk gebied en men maakt een praatje met elkaar in 
de winkel. Wie in IJmuiden woont, weet zich omringd door dui-
nen, strand, bos, parken. Wij � etsen en sporten graag en deden 
dat altijd al hier, ook met onze kinderen. Dat wij hier nu mogen 
wonen, stemt ons blij en dankbaar. Er zijn hier zoveel mogelijk-
heden en kansen. Daar mag iedere IJmuidenaar trots op zijn!”

Omringd door licht en lucht leiden de 
mooie uitzichten tot nieuwe inzichten



Het nieuwe energielabel voor huishoudelijke 
apparaten is een feit

Waarom een nieuw energielabel?
Het oude energielabel liep van A tot en met D. 
In de loop der jaren werden elektrische appa-
raten steeds zuiniger, waardoor het nodig was 
om A+ te introduceren, omdat A voorheen het 
hoogst haalbare was. Daarna verscheen A++ en 
vervolgens A+++ om aan te duiden dat het ap-
paraat heel zuinig was. Al die plusjes zorgen er-
voor dat een energielabel lastiger te lezen is. In-
tussen zijn apparaten nog zuiniger geworden, 
hetgeen zou betekenen dat er in de nabije toe-
komst weer een extra plusje nodig zou zijn. 
Om dat te voorkomen, worden de labels afge-
schaald naar G voor de minst zuinige categorie.

De nieuwe situatie
Met de introductie van het nieuwe energiela-
bel verandert ook de wijze waarop het energie-
verbruik van het apparaat beoordeeld wordt. 
In sommige gevallen kan dat betekenen dat de 
gebruikssituatie nadrukkelijker wordt bekeken 
om tot een afgewogen oordeel te komen. Om-
dat in het algemeen geldt dat de beoordeling 
strenger wordt, kan het gebeuren dat een pro-
duct met voorheen label A+++ nu opeens label 
D krijgt, terwijl aan het apparaat niets is veran-
derd. Verwacht wordt echter dat fabrikanten op 
deze trend zullen inspelen door hun apparaten 
nog zuiniger te maken. 

Icoontjes erbij
Behalve de aanduidingen A tot en met G ko-

men er ook icoontjes op het energielabel te 
staan. Die geven informatie over het energie-
verbruik in relatie tot de prestaties van het ap-
paraat. Zo kun je bij een wasmachine bijvoor-
beeld zien hoeveel energie verbruikt wordt per 
honderd wasbeurten, terwijl je bij een televisie 
het verbruik per duizend kijkuren met elkaar 
kunt vergelijken. Met een ander icoontje wordt 
de geluidsproductie aangeduid. Hierbij wordt 
aangegeven in welke geluidsklasse het appa-
raat valt, op basis van het aantal decibel geluid 
dat geproduceerd wordt.

Vrijwel geen A-labels
Voorlopig zullen er vrijwel geen A-labels uit-
gegeven worden. De meeste apparaten die nu 
als zeer zuinig te boek staan, zullen gaan val-
len onder klasse B of lager. De gedachte hier-
bij is dat het altijd nog zuiniger kan. Zodra een 
nieuw apparaat op de markt verschijnt dat nog 
zuiniger is, zou dit in aanmerking kunnen ko-
men voor de A-klasse. Hiermee wordt voorko-
men dat het nieuwe systeem op korte termijn 
weer moet worden aangepast. Het heeft dus 
geen zin om een vergelijking te maken tussen 
apparaten met een oud energielabel en een 
nieuw exemplaar. Overigens mogen fabrikan-
ten en winkeliers hun voorraden met het oude 
energielabel nog uitverkopen. Ze zijn echter nu 
wel verplicht om alle nieuw geproduceerde ap-
paraten van het nieuwe energielabel te voor-
zien.

Het nieuwe energielabel voor huishoudelijke apparaten is een feit. Voorlopig 
is het label alleen verplicht voor vaatwassers, wasmachines, combinaties van 
wasmachines en drogers, koelkasten en vrieskasten en beeldschermen, waar-
onder ook televisies. In het najaar komen daar lampen nog bij en binnen vier 
jaar moeten alle andere productgroepen volgen.

van gas naar duurzaam

Ook een koele woon- of werkruimte?
Koop dan een professionele arico!
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Koop dan een professionele airco!
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Comfortabel de zomer door?
Koop dan een 
professionele Airco!

Bij Gasservice I Gaswacht koopt u al een airco 
inclusief montage voor € 2.395,-  

Daarmee geniet u deze zomer van een 
comfortabele binnentemperatuur. Daarnaast 
heeft u met deze airco ook de mogelijkheid om 
uw woning of bedrijfsruimte te verwarmen.

Als u al een airco heeft dan kunt u bij ons een 
onderhoudsabonnement afsluiten zodat u niet zonder het gemak 
van een airco komt te zitten deze zomer. Wij komen iedere 2 jaar langs voor 
onderhoud en bij een probleem aan de airco komen wij langs om de storing te 
verhelpen.  

Wij onderhouden, verkopen en installeren airco’s van diverse merken voor zowel de 
particuliere als de zakelijke markt. 

Kijk voor meer informatie over onze onderhoudsabonnementen of het kopen van 
een airco op www.gasservice.nl of bel 0251-245454. 



Wat veel mensen niet weten is dat men met 
de huidige airco’s ook kan verwarmen zolang 
de buitentemperatuur nog niet te laag is. Hier-
mee biedt de airco ook de mogelijkheid om in 
de lente en herfst een woning gasloos te ver-
warmen.
Vaak wordt er gewacht met de aanschaf van 
een airco totdat de temperaturen hoog oplo-
pen. Dat is ook het moment dat de airco’s uit-
verkocht raken en de installatiebedrijven geen 
tijd meer hebben. Als u overweegt om een air-
co aan te scha� en dan is het advies om niet te 
wachten tot de temperaturen oplopen, maar 
om die nu al aan te scha� en zodat u kunt ge-
nieten van een comfortabele zomer. Als u al 

een airco heeft dan is het aan te raden om on-
derhoud aan uw airco uit te laten uitvoeren. 
Het periodiek onderhoud van uw airco draagt 
bij aan een e�  ciënt werkende airco en voor-
komt storingen. Ook zal een goed functione-
rende airco bijdragen aan een gezonder leef-
klimaat in uw woning of op uw werkplek door 
de circulatie van de binnenlucht. Onderhoud 
kan zowel eenmalig als in de vorm van een on-
derhoudsabonnement plaatsvinden. Met een 
abonnement bent u er zeker van dat er perio-
diek onderhoud wordt uitgevoerd en dat men 
iemand kan laten komen als er een storing in 
het toestel optreedt. Kijk voor meer informatie 
op www.gasservice.nl

Nu het steeds warmer wordt in Nederland is een airco de manier om uw huis of 
bedrijfsruimte te koelen en zo een prettig binnenklimaat te creëren. Er zijn diver-
se type airco’s verkrijgbaar, maar met een airco met binnen- en buitenunit kunt u 
in enkele minuten de kamertemperatuur naar een comfortabel niveau brengen. 

Verwarm uw woning 
met een Airco!

Waarom zou je verhuizen?
Veel mensen blijven graag wonen op de plek 
waar ze zitten. Ze zijn aan die plek gehecht, ze 
hebben er dierbare momenten beleefd en ze 
zien zich niet snel verhuizen naar een ande-
re plek. Zolang dit kan, is dat natuurlijk prima. 
Maar wat gebeurt er als het niet meer kan? En 
wat zijn de meest logische momenten om uit 
te kijken naar een andere woning? De twee 
meest voor de hand liggende momenten 
zijn een verandering in de gezinssamenstel-
len en noodzakelijk groot onderhoud aan de 
woning. Om met dat eerste te beginnen: stel-
len zoeken vaak een grotere woning wanneer 
zich gezinsuitbreiding aandient, maar vanuit 
die gedachte zou het net zo logisch zijn om te 
gaan verhuizen naar een kleiner onderkomen 
zodra de kinderen de deur uit zijn. Toch zien 
we dat veel mensen dan gedurende langere 
tijd in een gezinswoning blijven wonen, waar-
door er weinig sprake is van doorstroming 
en er dus op den duur een tekort aan gezins-
woningen ontstaat. Een voordeel van kleiner 
gaan wonen zodra het kan is dat je geld over-
houdt, dat je bijvoorbeeld kunt gebruiken om 
mooie reizen van te maken of om te investe-
ren in je hobby’s.

Als afstand geen rol meer speelt
De afstand van huis naar werk houden we het 
liefst zo klein mogelijk. Maar zodra het werkza-
me deel van het leven beëindigd is en iemand 
van zijn pensioen geniet, is het niet meer rele-
vant in welke omgeving je woont. Had je altijd 

al eens de gedachte om in een ander deel van 
het land te gaan wonen, dan kun je die droom 
werkelijkheid laten worden. Ook het bereiken 
van de pensioentijd is dus een natuurlijk mo-
ment om te gaan nadenken over je woonwen-
sen en die te vertalen in concrete stappen. Ze-
ker op die leeftijd is daarbij van belang dat je 
er ook meteen op let dat het een woning is 
waar je voor de rest van je leven zou kunnen 
blijven wonen, ook wanneer een periode aan-
breekt waarin je afhankelijk gaat worden van 
zorg aan huis.

Elke situatie is anders
Senioren met kinderen willen over het alge-
meen graag in de buurt van hun kinderen wo-
nen, zodat die kinderen er snel kunnen zijn als 
het onverhoopt wat minder gaat met de ge-
zondheid. Iemand die geen kinderen heeft, 
zal wellicht andere keuzes maken, omdat er 
geen rekening hoeft te worden gehouden 
met reistijden. Mensen die geheel op zichzelf 
aangewezen zijn, maar wel een groot sociaal 
hart hebben, vinden vaak wat ze zoeken in 
een woongroep of andere vorm van gemeen-
schappelijk wonen. Ook de � nanciële situatie 
is natuurlijk een belangrijke factor. Heb je een 
groot huis en een grote tuin, dan zul je die ook 
op hogere leeftijd goed moeten kunnen on-
derhouden. Wanneer je voldoende geld in kas 
hebt om diensten te kunnen inhuren en om 
bouwkundige aanpassingen te doen in de wo-
ning, kun je het er langer volhouden dan wan-
neer je dat geld niet beschikbaar hebt.

De woningmarkt in Nederland staat enorm onder druk en de verwachting is 
dat dit ook nog wel een aantal jaren zo zal blijven. Het is daarom goed om al-
vast vooruit te kijken en je af te vragen waar je over tien of vijftien jaar wilt 
wonen. Is een verhuizing tegen die tijd noodzakelijk? Dan kan het zinvol zijn 
om daar nu alvast serieuze stappen voor te gaan zetten. Veel mensen blijven 
te lang hangen in dezelfde situatie, waardoor ze uiteindelijk in de problemen 
komen, omdat hun huidige woning niet meer voldoet aan de eisen.

Hoe levensloopbestendig is jouw woning?

    
  

mola iverside  betonlook   er m
mola reacon  betonlook  vanaf  er m
mola reacon  betonlook  vanaf  er m

a aen a ottofaen a  vanaf  er m
aldocer ar land  houtlooktegel   er m
rmes la  houtlook visgraattegels   er m

ijk voor meer aanbiedingen o  www.beenhakkertegels.nl
Dokweg 36 - 1976 CA IJmuiden - Telefoon: 0255-514010
info@beenhakkertegels.nl - www.beenhakkertegels.nl

anwege de corona maatregelen  kunt u o  dit
moment on e tegelshowroom uitsluitend o
afs raak be oeken. et een afs raak kunt u
on e showroom met ma imaaal  ersonen
be oeken.  kunt via on e website gemakkelijk
een afs raak maken  ga daarvoor naar
beenhakkertegels.nl. et maken van een
afs raak kan ook telefonisch .

ocht u uw afs raak willen annuleren  laat dat
ons ook weten.

  
eramische tegels hebben vele voordelen. eramische tegels ijn duur aam

en gaan makkelijk twintig  dertig jaar mee. ierdoor ijn minder
grondstoffen en energie nodig dan bij roducten die sneller vervangen
dienen te worden. e grondstoffen van keramische tegels ijn natuurlijke
grondstoffen  voornamelijk klei  waardoor tegels milieuvriendelijk ijn. n
de grondstoffen kunnen ook gerec cled worden  waardoor circulair bouwen
mogelijk is. aarnaast ijn keramische tegels ongevoelig voor vocht en vuil.

n doordat keramische tegels makkelijk schoon gemaakt kunnen worden
en bijna geen onderhoud nodig hebben  ijn keramische tegels ook nog eens
een eer ge onde keu e. oordat keramische tegels gesloten ijn  hebben
bacteriën en huisstofmijt bij normaal onderhoud weinig kans om te overleven.

oorraadaanbiedingen

  

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

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

DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest
Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

STOFFEERDERIJ



INTERIEUR | ONTWERP | STYLING

Raadhuisstraat 52  |  2101 HH Heemstede  |  023 8888 726
info@allurehome.nl  |  allurehome.nl

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.
maandag t/m vrijdag 9.30 - 17.30 uur

zaterdag 9.30 - 17.00 uur

Voor een stijlvol interieur, verlichting, unieke accessoires, kunst, een mooi cadeau of interieur advies.
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KEN UW BOS

Door Ems Post

“Ik ben naar het bos. 
Het is zulk mooi 
weer!” En daar ga ik, 
op de fiets, rugzakje 
met een flesje water 
en een leuk boek met 
korte verhalen.

Vanwege de wind ga 
ik naar ‘het bankje-
dat-alles-zag’ op de Belvedèreheuvel. Het pad erheen 
loopt tamelijk steil omhoog; iemands boomertje loopt 
dapper voor me uit. Het uitzicht naar alle kanten is zo 
mooi en ongehinderd doordat de bomen nog kaal zijn. 
De nieuwbouw van de appartementen aan de Haven 
en bij de Schouwbroekerbrug zijn nieuw in de skyline 
van Heemstede. Verrassend dat ze van hieruit op één 
lijn staan.

Daar passeert een wandelaar. “Zo!! U zit hier fijn. Heer-
lijk in het zonnetje en met een boek. Wat een goed 
idee.” 

Wandelaar nummer twee pakt het nog beter aan en 
komt naast me zitten op de andere punt van de bank. 
“Goh, ik ga eigenlijk nooit zo naar het bos. Met iets te 
lezen en te drinken. Ga ik toch eens doen.” Vervolgens 
vertelt hij zijn belevenissen van de afgelopen eenzame 
winter met corona. 

In het uur dat ik er gezeten heb, ben ik niet tot lezen 
gekomen. Mijn flesje water heb ik op de terugweg bij 
mijn fiets in één keer opgedronken. Mijn uurtje was fijn 
en nuttig. Ik heb heel wat mensen gesproken die de 
Belvedère missen; de ‘lege’ heuvel nu een blamage voor 
het bos vinden. “Maar geduld is een schone zaak.”, zei 
een mevrouw terecht. Het bankje-dat-alles-zag heeft 
dat geduld al sinds de afbraak in 1965. 

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.
www.wandelbosGroenendaal.nl. 

Het bankje dat alles zag 

Heemstede - Monique Rusman legde dit eendenpaartje op de Binnenweg vast. De eenden zijn hier regelmatig te vin- 
den en vinden ook de Binnenweg/Raadhuisstraat de leukste winkelstraat! s’ Avonds keren ze terug naar de Blekersvaart.

Eendenpaar voelt zich thuis in de winkelstraat

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Door Bart Jonker 

Heemstede – De afgelopen weken 
kreeg u in onze krant diverse kruiden 
voorgeschoteld, die u kunt kweken in 
een eigen kruidentuintje. Deze week 
deel 5 en tevens voorlopig het laatste 
deel, waar we dille, bonenkruid en 
rozemarijn belichten. 

Dille
Dille (anethum graveolens) werd 
reeds bejubeld door de oude Egypte-
naren en de Romeinen en als medi-
cijn toegepast. Het woord ‘dille’ komt 
van het Saksische woord ‘dilla’ dat 
staat voor sussen of kalmeren. En 
dille werkt ook kalmerend, vooral de 
zaden. Het kruid helpt bij inwendig 
gebruik bij maagklachten en misse-
lijkheid, stimuleert de eetlust en 
spijsvertering en voorkomt krampen. 
Het stimuleert tevens de aanmaak 
van moedermelk. Uitwendig gebruikt 
neemt dille de spanning uit de 
spieren weg en versterkt het de 
nagels in de vingers. 
Culinair is dille ook een toppertje, 
door de anijsachtige smaak. Het 
wordt toegepast in vele gerechten. 
Zeer lekker in visgerechten, een 
bekende toepassing van dille is bij 
(gerookte) zalm. Dille is ook een van 
de kruiden die wordt toegevoegd bij 
het inmaken van tafelzuur.  

Bonenkruid
Het hier besproken eenjarige bonen-
kruid (Satureja hortensis L.) is kruidig 
en peperig van smaak. Het kruid 
komt oorspronkelijk uit het Middel-
lands Zeegebied. Zoals de naam al 
aangeeft, wordt bonenkruid gebruikt 
als smaakmaker in bonengerechten, 
maar het is ook heerlijk in soepen, 
stoofschotels en in goulash. Bonen-
kruid is tamelijk overheersend en 
krachtig van smaak. Het wordt 
daarom ook toegepast in mieriks-
wortelsaus en bitters. Het maakt deel 
uit van de beroemde Provençaalse 
kruiden. Bonenkruid dient te worden 
meegekookt in gerechten, maar niet 
zelf gegeten te worden. Het kruid 
helpt bij de spijsvertering. De bloei-
toppen zijn samentrekkend en 
werken ontsmettend. Gekneusd blad 
van bonenkruid verlicht bijensteken. 

Rozemarijn
Een van de bekendste, geurigste en 
smaakvolste kruiden: rozemarijn 
(Rosmarinus officinalis). Culinair is 
rozemarijn een heerlijke smaakmaker 

in soepen, stoofschotels en in lams-
vleesgerechten. Heerlijk ook in een 
kipgerecht als de vermaarde Franse 
klassieker ‘coq au vin’. Voortreffelijk 
over de aardappeltjes in de oven of 
op de barbecue. (Zie recept in de 
Heemsteder van 8 juli 2020).
Rozemarijn bevat veel oliën die flink 
ontstekingsremmend werken. Roze-
marijn helpt inwendig tegen depres-
siviteit, vermoeidheid, migraine en 
spanning. Het kruid stimuleert de 
bloedsomloop en helpt tegen een 
slechte doorbloeding. Rozemarijnolie 
kan bij uitwendig gebruik reuma en 
spierpijn verlichten. De geur van olie 
kan ook insectenwerend werken, 
bijvoorbeeld tegen muggen. Roze-
marijn zit ook vaak als ingrediënt in 
kruidenshampoos en stimuleert de 
haargroei. 

Ken uw tuin: uw eigen 
kruidentuin, laatste deel

Rozemarijn (Rosmarinus officinalis). 

Foto: Bart Jonker.

Dille (anethum graveolens).

Foto: Bigstock.

Bonenkruid (Satureja hortensis L.). Foto: Bart Jonker.
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Heemstede - Meedoen met onze lentefotowedstijd kan nog steeds. Alles wat met de lente in Heemstede te maken heeft, kunt u als 
foto inzenden. Wel stellen we als voorwaarde dat de foto echt in Heemstede of aan de rand van Heemstede is genomen; Leyduin 
mag bijvoorbeeld ook. Mail uw lentefoto (maximaal een) uiterlijk vrijdag 23 april vóór 17 uur naar redactie@heemsteder.nl, onder 
vermelding van ‘lentefoto’ en vermeld daarbij waar u de foto heeft gemaakt, voorzien van uw naam, woonplaats, e-mailadres en tele-
foonnummer.  Er is een leuke prijs te winnen voor de leukste of mooiste lentefoto. 
De mooiste Heemsteedse lentekiekjes krijgen weer een plaatsje in de Heemsteder. 
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Hieronder wederom enkele fraaie 
voorjaarsplaatjes die we op de redactie mochten ontvangen. Succes!

Meedoen met onze lentefotowedstrijd kan nog steeds!

Magnolia: een struik om respect 
voor te hebben 
Deze foto van de bloeiende magnolia werd ingezonden door 

Marenka Groenhuijzen. Magnolia soulangiana bloeit meestal in mei. 

De bloemen zijn sereen van kleur en het hartje soms roze. Hij staat op 

de begraafplaats op de Herfstlaan: een struik om respect voor te 

hebben. In heel Heemstede staan ze nu in de bloei.

sinds 1925
1e Heemsteedse Vishandel

Dagelijks ommetje ten tijde van 
thuiswerken 
Pauline Grapperhaus zag de pagina van de lentefotowedstrijd 

voorbijkomen, met diverse mooie en leuke foto’s.

Het bracht haar op het idee om deze foto te sturen. Pauline: “De foto’s 

zijn op tweede paasdag genomen achter Hageveld en HBC, ons 

dagelijkse ommetje ten tijde van thuiswerken. Het sneeuwde, 

hagelde en opeens brak de zon door. Je ziet de hagel nog liggen 

tussen de narcissen.”

Uitbundige bloei 
Corrie v.d. Heijden legde deze fraaie krokussen vast, die op de hoek 

Herenweg/Professor Asserlaan weer uitbundig bloeien.

Kleurrijk Groenendaal 
Annelies van Waarde maakte deze kleurrijke foto in Wandelbos 

Groenendaal. 

Bloesempracht 
“Ondanks de paashagel en sneeuwbuien een plaatje om vrolijk van te 

worden, gespot aan de Wagenweg in Haarlem”, vertelt Loes Crouwel 

bij deze foto van bloesempracht.

Explosie van geel 
Ineke Spee stuurde dit fraaie plaatje. Ze vertelt: “Bijgaand een foto 

van de bloeiende forsythia bij het graf van onze zoon op de 

Algemene Begraafplaats. Een explosie van geel! Samen met de 

bloemen op het graf een echt voorjaarplaatje. Precies deze forsythia 

was de reden om 12 jaar geleden te kiezen voor dit plekje.”

Pittoreske Overplaats 
Diogo Vraander kiekte dit fraaie pittoreske plaatje op de Overplaats, 

nabij de gemeentegrens met Bennebroek.

Uniek lenteplaatje? 
Ook dit kan lente zijn: Marianne Wever stuurde deze foto van 

narcissen bedekt met een laag (hagel)sneeuw die op 6 april viel. 

Wauw!
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Regio – Per 1 juni wordt Frank Hoeve- 
naars (54) de nieuwe directeur Bedrijfs- 
voering bij het hoogheemraadschap 
van Rijnland. Werken voor organisa-
ties die er ‘echt toe doen in de samen- 
leving’ vormt de rode draad in zijn cv. 
Hoewel hij niet eerder in de water-
wereld werkzaam was, voelt de over-
stap naar Rijnland dan ook als een 
heel natuurlijke.

Schakel tussen strategie en 
uitvoering
Franks interesse in het primaire 
proces en nieuwsgierigheid naar wat 
zich op de werkvloer afspeelt, maakt 
hem de ideale directeur bedrijfsvoe-

ring. Frank: “Rijnland is in alle opzich-
ten een organisatie met een grote 
maatschappelijke betekenis. In eerste 
plaats het zorgen voor droge voeten, 
zuiveren van afvalwater en het bewa-
ken van de kwaliteit van het opper-
vlaktewater. Daarbij vormt de ligging 
van Rijnland, grotendeels onder de 
zeespiegel, in combinatie met klimaat-
verandering en verstedelijking voor 
voldoende nieuwe uitdagingen. Het 
goed kunnen schakelen tussen stra-
tegievorming en het daadwerkelijk 
uitvoeren in de operatie vormt de 
sleutel naar succes. Ik kijk er naar uit 
om als directeur Bedrijfsvoering het 
primaire proces optimaal te onder-

steunen en daarmee bij te dragen 
aan het belangrijke werk van Rijn-
land, zodat de gestelde doelen 
worden gerealiseerd.”

Achtergrond
De bijna 30 jaar ervaring op het 
gebied van directievoering, finan-
cieel management en (infrastructu-
rele) projecten deed Frank op bij 
PWC, KPN, AVR-van Gansewinkel en 
het Havenbedrijf Rotterdam. In zijn 
huidige functie bij de RET is hij als 
Chief Financial Officer verantwoorde-
lijk voor de portefeuilles financiën, 
ICT en strategische programma’s en 
projecten.

Frank Hoevenaars per 1 juni directeur Bedrijfsvoering bij Rijnland

Frank Hoevenaars. Aangeleverd door 

hoogheemraadschap Rijnland.

Regio – Vanaf woensdag 14 april 
vindt de 26e editie van het Nationaal 
Jeugddebat plaats. Niet in de Tweede 
Kamer in Den Haag, maar via een 
livestream die ministers, staatssecre-
tarissen en jongeren in het hele land 
met elkaar verbindt. Zo’n 100 jonge-
ren zullen bewindspersonen aan de 
tand voelen over actuele zaken en 
hun ideeën en oplossingen aandra-
gen. Extra relevant en interessant na 
de bewogen Tweede Kamerverkie-
zingen van afgelopen maand.

Een jong geluid
Jongeren zijn steeds meer politiek 
betrokken, zo bleek uit de spectacu-
lair hoge opkomst onderen jongeren 
(18-24 jaar) tijdens de afgelopen 
Tweede Kamerverkiezingen. Maar 
niet mogen stemmen betekent niet 
dat de politiek niet relevant is voor je 
– integendeel. Daarom krijgen jonge- 
ren (12-18 jaar) bij het Nationaal 
Jeugddebat de kans om hun stem te 
laten horen.

De afgelopen maanden zijn de jonge-
ren klaargestoomd door oud-deel-
nemers. De jongeren worden opge-
deeld in vier fracties: fractie Blauw, 
Rood, Geel en Groen. De fracties 
kwamen een aantal keer online bij 
elkaar om samen een voorstel te 

schrijven. Elke fractie bereidt op basis 
van het thema hun eigen voorstel 
voor, waarin ze op zoek gaan naar de 
belangrijkste problemen en oorza-
ken. Aan de hand daarvan formu-
leren ze een oplossing, die ze in 
debat aan de bewindspersonen 
voorleggen.

Slob, Schouten, Grapperhaus en 
Blokhuis schuiven aan
Fractie Blauw bijt op woensdag 14 
april het spits af en gaat met minister 
Grapperhaus (J&V) in gesprek over 
discriminatie. Fractie Rood volgt die 
dag met een debat over voedselver-
spilling met minister Schouten (LNV). 

Donderdag 15 april mag fractie Geel 
staatssecretaris Blokhuis (VWS) het 
vuur aan de schenen leggen in een 
debat over de balans tussen online 
en offline. Fractie Groen sluit de 
Jeugddebatreeks die middag af met 
een gesprek met minister Slob (OCW) 
over schoolstress.

De onderwerpen van de debatten 
zijn uitgekozen door jongeren zelf en 
passen bij veelbesproken thema’s 
van het afgelopen jaar. Denk aan de 
Black Lives Matter-beweging, de slui-
ting van de scholen door de corona-
crisis en klimaatacties.

Terugkoppeling plannen na debat
Het doel van het debat is het voor-
leggen van de ideeën van jongeren 
aan de bewindspersonen. Voor de 
jongeren is het debat helemaal 
geslaagd als de leden van het kabi-
net een toezegging doen en de 
jongeren uitnodigen om verder mee 

te denken over de uitvoering van 
hun plannen.

De debatten zijn live te volgen via 
www.jeugddebat.nl.
Jongeren kunnen vragen voor de 
politici insturen via het:
Instagramaccount @njrjeugddebat.

Niet-kiesgerechtigde jongeren debatteren 
met politici tijdens Nationaal Jeugddebat

Jongeren in debat. Beeld aangeleverd door Nationaal Jeugddebat.

Stichting Duin-
behoud: ‘Formule 1 
desastreus voor de 
natuur’
Zandvoort/Regio - Het effect 
van de Formule 1-race van Zand-
voort op de natuur in het naast-
liggende duingebied is veel 
groter dan tot voor kort werd 
aangenomen. Dat blijkt uit de 
nieuwste berekeningen van de 
stikstofdepositie van de raceacti-
viteiten op het Circuit van Zand-
voort. De berekeningen zijn 
uitgevoerd door bureau 
Apollon-milieu in opdracht van 
de natuurorganisaties Stichting 
Duinbehoud, Rust bij de Kust en 
Mobilisation for the 
Environment.

De natuurorganisaties waren al 
eerder bij de rechtbank Noord-
Holland in beroep gegaan tegen 
de natuurvergunning voor de 
Formule 1 in Zandvoort. Tijdens 
de beroepszaak uitten zij hun 
bedenkingen bij de stikstofbere-
keningen van het Circuit Park 
Zandvoort. Die berekeningen 
laten zien dat er met de komst 
van de Formule 1 minder stikstof 
neerkomt in het duingebied dan 
in de oude situatie.

Voor de provincie Noord-
Holland was de veronderstelde 
afname van de stikstofdepositie 
reden om een vergunning af te 
geven aan het Circuit Park Zand-
voort. De natuurorganisaties 
plaatsten echter grote vraagte-
kens bij de berekeningen, omdat 
Formule 1-raceauto’s bekend-
staan om hun hoge 
stikstofuitstoot.

Uit de nieuwe berekeningen van 
Apollon-milieu blijkt dat voor de 
stikstofuitstoot van Formule 
1-raceauto’s onjuiste getallen 
zijn gebruikt. Er is gerekend met 
de uitstoot van Amerikaanse 
auto’s uit de jaren 50. De race-
auto’s van nu rijden sneller en 
hebben een groter motorver-
mogen. Daardoor hebben ze 
een veel hogere uitstoot van 
stikstof. De berekeningen van 
Apollon-milieu laten zien dat de 
stikstofdepositie op het duinge-
bied niet afneemt, maar jaarlijks 
kan toenemen met meer dan 20 
mol per hectare.

Dit is een toename van meer 
dan 15% ten opzichte van de 
huidige situatie. Voor het duin-
gebied, dat nu al last heeft van 
een veel te hoge stikstofdepo-
sitie, is dat desastreus. De biodi-
versiteit in het gebied gaat nog 
verder achteruit.

De natuurorganisaties hebben 
het rapport van Apollon-milieu 
toegevoegd aan het dossier in 
de lopende beroepszaak bij de 
rechtbank Noord-Holland. De 
rechtbank moet beoordelen 
welke van de twee bereke-
ningen het best de realiteit 
weergeeft.

Heemstede/Regio - “De valse 
verwachtingen en niet waarge-
maakte uitspraken van het kabinet 
over mogelijke versoepeling zorgen 
voor nog meer schade in de horeca”, 
vindt FNV Horeca.

Edwin Vlek, bestuurder FNV Horeca: 
“We begrijpen dat de gezondheid 
voorop staat, maar het blijft ook van 
levensbelang dat er wordt gekeken 
naar de overige gevolgen die de 
maatregelen met zich meebrengen. 
Schep geen valse verwachtingen en 
wees duidelijk in je communicatie als 
kabinet. Horecamedewerkers wor- 
den iedere keer blij gemaakt met een 
dooie mus. Die onzekerheid speelt ze 
parten.” waar zijn ze de volgende 
keer aan toe?”

Sprankje hoop weer weggevaagd
Het openen van de terrassen op 
korte termijn leek het eerste sprankje 
hoop in deze bange en lange tijd. 
Maar met alleen het openen van de 

terrassen is het probleem in de 
horeca niet van de baan. Vlek: “We 
prijzen de creativiteit van horecame-
dewerkers en werkgevers in deze 
moeilijke tijd, maar het houdt een 
keer op.
De reisbewegingen zijn nu ook al 
aanwezig, met Koningsdag in het 
vooruitzicht helemaal. De sector 
staat te trappelen om open te gaan, 
laat de horeca de oplossing zijn van 
het probleem. Zij kunnen de 
mensenstroom juist reguleren.”

Noodgedwongen de horeca uit
Zoals al eerder bleek uit de cijfers van 
het CBS zijn sinds de start van de 
coronacrisis 90.000 horecamedewer-
kers de sector uitgestroomd. Nood-
gedwongen; talloze werkgevers lukt 
het niet meer om medewerkers in 
dienst houden, maar ook vele mede-
werkers verlaten zelf de sector. Dit 
terwijl deze vakkrachten meer dan 
ooit nodig zijn om de sector weer 
mee op te bouwen. 

FNV Horeca: “Hoop kabinet opnieuw dooie mus voor horeca”

Horeca nog op slot. Foto: Bigstock.

GEEN KRANT?
0251-674433



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 14 april 2021

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 woensdag van 8.30-17.00 uur
Donderdag van 8.30-19.30 uur
Vrijdag van 8.30-13.00 uur 

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

Heemstede

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

Live chatsessie over coronavaccinatie
Op 20 april organiseren wij voor inwoners 
van Heemstede om 16.30 uur via facebook 

een live chatsessie met GGD arts Anne 
de Vries en huisarts Lilian Crielaard om 
vragen te beantwoorden over vaccineren. 
Wethouder Sjaak Struijf zal als gastheer 
vragen van inwoners aan hen voorleggen. 
Wij hopen zoveel mogelijk vragen te kunnen 
beantwoorden die bij inwoners spelen.

Live chat via Facebook
De livechat is te volgen via facebook.com/
gemeenteheemstede/live. U kunt ook 
meekijken zonder Facebookaccount, maar u 
hebt dan niet de mogelijkheid zelf vragen te 
stellen. Als u vooraf al vragen wil stellen, kan 
dat per e-mail aan corona@heemstede.nl.

Online escape room 
voor jongeren
Woon je in gemeente Heemstede 
of Bloemendaal en ben je tussen de 
15 en 27 jaar? Dan bieden we jou de 
mogelijkheid om een online escape 
room te spelen met een team van 
2-8 personen. Helemaal corona-proof! 
De game is tot en met 24 mei te spelen 
en duurt ongeveer 2,5 uur. 
Kijk voor meer info en aanmelding op 
mariasvilla.nl/heemstede. De gemeente 
heeft een beperkt aantal spellen 
ingekocht, dus wees er snel bij!

De digitale buurttafel
In tijden van corona is het niet gemakkelijk 
om elkaar te ontmoeten. Gelukkig kan dit 
nu ook digitaal. Schuif op dinsdag van 
11.00-12.00 uur aan bij de wekelijkse Digi 
Buurttafel van WIJ Heemstede en ontmoet 
elkaar via een beeldscherm. Probeer het eens 
uit, want het kan écht gezellig zijn. Het voelt 
bijna alsof je even echt samen bent. Het enige 
dat je nodig hebt is een e-mailadres en een 
laptop, computer of telefoon met internet/wifi .

Hoe werkt het?
Stuur een mail naar info@wijheemstede.nl ter 
attentie van Ellen Swart of Daniëlle de Haan of 
bel naar (023) 548 38 28. Op dinsdagochtend 
voordat de Digi Buurttafel start, ontvangt 
iedere deelnemer een e-mail met een link. 
Een gespreksbegeleider start de Digi Buurttafel. 
Met elkaar wordt dan een thema gekozen. 
Denk bijvoorbeeld aan: passies, beweging, 
geluk, het nieuws, vriendschap, koken of 
tradities. Eigen inbreng is altijd welkom. 
Deelname aan deze activiteit is gratis. 
Er kunnen maximaal 6 deelnemers meedoen 
per keer.

Door de coronamaatregelen vieren we 
Koningsdag ook deze keer zoveel mogelijk 
thuis. Maar ook thuis kunnen we er met 
elkaar een feestelijke dag van maken! 
De verjaardag van Koning Willem-Alexander 
start met het hijsen van de Nederlandse 
vlag. De gemeente nodigt inwoners uit ook 
de vlag te hijsen (liefst met oranje wimpel), 
voor een feestelijke uitstraling van de straten 
in Heemstede.
We wensen alle inwoners een gezellige 
Koningsdag toe.

Voorlopig programma
•	 8.45 uur: Burgemeester Astrid Nienhuis 

hijst de Nederlandse vlag met oranje 
wimpel bij de ambtswoning, brengt een 
toost uit op de verjaardag van de Koning 
en zaait zonnebloemen in de tuin 

•	 9.00 tot 10.00 uur: Burgemeester 
bezoekt 2 woongroepen in Heemstede. 
Hier gaat zij ‘op de koffi  e’ en brengt 
oranje tompouces mee

•	 10.00 tot 12.30 uur: Burgemeester fi etst 
door Heemstede en bezoekt straten/
wijken waarin activiteiten (coronaproof ) 
zijn aangekondigd op de sociale media

•	 13.30 tot 14.15 uur: Prijsuitreiking 
kleurwedstrijd kinderen bij de winnaars 
op locatie

•	 14.15 tot ongeveer 16.00 uur: 
Burgemeester fi etst nogmaals door 
Heemstede en bezoekt straten/wijken 
waarin activiteiten (coronaproof ) zijn 
aangekondigd op de sociale media

•	 nwoners	van	Heemstede	met	een	
Koninklijke onderscheiding hebben een 
persoonlijke uitnodiging ontvangen om 

op Koningsdag een tasje met lekkernijen 
op te halen in het raadhuis

Alle bovengenoemde activiteiten zijn 
onder voorbehoud van de op dat moment 
geldende landelijke coronaregels. 

Klein geluk: zelf zonnebloemen 
zaaien
Voor iedereen die zonnebloemen in en 
om het huis wil zaaien, stelt de gemeente 
zakjes met zonnebloempitten beschikbaar. 
Onder het motto ‘Klein geluk’ kunt u 
vanaf woensdag 21 april een zakje met 
zonnebloemzaadjes ophalen bij de ingang 
van het raadhuis of Plein1 (Julianaplein 1). 
Zo kunt u in de periode rond Koningsdag 
de zonnebloemen zaaien en ‘klein geluk’ 
oogsten op een later moment in de zomer. 
(Voor deze actie geldt: OP=OP).

Kleurwedstrijd met tekeningen 
van Eric Coolen
Speciaal voor Koningsdag is er een 
kleurwedstrijd voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd. De bekende tekenaar 
Eric Coolen heeft hiervoor ontworpen 
tekeningen ontworpen die beschikbaar 
zijn op heemstede.nl/koningsdag en 
vanaf 12 april in het gemeentehuis, Plein1 
en via de basisscholen. Kinderen kunnen 
hun ingekleurde tekening tot uiterlijk 
22 april inleveren bij de ingang van het 
gemeentehuis. De prijsuitreiking vindt plaats 
op 27 april tussen 13.30 en 14.45 uur op 
locatie. Per leeftijdscategorie is er één prijs: 
een aangepaste foodbox van De Smaak van 
Heemstede.

Voorlopig programma 
Koningsdag 27 april 2021

De gemeenteraad van Heemstede houdt 
een digitale raadsvergadering op donderdag 
22 april 2021 om 20.00 uur. U bent van harte 
uitgenodigd deze digitale vergadering te volgen 
via gemeentebestuur.heemstede.nl.

Op de agenda:
•	 pening	en	be diging	raadslid	
 Onder voorbehoud van afronding van de 

procedure
•	 Vaststellen	agenda	raadsvergadering	
 22 april 2021
•	 Vragenuur	raadsvergadering	22	april	2021

Bespreekpunten:
•	 n	jaar	coronacrisis	in	Heemstede	 	terugblik	

en toekomst

Vergadering gemeenteraad 22 april 2021
2021-2028 Samen gezond in Kennemerland

•	 Benoemen	twee	nieuwe	leden	voor	de	
Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
Heemstede.

Overige punten:
•	 ijst	van	ingekomen	stukken	

raadsvergadering van 22 april 2021
•	 Benoeming	in	raadscommissie
 Onder voorbehoud van beëdiging raadslid
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit.

Meer weten? Neem telefonisch contact op met 
de raadsgriffi  e via (023) 548 56 46 of per e-mail 
griffi  e@heemstede.nl.

Hamerpunten:
•	 Toetsing	vervlochten	teams	
 Heemstede - Bloemendaal
•	 Beheerplan	Bruggen	en	Beschoeiingen	
 2021-2025
•	 Wijzigingsvoorstel	lichte	Gemeenschappelijke	

Regeling Informatie Technologie 2015 
•	 Actieplan	Spelen	in	Heemstede	2021 2024
•	 ntwerp	verklaring	van	geen	bedenkingen	

sanitaire voorzieningen Haven van 
Heemstede

•	 Heemsteedse	Dreef,	vervangen	drie	
verkeersregelinstallaties

•	 Vaststellen	Huisvestingsverordening	 uid
Kennemerland/IJmond: Heemstede 2021

•	 Wijziging	tarieven	in	de	Verordening	
precariobelasting Heemstede 2021

•	 Vaststellen	regionale	nota	Gezondheidsbeleid	

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de
weg 



Heemstede - Schuif aan bij de Digi 
Buurttafel ‘Lente in Heemstede’ en 
ontmoet elkaar via een beeldscherm 
op dinsdag 13 en 20 april van 11.00 
– 12.00 uur of een volgende dinsdag 
op dezelfde tijd. In tijden van corona 
is het niet gemakkelijk om elkaar in 
groepjes te ontmoeten. Gelukkig kan 
elkaar ontmoeten nu ook digitaal. 
Het is niet moeilijk om met elkaar 
achter een schermpje af te spreken. 
Probeer het eens uit, want het kan 
écht gezellig zijn en het voelt bijna 
net alsof je echt even samen bent.
Het enige wat je nodig hebt is zin om 
met anderen in gesprek te gaan, een 
mailadres en een laptop, computer 
of telefoon met internet/wifi.
Een gespreksbegeleider start de Digi 
Buurttafel en met elkaar wordt dan 
een thema gekozen. Denk bijvoor-
beeld aan: je passie, beweging, 

geluk, het nieuws, vriendschap, 
koken, tradities. Eigen inbreng is 
altijd welkom. Wil je graag een be- 
paald thema met elkaar bespreken? 
voel je vrij om dit te melden. Deel-
name aan deze activiteit is gratis.
Er kunnen maximaal 6 deelnemers 
meedoen per keer. 

Interesse?
1. Stuur een mail naar info@
wijheemstede.nl t.a.v. Ellen Swart of 
Daniëlle de Haan van WIJ Heemstede 
of bel naar 023 - 548 38 28;
2. Ellen of Daniëlle neemt contact op 
om uit te leggen hoe de Digi Buurt-
tafel werkt.
3. Op dinsdagochtend voordat de 
Digi Buurttafel start, ontvangt iedere 
deelnemer een mail met een link. 
Ook als je ideeën hebt of wilt helpen, 
dan hoort WIJ Heemstede dat graag.

Heemstede - Op steeds meer 
plekken in Heemstede zijn bewoners 
actief met het groener maken van 
hun straat. Boomspiegels of stukjes 
openbaar groen die veranderen in 
kleurige mini-tuintjes. Voor al die 
enthousiaste tuiniers verscheen deze 
week het boek Guerrilla Gardening - 
Handboek voor buurtvergroeners. 
Een boek vol met inspiratie en 
handige tips om zelf, of samen met je 
buren, je straat nog groener te 
maken.

In het boek ook het verhaal van 
Jeanine van Ooijen uit Heemstede 
over haar boomspiegeltuin. Zij vorig 
jaar al een maandelijkse blog over 
haar uitdaging om het jaar rond elke 
maand iets anders te laten bloeien in 
haar boomspiegeltuin. (https://guer-
rillagardeners.nl/de-bloei-uitdaging-
de-boomspiegeltuin-van-jeanine/).
Nu staan haar ervaringen ook in het 
nieuwe handboek.

Guerrilla Gardening laat zien hoe je 
heel eenvoudig je eigen buurt een 
beetje groener kunt maken. Een 
groene straat heeft veel voordelen: 
het brengt vrolijkheid en bovendien 
is samen tuinieren in de straat is ook 
nog eens heel gezellig. Je straat 
wordt er mooier, gezonder en leven-
diger door. Met meer bloemen in je 

straat breng je bijen, vlinders en vo- 
gels weer terug in je woonomgeving.

Het handboek staat vol met voor-
beelden hoe je kunt starten met 
Guerrilla Gardening. Door de ruimte 
rondom een boom te beplanten, een 
tegel voor je huis te verwijderen en 
er een plant in te zetten, of door 
samen met je straatgenoten een 
complete buurttuin aan te leggen. 
Voordat je aan de slag gaat even 

melden via: www.heemstede.nl/
groenadoptie.
Auteur Cerian ‘Jenny’ van Gestel 
schreef het boek om haar passie voor 
guerrilla tuinieren te delen.

Cerian is bioloog en gebruikt bij 
Guerrilla Gardeners het alias Jenny.
Guerrilla Gardening - Handboek voor 
buurtvergroeners is verkrijgbaar bij 
de lokale boekhandel of te bestellen 
via www.guerrillagardeners.nl.

Groenervaringen Heemsteedse Jeanine van 
Ooijen in ‘Handboek voor buurtvergroeners’

Boomspiegeltuintje. Foto: Jeanine van Ooijen.

Iedere dinsdag de online Digi Buurttafel

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

Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Binnenweg	3,	de	bestaande	dakopbouw	

verlengen op het dakterras, wabonummer 
816021, ontvangen 31 maart 2021

•	 Crayenestersingel	20,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
en vergroten van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 814540, 
ontvangen 29 maart 2021

•	 Dr.	J.R.	Thorbeckelaan	164,	het	plaatsen	
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 817081, ontvangen 1 april 
2021

•	 Glipper	Dreef	194A,	het	plaatsen	van	een	
haagondersteunende constructie, wabo-
nummer 813737, ontvangen 27 maart 2021

•	 Jacques	Perklaan	2,	constructieve	wijziging	
t.b.v. aanbouw, wabonummer 816703, 
ontvangen 1 april 2021

•	 Jo	Vincentlaan	3,	het	plaatsen	van	een	dak-
kapel op het achtergeveldakvlak, wabo-
nummer 815685, ontvangen 31 maart 2021

•	 Marisplein	5,	verbouwen	en	uitbreiden	

van het clubhuis KR&ZV ‘Het Spaarne’ op 
de verdieping ten behoeve van extra 
sportfaciliteiten, wabonummer 815881, 
ontvangen 31 maart 2021

•	 Ter	hoogte	van	Havenstraat,	Heemsteedse	
Dreef, Van den Eijndekade, Industrieweg, 
het realiseren van een passantenhaven in 
Heemstede, het aanleggen van nieuwe 
kolkleidingen en aansluiten op het riool 
aan de Heemsteedse Dreef, wabonummer 
817576, ontvangen 2 april 2021

•	 Valkenburgerlaan	79,	het	uitbreiden	van	
de tweede verdieping van de bestaande 
bovenwoning en plaatsen dakkapel op het 
voorgeveldakvlak ten behoeve van nieuwe 
woning, wabonummer 813872, ontvangen 
28 maart 2021

Tegen	bovengenoemde	aanvragen	is	in	dit	sta-
dium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Ankerkade	1,	gebruik	voor	avondhoreca	ca-

tegorie 1c op basis van bestemmingsplan-
voorschriften, wabonummer 758504, 

 verzonden 7 april 2021
•	 Hendrik	de	Keyserlaan	2,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op zijgeveldakvlak, wabo-
 nummer 813497, verzonden 9 april 2021
•	 Kerklaan	111A,	uitbreiden	garage	en	

inpandig verbouwen garage in woonruimte 
en bergruimte, wabonummer 785302, 
verzonden 6 april 2021

•	 Kerklaan	113,	het	uitbreiden	van	het	
 woonhuis aan de achter- en zijgevel, wabo-

nummer 785234, verzonden 6 april 2021
•	 Mastkade	27,	het	aanleggen	van	een	steiger,	

wabonummer 800364, verzonden 2 april 
2021

•	 Mastkade	31,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 800371, verzonden 2 april 
2021

•	 Mastkade	33,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 800376, verzonden 6 april 
2021

•	 Mastkade	35,	het	aanleggen	van	een	steiger	

met hekwerk, wabonummer 800416, 
verzonden 6 april 2021

•	 Mastkade	45,	het	aanleggen	van	een	steiger,	
wabonummer 800427, verzonden 7 april 
2021

•	 Schollevaarlaan	1,	het	uitbreiden	van	
het woonhuis, wabonummer 811177, 
verzonden 7 april 2021

•	 Van	Merlenlaan	4B,	het	kappen	van	een	
schijnacacia, wabonummer 795956, 
verzonden 7 april 2021

•	 Van	Merlenlaan	30,	het	kappen	van	14	
esdoorns en 1 eik, wabonummer 788178, 
verzonden 6 april 2021

•	 Willem	Klooslaan	9,	het	plaatsen	van	een	
fietsenschuur, wabonummer 810626, 
verzonden 8 april 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’.

Omgevingsvergunningen




