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Ommetje in Heemstede
Heemstede - Een bloesempracht, een sprookje uit Duizend-en-
een-nacht, deze wonderschone prunus op het N.K.J. van Waas-
plein (1868-1945, verzetsstrijder).
Je waant je in een magische wereld. Vele dichters hebben over 
deze bloeiende prunussen – met hun overduidelijke pracht - 
geschreven.

Foto: Marenka Groenhuijzen
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Raadhuis Heemstede heeft tweelingbroertje
Heemstede/Lochem - Ja, u 
ziet het goed. Ons fraaie raad-
huis blijkt een tweelingbroertje 
te hebben in het Gelderse Gors-
sel, dat deel uitmaakt van de ge-
meente Lochem. De gelijkenis is 
op het eerste gezicht inderdaad 
frappant. De redactie ontving de-
ze tip van een opmerkzame ob-
servator, de heer J. Rienstra uit 
Heemstede. Wie goed kijkt ziet 
toch enkele verschillen.

Beide panden zijn gebouwd in de 
zogenaamde eclectische bouw-
stijl, een stijl die gebaseerd werd 
op Nederlandse raadhuizen uit 
het begin van de 18de eeuw. Ec-
lecticisme binnen de architec-
tuur wil zeggen dat in een enkel 
bouwwerk verschillende bouw-
stijlen uit diverse stromingen 
worden toegepast. Deze stijl was 
tevens in de 19de-eeuwse beel-
dende kunst populair, waar ook 
geen allesomvattende stijl over-
heerste. Een ander bekend bouw-
werk in deze stijl is bijvoorbeeld 
het centraal station van de stad 
Antwerpen. In die tijd kon ech-
ter niet iedereen het eclecticisme 
met de gemixte veelzijdigheid 
aan stijlen waarderen. Sommigen 
achtten deze vorm als een ‘ratje-
toe’ en karakteriseerden deze pe-
riode ook wel als ‘de lelijke tijd’.

Het raadhuis in Heemstede werd 
in 1906 gebouwd door archi-
tecten J.Th.J. Cuypers, J. Stuyten 
en J.Th.A. Etmans. De spiegel-
boog, die wordt bekroond door 
een zittende leeuw met wapen-
schild waarop initialen zijn aan-
gebracht, zijn waarschijnlijk van 
burgemeester Jhr. Mr. D.E. van 
Lennep. Dat blijkt uit een in de 
vestibule aangebrachte gedenk-
plaat, die meldt dat op 18 augus-
tus 1906 de eerste steen is gelegd 
voor de bouw van het pand. Het 
raadhuis van Heemstede staat op 
de lijst van Rijksmonumenten.

Het opmerkelijke is dat het raad-
huis van Gorssel, dat later, om pre-
cies te zijn in 1914 werd gerea-
liseerd, niet van de hand is van 
bovengenoemde architecten. In 
een krantenartikel uit het Deven-
ter Dagblad uit 1914, blijkt dat ge-
meentearchitect  A.J. Jansen uit 
Eefde verantwoordelijk is voor de 
bouw van het Gorsselse pand. Het 
is niet bekend of deze architect 
zich heeft laten inspireren door 
de architectuur van ons gemeen-
tehuis. Het raadhuis van Gorssel 

Bloemengroet bij woonzorgcentrum De Heemhaven
Heemstede - Burgemeester As-
trid Nienhuis bracht vrijdag 10 
april een fleurige groet bij woon-
zorgcentrum De Heemhaven. De 
bloemengroet is een actie van 
rapper Ali B en de sierteelt. Pal 
voor Pasen bezorgde de sierteelt-
sector bij tal van verzorgingshui-
zen boeketten.
Ouderen zitten in deze corona-
tijden noodgedwongen veel al-
leen, maar contact houden kan 
natuurlijk wel. Bijvoorbeeld met 
de bloemenactie op Goede Vrij-
dag. Ook in Heemstede kunnen 
we, nu een persoonlijk bezoekje 
er niet in zit, de oudere inwoners 
laten zien dat we aan ze denken. 
Door even te bellen of een kaart-
je te sturen. Of ‘coronaproof’ hulp 
aanbieden. Een klein gebaar doet 
veel!

Wilt u iets doen, of zien wat er in 
Heemstede gebeurt om het soci-
aal contact in stand te houden en 
elkaar te steunen? Kijk op:
www.wijmakenheemstede.nl. Foto aangeleverd door gemeente Heemstede

heeft thans niet meer de functie 
van gemeentehuis. Het huidige 
gemeentehuis staat in Lochem. 
Sinds het voorjaar van 2015 is 
het pand in gebruik genomen als 
Museum voor Modern Realisme, 
Museum MORE. Het voormalige 
raadhuis is een gemeentelijk mo-
nument dat een zeldzaam voor-
beeld is van een traditioneel ge-
bouwd object, met invloeden van 
het Hollands classicisme.

Het museum MORE bevindt zich 
aan de Hoofdstraat 28 in Gorssel. 
De collectie van MORE bestaat 
uit beeldende kunst van het Ne-
derlandse realisme uit de eerste 
helft van de vorige eeuw. Muse-
um MORE toont beeldende kunst 
van de jonggestorven Jan Man-
kes en van de zogenaamde neo-
realisten Raoul Hynckes, Dick Ket, 
Pyke Koch, Wim Schuhmacher, 
Charley Toorop en Carel Willink. 

Ruim 120 werken van meer dan 
40 verschillende kunstenaars ge-
ven een gevarieerd beeld van 
ruim een eeuw modern realisme 
in Nederland. Meer informatie op: 
www.museummore.nl.

Bart Jonker

(Bronnen: Rijksmonumenten.nl, 
Deventer Dagblad en Museum 
MORE).

Foto: Bart Jonker

©Museum MORE Gorssel (foto: Imre Csany)

Actie ‘Kunst 
voor je raam’
Heemstede - Met de coronacrisis 
worden mensen geacht veel bin-
nen te blijven. Wel kun je nog een 
frisse neus halen met een omme-
tje door de buurt. Het landelijke 
initiatief Berenjacht, overgewaaid 
uit Australië en het Verenigd Ko-
ninkrijk, speelt daar op in: kinde-
ren en volwassenen kunnen tij-
dens de wandeling op zoek gaan 
naar beren. Iedereen kan mee-
doen en een knuffelbeer achter 
het raam zetten.
In navolging van het berenjacht-
wandelen is er nu ook een op-
roep via social media: ‘Kunst voor 
je raam’. Iedereen kan meedoen 
met eigen kunst of iets van een 

ander. Plaats een kunstwerk voor 
je raam en deel deze op social 
media. In deze moeilijke tijd kan 
kunst verbinden, troost, vrolijk-
heid en verdieping geven. Kunst 
is er voor iedereen en samen 
gaan we daarmee door deze hef-
tige periode.
Meer informatie op Facebook 
pagina: #Kunstvoorjeraam.
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Kerkdiensten

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Vieringen in het Trefpunt in
de maand april worden
digitaal uitgezonden.

Zoek op www.pkntrefpunt.nl en 
klik op Actueel aan de linkerzijde.

Aan de rechterzijde leest u
wanneer en op welk tijdstip de 

vieringen plaatsvinden.

www.pkntrefpunt.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

De kerkdiensten gaan on-line door!
Kijk op

www.kerkpleinheemstede.nl,
klik op Meditatief Moment.

www.pknheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Zondag geen viering,  
donderdag geen viering.

www.parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

www.hervormdpknbennebroek.nl

Doopsgezinde Gemeente
Postlaan 16 Heemstede

 Zondag 19 april: geen dienst.

www.vdgh.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Kijk op de website voor 
informatie over

aanbidding en gebed.

www.rafael-nehemia.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Voor info over diensten
zie de website: 

www.petrakerkheemstede.nl

www.petrakerkheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Geen diensten.

www.adventskerk.com

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

Tot nader berichtgeving 
doordeweeks en

in het weekend geen
vieringen / Lof.

Houdt u svp de website in
de gaten, voor eventuele 

wijzigen.

www. parochiesklaverblad.nl

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 14.300

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder

Het adres Bronsteeweg 12 be-
staat niet meer. Toch heeft dit 
bestaan, een prachtig pand met 
de naam ‘Huize Lanckhorst’, ook 
bekend als Broederhuis (toen-
foto is een ansichtkaart uit de 
verzameling van Vincent Mar-
tin). In 1907 werd het noordelijk 
stuk van de Binnenweg vanaf 
de Oosterlaan de Bronsteeweg, 
waardoor ‘Huize Lanckhorst’ het 
huisnummer 12 kreeg.

Er heeft hier een ondernemer 
gewoond. De familie Preijde 
waren fi rmanten van de ‘Bloem-

bollen- en zaadteelderij Joh. Ro-
senkrantz en Zoon’.
Gerardus Preijde (1830-1907) 
werd in 1886 eigenaar van het 
buitenverblij� e ‘Klein Lanck-
horst’, dat op het terrein van. 
boerderij Lanckhorst stond. Hij 
liet het voormalige buitenver-
blij� e slopen en bouwde ‘Hui-
ze Lanckhorst’ op de hoek Bron-
steeweg/Lanckhorstlaan.
Gerardus Preijde had twee zo-
nen, Cornelis Gerardus (1854-
1916) en Johannes (1858-1926). 
Cornelis Gerardus, die ge-
trouwd was met Jacoba Maria 

Ruijgrok, trad in 1910 uit de ‘Fir-
ma Joh. Rosenkrantz en Zoon’, 
waarna zijn jongere broer als 
enige vennoot verder ging. Op 
16 januari 1916 is Gerardus in 
Huize Lanckhorst overleden. 
Het huwelijk was kinderloos 
gebleven. De weduwe schonk 
bij haar overlijden in 1928 het 
huis en de bijbehorende grond 
aan de parochie met de bepa-
ling dat er een kerk, pastorie of 
school moest worden geves-
tigd. Het werd een school, die 
naar de schenkster de Jacoba-
school genoemd zou worden. 
Veel leerkrachten (veelal broe-
ders) hebben in het huis ge-
woond, vandaar de benaming 
‘Broederhuis’. (Bron: Heerlijk-
Heden).

In 1964 wordt er nog gespro-
ken over aankoop van grond bij 
het pand Bronsteeweg 12 voor 
de verbreding van de Lanck-
horstlaan. In de jaren 60 is het 
pand uiteindelijk afgebroken 
om plaats te maken voor het 
voormalige ABN-Amro kantoor, 
Bronsteeweg 10.
Sinds februari van dit jaar zit 
‘VYBES’ in het pand. De nu-foto 
van Harry Opheikens is van 11 
april 2020.
Mocht u informatie over de 
Bronsteeweg hebben, dan kunt 
u terecht via webmaster@hv-
hb.nl (H. Opheikens). Ook zijn 
we op zoek naar beeldmateri-
aal. Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heem-
steder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Bronsteeweg
Toen en nu (7)

Deze kommervolle tijd heeft ook positieve kanten
Heemstede - Natuurlijk gaan de gedachten da-
gelijks uit naar onze medeburgers die momen-
teel lijden en hun familie die vaak machteloos 
moet toekijken. Ook Heemstede is zwaar getrof-
fen door het hoge aantal inwoners dat de afge-
lopen periode zijn overleden. Ondanks het ver-
driet en rouw zijn er ook positieve en hoopge-
vende ontwikkelingen.
 
De lucht in Nederland is sinds de jaren vijftig 
nog nooit zo schoon geweest als de laatste jaren, 
door het wegvallen van veel autoverkeer. De in-
dustrie staat op een laag pitje en de elektriciteits-
centrales draaien vaak op halve kracht. De lucht 
is nu nog schoner. De Dreef gaf op Eerste Paas-
dag een beeld gelijk aan 1973 toen de oliecrisis 
ons land in haar greep hield. Amper verkeer en 
vrij baan voor wandelaars en fi etsers. Ondanks 
het verzoek binnen te blijven, kiezen toch veel 
inwoners ervoor om een fi kse wandeling of fi ets-
tocht te maken. De supermarkten en verswinkels 
doen goede zaken. De aandacht voor de loka-
le winkeliers is een hart onder de riem voor de-
ze ondernemers. Mensen en gezinnen nemen 
meer tijd voor elkaar, komen tot gesprekken en 
doen spelletjes. Menig tuin is deze dagen door 
de bewoners eens fl ink onderhanden genomen. 
Gedwongen door de omstandigheden ontstaan 
nieuwe initiatieven op scholen en bedrijven om 
het internet in te zetten voor hun communica-
tie. Les krijgen via de computer zou wel eens een 
grote vlucht kunnen nemen. Bedrijven die daar-
toe in staat  zijn en ideeën hebben, maken  ge-
bruik van de mogelijkheid om goederen te gaan 
produceren die tot voor kort uit andere landen 
kwamen. Onze eigen maakindustrie wordt zo 
versterkt. Artsen en laboratoria zijn gedwongen 
na te denken over oplossingen en nieuwe me-
dicijnen om in de toekomst beter voorbereid te 
zijn op komende virusexplosies. De voedselban-
ken staan weer volop in de aandacht.

Door het hele land trachten horecaondernemers 
en winkeliers op slimme wijze voedselpakketten 
samen te stellen.
Post NL, DHL, Fedex en overige logistieke dienst-
verleners varen wel bij de aankopen die via inter-
net worden gedaan. De politiek schaart zich zon-
der uitzondering achter de huidige maatregelen. 

De klimaatdoelen, stikstofuitstoot of het sluiten 
van kolencentrales staan op een laag pitje. De 
politiek  beseft dat de stroom aan regeltjes en 
wetgeving best een tandje minder kan. Zo is de 
introductie van de allesomvattende omgevings-
wet uitgesteld. Als de Urgendadoelen niet wor-
den gehaald is dat force majeur. Het misdaadcij-
fer is spectaculair gedaald. Het land vormt één 
eenheid en mensen blijken, naast de zorg voor 
elkaar, ook bereid te zijn de medemens te helpen 
in welke vorm dan ook. Dat is een winstpunt na 
een lange periode waarin mensen steeds meer 
met zichzelf bezig waren. Het besef dat veel be-
roepen nu de erkenning krijgen die ze verdienen 
is winst.

Naast de zorgverleners zijn ook de transporteurs, 
chauff eurs, logistieke medewerkers, schoonma-
kers en vele anderen onmisbaar in onze maat-
schappij. De honderden, misschien wel duizen-
den initiatieven in het hele land om iets te doen 
aan de huidige situatie zijn hartverwarmend. Of 
het nu boodschappen doen voor ouderen is, het 
rondbrengen van bloemen, het koken voor de 
buurt of het maken van mondkapjes, het draagt 
allemaal bij tot een eenheid die wij kennelijk als 
inwoners van Nederland toch zijn. Koester deze 
activiteiten, ook nadat deze pandemie het land 
uit is.

Eric van Westerloo

COLUMN

Werkzaamheden 
ProRail in mei
Heemstede - Van woensdag 6 
mei 22 uur tot en met donder-
dag 7 mei 6 uur voert ProRail 
weer werkzaamheden uit aan het 
spoor in Heemstede. Deze werk-
zaamheden kunnen geluidshin-
der en trillingen voor de omwo-
nenden veroorzaken. Meer infor-
matie op www.prorail.nl.

Beste medewerkers van 
onze wekelijkse Heemste-
der.

Dank, dat we toch elke 
week weer, ondanks alle 
belemmeringen, onze ver-
trouwde krant mogen ont-
vangen. 

Zeker in deze tijd, zijn we 
graag op de hoogte van 
het wel en wee, binnen de 
gemeente Heemstede.
Sterkte met alles en vol-
houden!

Met vriendelijke groet, 

T. van der Meer,
Heemstede

LEZERSPOST

Dank!

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Drastisch minder aanmeldingen Centrum 
Seksueel Geweld sinds coronacrisis
Regio - Sinds de coronacrisis in 
Nederland ziet het Centrum Sek-
sueel Geweld in bijna alle 16 re-
gio’s de aanmeldingen drastisch 
teruglopen. De laatste weken is 
het gemiddeld aantal telefoon-
tjes dat wekelijks binnen komt op 
het landelijk nummer afgenomen 
van 132 naar 28. Het Centrum 
Seksueel Geweld maakt zich ern-
stig zorgen om kinderen in onvei-
lige thuissituaties en over de mo-
gelijke stijging van online mis-
bruik.

‘Voor een deel is de forse afna-
me in telefoontjes goed te ver-
klaren’, zegt Iva Bicanic, hoofd 
van het Centrum Seksueel Ge-
weld. ‘Het weerspiegelt namelijk 
de daling in seksueel geweld bin-
nen het uitgaansleven, op sport 
en op school - omdat dat nu he-
lemaal stil ligt.’ Het Centrum Sek-
sueel Geweld richt zich vooral op 
slachtoffers van een aanranding 
en verkrachting korter dan een 
week geleden. Bicanic: ‘Slachtof-
fers die er direct mee naar buiten 
durven komen zijn meestal bui-
tenhuis misbruikt of tijdens een 
date verkracht. Hoe kleiner de af-
stand tot de pleger, hoe moeilij-
ker het is om te onthullen.’

De daling van het aantal telefoon-
tjes is echter voor het Centrum 
Seksueel Geweld geen reden tot 
opluchting. Integendeel. Bicanic: 

‘Waar het seksueel geweld bui-
tenshuis af lijkt te nemen, we-
ten we bijna zeker dat misbruik 
in de huiselijke kring toeneemt 
als gevolg van oplopende stress.
Bijvoorbeeld meer alcoholge-
bruik om met spanning te dealen 
werkt misbruik in de hand. Kinde-
ren die door een huisgenoot wor-
den misbruikt, hebben het nu ex-
tra zwaar. Deze kinderen kunnen 
niet naar school, niet naar sport, 
niet naar opa en oma. Daarmee 
valt voor hen een belangrijke es-
cape weg. Ze zitten 24/7 met de 
dader in één huis; er is geen ont-
snappen meer aan.’ Daar komt bij, 
zegt Bicanic, dat kinderen die in 
hun eigen huis worden misbruikt 
vaak niet durven te vertellen wat 
er met hen gebeurt. ‘Ze onthullen 
vaak pas in de volwassenheid, of 
zelfs nooit. Dat betekent dat ze 
niet de hulp krijgen die ze nodig 
hebben. We maken ons dan ook 
ernstige zorgen om deze kinde-
ren.’ 

Ook is de kans volgens Bicanic 
groot dat online misbruik toe-
neemt. ‘Digitale kinderlokkers 
kunnen hun hart ophalen nu kin-
deren langer dan ooit achter het 
scherm zitten. Vaak ook nog zon-
der toezicht van de ouders om-
dat die zelf hard aan het werk 
zijn achter hun eigen computer. 
De tijd die jongeren nu hebben 
wordt besteed aan sexting, soms 

met vervelende gevolgen. Bica-
nic adviseert ouders om met hun 
kinderen over online misbruik te 
praten, zónder ze bang te maken. 
‘Al vanaf heel jong kun je met kin-
deren bespreken hoe je online 
safe blijft. Wat doe je als iemand 
online persoonlijke gegevens van 
je vraagt? Wat als iemand foto’s 
van je vraagt of doorstuurt? Dat 
soort wat-als scenario’s bespre-

ken werkt goed.’
 Slachtoffers van seksueel geweld 
korter dan een week geleden 
kunnen 24/7 bij het Centrum Sek-
sueel Geweld terecht door te bel-
len naar: 0800-0188. Ook mensen 
die langer geleden met misbruik 
te maken hebben gehad kunnen 
hulp vragen door te bellen of te 
chatten via:
www.centrumseksueelgeweld.nl.

Iva Bicanic (foto aangeleverd door Centrum Seksueel Geweld).

Uitstel optreden Grootste Band van Nederland
Haarlem - Het optreden van de 
Grootste Band van Nederland, 
dat gepland stond op zondag 7 
juni op de Botermarkt in Haarlem, 
is verschoven naar later datum.

Vanwege de strenge maatregelen 
die er zijn om verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen, 
lukt het de organisatie niet om 

de productie in juni goed neer te 
zetten.

Het lijkt nog ver weg 7 juni en 
ondanks dat er op 1 juni moge-
lijk nieuwe richtlijnen voor eve-
nementen komen heeft de orga-
nisatie het besluit genomen. Met 
de gemeente Haarlem en de on-
dernemers op de Botermarkt 

wordt nu gezocht naar een nieu-
we datum. Ook de singer-song-
writerwedstrijd, waarin gezocht 
wordt naar een nieuw Haarlem-
lied in het kader van Haarlem 775 
jaar, wordt uitgesteld naar 5 juli.

“Als we een nieuwe datum voor 
het optreden van de Grootste 
Band van Nederland hebben, 

kunnen we iedereen, en vooral de 
500 muzikanten die van over de 
hele wereld naar Haarlem komen, 
informeren. En dan zetten we een 
geweldig concert neer op die fij-
ne Botermarkt,” aldus initiatiefne-
mer Alain Timmers.

Meer informatie is te vinden op 
www.dgbvn.com.

LetterenHoop Alfabet Challenge biedt 
alternatief voor afgelaste Letterenloop
Bloemendaal - De organisatie 
van de Letterenloop heeft een al-
ternatief bedacht voor het hard-
loopevenement op 7 juni. De Let-
terenHoop Alfabet Challenge. In 
plaats van vijf of tien kilometer 
hard te lopen over ’t Kopje van 
Bloemendaal en door Openluch-
theater Caprera is een zogehe-
ten alfabet challenge bedacht. El-
ke letter in het alfabet staat voor 
een oefening thuis om fit en ge-
zond te blijven. 
De ambassadeurs van de Lette-

renloop hebben een inspirerend 
instructiefilmpje opgenomen. Op 
deze manier hoopt de organisatie 
dat de dertiende editie alsnog tot 
sportplezier, succes en geld voor 
het goede doel zorgt.
Deelnemers aan de alfabet chal-
lenge wordt gevraagd video’s of 
foto’s te maken van hun uitvoe-
ring van de oefeningen. Door ze 
in te sturen naar de organisatie 
met de hashtags #alfabetchallen-
ge, #letterenloopstayfit en #lette-
renhoop, kunnen prijzen worden 

gewonnen. Sowieso is er voor ie-
dere sportieveling een medaille. 
Net als de Letterenloop is het eve-
nement bedoeld voor allerlei gra-
daties sporters: van jong tot oud, 
van wedstrijdatleet tot recreant.
Inschrijven voor de LetterenHoop 
Alfabet Challenge gaat op dezelf-
de wijze als opgeven voor de Let-
terenloop. www.letterenloop.nl.
 Het inschrijfgeld is verlaagd en 
gaat - zoals bij alle vorige edities 
van het evenement - naar Run-
4schools. Hiermee worden pro-

jecten gefinancierd voor kinde-
ren in de townships van het Zuid-
Afrikaanse Kaapstad. Zij hebben 
geen veilig thuis met ouders die 
helpen met huiswerk, laat staan 
lesmateriaal.
De Letterenloop - met start en fi-
nish op de Haarlemse IJsbaan - 
trok andere edities bijna 2.000 
deelnemers. Naast de loop over 
vijf en tien kilometer stond voor 
de kleine lopers een run over 800 
of 1.500 meter op het program-
ma.

Wees loyaal, koop lokaal

D
e lokale winkelier krijgt het door de opmars van online ketens 
steeds zwaarder. Zeker nu door de coronamaatregelen winke-
lend publiek vaker thuis blijft. In deze tijd en in de tijd die komen 
gaat, is het de moeite waard om de winkelier op de hoek te steu-

nen. ‘Lokaal winkelen heeft een bredere uitwerking door de hele regio.’ 

‘Het winkelcentrum is het kloppend hart van 
elke stad en elk dorp. Stel je eens voor dat er 
geen winkel is om nieuwe schoenen te kopen, je 
nergens terecht kunt voor vers brood, kapsalons 
gesloten blijven en een drankje doen op het 
terras niet meer kan.’ Aan het woord is marke-
teer Sander van den Brink, als lid van het lokale 
centrummanagement van een middelgrote ge-
meente is hij verantwoordelijk voor de promotie 
van het winkelcentrum. Daarnaast volgt hij het 

aanbod in andere winkelcentra op de voet. 

De juiste mix
In tijden waarin iedereen meer en meer online 
bestelt, benadrukt hij het belang van een lokaal 
fysiek aanbod. In combinatie met het aanbod 
van grote ketens. ‘Daarmee is er voor elke 
smaak en portemonnee een optie en spreekt 
een centrum een brede doelgroep aan. Je kunt 
voor een unieke outfit bij de lokale ondernemer 

terecht, of bij een keten binnenstappen voor de 
basics.’ 

Leven in de brouwerij
Hij geeft als voorbeeld: ‘Als 80% van de winkels 
min of meer hetzelfde aanbiedt, ben je snel 
klaar. Mensen willen echt een dagje uit zijn 
en dan maakt het vaak niet eens of je kleding, 
woonartikelen of accessoires verkoopt. Men-
sen komen zelden voor één winkel naar een 
centrum toe. Wel voor een gevarieerd en uniek 
winkelaanbod afgewisseld met gezellige winkel-
straten, vriendelijke medewerkers en entertain-
ment. Als klant heb je daar rechtstreeks invloed 
op door het centrum - financieel - te steunen.’ 
In die samenwerking ziet hij een belangrijke 
rol weggelegd voor de lokale ondernemer. ‘De 
gevestigde namen geven wellicht bekendheid 
aan een winkelcentrum, maar de lokale mid-
denstand geeft kleur en zorgt voor leven in de 
brouwerij.’ 

Die beleving proeft en ervaart een klant meest-
al niet wanneer hij online winkelt. Hoewel 
online weer andere voordelen biedt, zoals het 
gemak. ‘Met een paar klikken is alles online te 
bestellen. Het is aan de lokale ondernemers de 
taak om dat gedrag minder vanzelfsprekend te 
maken. Met een moeilijk verkrijgbaar product 
wat jij wel kunt leveren, een winkel met een 
onderscheidend aanbod of de gezelligheid van 
ons-kent-ons.’ Daarnaast speelt service een 
belangrijke rol. ‘Neem witgoed. Vaak is een 
wasmachine online goedkoper, maar stopt de 
service ook bij aflevering. Als lokale onderne-
mer kun je van meerwaarde zijn door langer 
garantie te bieden en problemen sneller op te 
lossen.’ 

Bredere stempel
Zonder een bruisend winkelcentrum wordt een 
woonplaats een stuk minder aantrekkelijker, 
maar er is in Van den Brinks ogen nog een ander 
belangrijk bestaansrecht. ‘Lokaal winkelen heeft 
een veel bredere uitwerking door de hele regio. 
Lokale ondernemers bekostigen de evenemen-
ten, sponsoren de plaatselijke sportclubs, laten 
hun reclame-uitingen in de buurt verzorgen 
en drukken nog op veel meer manieren hun 
stempel op de maatschappij. Kortom, lokaal 
winkelen zet de hele woonplaats op de kaart.’

Steun juist nu
Van den Brink roept dan ook op om de loka-
le middenstand te steunen. Juist nu, nu veel 
winkeliers het door de coronamaatregelen extra 
zwaar hebben. ‘Houd natuurlijk rekening met 
de richtlijnen van het RIVM, maar probeer toch 
wanneer het verantwoord is je boodschappen 
te blijven doen op de hoek. Ik begrijp heel goed 
dat mensen momenteel niet onnodig naar bui-
ten gaan. Maar er zijn tal van lokale winkeliers 
die ook nu hun diensten graag inzetten. Winke-
liers kunnen echt elke cent gebruiken en komen 
je graag tegemoet waar mogelijk. Bijvoorbeeld 
door je aankoop gratis langs te brengen of via 
FaceTime het assortiment te laten zien. Juist 
de lokale middenstand toont zich nu van zijn 
meest creatieve kant.’

N
u Nederland in de ban is van het coronavirus, neemt de detail-
handel ook gepaste maatregelen. Veel gevestigde namen in 
de winkelstraten hebben besloten om voorlopig de deuren te 
sluiten of openingstijden in te korten. Met name lokale midden-

standers houden vooralsnog de deuren open, mét de benodigde maatre-
gelen om klanten en medewerkers te beschermen. Zodat mensen wel de 
boodschappen kunnen doen die nodig zijn.   

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

straks het winkelgebied aantrekkelijk te kunnen 
houden.  

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

‘De lokale winkelier geeft 
kleur aan het centrum’ 

Lokale winkeliers 
ondernemen actie 
in coronatijd 

‘Een afwisselend winkelcentrum trekt aan’

Sander van den Brink

Doe mee met fotowedstrijd ‘Mind Your Step’
Haarlemmermeer - Het komt 
zelden voor dat onze dynamische 
luchtvaartregio zo’n verstild ka-
rakter heeft als nu. Een landschap 
met bedrijven, steden, dorpen en 
infrastructuur, maar zonder de 
gebruikelijke bewegingen in de 
lucht, over het spoor, de weg en 
over de Ringvaart.
Wat doet dat met de bewoners? 
Hoe ziet deze verstilling eruit, 
ontstaan er nieuwe beelden en 
ervaringen? Wat is het beeld van 

de luchthaven met alle gepar-
keerde vliegtuigen en het ran-
geerterrein vol met treinen? Waar 
is de mens in deze tijd van ‘keep 
your distance’? De contrasten zul-
len groot zijn, de leegte versus de 
gevulde grondvlakken, het ont-
luikende groen, de eenzame fiet-
ser.
Opdat we niet vergeten en de 
ervaringen kunnen inzetten en 
kunnen uitwisselen, nodigt Podi-
um voor Architectuur fotografen 

(van alle leeftijden, met alle type 
camera’s) uit om hun ervarings-
beeld in te zenden. Deze oproep 
is op het moment van een intel-
ligente lockdown. Voor wie naar 
buiten gaat; voorzichtig en houd 
afstand. Voor wie thuis of binnen 
blijft, heeft het Podium voor Ar-
chitectuur een tweede fotogra-
fieopdracht: maak een foto van-
uit het raam van de woonkamer.
Een liggend beeld waarbij het 
gehele raam zichtbaar is en 

de camera recht vooruit ge-
richt is. Buiten moet goed zicht- 
baar zijn, het gaat om het uitzicht.
De expositie gaat voorlopig on-
line. Afhankelijk van de hoeveel-
heid inzendingen worden dit na-
jaar op één of meer locaties alle 
foto’s geëxposeerd.

Inzenden kan tot en met woens-
dag 28 mei via: www.podiumar-
chitectuur.nl/projecten/89-Mind-
your-step/.

Zorgen over taalniveau 
door te weinig lezen
Regio - Uit onderzoek van Nati-
onaal Fonds Kinderhulp onder 
500 (jeugd)hulpverleners blijkt 
dat tijdens deze coronacrisis er 
in veel gezinnen met een krap-
pe portemonnee thuis onvol-
doende gelezen wordt door-
dat er nauwelijks boeken aan-
wezig zijn. De hulpverleners 
maken zich vooral zorgen dat 
het taalniveau van de kinde-
ren uit deze gezinnen achter-
uit gaat. Ook Kinderzwerfboek 
merkt een stijgende behoef-
te aan leesboeken door lege-
re KinderzwerfboekStations en 
roept op tot het opruimen van 
de boekenkast.
 
Niet alleen de behoefte aan 
leesboeken bij bestaande Sta-
tions is groot. Afgelopen week 
zijn er 25 nieuwe Stations in 
het land geopend. Dat is een 
verdubbeling ten opzichte van 
de normale aantallen. In totaal 
zijn er 3450 Stations in Neder-
land waar kinderen boeken 
kunnen ophalen om te lezen 
of brengen en zo weer door 
te geven aan een ander kind. 
De Stations hanteren de RIVM 
veiligheidsmaatregelen en de 
boekenkasten en de boeken 
worden extra schoon gehou-
den.
 
In aandachtswijken is de be-
hoefte aan leesboeken mis-
schien nog wel groter. “In deze 
wijken wonen gezinnen waar 
nagenoeg geen boeken in huis 
aanwezig zijn. Als er niet wordt 
gelezen, kan een kind 1 of 2 

AVI-niveaus achteruit gaan. 
En dat terwijl boeken stimule-
ren tot doorleren, waardoor de 
kinderen meer kans hebben 
op een goede toekomst”, zegt 
Annemarie Schouten. Kinder-
zwerfboek werkt samen met 
DHL om pallets en pakketten 
gedoneerde boeken naar de 
aandachtswijken te brengen.
 
Kinderen worden opgeroepen 
om in de kast te kijken en ge-
lezen boeken naar een Station 
in de buurt te brengen. Zo blij-
ven de kasten goed gevuld en 
kunnen alle kinderen een leuk 
boek uitzoeken om te lezen. 
Iedereen kan eraan bijdragen 
dat kinderen kunnen blijven le-
zen; voor de ontspanning maar 
ook om het leesniveau op peil 
te houden. Kinderzwerfboek is 
onderdeel van Nationaal Fonds 
Kinderhulp.

Kinderhulp ziet ook een ex-
plosieve stijging van het aan-
tal aanvragen voor school- en 
speelmateriaal voor gezinnen 
met een krappe beurs. Het 
fonds voorziet kinderen uit de-
ze gezinnen van speelmateri-
aal, zodat het thuis fijn en ge-
zellig blijft. En laptops voor de 
kinderen die buiten gemeente-
lijke regelingen vallen, zodat zij 
toch kunnen blijven meedoen 
op school.
 
Kijk voor meer informatie of 
een KinderzwerfboekStation in 
de buurt op:
www.kinderzwerfboek.nl.

Beeld via Kinderzwerfboek

Actuele debatten 
online bij de Pletterij
Haarlem - De Pletterij gaat deze 
week beginnen met het online 
uitzenden van debatten. Zie web-
site: www.pletterij.nl/.

Donderdag 16 april is het eerste 
debat over de veranderde positie 
van de lokale media. De live-uit-
zending is van 17.00 tot 17.30 uur.

Gespreksonderwerpen onder 
meer: hoe doen de lokale ver-
slaggevers momenteel hun werk, 
trekken de lokale media meer pu-
bliek, wat willen mensen lezen of 
zien, houden de lokale media het 
hoofd financieel boven water nu 
veel advertenties zijn weggeval-
len?
Aan het debat nemen via Zoom 
deel: Arthur de Mijttenaere (Haar-

lems Dagblad), Bjorn Warmer-
dam (Haarlems Weekblad), Re-
ne Kint, (Haarlem105) en wellicht 
NHNieuws. Presentator is Anne-
mieke Windt. Het debat is recht-
streeks te volgen op de websi-
te van de Pletterij, via Facebook 
en YouTube. Het wordt later uit-
gezonden door Haarlem 105 en 
NHNieuws.

Volgende uitzendingen: 
21 april - Voedselbank, actuele si-
tuatie;
22 april - Marokkaanse en Ber-
ber poëzie mmv stichting Obser-
vatoire en de Haarlemse Marok-
kaanse gemeenschap.

De uitzending begint beide keren 
om 17 uur.
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Stilte in Dorcas kringloopwinkel
Heemstede - Het bericht begin 
maart van het landelijk bestuur 
dat ook Dorcas de winkel moes-
ten sluiten, kwam hard aan bij de 
ruim 80 vrijwilligers van Dorcas 
kringloopwinkel Heemstede. Een 
besluit dat gezien de gevorder-
de leeftijd van de meeste mede-
werkers, verstandig en begrijpe-
lijk was, maar niettemin hard aan-
kwam. Dorcas is nu ruim 4 weken 
dicht, dat is 4 x ca. 1000 klanten 
die niet in de winkel zijn geweest, 
dat zijn ruim 80 vrijwilligers die 
niet op ‘hun Dorcasdag’ aan het 
werk zijn. 

Dat alles is moeilijk, maar valt 
weg tegen het verlies van inkom-
sten, waardoor de steun aan de 
mensen in Afrika en Oost Europa 
acuut in gevaar is gekomen. En 
daar is Dorcas vooral bezorgd om. 
Want voor hen doet Dorcas het.

Gelukkig is Dorcas Nederland een 
sterke en gedreven organisatie, 
die met ruim 40 kringloopwin-

Foto aangeleverd

kels en meer dan 200 inzamelde-
pots garant staan voor duurzame 
en structurele ondersteuning van 
mensen in nood. Dorcas is zich 
aan het beraden op geleidelijke 
en alternatieve heropening.

Meer nieuws over Dorcas kunt 
u lezen op de website Dorcas.nl. 
Daar kunt ook doorklikken naar 
de winkel in Heemstede. En ‘like’ 
de faceboekpagina Dorcas Kring-
loopwinkel Heemstede.

De Heemsteedse raad vergadert digitaal
Heemstede - Ook voor raadsle-
den geldt: blijf zoveel mogelijk 
thuis! Daarom vergadert de raad 
van Heemstede in april digitaal.
Deze digitale vergaderingen zijn 
online te volgen via:
www.gemeentebestuur.heem-
stede.nl.

Het is niet mogelijk om de verga-
deringen bij te wonen in de raad-
zaal.
 
Commissievergadering op 21 
april met twee agendapunten
Op 21 april staan de ‘Nota Duur-
zaamheid Heemstede 2020-2024’ 
en het ‘Onderzoek alternatieve fi -
nanciering Integraal Huisvesti-
gingsplan (IHP) primair onderwijs 

2019-2039’ op de agenda van de 
commissie.
Inwoners kunnen gebruik maken 
van het spreekrecht door hun bij-
drage voor deze twee onderwer-
pen te mailen en, als dat tech-
nisch slaagt, door in te bellen in 
de digitale vergadering.

Digitaal besluiten in
raadsvergadering op 23 april
Het is de raad tijdelijk wettelijk 
toegestaan om digitaal beslui-
ten te nemen. Op 23 april zal de 
raad besluiten over het hamer-
punt ‘Renovatieplan buitenruim-
te Spaarneborgh’. Dit onderwerp 
stond al geagendeerd in de gean-
nuleerde raadsvergadering van 
26 maart 2020. Als de ‘Nota Duur-

zaamheid Heemstede 2020-2024’ 
in de commissievergadering van 
21 april voldoende is voorbespro-
ken, wordt mogelijk ook dit on-
derwerp geagendeerd in de di-
gitale raadsvergadering van don-
derdag 23 april.
 
De gemeenteraad Heemste-
de volgt de landelijke ontwikke-
lingen om te beoordelen of di-
gitaal vergaderen ook voor vol-
gende maanden nodig zal zijn. 
Voor nieuws op dit gebied: www.
gemeentebestuur.heemstede.nl. 

Voor vragen kunt u altijd terecht 
bij de raadsgriffi  e:
griffi  e@heemstede.nl of
023-548 5646.

Een bericht in de Heemsteder van de gemeen-
te verwijst naar www.heemstede.nl/corona 
voor informatie en de mogelijkheden. Inhou-
delijk een prachtige site doch niets over de 
mogelijke ondersteuning voor de lokale on-
dernemers door de inwoners van Heemstede.

Dat door het coronavirus bij vele onderne-
mers het water tot de lippen staat moge dui-
delijk zijn. Het is te hopen dat wanneer de win-
kels weer open gaan wij massaal in het mooie 
winkelgebied van Heemstede de boodschap-
pen gaan doen in plaats van internet en/of de 
weekmarkt op de Valkenburgerlaan. Men er-
vaart dat internet aankopen veel rompslomp 
met zich mede brengt en dat op de week-
markt een gulden een daalder waard is ver 
achter ons ligt.

Wil de gemeente ondernemers werkelijk steu-
nen, zorg dan dat de feestverlichting in de 

maanden december overdag aan is en niet pas 
als de openbare straatverlichting aangaat. Een 
weekmarktondernemer die op een dag een 
omzet maakt waar de gevestigde ondernemer 
in het winkelcentrum een maand voor moet 
werken. Een oneerlijke concurrentiestrijd we-
gens lage staanplaatskosten voor de mark-
koopman ten opzichte van de hoge exploita-
tiekosten van de gevestigde ondernemers.

Dat de markt op de Valkenburgerlaan al 35 
jaar voor bewoners en omgeving veel over-
last bezorgt, moet men als gemeente niet wil-
len. Twee kapsalons, twee restaurants, een 
apotheek, twee kringloopwinkels en een li-
chaamsverzorgingsinstituut zijn dan onbe-
reikbaar. Ook verkeerstechnisch is de markt 
een sta in de weg. Maatregelen nemen is in 
het belang velen.

J.C.M. Sijm, Heemstede

LEZERSPOST

Reactie op artikel ondersteuning 
lokale ondernemers

Heemsteedse Isabel le Noble fi nalist 
van de Jeugdjournaalwedstrijd
Heemstede - Isabel le Noble (10) 
is de achtste fi nalist van de Jeugd-
journaalwedstrijd. Er is massaal 
gehoor gegeven aan de oproep 
om mee te doen met de Jeugd-
journaalwedstrijd, die wordt ge-
organiseerd door het NOS Jeugd-
journaal en Instituut Beeld en Ge-
luid in Hilversum.

In totaal hebben bijna 400 kinde-
ren meegedaan door middel van 
het inzenden van een video waar-
in ze hun journalistieke talenten 
laten zien. Het is niet vreemd dat 
veel van hen de coronacrisis als 
onderwerp kozen.

Isabel interviewde een restau-
ranthouder over de gevolgen van 
de maatregelen. Hoe moet dat nu 
met zijn zaak? Bekijk de video’s 
hier en hier.
 
De redactie had de lastige taak 
om uit de inzendingen tien fi na-
listen te kiezen die op zondag 19 
april alles uit de kast mogen ha-
len voor de hoofdprijs.
De winnaar mag als echte ra-

Foto: copyright NOS Jeugdjournaal

zende reporter op pad met een 
Jeugdjournaal-cameraploeg om 
een onderwerp naar keuze te ver-
slaan.

De reportage is te zien in een tv-
uitzending, op: www.jeugdjour-
naal.nl en op het YouTube-kanaal 
van het NOS Jeugdjournaal.

Lentebloesem 
in Heemstede
Heemstede - Edith Commissa-
ris uit Heemstede stuurde deze 
fraaie foto in met de tekst: “Blijf zo 
veel mogelijk thuis is nu het ad-
vies.

Een ommetje in de buurt moet 
kunnen. Deze bloesem/bomen 
kwam ik vlak in de buurt tegen 
op 12 april.

De roze bloesem aan de Kadijk en 
de witte bloesem bij het speel-
plaatsje aan de Floradreef. Ge-
woon genieten dicht bij huis.”

Paaswens voor Apenrots
Heemstede - Philippine Hoyng uit Heemstede maakte deze foto bij de Apenrots, waar kinderen een 
lieve paaswens voor de bewoners hadden getekend.

Paul Herber wil optreden voor 
ouderen verzorgingshuizen
Heemstede - De Heemsteedse 
zanger Paul Herber wil graag in 
deze tijd iets voor ouderen in ver-
zorgingshuizen doen. Paul: “Om-
dat ik aardig kan zingen en over 

leuk repertoire beschik, kan ik iets 
voor die ouderen betekenen.

Via de videolink:
https://vimeo.com/405815392/

c8eeee7198 of via paulherber@
ziggo.nl kunnen verzorgingshui-
zen mij vinden. Tegen reiskosten 
kom ik dan optreden”, aldus de 
zanger. 

Meerlanden: “Laten we samen de 
leefomgeving veilig en schoon houden”
Heemstede - We kunnen er niet 
meer om heen, soms zelfs letter-
lijk niet, dat steeds meer mensen 
thuiswerken voor de gezondheid 
van henzelf en anderen. Dat cre-
eert voor de medewerkers van 
Meerlanden echter wel meer las-
tige en onveilige situaties op 
straat. Het valt op dat er steeds 
vaker auto’s staan in niet daar-
voor bestemde parkeervakken 
of niet volledig in het vak gepar-
keerd en dat de doorgaande we-
gen onvoldoende vrij worden ge-
houden. Het te allen tijden vrij-
houden van de wegen is niet al-
leen voor Meerlanden maar ook 
voor eventuele hulpdiensten van 
belang.
Daar komt bij dat, met de toene-
mende aantallen thuiswerkers, 
wij geconfronteerd worden met 
vollere rol- en ondergrondse con-
tainers waardoor het inzamelen 
van afval meer tijd kost.

Helaas wordt er ook afval op de 
brengparkjes in wijken naast de 
containers gezet, dit zorgt voor 
extra handeling en vertraagt de 
verdere inzameling. Op de mi-
lieustraten zijn momenteel lange 
wachtrijen, ruim 1 tot 2 uur en bo-
vendien ondervindt de rest van 
het verkeer hierdoor hinder. 

Just Zandhuis van de Meerlan-
den: “Ik zou de bewoners willen 
oproepen om met ons mee te 
denken en geen onnodig afval 
te creëren: wees bewust. Kijk of 
je spullen tijdelijk kan opslaan en 
het bezoek richting de milieustra-
ten kan uitstellen, zet geen spul-
len naast de container en houd 
de wegen vrij. En uiteraard ook 
het verzoek om richting onze col-
lega’s ook de 1,5 meter afstand te 
houden. Ook onze medewerkers 
moeten zich houden aan de extra 
regels door corona, die het werk 

zwaarder maken. Houd rekening 
met hen, ze halen uw afval op.”

Wethouder Sjaak Struijf:  “Ook en 
juist nu werken we met velen aan 
het leefbaar houden van onze ge-
meente. Daar hebben we ook de 
hulp en medewerking van inwo-
ners bij nodig. Door rekening te 
houden met elkaar kunnen we de 
inzameling van afval door Meer-
landen in goede orde laten ver-
lopen. Stel uw bezoek aan de Mi-
lieustraat zoveel mogelijk uit en 
dump uw afval ook niet op ande-
re plekken.”

Samen met de verschillende ge-
meenten probeert Meerlanden 
op dit moment in ieder geval de 
overlast zo goed als mogelijk tot 
een minimum te beperken, bij-
voorbeeld door meer capaciteit 
in te zetten op de inzameling van 
containers.





08 15 april 2020

Voorbeeldig publiek op Binnenweg/Raadhuisstraat
Lokaal kopen, leuker dan webkijken
Heemstede - Een winkelend pu-
bliek verwacht eigenlijk nooit 
een compliment over hun ge-
drag. Nu de omstandigheden er 
om vragen, krijgen ze dat wel. 
De hele paasweek was het rus-
tig in het winkelcentrum, met 
wel een drukke vrijdag en een 
gezellige zaterdag waar vooral 
de voedingswinkels veel klanten 
trokken. Veel winkeliers hadden 
maatregelen genomen om het 
aantal klanten in de winkel vol-
gens de richtlijnen van anderhal-
ve meter afstand te kunnen hand-
haven en het lukte. De een met 
hulp van regelaars, of de eigenaar 
die zelf de regie in handen had en 
hield. Inventieve mensen. Ze wer-
den soms geholpen door een en-
kele opmerking uit het publiek 
dat meestal hielp om de rust bui-
ten in het rijtje te bewaren. Het 
zonnetje hielp hierbij ook mee, 
mag je wat koopmansgeluk heb-
ben!  Weinig gemopper, veel res-
pect voor de situatie.

Lopers Company by Enno had 
nieuwe klanten binnen gekre-
gen, mensen die even hun eigen 
sport, voetbal, hockey, niet mo-
gen spelen maar toch in condi-
tie willen blijven. Nou, daar geeft 
Lopers Company by Enno alles 
voor en zelfs loperslessen met 
schema`s.

Bij autobedrijf Turenhout krijgen 
ze soms de sleutels al in plastic 
zakjes en raken ze gewend aan de 
auto op afstand. Thuis brengen 
en ophalen was al heel gewoon. 
Restaurant Landgoed Groenen-
daal doet goede zaken met hun 
afhaalmaaltijden en bezorgen. 
Twee- of driegangen menu`s, met 
flink wat keuzes uit voor- hoofd- 
en na gerechten, ze kunnen het 
net bijbenen. Er wordt zelfs koffie 
op afstand geschonken vanaf een 
bar die buiten uitnodigend staat. 
Een succesvolle Pasen, maar ze 
zien de gasten toch liever in huis.

Slagerij Van der Werff werkt ach-
ter glazen schermen, waar de 
klanten ook nog eens de afstand 
bewaren. Voorbeeldig winkelen, 
de vroegere eigenaar Sjaak loopt 
nog te glunderen met zijn be-
kroonde worsten. Lekker toch! 

Bij Profile Merks gaat het onder-
houd van auto`s, de banden en 
velgen nog gewoon door. Happy 
Driving, maar blijft dat, is de on-
dertoon. Hoe blijft de economie 
zich houden? Een vraag die je bij 
meerdere ondernemers onder-
huids tegenkomt. De jeugd weet 
zich te gedragen in de rij bij Van 
Dam chocolaterie waar de ijsjes 
weer geschept worden door zijn 
ijsengeltjes, maar daar houdt de 
baas dan ook zelf de boel in de 
gaten.

De winkeliers in de Binnenweg en 
de Raadhuisstraat zijn vol lof over 
hun publiek dat snapt dat maat-
regelen niet voor niks zijn. Ook 
zij willen hun publiek straks weer 
gewoon ontvangen, hun evene-
menten houden  en dat bijzon-
dere winkelcentrum houden zo-
als het is. Gezellig en nog steeds 
de Leukste Straat van Nederland. 
Koop dus lokaal!

Ton van den Brink

Boekentip Boekhandel Blokker:
‘In hechtenis’ van Nicci French
Heemstede - ‘In hechtenis’ is de 
spannende literaire thriller van 
het wereldberoemde schrijvers-
duo Nicci French, bekend van 
onder andere de Frieda Klein-se-
rie.

Tabitha zit vast in een huis van be-
waring, beschuldigd van moord 
op buurman Stuart Rees. Van de 
bewuste dag kan ze zich echter 
haast niets herinneren, ze leed 
aan een depressie. Toch denkt ze 
dat ze onschuldig is.

Wanneer ze merkt dat haar be-
oogde advocaat hieraan twijfelt, 
besluit ze zelf haar verdediging 
op zich te nemen.

Maar dat blijkt lastig vanuit de cel. 
Diverse kennissen uit het dorp en 
haar ex bezoeken haar in de ge-

vangenis, waardoor ze erachter 
komt dat Stuart weinig vrienden 
had en dat zij zelf vanaf het mo-
ment dat ze weer in het dorp was 
komen wonen met argusogen 
wordt bekeken.

Zou iemand haar de schuld in de 
schoenen proberen te schuiven 
of heeft ze het misschien toch zelf 
gedaan?

Arno Koek van Boekhandel Blok-
ker: “Een weergaloos spannend 
boek over een vrouw in de gevan-
genis die zich zelf verdedigt. 

Of het haar lukt om niet te wor-
den vervolgd? daar kom je van-
zelf achter in deze paginaverslin-
der met een fenomenaal plot en 
vervolgens een smeuïg toetje als 
uitsmijter.”

Op momenten dat je elkaar 
nodig hebt of verdriet wilt 
delen, dan zoek je elkaar 
op. Een hand, een kus, een 
knuffel of even een arm om 
je heen doet wonderen. Als 
je nu iemand verliest, dan 
moet je vanwege de coro-
namaatregelen afstand be-
waren. Dat voelt heel on-
natuurlijk.

De afgelopen weken hebben 
wij onze werkwijze moeten 
aanpassen. We regelen inmid-
dels heel veel telefonisch en als 
het kan komen nabestaanden 
bij ons langs. We hebben grote 
ruimtes waar we de 1,5 meter 
afstand kunnen garanderen. 

Via onze website kan men on-
line condoleren. Wij zien nu 
een duidelijke toename. Het is 
mooi om herinneringen, per-
soonlijke berichten en foto’s 
met elkaar te kunnen delen. 
Voor nabestaanden een grote 
troost.

Binnen alle beperkingen zijn er 
dus nog steeds mogelijkheden. 
Door beperkingen ontstaat 
creativiteit. Zo kunnen nabe-
staanden de uitvaartdienst via 
een livestream volgen. 

Er mogen momenteel maxi-
maal 30 personen aanwezig 
zijn bij een uitvaart. Met live 
beelden kan men nu toch 
dichtbij zijn. Zo werd vorige 
week een dienst gehouden in 
ons uitvaartcentrum, waarna 
we naar het crematorium re-
den. Bijna een kilometer lang 
stonden vrienden, bekenden 
en andere familieleden opge-
steld. Om de 1,5 meter stond 
iemand. Zij hadden de af-
scheidsdienst via hun mobiel 
kunnen volgen. 

Daar stonden ze, voor een 
laatste persoonlijke groet aan 
hun dierbare vriend. De een 
zwaaide, de ander applaudis-
seerde, iemand gaf een hand-
kus en weer anderen hadden 

teksten op papier geschreven. 
Wat bijzonder.

Afstand

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur  
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het  
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Cadeau voor jezelf en hulp aan Sanz
Heemstede - De maatregel vanuit de overheid 
om alle horeca te sluiten i.v.m. het coronavirus 
heeft veel impact, ook op Brasserie Sanz op de 
Jan van Goyenstraat 31 in Heemstede.
Sanz mist jullie uiteraard als graag geziene gast, 
maar mist ook inkomsten terwijl de vaste lasten 
doorgaan.

Steun Sanz en geef tegelijkertijd jezelf een 
mooi cadeau.Koop nu een tegoedbon voor een 
diner bij Sanz. Deze is vooronbepaalde tijd gel-
digen je kunt deze bij Sanz gebruiken vanaf het 
moment dat de brasserie weer open is.

Als dank krijg je bij de aanschaf van een tegoed-
bon korting: een 6-gangen verrassingsmenu 
voor €27,95 i.p.v. €35,00

De tegoedbon bestel je door een appje te stu-
ren naar 06-10914846 onder vermelding van je 
naam en hetaantal 6-gangenmenu’s dat je wilt 
bestellen.

Sanz stuurt dan een ‘tikkie’ met het te betalen 
bedrag, zodra het bedrag op de rekening staat 
ontvang je een bevestigingsapp met je per-
soonlijke code.

Heemstede - Er is geen ontkomen aan de geno-
men regeringsmaatregelen om het coronavirus te 
beteugelen. Dit heeft grote impact, ook voor het 
dagelijkse leven in Heemstede. Deze week schrijft 
Ton van den Brink over hoe lokale ondernemers 
omgaan met de coronacrisis.

De Heemsteder wil uw ervaringen als inwoner 
ook graag vernemen. Hoe beheerst de coronacrisi 
eigenlijk uw dagelijks leven? Hoe werkt u bijvoor-
beeld thuis, doet uw boodschappen, hoe gaat u 

om met school of kinderopvang? Of hoe helpt u 
bijvoorbeeld kwetsbaren in de samenleving? Hoe 
vindt u troost en gaat u om met eenzaamheid?

U kunt uw ervaring beschrijven in maximaal 300 
woorden en als lezerspost mailen (zie ook onze 
colofon) naar:
redactie@heemsteder.nl.

Mits de ruimte in de krant het toelaat, nemen we 
inzendingen in de krant op.

Home Made By Ree: juist nu is thuis 
zoveel meer de plek waar je woont
Heemstede - Plotseling en volle-
dig ongevraagd kwam er een rem 
op ons drukke bestaan. Nog nooit 
brachten we zoveel tijd thuis 
door. Alles is anders, maar het le-
ven staat niet stil.
En je plannen om van je huis een 
écht mooi thuis te maken mis-
schien ook niet. Je kunt je voor-
stellen dat je er juist nu even uit 
wil, maar wel in alle veiligheid.

Home Made By Ree op de Binnen-
weg 89-91 in Heemstede doet er 
alles aan om iedereen in alle vei-
ligheid van dienst te zijn.
De winkel is daarom maandags 
tot en met zaterdags van 9-17 uur 
geopend waarbij we de richtlij-
nen van de overheid hanteren.

Na sluitingstijd ontstaat er zo 
ruimte om een nieuwe service 
te bieden: private shoppen. Hier-
mee maakt Home Made By Ree 
het mogelijk om samen met een 
Interior Designer in alle rust en 
op gepaste afstand de collecties 
te bekijken of bestellingen op te 
halen buiten winkeltijd.

Ook behoort gratis bezorging nu 
tot hun service en worden verf- of 
behangbestellingen veilig thuis-
bezorgd.

Bel of mail Home Made By Ree, 
die graag samen met jou de mo-
gelijkheden bespreekt:
023 5286479 of
info@homemadeby-ree.nl.

Hoe ervaren u en lokale 
ondernemers de coronacrisis?

Pro�le Merks.
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Lopers Company by Enno.

Slagerij Van der Wer�.

Landgoed Groenendaal.

Autobedrijf Turenhout.
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Uitstel apk voor gestrande 
campers in het buitenland
Regio - Camperaars die niet aan 
de apk-plicht kunnen voldoen 
omdat hun camper vanwege de 
coronacrisis in het buitenland 
moet blijven, kunnen onder voor-
waarden drie maanden uitstel 
krijgen. Dat is in de kern de rege-
ling die camperclub NKC met de 
Rijksdienst voor het Wegverkeer 
(RDW) is overeengekomen.

Nogal wat camperaars hebben 
hun reis moeten afbreken omdat 
ze vanwege de coronacrisis niet 
meer welkom waren in een land. 
Veel van hen zijn met de camper 
thuisgekomen, maar dat was niet 
voor iedereen mogelijk. In Marok-
ko staan alleen al 84 campers van 
deelnemers van NKC-groepsrei-
zen de crisis af te wachten, terwijl 
hun eigenaren per vliegtuig naar 
huis zijn gereisd.

Het is onduidelijk wanneer ze de 

camper kunnen ophalen en van 
een aantal is tegen die tijd mo-
gelijk de vervaldatum van de apk 
verstreken. Camperaars die nog 
in het buitenland zijn en niet naar 
huis kunnen omdat er reisbeper-
kingen gelden, ondervinden de-
zelfde problemen.

Eigenaren van campers waarvan 
de vervaldatum van de apk gedu-
rende het verblijf in het buiten-
land verloopt, kunnen zich bij de 
RDW melden:
•  Stuur een mail aan info@rdw.nl
•  In de onderwerpregel zet je:  

T.a.v. TKC: voertuig in het bui-
tenland, apk verloopt

•  In de mail vermeld je het kente-
ken van de camper, evenals de 
locatie en kort waarom de cam-
per niet apk-gekeurd kan wor-
den. Voeg ook je telefoonnum-
mer toe: de RDW neemt telefo-
nisch contact op.

Provincie aan de slag met 
actieplan weidevogels
Regio - De populatie weidevo-
gels in Noord-Holland neemt al 
decennialang af. Om deze afna-
me te stoppen heeft de provincie 
een tien-stappenplan opgesteld: 
het actieplan weidevogels.

De acties, die in sommige geval-
len al zijn uitgevoerd, lopen uit-
een van het afronden van het Na-
tuurnetwerk Nederland tot het 
mogelijk maken van kennisdeling 
tussen experts en het beheer van 
natuurlijke vijanden van de wei-
devogels. Provinciale Staten had-
den om het actieplan gevraagd 
door middel van een motie.

Weidevogels leven in natte ge-
bieden en zoeken naar voedsel 
en broeden in kruidenrijk gras. 
Vernatting van graslanden helpt 
de populatie.

De provincie stimuleert het ma-
ken van zogeheten plasdras-plek-
ken, waarbij water uit de sloot 
op het weiland wordt gepompt 
waardoor deze onder water komt 
te staan. In deze gebieden ont-
staan echter soms ook proble-

men met fosfaat dat in het water 
terechtkomt. Uit onderzoek dat 
samen met waterschappen en 
agrarische collectieven is uitge-
voerd, zijn aanbevelingen voort-
gekomen om de bodem- en wa-
terkwaliteit te behouden.

Agrariërs en particuliere natuur-
beheerders spelen een belang-
rijke rol bij het in stand houden 
van de huidige aantallen weide-
vogels. Er is onder hen grote be-
reidheid om de beste omstandig-
heden voor deze vogels te creë-
ren, alleen ontbreekt het bij hen 
soms aan concrete handvatten. 
Daarom wil de provincie inzetten 
op meer kennisdeling. 

Bijvoorbeeld kennisdeling over 
predatiebeheer. Vogelbescher-
ming Nederland is in samenwer-
king met partners een langdu-
rig onderzoek gestart naar pre-
datiebeheer. De provincie draagt 
fi nancieel bij aan dit onderzoek. 
De nieuwe inzichten die dit on-
derzoek opleveren worden ge-
deeld met Agrariërs en natuurbe-
heerders.

Rotary dankt IC medewerkers 
voor de enorme inzet
Haarlem - Net als veel Nederlan-
ders kijken ook de leden van Ro-
taryclub Santpoort-Brederode 
vol bewondering naar de niet af-
latende inzet van al die medewer-
kers van de Nederlandse Inten-
sive Care Units in hun strijd tegen 
het Covid-19 virus.
 
Als dank voor de, nu al wekenlan-
ge, onvermoeibare inzet en het 
doorzettingsvermogen hebben 
leden van Rotaryclub Santpoort-

Brederode de medewerkers van 
het Spaarnegasthuis in Haarlem-
Zuid verrast met twee dozen ap-
pels en mandarijnen en een cho-
coladetraktatie. IC-verpleegkun-
dige Lorette Gijsbers en intensi-
vist Ellen Smit namen op woens-
dagmorgen 15 april voor de in-
gang van het ziekenhuis de trak-
taties in ontvangst. Namens al 
hun collega’s bedankten zij Rota-
ryclub Santpoort-Brederode voor 
deze speciale waardering.

Tiramisu
achter het fornuis 

Een Italiaanse klassieker, dit 
nagerecht. Er zijn diverse 
manieren om dit overheer-
lijke dessert te bereiden, 
zoals met eiwitten of, zoals 
hieronder, met slagroom.

Benodigdheden:
• 1 bakje mascarpone
• 1 uitgeperste sinaasappel
• 1 bakje verse slagroom
•  1 pakje lange vingers of savoiardi
• basterdsuiker, ca. 75 gram
• een glaasje amaretto
•  een kopje sterk gezette koffi  e, bijvoorbeeld espresso
• cacoapoeder
•  Desgewenst wat verse aardbeien voor de garnering

Klop met een (staaf )mixer de slagroom stijf met een deel van 
de basterdsuiker.
Klop in een andere schaal lichtjes de mascarpone met het uit-
geperste sinaasappelsap en de rest van de basterdsuiker. 
Spatel de geklopte slagroom gelijkmatig door het mascarpone-
mengsel.
Meng de amaretto met de koffi  e.
Haal de lange vingers, door het koffi  e/amarettomengsel heen. 
Leg de gedrenkte lange vingers naast elkaar in een schaal.
Bedek deze laag met een deel van het mascarponemengsel.
Leg op deze lag weer de volgende laag gedrenkte lange vin-
gers. 
Bedek deze wederom met de overige mascarpone.
Bestrooi de bovenste laag met cacoapoeder. 
Laat de mascarpone minstens een uur in de koelkast opstijven.
Eventueel garneren met gehalveerde verse aardbeien.
 
Eet smakelijk!

VVN: Groeiende vraag 
naar online rijlessen
Regio - Het zal je maar gebeuren: 
je zit middenin je rij-opleiding 
en plotseling zijn rijlessen verbo-
den als een van de maatregelen 
om de coronacrisis te bestrijden. 
Niet zo vreemd dat er in deze tijd 
een groeiende vraag ontstaat 
naar online rijlessen zodat leerlin-
gen kunnen blijven oefenen.  Dit 
meldt Veilig Verkeer Nederland 
(VVN). VVN’s partner Green Di-
no beschikt over een uitgebalan-
ceerd pakket aan online rijlessen 
en is daarmee genomineerd voor 
de Nationale Verkeersveiligheids-
prijs van 2020.
 
Een goede balans tussen praktijk-
lessen en online rijlessen vermin-
dert de ongevalsbetrokkenheid. 
Rijschoolhouders hebben de mo-
gelijkheid om hun leerlingen te 
attenderen op het online oefe-
nen met deze modules en kun-
nen deze ook aanbieden aan hun 
leerlingen.
 
Volgens VVN hebben promoven-
di van verschillende universitei-
ten  sinds 2005 experimenten en 
‘veld-onderzoeken’ uitgevoerd. 

Daaruit is duidelijk geworden dat 
jonge bestuurders na het beha-
len van het rijbewijs vier tot zes 
keer vaker betrokken zijn bij on-
gevallen dan meer ervaren be-
stuurders. Het is geen publiek ge-
heim dat je autorijden pas echt 
leert na het behalen van je rijbe-
wijs. Immers hoe meer kilometers 
je maakt, des te meer ervaring je 
opdoet waardoor de kans op een 
ongeluk vermindert. Ook is de 
ongevalskans hoger voor leerlin-
gen die de eerste keer slagen dan 
leerlingen die de eerste keer zak-
ken voor het rijexamen.

Professor Willem Verwey van de 
Universiteit Twente verwacht dat 
online rijlessen een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan het 
leren toepassen van verkeersre-
gels en de herkenning van ge-
vaar kunnen verbeteren. Dit zal 
de komende tijd nader onder-
zocht worden door leerlingen die 
de online rijlessen hebben uitge-
voerd over een langere periode te 
volgen. 

Meer informatie op www.vvn.nl.

Onderzoek naar gevonden 
lichaam Mooie Nel
Haarlem - Dinsdag 7 april werd 
een stoff elijk overschot aange-
troff en in het water van de Mooie 
Nel. De recherche is daarop direct 
een onderzoek gestart. Daaruit is 
gebleken dat het slachtoff er om 
het leven is gekomen door een 
misdrijf.

De identiteit van het slachtof-
fer is inmiddels vastgesteld. Het 
gaat om een 31-jarige man zon-
der vaste woon- of verblijfplaats. 
De recherche zet het onderzoek 
voort.

Bron: Politie.nl.

Leest u wel eens uw horos-
coop? En gelooft u daarin? Nou 
ja, ik moet zeggen, je kunt be-
ter geloven wat erin de ster-
ren geschreven staat, dan wat 
er over de sterren geschre-
ven staat. Zoals tranentrek-
kers Drétje en Monique, waar-
aan op dit moment veel te 
veel drukinkt in de dagbladen 
wordt verspild. Tot het ergerlij-
ke aan toe.

Geloof het of niet, maar het 
kan zijn dat je horoscoop daad-
werkelijk op de punt en kom-
ma klopt. Het sterrenbeeld 
Stier: “Het wordt vandaag een 
dag met een gaatje en u doet 
vandaag menig hart kloppen. 
U bouwt een goede band op 
met uw collega, waardoor al-
les weer op rolletjes loopt.  Een 
zeurderig kind vraagt om uw 
aandacht. Romantiek lonkt in 
de avonduren.”

Dan ga je strak in pak naar 
je werk. Je moet even buk-
ken doordat er een document 
uit de map onverwacht op de 
grond valt, waardoor je met je 
Hollandse derrière uit een te 
strakke pantalon scheurt en je 
boxershort met hartjes onge-
wild tentoongespreid wordt 
aan je geachte vergadercolle-
ga’s. Hoe gênant ook, de ho-

roscoop klopt: “Een dag met 
een gaatje dat menig hart doet 
kloppen.” 

Daarna is een collega zo vrien-
delijk om je met de auto naar 
C&A te rijden voor een ver-
vangende pantalon. Op de 
terugweg pardoes een lek-
ke band, die je samen verwis-
selt. Klopt alweer: u bouwt een 
goede band op met uw colle-
ga, waardoor alles weer op rol-
letjes loopt.” Terug op kantoor 
begint je leidinggevende te
zeveren over niet ter zaken-
doende futiliteiten. Het wordt 
gewoon beangstigend: “Een 
zeurderig kind vraagt om uw 
aandacht.”

Nou, dan kun je dus ’s avonds 
passionele romantiek ver-
wachten? Je bent nu wel be-
nieuwd, een telefoontje met 
een spannende date? Ja, je 
krijgt inderdaad een telefoon-
tje…van uitgeverij Readers
Digest, die je een geschiede-
nisboekenserie probeert aan 
te smeren over de Roman-
tiek. Wat een farce allemaal. 
Het stond dus allemaal precies 
zo in de sterren beschreven, 
hoe uiteindelijk je dag naar de 
maan zou gaan…

Bart Jonker

Hoe staan de sterren?
COLUMNITEITEN GRATIS KABAAL

LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

 

 

 

 

 

 

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder 
Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

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

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor 
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:  
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onder-
werp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een 
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
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Crowdfundingactie Ponytrack
Heemstede - Ponytrack is een 
leuke kleine stal met 5 pony’s in 
het Groenendaalse Bos, naast 
Kom In Mijn Tuin.
In de zomer kunnen kinderen 
die spelen bij de speeltuin in het 
Groenendaalse Bos tegen een 
kleine vergoeding een rondje po-
nystappen. Deze inkomsten zijn 

nu weggevallen en de verzorging 
van de pony’s loopt natuurlijk 
gewoon door. Daarom is er een 
crowdfundingactie opgezet.
Deze crowdfundingactie is te be-
naderen via de link:
www.gofundme.com/f/ponys-
ponytrack of ga naar Go Fund Me 
en zoek op ‘Ponytrack’.

Bigstockphoto

Bigstockphoto









Tot nader order afgelast/
uitgesteld:

  ReumaNederland landelijke 
collecteweek tot nader order 
uitgesteld.

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

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

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

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

  Alle activiteiten WIJ Heemste-
de zijn opgeschort of tot nader 

order uitgesteld. Zie ook www.
wijheemstede.nl. 

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

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

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

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

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

  Familietentoonstelling Dino-
makers in Teylers Museum tot 

Coronavirus: onderstaande activiteiten afgelast/uitgesteld

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

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

Wat (vooralsnog) 
wel doorgaat:

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

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

Corona-update
Wat gebeurde er de afgelopen week?
Regio - Wereldwijd zeventig vac-
cins in de maak, opnieuw minder 
sterfgevallen en ziekenhuisopna-
mes en bollenvelden eerder leeg-
gehaald om dagjesmensen te we-
ren: corona houdt Nederland in 
zijn greep. Wekelijks op deze plek 
een update met de belangrijkste 
ontwikkelingen van de afgelopen 
dagen.*
 
Het coronavirus maakt nog elke 
dag meer slachtoff ers in Neder-
land. Tot 28 april zijn alle hore-
ca, sportclubs, scholen en kinder-
opvangcentra gesloten. Mensen 
wordt verzocht thuis te blijven en 
alleen noodzakelijke boodschap-
pen te doen. Tot nu toe telt ons 
land bijna drieduizend doden. 
Het aantal geregistreerde be-
smettingen ligt boven de 26.000. 
Dat aantal groeide afgelopen 
week minder hard dan in de pe-
riode daarvoor.
 
Bollenvelden geruimd
Veel eerder dan gebruikelijk wor-
den bollenvelden in Hillegom 
en Lisse deze week leeggehaald. 
Normaliter blijven de bloemen 
zo lang mogelijk staan, maar de 
bollenkwekers en burgemeesters 
willen voorkomen dat mensen 
massaal naar de velden trekken, 
zoals afgelopen weekend ge-
beurde. Ook bouwmarkten wer-
den drukbezocht tijdens de paas-
dagen. Hornbach in Den Haag 
moest extra beveiligers inzetten 
om mensen te weren.
 
Weer minder sterfgevallen 
en ziekenhuisopnames
Er worden minder mensen opge-
nomen op de ic in Nederland en 
het aantal meldingen van over-
leden coronapatiënten neemt af. 
Dat meldde het RIVM. Maandag 
stierven 86 mensen aan corona, 
de dag ervoor waren dat er nog 
94. Nog geen 150 mensen wer-
den opgenomen op de ic. Een 
daling ten opzichte van vorige 
week. De cijfers bevestigen dat 

verspreid van het virus wordt ver-
traagd door de huidige maatre-
gelen in de maatschappij.
 
Zeventig vaccins
De Wereldgezondheidsorganisa-
tie (WHO) heeft naar buiten ge-
bracht dat wereldwijd zeventig 
vaccins worden gemaakt tegen 
corona. In drie gevallen wordt 
zelfs al met proefpersonen ge-
werkt. De voorzitter van de Eu-
ropese Commissie gaf dit week-
end aan dat het coronavaccin ver-
moedelijk eind 2020 klaar is voor 
gebruik.
 
Buitenlands artsen
Ruim tweehonderd buitenlandse 
doktoren die in Nederland woon-
achtig zijn, hebben zich aange-
meld om aan het werk te gaan 
in de zorg. Voor zij ingezet kun-

nen worden, moeten ze een aan-
tal tests afl eggen. Het gaat om 
vier taal- en drie kennistoetsen. 
De buitenlandse artsen komen 
volgens de vereniging voor Bui-
tenlandse Gediplomeerde Artsen 
(VBGA) uit verschillende landen. 
Volgens het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport 
kunnen buitenlandse artsen die 
de tests nog niet hebben vol-
bracht werken onder de verant-
woordelijkheid van iemand die 
wel bevoegd is.
 
*Vanwege de snelle ontwikkelin-
gen is de nieuwsstroom over het 
coronavirus amper bij te houden. 
Het kan voorkomen dat de infor-
matie in dit artikel niet altijd de 
meest actuele is.
 
Mardou van Kuilenburg

Afbeelding: RIVM

Adriaan Pauwjaar 2020: 
niet alles staat stil
Heemstede - Net als de Ou-
de Baas van Heemstede, Adri-
aan Pauw, die nooit bij de pak-
ken neerzat, gaat ook de Stich-
ting Adriaan Pauw 2020 door 
met de viering van 400 jaar Heer 
van Heemstede . Al zijn dan al-
le evenementen afgelast of op-
geschort, er zijn activiteiten die 
u thuis kunt doen. Voorzitter van 
de Stichting Adriaan Pauw 2020, 
Ben Steinebach, gaf wat sug-
gesties. De Lions Club Heemste-
de/Bennebroek organiseert een 
kunstzinnige wedstrijd. Maak een 
kunstwerk (schilderij, tekening, 
borduurwerk of sculptuur) met 
als thema Adriaan Pauw. De slui-
tingsdatum is 1 augustus 2020. 
De jury selecteert 20 kunstwer-
ken. Deze worden in september 
geëxposeerd in het raadhuis van 
Heemstede en op de website van 
de Lions Club.

Een publieksjury kiest de drie 
beste kunstwerken, die met een 
geldprijs worden beloond. Enke-
le suggesties: binnenblijfkleur-
platen van de bekende tekenaar 
Eric Coolen met Adriaan Pauw als 
onderwerp, met tekenles. Adri-
aan Pauw thuisblijfknutselpagina 
van Bianca van Loon, met knut-
selwerken, kleurplaten en puzzel-
tjes voor jong en oud. Er start een 
schrijfwedstrijd in samenwerking  
met Boekhandel Blokker. Neem 
een kijkje in het omdraaiboek 
van Bianca van Loon/Eric Coolen. 
Voor jong en oud. Verschijnt na 
de zomer, maar kijk vast op het 
fi lmpje dat je kunt vinden op de 
website van de Stichting Adriaan 

Pauw: www.2020adriaanpauw.nl 
en je maakt kennis met een stuk 
geschiedenis dat zich hier om de 
hoek afspeelde, nu 400 jaar gele-
den.

Er is sprake van een tulp, wit met 
rode vlammen, de Semper Au-
gustus, die in de tijd van de tul-
penmania wel 10.000 gulden op-
bracht, maar helaas niet meer 
te koop is. Pas op, want het kan 
spannend worden met al die bin-
nenactiviteiten. Je raakt zo in 
de ban van die Oude Baas van 
Heemstede die woonde in het 
Oude Slot, toen nog een heus 
kasteel. Wil je daar meer van we-
ten dan staat de Historische Ver-
eniging Heemstede Bennebroek 
klaar om je alles te vertellen over 
zijn vermaarde boekenverzame-
ling en zijn uitgebreide wapen-
verzameling.

Inmiddels zijn er ook al activi-
teiten geslaagd: er is Adriaan 
Pauwbier gedronken in café de 
1ste Aanleg, Adriaan Pauw kaas 
geproefd en volop te koop bij 
Alexanderhoeve aan de Raad-
huisstraat, Het Adriaan Pauw IJs 
bij van Dam is bijna op smaak en 
het standbeeld van Adriaan Pauw 
van Hans Peters is onthuld in het 
Raadhuis, waar hij het hele jaar 
2020 verblijft.

Veel uitgestelde evenementen 
gaan straks door zoals de onthul-
ling van de grafkisten in de Oude 
Kerk op Monumentendag en het 
slotfeest in het Oude Slot. 

Kijk op de agenda van de website
www.2020adriaanpauw.nl en u 
bent helemaal bij.

Ton van den Brink

Blekersvaart door Adriaan Pauw aangelegd, nu in volle bloei.

Exposities Kunstbeurs 
Heemstede op Facebook
Heemstede - Door de maatrege-
len rondom de aanpak van het 
coronavirus, kon de achtste edi-
tie Kunstbeurs van 20 tot en met 
22 maart niet doorgaan. Geluk-
kig exposeren diverse beeldende 
kunstenaars, die acte de présence 
zouden geven in Heemstede, on-
line via de Facebookpagina bena-
deren op https://www.facebook.
com/kunstbeurs.heemstede/,
Sommige exposities zijn ook te 
benaderen op Instagram. De 
Haarlemse Dichtlijn zou ook aan-
wezig geweest zijn bij de kunst-

beurs. Dichter Anneruth Wibaut 
schreef een gedicht bij deze foto 
van Alexa Hillen.

Afdalen
we moeten alleen blijven
om af te dalen
in de zuigende angst
voor samen
houden van
moet op afstand
in de vrijheid
van verbonden zijn

Anneruth Wibaut

Foto: Alexa Hillen

Bij één van onderstaande adressen kunt u eventueel zelf
de Heemsteder halen:

Albert Heijn  Zandvoortselaan
Primera De Pijp  Raadhuisstraat
Bruna  Binnenweg
Spar Adema  Te Winkelhof
Slagerij Arjen van der Slikke  Jan van
  Goyenstraat
Gemeentehuis Heemstede Raadhuisplein
Co-op / Slagerij van der Werff   Glipperdreef
Supermarkt Van der Weijden  Amstellaan

Amnesty International haalt 
in Heemstede 3.300 euro op 
Heemstede - Amnesty Interna-
tional heeft met de landelijke col-
lecte in Heemstede 3.300 euro 
opgehaald. Dit ondanks het feit 
dat de coronaperikelen ook hier 
roet in het eten strooide waar-
door de landelijke leiding van 
Amnesty moest besluiten de col-
lecte gedurende de desbetreff en-

de week, 2-7 maart 2020 af te bla-
zen. Omdat veel collectanten di-
rect aan het begin van de week, 
toen het nog mocht, gelijk voort-
varend waren begonnen is er 
toch nog een mooie opbrengst 
gerealiseerd.
Meer informatie op:
www.amnesty.nl.

Jarenlang had ik ernaar 
uitgekeken en op een ge-
geven moment is het dan
zover: het pensioen. Het 
grote genieten kan begin-
nen.

‘s Morgens uitslapen, tijd 
voor een uitgebreid ont-
bijt en daarna de krant. 
Tijd voor lunch, daarna uit-
buiken en dan de stad in 
naar lotgenoten. Alles eens 
goed met elkaar bespre-
ken onder het genot van 
het een en ander en weer 
op tijd terug voor de war-
me hap.

Inschrijven voor uitstap-
jes voor gepensioneerden, 
langs allerlei bezienswaar-
digheden met uitgebreide 
maaltijden.

Inschrijven voor een cruise 
over de hele wereld, de 
maaltijden zijn bijzonder. 
Beweging minder, want 
dat is moeilijk aan boord 
van zo’n schip.

Natuurlijk gaat dat eens 
fout. Dan zit men de medi-
sche wereld als gevolg van 
deze levensstijl constant in 
de weg en moet men een 
beroep doen op verzor-
ging.

Pensioen moet discipline 
zijn: niets uitslapen, maar 
eruit om 8 uur ’s ochtends. 
Geen drie maaltijden, maar 
twee met groente en fruit.
Een programma bewegen 
opzetten en je eraan hou-
den. Sluit je aan bij echte 
sportgroepen, geen fl au-
wekul groepen.

Alleen dan kun je echt van 
je pensioen genieten!

J. Lemsom, Heemstede

LEZERSPOST

Met pensioen 

Luisterend oor
bij Rode Kruis
Regio - In deze moeilijke tijd is 
het extra belangrijk om er voor 
elkaar te zijn.

Vrijwilligers van het Rode Kruis 
staan klaar voor een luisterend 
oor, advies of extra hulp.

Ouderen, chronisch zieken of an-
dere kwetsbaren kunnen zich 
aanmelden via de Rode Kruis 
Hulplijn (070-4455 888).

Ook buren, familie of vrienden 
kunnen dat voor hen doen.

02 15 april 2020





Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 15 april 2020

Adresgegevens

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

Heemstede

Gemeentehuis 
alleen op afspraak 
open in ochtend.

Afhalen van de 
reisdocumenten/rijbewijs 
kan wel zonder afspraak 

tussen 08.30 en 12.00 uur

Ook met 
mooi weer geldt: 

#blijfthuis

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg

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

Bloemengroet bij zorgcentrum 
De Heemhaven
Burgemeester Astrid Nienhuis bracht op vrijdag 
10 april een fl eurige groet bij woonzorgcentrum 
De Heemhaven. De bloemengroet was een 
actie van rapper Ali B en de sierteelt. Pal voor 
Pasen bezorgde de sierteeltsector boeketten 
bij tal van verzorgingshuizen. Ouderen zitten 
in deze coronatijden noodgedwongen veel 
alleen, maar contact houden kan natuurlijk wel. 
Bijvoorbeeld met de bloemenactie op Goede 
Vrijdag. Ook in Heemstede kunnen we, nu een 
persoonlijk bezoekje er niet in zit, de oudere 

inwoners laten zien dat we aan ze denken. 
Door even te bellen of een kaartje te sturen. 
Of ‘coronaproof’ hulp aanbieden. Een klein 
gebaar doet veel! Wilt u iets doen, of zien wat er 
in Heemstede gebeurt om het sociaal contact in 
stand te houden en elkaar te steunen? 
Kijk op www.wijmakenheemstede.nl

Gemeenteraad Heemstede 
vergadert digitaal
Ook voor raadsleden geldt: blijf zoveel mogelijk 
thuis! Daarom vergadert de gemeenteraad van 
Heemstede in april digitaal.

Agenda gezamenlijke raadscommissie 
21 april 2020
• Opening en vaststellen agenda 
• Spreekrecht inwoners
• Nota Duurzaamheid Heemstede 2020-2024
• Onderzoek alternatieve fi nanciering IHP 

Primair onderwijs 2019-2039

U bent van harte uitgenodigd deze 
digitale vergadering te volgen via 
www.gemeentebestuur.heemstede.nl 
• Datum: 21 april 2020
• Start 20.00 uur
Tijdens de commissievergadering mag u uw 
visie en/of mening geven door gebruik te maken 
van het spreekrecht. U kunt gebruik maken van 
uw spreekrecht door uw bijdrage te mailen 
en, als dat technisch slaagt, door in te bellen in 
de digitale vergadering. U kunt zich daarvoor 
aanmelden bij de griffi  e, telefonisch via (023) 
548 56 37 of per e-mail: griffi  e@heemstede.nl

Digitale vergadering gemeenteraad 
23 april 
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
digitale raadsvergadering op 23 april 2020 
om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd 
deze vergadering te volgen via: 
www.gemeentebestuur.heemstede.nl 

Op de agenda:
• Vaststellen agenda raadsvergadering 
 23 april 2020
• Bespreekpunt: Vaststellen nota Duurzaam 

Heemstede 2020-2024, inclusief 
Uitvoeringsprogramma 2020/2021

• Hamerpunt: Renovatie openbare ruimte 
rondom complex Spaarneborgh

• Overig punt: Lijst van ingekomen stukken 
raadsvergadering 23 april 2020

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

Meer weten? Neem contact op met de griffi  e, 
telefonisch via (023) 548 56 37 of per e-mail: 
griffi  e@heemstede.nl.

Nieuwe regelgeving
Uitvoeringsprogramma 
re-integratiebeleid 2020
Op 31 maart 2020 heeft het college het 
Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 
2020 vastgesteld. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via www.offi  cielebekendmakingen.nl.

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Binnenweg 183-185, verbouw/uitbreiden 

winkelpanden, het verbouwen/uitbreiden 
bovenwoningen met een extra bouwlaag 
tot 6 appartementen, wabonummer 578234, 
ontvangen 30 maart 2020

• Eykmanlaan 25, het plaatsen van een 
buitentrap vanaf het balkon naar de tuin, 
wabonummer 577649, ontvangen 

 30 maart 2020
• Herenweg 9, diverse schilderwerkzaamheden 

bij Huis te Manpad, wabonummer 581388, 
ontvangen 25 maart 2020

• Jan Steenlaan 9, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 580210, ontvangen 

 1 april 2020
• Zandvoortselaan 171-171A, het verbouwen/

uitbreiden winkelruimte/pand met 
3 woningen, wabonummer 579944, 
ontvangen 1 april 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Lorentzlaan 39, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 541640, verzonden 

 6 april 2020
• Nijverheidsweg 1, werkzaamheden aan het 

gasleidingennet bij een gasontvangststation, 
wabonummer 555753, verzonden 

 7 april 2020
• Strawinskylaan 4, de kamer boven de 

oorspronkelijke garage verlengen over het 
balkon en het vervangen van de garagedeur 
door een gewone deur, wabonummer 
557071, verzonden 7 april 2020

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

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 (griffi  erecht). 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




