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Stemmen is nog mogelijk tot
30 april: BIZ is bijna een feit
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NVJ De Haven ontvangt gift
van de Rotaryclub

Dat gaat naar Den Bosch toe!
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Buurtbewoners voeren samen actie
voor chillen zonder hondenpoep
Door Mirjam Goossens

Heemstede – Toen vrijwel iedereen
gedurende de zomer van 2020 thuisbleef, werd er volop gebruik gemaakt
van de groenstroken in de buurt.
Voor de kinderen om lekker te spelen
en voor buren om elkaar te ontmoeten op anderhalve meter afstand.
Mensen sleepten tuinstoelen, koffie
en glazen mee. Het was een zomer
met restricties, maar de temperaturen maakten veel goed. Buurtgenoten waren meer dan andere jaren
op elkaar aangewezen.

Nanda Sharon is 33 jaar woonachtig
aan de Troelstralaan, maar zo gezellig
was het niet eerder in de wijk. “Bijna
dagelijks werd na het werk gebruik
gemaakt van het grote grasveld aan
de Dr.Schaepmanlaan, direct gelegen
aan de Ringvaart waar iedereen
verkoeling zocht onder de bomen en
in het water,” vertelt ze. “De enige
ergernis was en is de aanwezige
hondenpoep die het plezier vergalt.”
Buurtbewoonster Kirsten Stans (37) is
twee jaar geleden met vriend en
zoontje uit Amsterdam verhuisd naar
de Glip en prijst de wijk om de sfeer
en het rijkelijk aanwezige groen.
“Vooral de afgelopen zomer, hoogzwanger van mijn tweede kind, was
het prima toeven in de schaduw.
Maar waar leg ik mijn kleedje neer?
Dat bleef altijd weer de vraag, laverend tussen de hondendrollen.”
De twee buurtgenoten sloegen de
handen ineen en stuurden een brief
rond aan beide zijden van de Glip-

perdreef. Uit reacties bleek dat heel
veel mensen zich ergeren aan de vele
hondendrollen op openbare plekken.
De verspreide brief maakte veel los
over het onderwerp dat landelijk
geldt als ergernis nummer één. Ook
hondenbezitters reageerden en vaak
begripvol, volgens Kirsten: “Je merkt
dat men zich verantwoordelijk voelt
voor de hele groep, maar blijkbaar is
er een categorie die het opruimen
van de drollen aan hun laars lapt.”

Actie voor een duurzame
oplossing
Beide dames gaan uit van de goede
wil van mensen, maar daarmee is het
probleem allerminst opgelost. Ze gingen in gesprek met een ambtenaar
van de gemeente die hen wees op
een marketingbureau dat onderzoek
heeft gedaan op dit gebied. Omdat
het een landelijk probleem is werd
gezocht naar een duurzame verandering van gedrag. Kirsten: “Mensen
weten heus wel dat je verplicht bent
je hond aan te lijnen en de poep op
te ruimen. Er staan tenslotte speciale
afvalbakken bij het veld. Maar een
belerend vingertje van de overheid
werkt niet. Wat wel werkt is een positieve benadering, zoals de nadruk
leggen op het speelplezier van kinderen. Eigenlijk vinden we allemaal
dat zij recht hebben om te spelen in
het gras en op het nabijgelegen
klimtoestel zonder hondenpoep.”
Uit het gemeentepotje voor buurtinitiatieven is nu een bedrag vrijgemaakt waarmee een actie is gestart
voor een schone, hondenpoepvrije
recreatiestrook. Met sjablonen voor

Deadline Heemsteder
naar maandag
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 (advertenties en kopij graag eerder
aanleveren).
Houd hiermee rekening. Op
dinsdag 27 april is het kantoor
van de Heemsteder gesloten.

ZONDAG

OPEN!
VAN 12.00 - 17.00 UUR
Maak een afspraak op

www.deoosteinde.nl

V.l.n.r.: Kirsten Stans en Nanda Sharon. Foto: Mirjam Goossens.

de stoep en het plaatsen van borden
gaat de buurt actie voeren. Op
Koningsdag, 27 april a.s. nodigen zij
een ieder uit om vanaf ca 15.00 uur
met eigen hark de groenstrook van
hondenpoep te ontdoen. Het actiecomité verwacht na afloop met

elkaar te proosten op de Koning en
een schoon grasveld.
Nanda: “Wij zijn beslist geen hondenhaters. Wat wij willen is een blijvende
oplossing vinden voor een ergernis
die heel breed gedragen wordt, niet
alleen in onze wijk.”

Kwaliteitsslagerij

Kijk voor de aanbiedingen
op pagina 5
Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4

AANBIEDING €5,-

Grote portie pangsit
10 stuks met zoetzure saus

Tel. 023-5284269
vanaf 13.00 uur.

DE GOEDKOOPSTE
SLIJTERIJ VAN NEDERLAND!

BESTEL
24/7 ONLINE
DIRCK3.NL

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

www.mandarin-heemstede.nl

KoningsdagEditie
dinsdag 27 april 2021

Vier Koningsdag met vier gerechten op vier unieke
locaties, geserveerd op servies in uw eigen auto!
Kijk op www.food-rally.nl voor alle details en doe mee!
U kunt zich nog tot aanstaande vrijdag inschrijven!
LANDGOED GROENENDAAL | RESTAURANT ML | RESTAURANT DEN BURGH | LANDGOED DUIN & KRUIDBERG

Wij zijn met SPOED
op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Huizingalaan / Lorentzlaan
(250 kranten)
Haarlem-Zuid
(300 kranten)
Voor meer informatie:
Tel. 0251-674433
info@verspreidnet.nl
www.verspreidnet.nl
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NIEUWS
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 geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
heemsteder.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.HEEMSTEDER.NL

Waar besteed jij tijd aan?
Heemstede - Maria zat aan de voeten van Jezus om te leren en zich te
verwonderen. Zondag 25 april in
evangelische gemeente Nehemia,
Koediefslaan 73, zitten aan de voeten
van Jezus. Luisteren naar Zijn stem.
Gevoed en gevuld worden door Zijn
liefde. Van 11.00-12.30 uur nemen we
de tijd. We hebben 2 professionele
muzikanten (piano en cello) die
gewend zijn om zich te laten inspireren door Jezus aanwezigheid. Er is
plaats voor 25 mensen. Opgave via:
www.rafael-nehemia.nl.
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Johan van Leeuwen loopt een marathon
Heemstede - Vorig jaar maart ging
Johan van Leeuwen trainen bij
Lopers Company by Enno. Zijn vrouw
Nienke Leuftink vertelt: “Al in het
vroege voorjaar van 2020 besloot
Johan dat hij het jaar ging gebruiken
om fitter te worden en misschien wel
een marathon te lopen.

klaren. Ik ben blij dat ik deze afstand
nu een keer heb gelopen, en iets
beter weet wat ik de volgende keer
kan verwachten.”
Nienke: “Het was een feest! Zóveel
steun en aanmoediging. Onze harten
stromen over. We zijn allemaal ongelofelijk trots op hem, en zijn erg geïn-

spireerd door de enorme inspanning
die al heeft geleverd, de focus en
toewijding die hij heeft laten zien in
de afgelopen 13 maanden.
Voor Johan, Rotterdammer van
oorsprong, is er maar één marathon
die hij wil lopen, De NN Marathon
van Rotterdam. Wellicht dat het er dit
najaar van komt?

KERKDIENSTEN
ADVENTSKERK AERDENHOUT

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtubekanaal van de Adventskerk:
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com.
RAFAELGEMEENTE NEHEMIA

Hij begon met het inwinnen van
advies bij Enno Aerts van Lopers
Company by Enno in Heemstede.
Enno reageerde wat twijfelachtig
omdat Johan op dat moment veel te
zwaar was. Maar al snel ontwikkelde
hij zich tot een echte loper, trainde
gevarieerd, ging beter eten en vooral
steeds verder en sneller lopen.”

Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 25 april 11.00 uur.
Samen God ontmoeten in
Woord en muziek.
M.m.v. Sandra Offereins (piano)
en Fiona Hutubessy (cello).
Reservering verplicht.
www.rafael-nehemia.nl

Afgelopen zaterdag was de grote
dag. Daarover zegt Johan zelf: “De
start was te gek, ik kreeg zoveel
support, het weer was prachtig en ik
had er zin in. Ik heb geen moment
alleen gelopen, overal fietste of
rende er wel iemand mee van de trainingsgroep. Onderweg werd ik
verrast door vrienden en familie die
mij kwamen aanmoedigen. We
werden gesponsord door Lopers
Company by Enno. In de duinen na
Langevelderslag richting Zandvoort,
moest ik 8 km tegen de wind in, dat
was behoorlijk doorbijten. De laatste
10 kilometer waren echt zwaar, maar
met mijn hulptroepen en aanmoediging heb ik de klus toch weten te

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.

PETRAKERK

PKN HEEMSTEDE

Achterweg 19A Heemstede
Zondag 25 april 10u.
Ds. P. Terpstra. De diensten zijn
online te volgen via YouTube en
kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl.
V.l.n.r.: Jetta Holmes Paul Molenaar en Johan van Leeuwen. Foto: Bob Schipper.

ONBEKEND HEEMSTEDE
Kerklaan toen en nu (11)

Akonietenplein 1 Bennebroek
zondag 25 april, ds. Gerline de
Jong. Vieringen zijn alleen
online via www.pkntrefpunt.nl,
klik op Actueel.
www.pkntrefpunt.nl.
H. BAVO PAROCHIE

Door Harry Opheikens

Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 22 april om 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Zondag 25 april om 10u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pater Diego Pildain.
Reserveren verplicht: hbavo.
aanmeldenvieringen@gmail.
com. Of: 023-5280504. Alle
vieringen zijn te volgen via livestream: www.parochiesklaverblad.nl. Vooraf aanmelden.
www.parochiesklaverblad.nl.

Hoewel niet meer zichtbaar,
hebben Kerklaan 33, 35 en 37
tot aan 1950/1952 wel bestaan
(in oude transportaktes blijkt,
dat de huisjes er al in 1843
stonden, in 1952 vervielen ze als woning). Er was een
poortje naar de drie huisjes. Meer over het toenmalige
steegje met de drie huisjes staat beschreven in HeerlijkHeden 183 onder de titel ‘Het verdwenen steegje aan
de Heemsteedse Kerklaan’ van Ellen Kerkvliet. Jan Prins
vertelt: “Er is jaren een klein bedrag betaald om gebruik
te maken van dit poortje. Vermoedelijk is bij overdracht
van het pand gebleken dat dit onterecht was. Als kind
begreep ik dat de bewoner van het huis boven het
poortje had moeten betalen.”

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 21 april, 10u, viering
Hart voor ouderen.
Saturday 24 april, 5 P.M.,
Mass in English,
Father Tristάn Peréz.
Zondag 25 april, 10u, W&C
viering Pastor Ans Dekker.
Zondag 25 april, 18.45 H. Lof.
Doordeweekse vieringen:
Dinsdagmorgen 9u.
Woensdagmorgen 10u.
Voor elke viering is reserveren
verplicht: info@olvh.nl.
Of telefonisch 023-5286608.
Maximaal 30 kerkgangers per
viering toegestaan.
www. parochiesklaverblad.nl.

Een bouwtekening is er niet van Kerklaan 39, maar in
1925 wordt het verbouwd tot woning/winkel. Het pand
heeft diverse bewoners en ook ondernemers gekend:
De Lang’s Beddenmagazijn van H. de Lang (1926),
slager A. Dirken (adresboek Heemstede 1 januari 1929).
In 1930 heeft de slager een heropening van de slagerij
in Haarlem. Naaimachinehandel van Ch. F. Scholten in
1931.
Diverse bewoners volgden tot er een opening is van
een onderneming. De Eerste Heemsteedse Courant van
21 april 1933 meldt de opening van de “Eerste
Heemsteedsche IJsbar”. “Wees wijs, eet meer ijs”, aldus
eigenaar H. Sepp. Op 9 december 1933 opent N. Hoenderdos een zaak in Sanitaire artikelen. In de jaren 40/50
zat aardappelhandelaar A. Breewel op Kerklaan 39.
In 1955 begon Herman Meure er zijn aardappelen-,
groente- en fruithandel. De drie huisjes 33, 35 en 37
dienden als pakhuis. In 1977 moest hij wegens ziekte
zijn winkel sluiten.
De toen-foto is uit de verzameling van Johan van Schiet
(jaren 70).
Ben Weijers begon in 1978 op nummer 39 zijn
kapsalon. De huisjes werden gesloopt en op de plek
van het eerste huisje kwam de wachtkamer van de
kapsalon. Ben Weijers vertelt dat per 1 april 2021 er een
nieuwe eigenaar in de kapsalon zit: The Hair Hub.

TREFPUNT BENNEBROEK

HERVORMD PKN BENNEBROEK

De nu-foto van Harry Opheikens is van 19 april 2021
met links de deur als enige tastbare herinnering aan
het steegje.
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).

Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 25 april om 10u.
Ds. D. Verboom.
De diensten kunt u volgen via
de link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.
nl.
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Tom Machielse van de 1e Heemsteedse Vishandel. Foto: Bart Jonker.

Stemmen is nog mogelijk tot
30 april: BIZ is bijna een feit
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Het ziet er goed uit
voor de winkeliers op de Binnenweg/
Raadhuisstraat en omgeving. Een
flink aantal winkeliers en vastgoedeigenaren heeft al gestemd over de toekomst van het winkelgebied. Toch
doen de oprichters van de BIZ (bedrijveninvesteringszone) een dringend beroep op de winkeliers en vastgoedeigenaren, die zich nog niet hebben gemeld, dit voor 30 april te
doen.
Winkelgebied toe aan verandering
Wat behelst de BIZ en welke voordelen denkt dit samenwerkingsverband tussen winkeliers, vastgoedeigenaren en de gemeente te kunnen
bereiken? Het winkelgebied is toe
aan verandering. De schouders eronder om mee te gaan in de veranderde omstandigheden. De slagkracht moet vergroot worden, de BIZ
moet een nog nauwere samenwerking opleveren met de gemeente, de
openbare ruimte moet aan uitstraling winnen. Het gebied kan aan
aantrekkelijkheid winnen via promotie ook richting de omliggende
gemeenten.
Door inkomsten te genereren via een
bijdrage van alle winkeliers en vast-

goedeigenaren vormt zich een
budget (+/- € 120.000) waarmee
evenementen, marketing, veiligheid
en de leefbaarheid kan worden
vergroot. De gemeente Heemstede
stelt zich volledig achter de oprichting en uitvoering van de BIZ. Alle
vastgoedeigenaren en winkeliers
gaan een bescheiden bedrag betalen
dat neerkomt op bedragen tussen de
550 en 700 euro per jaar afhankelijk
van de OZB-waarde van het pand. De
gemeente int (kosteloos) het geld en
zet dit apart voor het doel van de BIZ.
Om tot oprichting te komen moet
minimaal 50% van de ondernemers
stemmen. Van deze 50% moet minimaal 67% voor de BIZ stemmen. Is
het zover dan worden alle vastgoedeigenaren en winkeliers verplicht de
financiële bijdrage leveren. Het jaarbedrag mag zelfs in zeven termijnen
worden betaald.
Voldoen aan verwachtingen
consument en meer slagkracht
De Heemsteder sprak met Peter van
der Geest (slagerij), Tom Machielsen
(1e Heemsteedse Vishandel), Stefan
Ohlenbusch (Stefans Brillen en
Lenzen) en Els Nieuwenhuis (Hemels
Boutique). Wat zij allen gemeen
hebben is het enthousiasme om de

BIZ op de rails te zetten. Ze lopen
over van plannen en ideeën hoe de
winkelstraat aantrekkelijker te
maken. De gezamenlijke winkeliers
worden slagvaardiger in hun samenwerking met de gemeente. Zij zien
kansen om ook bezoekers van buiten
Heemstede aan zich te binden. Er
valt veel te organiseren zoals themaweken, seizoenmarkten of een kunst
10-daagse waarbij winkeliers ruimte
geven aan kunstenaars.

Els Nieuwenhuis van Hemels Boutique. Foto’s: Eric van Westerloo.

De aankleding van de straat kan nog
uitbundiger en er moet aandacht zijn
voor de veiligheid en uiteraard het
parkeerbeleid. Via moderne communicatiekanalen kunnen bezoekers
door het winkelgebied worden
geleid. Voldoen aan de verwachtingen van de consument.
‘Parel van Kennemerland’
Ondanks de zware tijd die de winkeliers momenteel hebben, zijn zij allen
vastberaden om na de crisis de
schouders onder het BIZ-project te
zetten. Een laatste oproep aan vastgoedeigenaren en winkeliers die
hun stem nog niet hebben uitgebracht dit alsnog voor 30 april te
doen, om zo samen aan de toekomst
van de ‘Parel van Kennemerland’ te
bouwen.

Peter van der Geest van Slagerij Van der Geest.

Nieuwe winnaar kruiswoordpuzzel
Heemstede - Deze week mag de
Heemsteder weer een winnaar van
de kruiswoordpuzzel blij maken. De
juiste oplossing was: ‘Leren is voeding voor je geest’. Uit de loting van
juiste oplossingen is Lien Rens de
uiteindelijke gelukkige winnaar geworden. Zij mag de goedgevulde

AH-boodschappentas vol artikelen
afhalen in de Albert Heijn-vestiging
aan de Blekersvaartweg 57 in Heemstede en is inmiddels geïnformeerd.
Van harte gefeliciteerd met uw prijs!
Volgende week weer een nieuwe
kruiswoordpuzzel in de krant.

Wij zijn met SPOED op zoek naar een serieuze

BEZORGERS/STERS
- Huizingalaan / Lorentzlaan (250 kranten)
- Haarlem-Zuid, (300 kranten)
Marijke en Stefan Ohlenbusch van Stefans Brillen en Lenzen.

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFOVERSPREIDNET.NL
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Wekelijkse corona-update GGD
Heemstede/Regio - GGD Kennemerland heeft in totaal inmiddels
74.228 vaccinaties gezet. Daarvan
zijn 13.265 vaccinaties afgelopen
week gezet. Dankzij de beschikbaarheid van meer vaccins, wordt er
komende week nog meer gevaccineerd. Dan staan er ruim 16.000
afspraken gepland.
Op 15 januari 2021 is GGD Kennemerland gestart met het vaccineren
van zorgmedewerkers; eerst de verpleeghuiszorg en sinds 15 februari
ook de langdurige zorg.
Op 26 januari is daarnaast gestart
met het vaccineren van mobiele
thuiswonende 90-plussers, gevolgd
door mobiele thuiswonende 65-90jarigen (van oud naar jong).
Wekelijkse cijfers
In de afgelopen week (8 t/m 14 april)
waren er in de regio Kennemerland
1435 nieuwe besmettingen (261 per
100.000 inwoners). Dat is min of

meer gelijk t.o.v. vorige week, toen er
1466 besmettingen waren.
Deze week (8 t/m 14 april) zijn er
16.432 COVID-19 testen afgenomen
door GGD Kennemerland. Dit zijn er
1062 meer dan vorige week.

dagen per week gevaccineerd. Met
de opening van de zesde locatie in
de regio is GGD Kennemerland voorbereid op de beschikbaarheid van
meer vaccins en beschikt het over de
infrastructuur om deze vaccinaties
direct te kunnen zetten.

Opening vaccinatielocaties in
IJmuiden en Uitgeest
Afgelopen week zijn twee nieuwe
vaccinatielocaties geopend in de
regio Kennemerland. Op maandag
12 april opende de vaccinatielocatie
in IJmuiden in het voormalig tenniscentrum aan de Dokweg. Een dag
later opende de vaccinatielocatie in
Uitgeest bij Sportcentrum De Zien.

Vaccinatie mensen met syndroom
van Down en mensen met morbide
obesitas
Mensen met het syndroom van
Down en morbide obesitas geboren
in 1961 of later, die nog niet gevaccineerd zijn, ontvangen van hun
huisarts een vaccinatie-uitnodiging.
Zij krijgen de uitnodiging van de
huisarts, maar worden gevaccineerd
op een GGD-vaccinatielocatie. Het
gaat om thuiswonenden die zelfstandig (of met een begeleider) naar
een GGD-locatie kunnen komen. In
week 16 en 17 zullen deze vaccinaties plaats gaan vinden.

Op beide locaties wordt nu zeven

Bron: GGD Kennemerland

Inwoners uit de regio Kennemerland
kunnen zich laten testen in Haarlem,
Beverwijk en bij P4 Lang Parkeren
Schiphol. Een mobiele testbus staat
tenslotte in wisselende gemeenten.

CoronaMelder-app nuttig voor buitensporters
Heemstede/Regio - Vóór corona
sportte ruim 70% van de Nederlanders minimaal één keer per week.
Tijdens de lockdown in januari deed
slechts 49% van de Nederlanders één
keer per week aan sport. Dat blijkt uit
cijfers van NOC*NSF. Nu volwassenen
weer met vier personen buiten
mogen sporten, wordt verwacht dat
Nederlanders de komende tijd vaker
hun sportkleding aantrekken. Voor
deze buitensporters is de CoronaMelder-app nuttig.

INGEZONDEN COLUMN GGD
Solidariteit
De afgelopen weken is er veel
nieuws over de verschillende
vaccins, mogelijke zeldzame bijwerkingen en de gevolgen daarvan
voor het vaccinatiebeleid. Zo is op 8
april een besluit genomen door de
minister op basis van bevindingen
EMA en advies Gezondheidsraad,
om te stoppen met het prikken met
Astra Zeneca bij mensen onder de
60 jaar. Dit heeft natuurlijk
gevolgen voor het aantal prikken
dat wij als GGD Kennemerland per
dag kunnen zetten en de manier
waarop de verschillende locaties
Bert van de Velden. Foto: aangeingericht worden.
leverd door GGD Kennemerland.
De GGD’en gebruikten het vaccin
AstraZeneca voor het vaccineren
van zorgmedewerkers. Met het besluit dat nu genomen is, is GGD Kennemerland het vaccineren van de zorgmedewerkers van 60 jaar en ouder
(geboren tussen 1956 en 1960) gaan hervatten. Het gaat om een kleine
groep mensen, waardoor wij ook logistieke keuzes moeten maken. Voor
betekent dit dat wij AstraZeneca nog maar op één van de zes locaties
gebruiken om te vaccineren.
Dit doen wij om ervoor te zorgen dat er aan het einde van de dag geen
vaccins overblijven. Wanneer er op één locatie vijf afspraken ingepland
kunnen worden, maar er gaan twaalf vaccins uit een flacon, dan kunnen
we met de overgebleven zeven niet de juiste doelgroep vaccineren. In het
geval dat er onoverkomelijk wel vaccins overblijven, worden deze weg
geprikt bij zorgmedewerkers. De GGD heeft hierover met de verpleeg- en
verzorgingstehuizen goede afspraken gemaakt.
Het heeft op dit moment, hoe vervelend dan ook, geen zin om naar een
vaccinatielocatie te komen in de hoop dat u een overgebleven vaccin
kunt ontvangen. Ook heeft het geen zin om hierover te bellen met ons
klantcontactcentrum. Als GGD Kennemerland prikken we alle beschikbare vaccins weg. Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in het
beleid, zullen wij u daar uiteraard van op de hoogte brengen. Maar nu
vraag ik u geduld te hebben, ook als de vaccinatiebereidheid voor een
bepaald vaccin nu lager lijkt te zijn, betekent dit niet dat wij aan het einde
van de dag vaccins over hebben om te verdelen. Hoe graag we dat ook
zouden willen.
Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Uit doorlopend onderzoek onder
leiding van Prof. dr. Wolfgang Ebbers
van de Erasmus Universiteit blijkt dat
7 op de 10 mensen die een melding
in CoronaMelder kregen sneller in
beeld kwamen voor het bron- en
contactonderzoek.
CoronaMelder in het kort
CoronaMelder waarschuwt gebruikers die langere tijd in de buurt zijn
geweest van iemand die achteraf
corona blijkt te hebben. Dit kan een
bekende zijn, maar ook een appgebruiker bij wie je in de buurt was
en die je niet kent. Wie de app downloadt, hoeft géén persoonlijke gegevens in te vullen. De app weet niet je
naam, niet je e-mailadres en niet je
telefoonnummer.
Ook werkt CoronaMelder niet met
locatiegegevens (GPS). De app weet
dus niet wie je bent of waar je bent.
In de video hieronder wordt
eenvoudig uitgelegd hoe CoronaMelder werkt. Ontvang je een
melding? Dan geeft de app je het
advies om je te laten testen, ook als
je geen klachten hebt.
Sinds kort zit in CoronaMelder een
pauzeknop. Hiermee kunnen gebruikers de app pauzeren. Deze pauzefunctie is handig voor buitensporters
die hun telefoon tijdens de les in een

Corona in Heemstede week 15
Door Eric van Westerloo

Download de CoronaMelder-app. Foto: aangeleverd.

tas of bak leggen met andere telefoons. Terwijl ze zelf 1,5 meter afstand bewaren van hun medesporters.
Basisregels blijven belangrijk
Inmiddels hebben ruim 4,7 miljoen
mensen CoronaMelder gedownload.
Als je CoronaMelder op je mobiel
hebt, blijft het belangrijk om je te
houden aan de basisregels. Zoals 1,5
meter afstand houden tijdens het
sporten en in groepjes van maximaal
4 personen trainen.

Zo download je CoronaMelder
Heb je de app nog niet gedownload?
Ga naar de App Store en de Google
Play Store om CoronaMelder te
downloaden. In een minuut zet je de
app op je mobiel. Het gebruik van de
app is altijd vrijwillig.
Kijk op www.coronamelder.nl voor
meer informatie over CoronaMelder.
Voor vragen over de app zelf, kan je
ook gratis bellen met de medewerkers van de Helpdesk CoronaMelder
op 0800-1280. Deze helpdesk is elke
dag geopend van 8:00 tot 20:00 uur.

Heemstede - Het is niet anders: de
afgelopen week zijn er 71 Heemstedenaren positief getest. Daarvan is er
één inwoner opgenomen in het ziekenhuis en een tweede is aan de gevolgen van Covid-19 overleden. Een
week eerder bleef het aantal positief
geteste inwoners op 63 steken. Ook
landelijk loopt het aantal positief
bevonden landgenoten op tot 8.600
op 18 april.
Het R-getal light nu precies op 1. De
afgelopen week zijn er 12 mensen in
Nederland aan Covid-19 overleden,
220 in het ziekenhuis opgenomen en
60 mensen belandden op een ICafdeling. Gelukkig zijn deze laatste
cijfers lager dan in de laatste melding, daaruit putten de beleidsbepalers hoop.
In hoeverre de cijfers betrouwbaar
zijn is een onderwerp op zich. De
GGD kampt regelmatig met storingen en cijfers worden vaak te laat
doorgegeven. Deze week moest de

GGD 1000 extra telefonisten inzetten
om de 100.000 bellers te woord te
staan. Ondanks deze extra inzet liep
de wachttijd op tot enige uren. Door
een misleidende brief van de GGD,
aan mensen uit de risicogroepen,
werd gevraagd voor 19 april te reageren. Zij volgden de oproep massaal
op waardoor de centrale werd overbelast.
Commotie ontstond ook door het
voorgenomen fieldlab in Breda. Maar
liefst 10.000 bezoekers worden er verwacht die, als zij negatief zijn getest, worden toegelaten. De horeca
die op enkele meters van de locatie
hun zaak hebben, moeten dicht
blijven. Dit valt niet uit te leggen.
Opnieuw laat het kabinet doorschemeren dat de terrassen op 28 april
weer open kunnen. Of ze ook deze
keer weer terugkrabbelen, horen wij
op 20 april. Alles hangt af van de vaccinatie. Deze week stond de teller op
4,4 miljoen gevaccineerden. In week
16 verwacht men 5,2 miljoen mensen
te hebben ingeënt. Dat is het enige
positieve bericht deze week.
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Mogelijke geuroverlast
door rioolwerkzaamheden
Heemstede – Een sterke geur in
woongemeenschap Slottuin heeft
woensdagavond geleid tot klachten
bij bewoners en personeel. Door de
lucht ontstond een irritatie van de
slijmvliezen, met klachten als duizeligheid en misselijkheid tot gevolg.
De brandweer heeft ter plaatse
onderzoek gedaan in overleg met de
huurder van het gebouw. Daarbij zijn
ook metingen verricht naar de
aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.
De meting gaf op dat moment aan
dat er geen gevaar voor de gezondheid was. De geur werd vermoedelijk
veroorzaakt door werkzaamheden
aan de riolering.

Susanne IJsenbrandt (Rotary, links) en rechts voorzitter Leuny van der Werff. Foto: Eric van Westerloo.

NVJ De Haven ontvangt gift van
de Rotaryclub in Heemstede
Door Eric van Westerloo
Heemstede - De Rotaryclub Heemstede komt met enige regelmaat in
het nieuws. De Rotarians doneren
aan instellingen en verenigingen die
een financieel steuntje in de rug
zeker kunnen gebruiken. Op 17 april
mocht NJV (Nautische Jeugd Vereniging) ‘De Haven’ in Heemstede een
cheque ter waarde 1.000 euro in
ontvangst nemen.
De Haven is een kleine vereniging
met super enthousiaste leden die de
jeugd leert zeilen en de regels die op
het water gelden bijbrengt. Mini’s tot
oudere junioren beleven veel plezier
met het opdoen van nautische kennis en ervaring. In het verleden stond
dit soort verenigingen bekend als
Zeeverkenners, inclusief uniform en
onderscheidingen. Dat past niet
meer in deze tijd, dus lopen de

zeilers gewoon rond in hun (zeil)
kloffie. De club maakt deel uit van
Scouting Nederland en staat ook
bekend als Zeverkennersgroep Sint
Josef.
De deelnemende jeugd gaat jaarlijks
op zeilkamp onder leiding van ervaren stafleden. Knap is dat zij het onderhoud aan de historische schepen zelf
verzorgen, zo leren ook de allerjongsten het handwerk van scheepsbouwer.
Daarmee wordt ook het culturele
erfgoed in stand gehouden. Met
enige regelmaat worden de wat
oudere leden gevraagd om advies of
hulp bij de restauratie van zeilboten.
Het buigen van hout, waarvan de
spanten zijn gemaakt, vergt vakmanschap en dat heeft ‘De Haven’ in
huis. Zelf heeft de vereniging vletten
en 16 kwadraten in bezit.
De gulle gift komt meer dan van pas.

Het terrein en opstallen is in eigendom. De beschoeiing die vervangen
moet worden is een heel kostbare
klus.
De schenking van de Rotaryclub
Heemstede komt daarom op het
juiste moment. De prijsuitreiking
moest even wachten totdat ook de
mini’s, na een middagje varen, met
hun schepen weer waren afgemeerd
aan de kade. Boven de club staat een
stichting onder leiding van Leuny
van der Werff. Zij mocht uit handen
van Rotary commissielid Susanne
IJsenbrandt de cheque officieel in
ontvangst nemen. Mocht de interesse zijn gewekt om lid of donateur
van deze 65 jaar oude gezellige
vereniging te worden, mail havenmeester@haventje.nl of bel 0624660150. Bezoek aan de open
dagen kan ook, deze zijn op 24 april
1 en 8 mei. Aanmelden via de
website www.haventje.nl.

Met Zorg
Waarschijnlijk weet u al dat Dunweg
24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar is. Wat niet veel mensen zich
realiseren, is dat wij ook in de avond
en nacht naar nabestaanden komen
om de eerste zorg te verlenen aan de
overledene.
Ons Zorgteam komt altijd met twee personen, meestal een dame en een heer. Hier
hebben wij bewust voor gekozen, omdat
men dan kan kiezen of men liever met een
dame of met een heer communiceert.
De auto’s die wij gebruiken om de overledene mee over te brengen, zijn speciaal op
maat gemaakt. Alles is zo verbouwd, dat je
eenvoudig met een brancard de overledene
in de auto kunt leggen. Daarnaast zijn de
ramen afgedekt met donkere stof, voorzien
van verlichting, wat het geheel een chique
uitstraling geeft. Wanneer de zorgmedewerkers dan in het donker wegrijden, ziet dat

Door rioleringswerkzaamheden aan
de Cruquiusweg, Javalaan en Heemsteedse Dreef kan stankoverlast van
styreen ontstaan. Styreen komt vrij
bij het uitharden van hars dat gebruikt wordt bij de renovatie van het
riool. De lucht kan de woning bereiken als het zogenaamde waterslot
droog staat (de zwanenhals onder
wastafel, gootsteen, cv-ketel/warmtepomp of op andere afvoerplekken);
hierdoor ontstaat een open verbinding met het riool. Om de geur te
verdrijven heeft de brandweer in
samenwerking met de beheerder van
de woongemeenschap het hele gebouw gecontroleerd en indien nodig
de watersloten gevuld, waarna de
geur snel verdween. Voor de kwetsbare ouderen en het personeel was
het woensdagavond even flink schrikken. Locoburgemeester Nicole Mulder heeft inmiddels contact gehad
met de manager van de zorglocatie
en zal op korte termijn een bezoek
brengen aan het wooncomplex.
Wat te doen bij geuroverlast?
Bij de renovatie van het riool komt bij
het uitharden van het hars de stof
styreen vrij. Deze stof is al snel, ook

bij zeer lage waarden, te ruiken: de
geur lijkt op solutie (de lijm die wordt
gebruikt bij het plakken van fietsbanden). De hoeveelheid vrijgekomen styreen is beperkt en vormt
geen gevaar voor de gezondheid.
Om geuroverlast te voorkomen is het
advies aan omwonenden van het
project: zorg ervoor dat de watersloten niet droog komen te staan.
Denk daarbij aan zwanenhalzen
maar ook aan watersloten in bijvoorbeeld stookruimten. Zorg dus dat er
door regelmatig gebruik van de
kraan altijd een laag water in de
zwanenhals achterblijft. Als er toch
geuroverlast is, dan is dit snel te
verhelpen door meteen de ramen
open te zetten, het toilet door te
spoelen en de kranen even te laten
lopen. Loop ook even de andere
afvoeren na.
Telefoonnummers
De toezichthouder bij dit project is
André Koelman; hij is binnen kantoortijden voor meldingen en klachten
bereikbaar via tel. 06 – 46 64 85 84.
Buiten kantoortijden is het algemene
nummer van de politie bereikbaar:
tel. 0900-8844. Het telefoonnummer
van de brandweer bij geen spoed is:
0900-0904. (Bij spoed, levensbedreigende situatie of twijfel: 112).
Op de hoogte blijven
De werkzaamheden aan het riool in
Heemstede duren nog een paar
maanden. Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn de direct omwonenden hierover geïnformeerd met
een brief. Inwoners die verder van
het werkgebied wonen houdt de
gemeente op de hoogte via de
website (www.heemstede.nl/rioolwerk) en de sociale media. Ook informatie over actuele ontwikkelingen
wordt hier gepubliceerd.

Inloopspreekuur
er heel bijzonder uit. Toch komt het weleens
voor dat een nabestaande de verlichting niet
prettig vindt. In dat geval kan het ook uit
gelaten worden.
Als nabestaanden met ons meelopen om hun
dierbare naar de auto te brengen, mogen zij
meehelpen. Als laatste mogen zij de achterklep van de auto sluiten. Daarmee sluiten zij
symbolisch een gedeelte van hun leven met
hun dierbare af.
Op dit moment worden twee nieuwe overbrengauto’s omgebouwd en voorzien van de
nieuwste apparatuur. Zo wordt de achterklep
voorzien van een elektrische sluiting, waardoor de klep zachtjes gesloten kan worden
in plaats van met een ferme klap (wat soms
als te confronterend ervaren wordt). Hiermee is Dunweg het eerste bedrijf dat een
dergelijke oplossing voor haar Ford voertuigen krijgt. Heel uniek. Zoals ook het afscheid
van uw dierbare dat is.

Elke eerste woensdag van
de maand heeft Dunweg Uitvaartzorg van 9.00 - 10.00
uur inloopspreekuur. Loop
gerust binnen voor informatie
over wat er komt kijken bij
het regelen van een uitvaart.
De
e
l
• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Omleiding via doodlopende steeg?
Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Heemstede - T. Sleeking stuurde deze ‘bizarre’ foto en vermeldt erbij: “Het
wordt druk bij ons in de doodlopende steeg. Blekersvaartweg vanaf huisnummer 14 in periode van 19 april tot circa 28 april gedeeltelijk afgesloten.”
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Mathias Rozemond in Schrijvers op Zondag
Heemstede - In de livestream Schrijvers op Zondag gaat zondag 25 april
om 16:00 uur nterviewer Manon
Duintjer in gesprek met Matthias
Rozemond (woonachtig in Haarlem)
over zijn nieuwe boek ‘Amalia –
prinses van Oranje’.
Over het boek
Voorjaar 1621. Een jonge gravin komt
als hofdame naar de Republiek, waar
de strijd tegen de Spanjaarden net is
hervat. Er breekt een moeilijke tijd
aan in het roerige Den Haag. Wordt
het voor haar, bijna negentien inmiddels, geen tijd de vleugels uit te
slaan?
Haar charmes worden opgemerkt
door prins Frederik Hendrik, maar
evengoed door anderen die met de
Oranjes juist nog een rekening

hebben openstaan. Een spel van list
en liefde ontspint zich. Haar naam is
Amalia.
Matthias Rozemond (1962) studeerde Duitse taal-en letterkunde. Op zijn
drieëntwintigste begon hij met het
schrijven van gedichten, waarvan
een aantal geplaatst is in uiteenlopende tijdschriften en verzamelbundels. Een eigen bundel (Schepijs op
Zomeravonden) ver- scheen in 2000.
Daarnaast schrijft hij literaire recensies voor o.a Het Parool en vertalingen van onder meer Duitse poëzie.
In 2007 verscheen van Matthias
Rozemond de literaire thriller Apollovlinder, kort daarop gevolgd door
Schimmenspel (2008) en Enkele Reis
Sicilië (2010). Later verscheen ook
het boek De duivelskunstenaar
(2016). Eind 2018 verscheen zijn

boek: Het spel van licht en donker,
een roman over de jonge Rembrandt.
In 2021 verschijnt zijn nieuwe boek:
Amalia, over de grondlegster van ons
hedendagse koningshuis. Matthias
Rozemond woont in Haarlem met
zijn vrouw en twee kinderen.
Schrijvers op Zondag is een livestreaming initiatief van diverse boekhandels, waaronder Boekhandel Blokker
en Stichting Literair Haarlem in
samenwerking met debatcentrum
De Pletterij. Het interview is live te
volgen op de websites van de boekhandels en het YouTube-kanaal van
De Pletterij.
Meer informatie en livestream via:
www.boekhandelblokker.nl.
Aanmelden:
info@boekhandelblokker.nl.

Mathias Rozemond. Fotograaf: Chris van Houts.

Velserbeek

Voorjaars VOORDEEL
tot 1.250!
Maak een afspraak in onze showroom
of plan een proefrit op locatie in
Hyundai i10

Hyundai i20

Groot in alle opzichten

Klaar voor jou

- Opvallend en dynamisch design

- Verleidelijk design

- Stijlvolle en ruim interieur

- Hoogwaardig en hightech interieur

- Toonaangevende connectiviteit

- Excellente technologie

Vanaf

13.135

Vanaf

18.635

Heemstede - Lokale zonnecoöperatie ‘Zon op Heemstede’ zoekt
Heemsteedse daken waar zonnepanelen geplaatst kunnen worden.
Pandeigenaren kunnen op die
manier helpen duurzaam energie op
te wekken en meedelen in de
opbrengst.
De coöperatie is op zoek naar daken
met een oppervlakte van rond 500
m2. De ondernemer die zijn dak
beschikbaar stelt werkt mee aan de
lokale energietransitie en daarmee
het terugdringen van de CO2uitstoot.
Heeft u belangstelling? Zon op
Heemstede gaat eerst met u in
gesprek.
Een expert beoordeelt de dakconstructie en daarna wordt gekeken
hoeveel panelen er geplaatst kunnen
worden.
Uiteraard zijn goede afspraken van
toepassing over onderhoud, plaatsing en verantwoordelijkheden.
Zon op Heemstede organiseert de
werving voor wat betreft afnemers
van zonne-energie.
Pandeigenaren hoeven niet te investeren maar ontvangt om-niet een 5%
aandeel in de installatie, inclusief de
jaarlijkse opbrengst.
In de gemeente heeft een aantal
ondernemers zijn dak beschikbaar
gesteld, de Dinkelhoeve en dierenspeciaalzaak Heems. Sinds 1920 zijn
hier voorbeelden van. Animo om
deel te nemen in de coöperatie is er
voldoende: er is een wachtlijst van
500 panelen.
Meer weten? Stuur een e-mail naar
info@zonopheemstede.nl of neem
eens een kijkje op:
www.zonopheemstede.nl/portfolioitems/bedrijf-met-groot-plat-dak/.

U bent van harte welkom!

Wagenmakerstraat 2, Velserbroek
Tel: 023 - 513 29 46

Daken
gezocht voor
zonnepanelencoöperatie

www.velserbeek.hyundai.nl

De coöperatie Zon op Heemstede is
een lokaal burgerinitiatief. De initiatiefnemers willen inwoners van
Heemstede de mogelijkheid bieden
om eigen zonnestroom op te wekken
op grote daken in het dorp en
omgeving.
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ACHTER HET FORNUIS
Tip voor Koningsdag thuis: serveer eens
een e elli e a antse o fieta el
Elders in deze krant kunt u het artikel
over ’s-Hertogenbosch lezen in de
Heemsteder op reis. Aangezien Brabanders levensgenieters zijn en van goed
en lekker eten houden, bespreken we in
het verlengde hiervan de beroemde
Brabantse ko etafel. Een tafel die geen
vast patroon kent, maar waarmee je qua
lekkernijen oneindig kunt variëren. Zoet
en hartig gaan hand in hand. En wat is
er niet leuker dan zo’n tafel met
Koningsdag te serveren, nu we deze
nationale feestdag veelal thuisvieren?

achter het fornuis

Zoete oranjesferen
Allereerst is het leuk om zo’n tafel uit te dossen in de oranjesferen van
Koningsdag. Een oranje tafellaken, of in de driekleur van de Nederlandse
vlag (of gebruik eventueel de Nederlandse vlag als tafellaken) servetjes,
oranje ballonnen etc. Het is tenslotte Koningsdag! Natuurlijk ontbreekt de
Bossche bol niet, die vervangen kan worden door een versie met een
oranje topping. Of natuurlijk een
oranje tompouce. Je kunt lekkere
versgeperste sinaasappelsap
serveren. Daarnaast kunnen
allerlei andere zoetigheden gepresenteerd worden, als oranjekoeken, koekjes, pralinés of petitfourtjes. Voor de kids een lekkere
kan met oranje limonade en
ijsblokjes.
En dan een hartig Brabants woordje
Zeg je hartig in Brabant, dan zeg je worstenbroodje. Het warme worstenbroodje mag natuurlijk op geen enkele Brabantse ko etafel ontbreken.
Als alternatief kunt u natuurlijk ook een warm saucijzenbroodje serveren.
Daarnaast een heerlijke vleeswarenschotel en kaas. Op deze schotel mag
natuurlijk niet de Brabantse metworst ontbreken. Een beetje smokkelen
mag een carpaccio van ossenhaas met Parmezaanse kaas en licht geroosterde pijnboompitten op een bedje van rucola-sla is ook heerlijk. De dressing maakt u eenvoudig van olijfolie met een beetje balsamicoazijn.
Bestrooien met een beetje versgemalen peper.
Of serveer een dungesneden kalfsrollade met een vitello tonnatosausje,
gemaakt van mayonaise, een blikje tonijn, kappertjes, wat peper en
citroensap. Even in de blender en klaar. Garneren met een takje peterselie.
Echt Nederlands zijn gevulde eieren. Lekker met kerrie, peper, mayonaise
en een snufje gember. Garneren met bieslook. Maar een klein vishapje is
ook niet te versmaden. Gerookte zalm en Hollandse garnalen bijvoorbeeld. En de cocktailsaus maak je zelf: een scheutje whisky, mayonaise,
wat citroensap, wat ketchup en peper mengen. Daar kan geen barbecuesaus tegenop!
Dit alles serveren met heerlijk versgebakken broodjes uit de oven en
natuurlijk met koffie of thee. Of ’s middags met een glaasje bubbels of
oranjebitter. Een koninklijk maal en succes gegarandeerd. Een gezellige
en smakelijke Koningsdag toegewenst!

Heerlijk uitgedoste tafels. Foto’s: Jasmijn Slisser.

Heerlijke appeltaartactie voor
Stichting Jarige Job op Koningsdag
Heemstede - Misschien kent u de JCI
(Junior Chamber International)
appeltaartenactie al uit Heemstede.
Deze jaarlijkse actie wordt al ruim 40
jaar door JCI Kennemerland georganiseerd. Alle leden van de Kamer
bakken zelf appeltaarten en verkopen deze op de vrijmarkt voor een
goed doel dat jaarlijks gekozen
wordt. Omdat de oorspronkelijke
editie op Koningsdag dit jaar
vanwege corona niet doorgaat,
wordt de appeltaartenactie in een
digitaal jasje gestoken.
De taarten worden dit jaar online
verkocht via de website van JCI
Kennemerland (www.jcikennemerland.nl). Op Koningsdag kunnen de
taarten (of taartpunten) vervolgens
worden opgehaald bij diverse afhaallocaties te Haarlem/Heemstede.
Nieuw is de mogelijkheid om een
appeltaart(punt) te doneren. Dit kan
al vanaf €5,-. De gedoneerde taarten
bezorgen de leden van JCI Kennemerland op Koningsdag bij mensen
die wel een taartje kunnen gebruiken. Het opgehaalde bedrag is bestemd voor het goede doel ‘Stichting
Jarige Job’ (www.stichtingjarigejob.
nl).
In Nederland zijn er ieder jaar weer
kinderen die hun verjaardag niet
kunnen vieren, omdat er thuis geen
geld voor is. Stichting Jarige Job
helpt deze kinderen door het geven
van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-.
Kijk voor meer informatie op:
www.jci.nl.

Appeltaarten. Foto: aangeleverd door JCI Kennemerland.

Programma Koningsdag zoveel mogelijk thuis
Heemstede – Door de coronamaatregelen wordt Koningsdag ook deze
keer zoveel mogelijk thuis gevierd.
De verjaardag van Koning WillemAlexander 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 uitstraling van de straten
in Heemstede.
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 koffie’ en
brengt oranje tompouces mee.
• 10.00 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 (coronaproof ) zijn aangekondigd op de
sociale media.
• Inwoners van Heemstede met een
Koninklijke onderscheiding hebben
een persoonlijke uitnodiging ontvangen om op Koningsdag een tasje

Koningsdag. Foto Bigstock.

met lekkernijen op te halen in het
raadhuis.
Alle bovengenoemde activiteiten zijn
onder voorbehoud van de op dat
moment geldende landelijke
coronaregels.

het raadhuis of Plein1 ( ulianaplein
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).

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

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:
www.heemstede.nl/koningsdag.
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Online editie Bevrijdingspop Haarlem
Haarlem - Bevrijdingspop Haarlem
komt op 5 mei dit jaar online met
een groots, en zoals altijd gratis toegankelijk, festival. Met optredens van
onder anderen Typhoon, Eefje de
Visser, Altin Gün en Banji.
Maar natuurlijk ook met de landelijke
Ambassadeurs van de Vrijheid Jonna
Fraser, Davina Michelle en Tino
Martin. Een marathonuitzending van
Haarlem105 is onderdeel van het
onlineprogramma.
Live uitgezonden vanuit Patronaat
De organisatie van Bevrijdingspop
Haarlem heeft voor deze online
editie een gevarieerd programma
samengesteld, met enkele klinkende
namen.
Via drie video-streams (on- line
podia) wordt de hele dag via bevrij-

dingspop.nl een programma geboden met muzikale acts en thematische onderdelen waarin onze vrijheid
centraal staat.
Om 9.00 uur start Haarlem105 een
radio-uitzending die ook via bevrijdingspop.nl de hele dag te volgen is.
Aan het begin van de middag start
het eigen programma van
Bevrijdingspop.
Dit loopt door tot 23.00 uur. Giel
Beelen verzorgt de presentatie. Naast
de optredens en thematische items
zijn er interactieve onderdelen, met
interviews met artiesten en de
mogelijkheid om te chatten met de
sprekers van de Vrijheidscolleges.
Bevrijdingspop Haarlem 2021 wordt
live uitgezonden vanuit Patronaat.

Toneelgroep Orde der
Dwazen houdt workshop

Het programma van 5 mei 2021
wordt op een later moment via
bevrijdingspop.nl gedeeld.
Bevrijdingspop
Herdenkingsconcert op 4 mei
Traditioneel vindt op de avond voor
Bevrijdingsdag het Bevrijdingspop
Herdenkingsconcert plaats. Ook dit
jaar treden de talentvolle klassieke
musici van het Kennemer Jeugd
Orkest op, ditmaal samen met Rilan &
the Bombardiers. Rilan’s muziek
wordt gekenmerkt door zijn eclectische stijl van pop, funk, rap, rythmand-blues, en zij leveren een energieke liveshow.
Het Bevrijdingspop Herdenkingsconcert start op 4 mei na de kranslegging op de Dam, rond 20.15 uur, en is
te volgen via bevrijdingspop.nl.

Haarlemmermeer – Toneelgroep Orde der Dwazen houdt
een workshop om mensen met
toneel kennis te laten maken. De
Orde der Dwazen is een groep
mensen voor wie het christelijke
geloof belangrijk is. Wil je het
publiek graag vermaken met
aansprekend theater en vind je
het daarbij belangrijk om
mensen te laten nadenken? En
hen iets moois mee te geven?
Overweeg dan om mee te doen
aan de speciale workshop die
ODD organiseert. Een beproefde
manier om de eerste schreden
op het plankier te zetten.
Kijk voor alle informatie op
www.ordederdwazen.nl of op
Facebook.

AGENDA
DONDERDAG 22 APRIL

Expositie Druktechnieken op
twee locaties. Etsatelier t/m 9
mei in de Waag Spaarne Rood in
Haarlem (Reserveren op mailadres ackema@planet.nl. KZOD
t/m 4 juni in de Kloostergangen,
Grote Markt 2 Haarlem).
ZONDAG 25 APRIL

Matthias Rozemond in livestream Schrijvers op zondag.
Om 16u. Meer informatie en
livestream via:
www.boekhandelblokker.nl.
Aanmelden:
info@boekhandelblokker.nl.
10.000 stappen wandeling vanaf
Sportplaza Groenendaal, Sportparklaan 16 in Heemstede. Start
10 u.
DINSDAG 27 APRIL

VELSERBEEK
VOORRAAD
VOORDEEL

RIJD VOORDELIG HET VOORJAAR IN MET
EEN NIEUWE RENAULT BIJ VELSERBEEK

Digi Buurttafel. Online van 11-12
u. Max 6 personen. Verplicht aanmelden per mail naar: info@wijheemstede.nl t.a.v. Ellen Swart
of Daniëlle de Haan van WIJ
Heemstede of bel naar
023-5483828.
DINSDAG 4 MEI

Het Bevrijdingspop Herdenkingsconcert. Te volgen rond 20.15
uur, en is te volgen via:
www.bevrijdingspop.nl.
WOENSDAG 5 MEI

Bevrijdingspop online. Te volgen
via Haarlem 105 radio. Programma op www.bevrijdingspop.nl.

Online vragenuurtje
SeniorWeb
Heemstede - Een probleem met uw
smartphone of tablet? Een laptop die
hapert? Stel uw vraag tijdens het
vragenuurtje van SeniorWeb Haarlem met ZOOM. Dat kan elke woensdagochtend om 10 uur. Er wordt
begonnen met een korte presentatie
over een boeiend onderwerp, en
daarna kunt u uw vragen stellen.
Woensdag 21 april: Internetbrowser
Chrome. Met Google Chrome kunt u
internetten op uw computer maar
ook op uw tablet of telefoon.
Woensdag 28 april: Slim huis, slimme
apparaten. Met uw telefoon de verwarming aanzetten of uw oven, uw
gordijnen sluiten, maar ook medische dingen zoals uw bloeddruk opmeten. Handig!
Meedoen is gratis, wel vooraf
aanmelden: telefonisch of met
Whats-App op 06-22092895, of via
het formulier op:
www.seniorwebhaarlem.nl.
Wanneer u zich hebt aangemeld,
ontvangt u een dag van te voren de
deelname-link per e-mail. Het enige
dat u hoeft te doen, is hierop klikken.
Niet bekend met Zoom? Geef dit aan
en SeniorWeb helpt u met een gratis
privéles.

Velserbroek Kleermakerstraat 71, tel. (023) 513 29 28
Actie is alleen van toepassing op voorraadmodellen en zolang de voorraad strekt. Afgebeelde uitvoeringen verkrijgbaar tegen meerprijs. Niet mogelijk i.c.m. andere acties. Prijswijzigingen en (schrijf)
fouten voorbehouden. Kijk voor de actievoorwaarden op renault.nl/actievoorwaarden. Voor meer informatie bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl/verkoopvoorwaarden voor de verkoopvoorwaarden.
Officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 5,1-6,5 l/100 km, resp. 20,0-15,4 km/l. CO2: 116-148 gr./km

www.renaultvelserbeek.nl

Foto: Bigstock.
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Dat gaat naar Den Bosch toe!
Door Bart Jonker
’s-Hertogenbosch/Heemstede – Je
hebt van die Nederlandse steden, die
bijna iedereen wel leuk vindt.
’s-Hertogenbosch is zo’n stad. Een
stad met echt een eigen verhaal. De
Heemsteder, vertegenwoordigd door
Mirjam Goossens en Bart Jonker,
togen naar deze schitterende stad en
werden rondgeleid door de lokale
gids en Bosschenaar Els van Soest.
Uiteraard werd de lokale lekkernij,
een overheerlijke Bossche bol
genuttigd. Wel de echte van bakker
Jan de Groot natuurlijk. Dat ging dus
naar Den Bosch toe, al was het even
zonder zoete lieve Gerritje.
In het bos van de hertog
’s-Hertogenbosch is de officiële
benaming van de stad, genoemd
naar de nederzetting in het bos van
hertog Jan 1 van Brabant. Vreemd
genoeg is de in de volksmond gebezigde naam Den Bosch niet officieel,
terwijl Den Haag wel weer een officiële benaming is en ’s-Gravenhage
weer niet. Snapt u het nog? We delen
u alvast even mede dat we in dit
artikel gewoon de volksnaam Den
Bosch hanteren. Met carnaval, dat
uiteraard uitgebreid in het zuiden
wordt gevierd (met corona even
niet), heet Den Bosch Oeteldonk en
de Bosschenaren zijn dan even
Oeteldonkers.
De oudste naamsvermelding van
Den Bosch is Orthen cum Buscho. De
stad werd rond 1185 gesticht door
hertog Hendrik 1 van Brabant, aan de
samenvloeiing van de rivieren de
Dommel en de Aa. In totaal ligt Den
Bosch strategisch aan vier rivieren,
de Maas, de Dommel, de Dieze en de
Aa. Het is een van de oudste steden
die Nederland rijk is.
Den Bosch oftewel de Moerasdraak
Onze stadswandeling met Els start
langs de Aa. “Ik leerde vroeger op
school dat de Aa en de Dommel
samenkomen in de Dieze”, vertelt Els.
“De rivier de Aa doorkruist mijn
leven, ik heb iets met deze rivier”,
lacht Els. “Die stroomt namelijk door
Helmond waar ik heb gewoond, door
Veghel waar ik heb gewerkt en door
Den Bosch waar ik nu woon. Toen ik
60 werd vierde ik mijn feest op
kasteel Heeswijk, waar wederom de
Aa langs stroomde.” We lopen richting de citadel van de stad. De
vestingmuren en bastions zijn
beschermd cultureel erfgoed.
Els: “Den Bosch was vroeger eigenlijk
een zandheuvel binnen een moerasgebied. Er werden al heel vroeg
dijkjes gebouwd, zodat Den Bosch
niet kon overstromen. De stad kreeg

Miraculeuze lichtval in de St. Jan.

tijdens de Tachtigjarige Oorlog ook
de bijnaam Moerasdraak vanwege
het omringende moeras en was daardoor moeilijk inneembaar. De draak
staat nog steeds symbool voor Den
Bosch. Frederik Hendrik wist Den
Bosch in 1629 na een beleg uiteindelijk te veroveren op de Spanjaarden.”
We lopen verder naar de ZuidWillemsvaart. “De Zuid-Willemsvaart
is een aantal jaren geleden omgelegd, zodat er geen schepen meer
door de stad gaan’, vertelt Els. “Daardoor werden de brugwachtershuisjes
overbodig. Van deze hier hebben ze
nu een koffiehuisje gemaakt.” We
kijken in de verte op de Tramkade,
een voormalig fabriekscomplex,
tegen de Verkadefabriek. Els: “Dit is
nu helemaal hot en er is daar veel te
doen: er zijn tegenwoordig bedrijfjes,
kunstateliers, horeca, theaters, een
filmhuis en sportfaciliteiten in het
complex gevestigd.
Geen oor voor dempen
Binnendieze, wel oor voor de Tuin
der Lusten van Jeroen Bosch
We lopen richting de stad via de
Handelskade langs de Dieze en
geflankeerd door prachtige pandjes
richting de gezellige oude binnenstad. Via de Vismarkt en de Lepelstraat begeven we ons in de richting
van de pittoreske Uilenburg, een
oude stadswijk, met boogbruggetjes
waar de Binnendieze onderdoor
stroomt. Els: “De Dieze gaat door de
binnenstad en wordt de Binnendieze.
Je kunt over de Binnendieze een
rondvaart maken om de stad goed
via het water te verkennen, dat is
echt een aanrader om te doen. Ooit
zijn er plannen geweest om de
Binnendieze te dempen. Gelukkig is
dit nooit gebeurd en dat is te danken
aan Jan van der Eerden en Hein
Bergé, die de Binnendieze en
hiermee het bijhorende historische
stadskarakter wisten te behouden.
Een plaquette uit 2010 herinnert hier
nog aan.” We passeren het klooster
Mariënburg en de universiteit Jheronimus Academy of Data Science,
vernoemd naar de beroemde
schilder Jheronimus (J(er)oen) Bosch
(ca. 1450-1516), die in Den Bosch
woonde en werkte. Als Zuid-Nederlandse schilder wordt Bosch gezien
als vertegenwoordiger van de Noordelijke renaissance. Els vervolgt: “In
Den Bosch is een aantal markante
punten die een detail van het werk
van Jeroen Bosch laten zien. Hier
bijvoorbeeld staat een groot oor, dat
verwijst naar zijn werk de ‘Tuin der
Lusten’.”
We wandelen een tijdje door de stad
en zien de St. Catharinakerk of Kruis-
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Handelskade langs de Dieze, met vooraan de samenvloeiing met de Zuid-Willemsvaart. Foto’s: Bart Jonker.

Hmmm, heerlijk: de Bossche bol.

kerk aan de Kruisbroedershof. Deze
kerk is vernoemd naar Catherina van
Alexandrië en kent welgeteld drie
bouwperiodes: 1533, 1842 en 1917.
Vandaar uit lopen we richting het
Museumkwartier, waar zowel het
Noordbrabants Museum als het
Design Museum Den Bosch zijn
gevestigd. Els: “Naast het Design
Museum bevindt zich Muziekcentrum De Toonzaal, gevestigd in de
voormalige synagoge die destijds
werd gebouwd in 1823 in opdracht
van de Joodse gemeente in Den
Bosch. Hier bevindt zich tevens het
Joodse herdenkingsplaten met de
namen van de omgekomen Joodse
Bosschenaren door de holocaust.”
Via de kleine straatjes lopen we richting de St. Janskathedraal.
St. Jan kathedraal
De St. Jan is een spektakel op zich.
De enorme kathedraal is een indrukwekkend bouwwerk in volle glorie en
een knaap staaltje van Brabantse
gotiek. De Sint-Jan werd in 1366 tot
kapittelkerk en in 1559 tot kathedraal
van het nieuwe bisdom ‘s-Hertogenbosch verheven. Op 22 juni 1929
werd de St. Jan de eretitel basiliek

De St. Jan van buiten.

Binnendieze.

Gezicht op Uilenburg.

verleend. De kathedraal bevat zoveel
ornamenten, dat je niet meer weet
waar je moet kijken. Els attendeert
ons op een van de engelen op de
bogen die belt met een mobiele telefoon, die duidelijk later is aangebracht. Deze staat symbool voor
‘Bellen met de Engel’: een telefoonnummer tegen betaling dat je kunt

bellen over wat zo’n engel betekent
en doet. Met de belopbrengst wordt
de St. Jan in stand gehouden. De St.
Jan is van binnen eveneens adembenemend mooi. Je wordt met recht stil
van deze kerk. De gebrandschilderde
ramen (negentiende eeuw) met de
lichtval van de zon zijn een waar
mirakel. De kerk beschikt over een
koperen doopfont uit 1492, koorbanken met snijwerk uit de vijftiende
eeuw, een preekstoel uit de zestiende eeuw en de orgelkast is van
ca. 1620. Bijzonder is het Mariabeeld
‘De Zoete Moeder’’ (houtsnijwerk
gemaakt tussen 1279 en 1310). Aan
dit Mariabeeld werden in de Middeleeuwen wonderen toegeschreven,
waardoor veel pelgrims naar Den
Bosch trokken.
Er is nog veel meer te zien, zoveel
dat we het niet in een enkel artikel
kunnen benoemen. Den Bosch is zo’n
veelzijdige stad die ernaar hunkert
om door u ontdekt te worden. We
nemen afscheid van Els van Soest en
danken haar voor deze fantastische
ontdekkingsreis.
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Twee zien twee exposities ‘Druktechnieken’

KORT

Haarlem- Twee exposities ‘Druktechnieken’, een in De Waag (Spaarne 30
rood in Haarlem) en een in de Kloostergangen (stadhuis van Haarlem,
Grote Markt 2 in Haarlem.

ABN AMRO
sluit filiaal op
Binnenweg
Heemstede - Het bankfiliaal
van de ABN/Amrobank aan de
Binnenweg sluit zijn deuren op 7
mei.
De meeste bankzaken vinden
per internetbankieren plaats.
Klanten die hun bankzaken toch
graag aan de balie doen, kunnen voortaan terecht op de
vestiging aan het Haarlemse
Houtplein.
De sluiting heeft geen gevolgen
voor het personeel.

In De Waag exposeert ‘Etsatelier42’, in
de Kloostergangen exposeren leden
van KZOD (Kunst Zij Ons Doel), die
ook veel met druktechnieken
werken.
Beide exposities starten op 22 april.
In de Waag duurt de expositie tot en
met 9 mei, in de Kloostergangen tot
en met 4 juni. Etsatelier 42 bestaat uit
een groep van acht mensen die
samen de ambachtelijke grafische
technieken uitvoeren.
De leden, Chiel Braat, Dini Mol, Sanne
Kemp, Thea Ackema van deze hechte

groep zijn sinds 1985 bij elkaar. Later
zijn daarbij aangesloten Connie Vlasveld, Otie van Vloten, Pieter van
Oppenraay en Maria Roozen. Vanaf
2007 huren zij zelfstandig een atelierruimte. Het eerste atelier was lokaal
42, vandaar de naam.
De deelnemende kunstenaars aan de
expositie ‘Druktechnieken in de
Kloostergangen hebben zowel traditionele als moderne technieken
toegepast. Zoals: (kleuren)ets, polymeer ets, linogravure (droge naald
techniek), linogravure (reductie techniek), zeefdruk, reliëfdruk, vlakdruk,
houtsnede, monotype en gemengde
grafische technieken.
KZOD richt beide exposities daadwerkelijk in, maar laat ze ook op de
website van KZOD zien (www.kzod.
nl).

De Expositie in De Waag is op afspraak te bezoeken t/m 9 mei. Er
mag, gezien de coronamaatregelen
slechts één persoon tegelijk naar
binnen.
Hiervoor kan een tijd gereserveerd
worden tussen 13.00 uur en 17.00
uur.
Reserveren op mailadres:
ackema@planet.nl onder vermelding
van naam, telefoonnummer en de
gewenste dag en tijd. Aanmelden
dient voor 18.00 uur de dag ervoor te
gebeuren.
De Kloostergangen zijn officieel nog
niet open als tentoonstellingsruimte,
het is een publiek toegankelijke
ruimte van de gemeente en alleen
toegankelijk tijdens kantooruren (ma
t/m vrij van 08.00 tot 17.00 uur).
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Online Nationale
Finale van het
Prinses Christina
Klassiek Concours
Heemstede/Regio - Van woensdag 21 april tot en met zaterdag
24 april wordt de Nationale Finale van het Prinses Christina
Klassiek Concours uitgezonden.
Kijk en luister drie avonden gratis naar prachtige muziek, gespeeld door de beste deelnemers van 2021. Per avond kan
iedereen meestemmen op zijn
of haar favoriete optreden. De
optredens zijn opgenomen in
samenwerking met het Utrechtse ConcertLab.
Bijna 400 deelnemers uit heel
Nederland (12 t/m 19 jaar en
zang 12 t/m 21 jaar) deden mee
aan de digitale voorrondes van
het Prinses Christina Klassiek
Concours. Voor de Nationale
Finale werden 17 jonge, muzikale talenten geselecteerd.
Vanwege de coronamaatregelen
is de finale online.
Op 24 april is de prijsuitreiking.
Dan maakt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet, via een
van tevoren opgenomen videoproductie, de prijswinnaars
bekend.
De uitzendingen zijn als volgt:
• Finale-avond I Woensdag 21
april, vanaf 20:00 uur.
• Finale-avond II Donderdag 22
april, vanaf 20:00 uur.
• Finale-avond III Vrijdag 23 april,
vanaf 20:00 uur.
• Prijsbekendmaking Zaterdag
24 april, vanaf 20:00 uur.
De uitzendingen zijn te zien via:
• De website
www.christinaconcours.nl.
• Het ouTube-kanaal www.
youtube.com/user/
christinaconcours.
Alle informatie over de Nationale
Finale vindt u op deze pagina:
www.christinaconcours.nl/
nationalefinale/.

Oranjefestival
Open Dag RCH

EEN MOOI
MOMENT
VOOR
MAZDA

∙ Jinba Ittai filosofie: mens en machine als één
∙ Prijswinnende KODO design
∙ Revolutionaire Skyactiv-technologie
∙ Efficiënte Mazda M Hybrid systeem
∙ Geavanceerde veiligheidstechnologieën: i-Activsense
∙ Ontdek de 100% elektrische MX-30

Kleermakerstraat 63, Velserbroek, Tel (023) 51 32 943

Maak een afspraak in
onze showroom of plan
een proefrit XXL!
www.mazdavelserbeek.nl

Heemstede - RCH nodigt meisjes en jongens tussen 4 en 12
jaar uit voor de gratis Open Dag
op zaterdag 24 april. De KNVB
wil graag de kinderen aan het
voetballen krijgen, vandaar
de naam ‘Het Oranjefestival’
en is van 10.30 uur tot 12.00
uur op het RCH-terrein aan
de Sportparklaan. Je kunt je
aanmelden via www.knvb.nl/
oranjefestival/rch/882, maar je
mag ook gewoon langskomen.
RCH houdt de coronaregels in
acht met gezond verstand.

Rectificatie naam
fotograaf
In de Heemsteder van 14 april is
bij het artikel over de foodrally
abusievelijk de verkeerde naam
bij de dronefoto vermeld.
De fotograaf hiervan is Rico
Dallinga. In dit artikel op onze
website staat wel de cor- recte
naamsvermelding. Onze excuses voor het ondervonden
ongemak.
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Bestemming het Benoorden:
denk mee en deel je idee
Spaarndam - Fort benoorden
Spaarndam en het munitiebos
(samen het Benoorden) krijgen een
nieuwe bestemming. Welke bestemming dat gaat worden, staat nog
open. Recreatieschap Spaarnwoude
roept de omgeving op mee te
denken over de herbestemming van
het Benoorden. Heb jij een idee?
Deel het op www.hetBenoorden.nl.

Weer gezellig (moes)tuinieren op KIMT. Foto: Monique Rusman.

Kinder- en generatietuinen weer
van start op Kom In Mijn Tuin

Op www.hetbenoorden.nl kun je
vanaf woensdag 21 april jouw
gedachten delen over de nieuwe
bestemming van het Benoorden.
Alles is welkom; van globaal idee met
toelichting tot uitgebreid plan met
schetsen. Ook nodigen we je uit om
andere ideeën aan te vullen of te
“liken”.
De opgehaalde ideeën worden in de
volgende fase gebruikt als inspiratiebron voor partijen die het Benoorden
een nieuwe bestemming willen
geven.

Het fort en munitiebos zijn uniek in
de wijde omgeving. Zo’n bijzondere
plek vraagt om een creatieve invulling waar cultuur, natuur en recreatie
elkaar versterken.
Medio juni worden de ideeën samengevoegd en verwerkt in het Bidbook.
Naast deze inspiratie bevat het
Bidbook informatie om tot een
gedragen en toekomstbestendige
herbestemming te komen, die tevens
recht doet aan het monument. Na
akkoord van het bestuur van het
recreatieschap later dit jaar, worden
partijen die geïnteresseerd zijn in
een exploitatie van (een deel van)
Het Benoorden uitgenodigd om aan
de hand van het Bidbook met
concrete plannen te komen.
Meer informatie over het participatieprogramma, betrokken partijen en
de verschillende fasen is te vinden op
www.hetBenoorden.nl.

Heemstede - Afgelopen donderdag- en vrijdagmiddag overheersten de kinderstemmen op Kom In Mijn Tuin (KIMT).
Het seizoen is weer geopend en vanaf het eerste moment werd er weer hard gewerkt op de tuintjes. Eerst de paden
aanstampen, schoffelen en vervolgens gingen de aardappels en uien de grond in. Daarna werd het gereedschap
schoongemaakt en vertrok iedereen weer huiswaarts. Voor het eerst dit jaar zijn er ook schooltuinen; op vrijdagmiddag, onder schooltijd, komen de kinderen van de Sparrenbosschool uit Bennebroek moestuinieren. Ook zijn de generatietuinen dit jaar weer goed bezet; veel (groot)ouders met kinde-ren hebben zich weer opgegeven. Het wordt vast
weer een mooi tuinseizoen!

Ken uw tuin: phacelia alias bijenbrood
Door Bart Jonker
Heemstede – Nu de temperaturen
gestaag stijgen, krijg je steeds meer
zin om je tuin onder handen te
nemen. En zo insectenvriendelijk
mogelijk, want je hebt natuurlijk ook
graag het gezoem van hommeltjes
en bijen om je heen. Met het zaaien
van phacelia (Phacelia tanacetifolia)
doe je ze een heel groot plezier.
Succes gegarandeerd. Niet voor niets
is de bijnaam (of zullen we zeggen
bijennaam) van deze fraaie blauwe
bloem bijenbrood of bijenvoer. Het
behoeft daarom geen uitleg dat
imkers heel blij zijn met de bloeiende
phacelia.
Phacelia is van oorsprong geen
inheemse plant en is vroeger vanuit
Californië ingevoerd. De plant
behoort tot de familie van ruwbladigen. Als je de plant ook ziet is dit
geen verrassing: de steel en bladeren
zijn inderdaad vrij ruw behaard. De
bloemknoppen zijn bolvormig
waaruit prachtige blauwe bloemen
ontspruiten, maar deze kunnen ook

meer roze of lila zijn. Deze bloempracht is een sieraad voor uw tuin.
Opvallend voor deze bloemen zijn de
lange meeldraden die uitsteken uit
de bloemkroon.
Bijen en hommels, maar ook tal van
andere insecten zijn gek op de nectar. Door deze lange meeldraden,

vindt tevens makkelijk de bestuiving
plaats. Phacelia voelt zich thuis op
een tamelijk vochtige en voedselrijke
bodem. Ook handhaaft de plant zich
uitstekend in bermen.
Daarnaast wordt phacelia binnen de
agrarische sector als groenbemester
ingezet en worden de bloemen ook
in de parfumindustrie gebruikt.

FOTOMOMENT
Lente in Heemstede
Door Marenka Groenhuijzen
Heemstede - Het gebroken hartje (Dicentra spectabillis) is een vaste
plant. Een prachtige plant, die het liefst halfschaduw staat.
De Nederlandse naam dankt de plant aan zijn hartvormige bloemetjes en
de traan die uit het hart lijkt te vloeien.
Dit moois staat in de tuin van Marenka te pronken.

Phacelia. Foto: Bigstock.

Het NK Tegelwippen om je tuin te vergroenen
Heemstede/Regio - Het is al een
tijdje aan de gang, vanaf 30 maart tot
30 september speelt heel Nederland
het NK Tegelwippen.
Iedereen kan meedoen door tegels
te vervangen voor groen in zijn eigen
(gevel)tuin.
Hoe? Gewoon een tegel of meerder
verwijderen, zand eruit, aarde en

Het Benoorden. Foto: aangeleverd door Recreatie Noord-Holland.

plantje ervoor in de plaats. Goed
voor de beestjes en de natuur. Met
meer planten in de tuin kunnen we
ons aanpassen aan het veranderende
klimaat en bijdragen aan het
vergroten van de biodiversiteit.
Maar hoe ga je te werk? En welke
planten kunnen het beste in jouw
tuin? Tips voor een groene tuin zijn

te vinden op de website van Stichting Steenbreek op: www.steenbreek.nl/.
Het NK Tegelwippen maakt deel uit
van de campagne ‘Een groener
Nederland begint in je eigen tuin!’
Voor meer info kijk op:
www.nk-tegelwippen.nl/.
Voor vragen of inspiratie:
haarlemvergroent@gmail.com.

Rijd voordelig het voorjaar tegemoet bij Velserbeek, kies voor Mazda
Velserbroek/Haarlem - Met het
mooie weer in aantocht is het tijd om
eropuit te gaan. En wat is leuker dan
eropuit gaan met een nieuwe auto?!
Daarom profiteer je nu van
VOORJAARS VOORDEEL tot € 2.995!
Bij Mazda Velserbeek staan ze voor je
klaar. Je hebt er een ruime keuze uit
personenauto’s. Van benzine tot elektrisch, van verfijnd naar SUV. Stap in
een Mazda en je bent verzekerd van
luxe en comfort.
Bij Mazda zijn ze altijd bezig onze
auto’s nog beter te maken. Zo zijn
alle nieuwe generatie Mazda’s uitgerust met het Mazda M Hybrid
systeem en heeft Mazda vorig jaar
zijn eerste, 100% elektrische crossover op de markt gebracht!
De Mazda MX-30 is een echte crossover met imposant voorkomen én

een hoge instap. Maar dat is niet de
enige cross-over die de spotlight
verdient.
De cross-overs van Mazda combineren het stoere, hoge voorkomen
van een SUV met een sportieve,
verfijnde rijbeleving. Of je nou kiest
voor de stille Mazda CX-3, de krachtige Mazda CX-5 of de veilige en stijlvolle Mazda CX-30.
En helemaal perfect om het voorjaar
tegemoet te rijden. De Mazda MX-5!
Stap in de meest iconische roadster
ter wereld, voel de wind door je
haren en geniet van de vrijheid die
totale controle met zich meebrengt.
Maak een afspraak in de showroom
of plan een proefrit op locatie.
Velserbeek houdt zich aan de landelijke richtlijnen van het RIVM en de
GGD.
www.velserbeek.nl

Rijd voordelig het voorjaar tegemoet bij Velserbeek, kies voor Renault
Velserbroek/Haarlem - Met het
mooie weer in aantocht is het tijd om
eropuit te gaan. En wat is leuker dan
eropuit gaan met een nieuwe auto?!
Daarom profiteer je nu van super
veel VOORRAAD VOORDEEL!
Renault staat voor comfort, luxe en
design. Maar ook voor Easy Life. Dat
betekent zorgeloos en veilig rijden in
al onze personenauto’s. Van stadsauto tot SUV. Ervaar de unieke rijbeleving, het comfort en de service
Renault Velserbeek!
Bij Renault Velserbeek staan ze voor
je klaar. Met een breed gamma auto’s
is er altijd een Renault die bij je past.
Van benzine naar LPG (Bi-Fuel), van
Plug-in Hybrid naar Hybrid naar
100% elektrisch. Zij hebben het
allemaal!
Renault onderscheidt zich al jaren
met een kleurrijk aanbod. De Renault

TWINGO is bijvoorbeeld verkrijgbaar
en in veel zomerse kleuren. Hij is
vrolijk, sportief en is de perfecte
stadsauto.
Optioneel met een stoffen vouw-/
schuifdak. Zo rijd je heerlijk en vrij de
zomer door.
De Renault Twingo is nu ook verkrijgbaar met een 100% elektrische
aandrijflijn. Manoeuvreer soepel en
stijlvol het stadsverkeer door. Maar
ook de Renault CLIO en de Renault
CAPTUR zijn zuiniger dan ooit. Zij zijn
verkrijgbaar als (Plug-in) Hybrid, LPG
(Bi-Fuel) én benzinemotor.
Milieuvriendelijk rijden was nog
nooit zo eenvoudig!
Maak een afspraak in de showroom
of plan een proefrit op locatie.
Velserbeek houdt zich aan de landelijke richtlijnen van het RIVM en de
GGD.
www.velserbeek.nl

Rijd voordelig het voorjaar tegemoet bij Velserbeek, kies voor Hyundai
Velserbroek/Haarlem - Met het
mooie weer in aantocht is het tijd om
eropuit te gaan. En wat is leuker dan
eropuit gaan met een nieuwe auto?!
Daarom profiteer je nu van
VOORJAARS VOORDEEL tot € 1.250!
Het is weer lente en het zonnetje
komt weer tevoorschijn. Wat zou er
mooier zijn dan te schitteren in een
nieuwe Hyundai?
Wat voor auto je ook zoekt. Benzine
& Mild Hybrid, (Plug-in) Hybrid en
100% elektrisch. Velserbeek heeft ‘m!
Wat dacht je van de nieuwe Hyundai
i10? De Hyundai i10 is een handige
stadsauto, waarmee je gemakkelijk
door het drukke stadsverkeer
manoeuvreert. Met zijn opvallende,
dynamische mix van scherpe hoeken,
sterke lijnen en mooie rondingen is
het duidelijk dat deze stadsauto stijl
in overvloed heeft.

En natuurlijk biedt de Hyundai i10
verrassend veel ruimte voor jou en je
passagiers.
De nieuwe Hyundai i20 is het eerste
model van Hyundai in Europa dat is
ontworpen volgens de nieuwe
designtaal Sensuous Sportiness –
een harmonieuze combinatie van
energieke proporties, stijl en technologie. Hij is namelijk ook uitgerust
met heel veel slimme technologie.
Zoals de beste connectiviteits- en
veiligheidsfuncties in zijn klasse en
een reeks hightech comfortvoorzieningen. Een zuinige en schonere
motor met de 48-volt mild
hybrid-technologie.
De Hyundai i10 en i20 staan klaar
voor jou!
Maak een afspraak in de showroom
of plan een proefrit op locatie.
Velserbeek houdt zich aan de landelijke richtlijnen van het RIVM en de
GGD.
www.velserbeek.nl

Nu te bestellen bij Kia Tinholt Velserbroek, de Kia EV6
Grensverleggende elektrische mobiliteit met inspirerend design, opwindende
prestaties en innovatieve ruimte

• EV6 is het symbool van nieuwe merkstrategie en eerste
elektrische Kia op dedicated EV-platform
• Trekgewicht 1600 kg
• Meerdere versies leverbaar, met een bereik van meer dan
510 km
• Ultrasnel laden met 800V, van 10 naar 80 procent in slechts
18 minuten, 100 kilometer laden in circa 4,5 minuut
• EV6 GT van 0 naar 100 km/u in 3,5 seconden, topsnelheid
260 km/u
• Nieuw EV-platform biedt extra ruim interieur, een hightech
en intuïtieve gebruikerservaring en geavanceerde
rijhulpsystemen zoals Highway Driving Assist 2 en Remote
Smart Parking Assist
De nieuwe EV6 van Kia tilt elektrisch rijden naar een nieuw
niveau met zijn grote bereik, de ultrasnelle 800V laadcapaciteit
en de onderscheidende styling van een crossover-SUV. De EV6 is
de eerste Kia die is gebaseerd op het speciale nieuwe platform
dat exclusief is ontwikkeld voor elektrische auto’s.
Deze baanbrekende cross-over - de eerste dedicated elektrische
auto die is ontworpen volgens de nieuwe Kia-ontwerpfilosofie
‘Opposites United’ - heeft een toekomstgericht EV-design dat
wordt gekenmerkt door hightech details. De nieuwe Kia wordt
uitsluitend aangedreven door elektrische energie en biedt keuze
uit meerdere aandrijflijnconfiguraties met een groot bereik.
Dankzij de 800V-oplaadcapaciteit kan de EV6 in slechts 18
minuten van 10 naar 80 procent worden geladen. De GT-versie,
ontworpen om te inspireren met opwindende rijprestaties, kan
in 3,5 seconden accelereren van 0 naar 100 km/u en heeft een
topsnelheid van 260 km/u.
De EV6 is de eerste dedicated elektrische Kia op basis van het
geheel nieuwe Electric-Global Modular Platform (E-GMP) en is
vaandeldrager van de nieuwe merkbelofte ‘Movement that
inspires’. Het nieuwe model markeert ook de start van de
middellange- tot langetermijnstrategie voor volledig elektrische,
plug-in hybride en hybride-voertuigen. In 2030 moeten deze
milieuvriendelijke modellen 40 procent van de totale verkoop
vertegenwoordigen, met een jaarlijkse verkoopdoelstelling van
1,6 miljoen eenheden. Als onderdeel hiervan streeft Kia ernaar
om zijn volledig elektrische verkopen te laten groeien tot
880.000 eenheden in 2030 en daarmee een wereldwijde
topspeler te worden. De EV6 is de eerste van 11 nieuwe volledig
elektrische modellen die Kia tussen nu en 2026 uitbrengt zeven zijn gebaseerd op E-GMP en vier modellen worden
ontwikkeld op basis van bestaande modellen.
“De EV6 is de belichaming van het nieuwe Kia. Hij is ontworpen
om tijdens elke reis te inspireren, met zijn gedurfde design,
innovatieve technologieën en opwindende elektrische prestaties’’, zegt Ho Sung Song, President en CEO van Kia. “De EV6
markeert ook de start van het nieuwe commitment van Kia aan
duurzame mobiliteit, niet alleen door een snelle transitie naar
emissievrije aandrijflijnen, maar ook een duurzamere productie
en materiaalgebruik.”

Elektrische kracht
Lange afstand, vierwielaandrijving en emissievrij

De EV6 biedt kopers de keuze uit meerdere volledig elektrische,
emissievrije aandrijflijnconfiguraties, waaronder accuversies met
een groot bereik (77,4 kWh) en een standaardbereik (58,0 kWh).
De EV6 GT-line en GT zijn in Nederland alleen verkrijgbaar met
een groot accupakket. De EV6 is de eerste elektrische Kia die
verkrijgbaar is met tweewiel- (2WD) of vierwielaandrijving
(AWD). De vierwielaangedreven versies bieden extra rijdynamiek, zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden.
De 2WD EV6 met 77,4 kWh kan meer dan 510 kilometer afleggen
op een volle acculading (gecombineerde WLTP-cyclus). Met het
maximumkoppel van 605 Nm kan de AWD-versie in slechts 5,2
seconden van 0 tot 100 km/u accelereren. Het batterijpakket van
77,4 kWh is gekoppeld aan een elektromotor van 168 kW (229
pk) die de achterwielen aandrijft. Bij de AWD-modellen drijven
twee elektromotoren, die gezamenlijk 239 kW (325 pk) genereren, de voor- én achterwielen aan. De 58,0 kWh EV6 is gekoppeld aan een 125 kW (169 pk) sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft.
Ultrasnel laden met 800V
80 procent laden in slechts 18 minuten,
nieuwe vehicle-to-load (V2L) functie

De EV6 biedt 800V- en 400V-oplaadmogelijkheden, zonder dat
er extra componenten of adapters nodig zijn. De auto is in staat
om met hoge snelheid van 10 tot 80 procent op te laden in
slechts 18 minuten (geldt voor alle varianten) of 100 km actieradius bij te laden in minder dan vier en een halve minuut in het
geval van de 2WD in combinatie met de 77,4 kWh accu.
Het laadsysteem van de auto is flexibeler dan dat van elektrische
auto’s van de vorige generatie dankzij een Integrated Charging
Control Unit (ICCU). De ICCU maakt een nieuwe V2L-functie
mogelijk, die in staat is om energie van de voertuigaccu te
gebruiken om andere apparatuur mee te laden. De V2L-functie
kan tot 3,6 kW stroom leveren en is bijvoorbeeld in staat om een
55-inch televisie en een airconditioner meer dan 24 uur tegelijk
te laten werken. Het systeem kan indien nodig ook een andere
elektrische auto opladen.
Met meer dan 35% lading in de batterij, kan de EV6 aanhangers
met een gewicht tot 1.600 kg trekken. Samen met de V2L-functie
kunnen EV6-rijders alles wat ze nodig hebben meenemen op
een outdoor-avontuur met vrienden en familie, en dit allemaal
uitstootvrij.
Technologie
Nieuwe connectiviteits- en infotainmentfuncties
voor het EV-tijdperk

De EV6 introduceert een reeks technologieën die de veiligheid,
connectiviteit en het infotainment verder verbeteren. Ze zijn
ontworpen om reizen veiliger, gemakkelijker en minder stressvol
te maken.
Het hightech infotainmentsysteem omvat dubbele 12-inch
schermen. De curved displays hebben dunne panelen die

gebruik maken van een nieuwe structuur en geavanceerde technologie om de impact van licht te verminderen. Het cluster en
het infotainmentsysteem van versterkt glas zijn met elkaar
verbonden om één geheel te vormen. Het strekt zich uit van het
stuurwiel tot het midden van de auto en toont een digitaal
cluster voor de bestuurder en een infotainmentsysteem boven
de middenconsole.
De EV6 beschikt ook over een head-up display met augmented
reality (AR), dat rij-informatie projecteert op de voorruit in het
zicht van de bestuurder. Het systeem geeft waarschuwingen
weer van de geavanceerde rijhulpsystemen, details over de
rijsnelheid en stapsgewijze navigatie-instructies.
Er is ook een krachtig Meridian® surround audiosysteem met 14
luidsprekers beschikbaar, een primeur voor een elektrische Kia,
voor een meeslepende geluidservaring. Het audiosysteem met
14 luidsprekers is ontwikkeld door de experts van Meridian en
bevat verschillende gepatenteerde signaalverwerkingstechnologieën (DSP). De kernfilosofie van Meridian op het gebied van
geluid is geïntegreerd in de EV6, zodat klanten onderweg
kunnen genieten van natuurlijke, levensechte en authentieke
audio.
Het luidsprekersysteem is ook voorzien van Active Sound Design
(ASD), een nieuw door Kia ontwikkelde functie die bestuurders
hoorbare feedback geeft over de snelheid waarmee de auto rijdt
en die wordt bediend via een gebruikersinterface.
Veiligheid en gemak
Geavanceerd rijhulpsysteem met Smart
Parking Assist op afstand

De EV6 is toonaangevend op het gebied van veiligheid en
gemak dankzij de verder verbeterde reeks rijhulpsystemen
(ADAS). Ze helpen veel van de inherente gevaren en stress van
het autorijden te verminderen en beschermen de inzittenden en
andere weggebruikers tijdens elke rit.
Safe Exit Assist (SEA) helpt mensen bij het verlaten van de EV6
om aanrijdingen met een voertuig aan de achterkant te voorkomen. Wanneer de inzittende het portier opent om het voertuig na een stop te verlaten, geeft het systeem een waarschuwing als een naderend voertuig vanaf de achterkant wordt
gedetecteerd. SEA helpt ook om de achterdeur gesloten te
houden via de bediening van het elektronische kinderslot.
Lane Following Assist (LFA) helpt de auto om midden op de
rijstrook te blijven. Tijdens het rijden kan LFA met een druk op
de knop worden in- en uitgeschakeld.
Highway Driving Assist 2 (HDA 2) helpt bij het aanhouden van
een ingestelde afstand en snelheid ten opzichte van de voorligger tijdens het rijden op een snelweg en helpt ook om de
auto op de rijstrook te centreren, zelfs in een bocht. In het geval
dat een naastliggend voertuig dicht in de buurt rijdt, helpt HDA
2 om de richting van de EV6 aan te passen om elk mogelijk
botsingsrisico te vermijden. Met de handen aan het stuur en
boven een bepaalde snelheid, zal een klik op de richtingaanwijzerhendel de auto ook naar de overeenkomstige rijstrook
brengen.
Remote Smart Parking Assist (RSPA) helpt bij het op afstand
parkeren of verlaten van een parkeerplaats terwijl de bestuurder
de EV6 van buitenaf bedient.
Meer informatie? www.tinholt.nl
* Alle technische informatie in dit persbericht is correct op het
moment van schrijven (30 maart 2021) en is gebaseerd op de
verwachte gehomologeerde cijfers. De definitieve bevestiging is in
afwachting van homologatie.
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Laatste kans om uw lentefoto in te sturen
Heemstede - U kunt deze week t/m uiterlijk vrijdag 23 april 17 uur nog uw lentefoto mailen voor onze lentefotowedstrijd. 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) naar redactie@heemsteder.nl, onder vermelding van ‘lentefoto’ en vermeld daarbij waar u de foto heeft gemaakt, voorzien van uw naam, woonplaats,
e-mailadres en telefoonnummer. Er is een leuke prijs te winnen voor de leukste of mooiste lentefoto: een waardebon van maar liefst
25 euro, beschikbaar gesteld en te besteden bij de 1e Heemsteedse Vishandel aan de
e
Binnenweg 39 in Heemstede. De mooiste Heemsteedse lentekiekjes krijgen weer
een plaatsje in de Heemsteder. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Hieronder wederom wat voorjaarsplaatjes die we op de redactie mochten ontvangen.
Succes!

1 Heemsteedse Vishandel

sinds 1925

Winterse lentefoto

Hans Limper nam deze winterse lentefoto in eigen tuin aan de Linge
te Heemstede.

Kiekje in Leyduin

Ada Aardewijn maakte dit fraaie kiekje in Leyduin.

Mini-bollenveldje
Smullen van de bloemen

Annelies Kroon stuurde een foto van het mini-bollenveldje voor het
raadhuis.

Broedende fuut

Jan van de Reep maakte deze fraaie foto van een broedende fuut op
Park Meermond, aan de rand van de Ringvaart.

Deze foto met gedichtje komt van Sandra Kuster:
“De lente is terug in het land.
In mijn tuin hoor ik de bijtjes zoemen
en als ik ze beter gadesla,
zie ik ze smullen van de bloemen.”

Moeilijk kiezen

Plastic bomen

“Dit is ook een lentefoto helaas: plastic bomen”, vertelt Tonny
Helminck bij deze foto.

Genieten van kleine schoonheden

“De grote bomen zijn mooi, maar ik kan ook altijd genieten van de
kleine schoonheden - zoals deze wilde viooltjes - in mijn tuin”, vertelt
Elianne Koch uit Heemstede.

Saskia Draijer stuurde deze foto in: “Het was moeilijk kiezen, omdat ik
dagelijks in het Groenendaalse bos wandel en zoveel foto’s maak.
Deze foto gekozen omdat het zo goed weer geeft van het nieuwe
ontluikende groen van de bomen.
Het mooiste groen is in de lente, en door de zon valt dit zo extra op.
Ik hoop dat deze foto geplaatst mag worden zodat iedereen kan
genieten van dit prachtige groen”. aldus Saskia.

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 21 april 2021

Heemstede

Tips voor een gezellige en
coronaveilige Koningsdag
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! We wensen alle inwoners een gezellige Koningsdag toe.

Tips voor Koningsdag:

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram

• Nederlandse vlag (en oranje wimpel) uithangen
•
oning/straat oranje versieren
• Verkoop van kinderspulletjes op eigen terrein, voor en door kinderen tot en met 1 jaar,
gericht op de eigen wijk/straat
• Kinderspelletjes voor kinderen uit de buurt op eigen terrein
• Voor de spelletjes en de verkoop van spulletjes geldt de regel: kinderen voor kinderen
• Speel een online escaperoom voor jongeren tussen de 15 en 2 jaar via
mariasvilla.nl/heemstede
Bekijk het voorlopig programma Koningsdag 2021 op heemstede.nl/koningsdag.

Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open
Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Online informatiebijeenkomst
Regionale Energiestrategie
Heel Nederland zoekt naar manieren om groene energie op te wekken. aar en hoe we dit
kunnen doen staat in de Regionale Energiestrategie (RES). Tijdens een online informatieavond op
woensdag 28 april van 20.00-21.00 uur krijgt u een rondleiding door de RES. Volg de livestream via
energieregionhz.nl/informatieavond-res.

Snuffelmug start
proef inzamelen
bouwmaterialen
Heeft u na een verbouwing materialen over
die u niet meer gebruikt? Zoals deuren, ramen,
kozijnen, latjes, plaatmateriaal, tuintegels,
wastafels, kranen, (delen van) houten vloeren?
Rijd dan eens met deze materialen langs
de Snuffelmug. Aan de achterkant van de
winkel aan de Cruquiusweg beoordeelt een
medewerker of uw overgebleven materialen
een tweede leven krijgen in de winkel.
Samen zorgen we zo voor minder restafval en
hergebruik van bouwmaterialen.
De Snuffelmug start het inzamelen van
bouwmaterialen als proef en in samenwerking
met gemeente Heemstede en afvalinzamelaar
Meerlanden. Kijk op snuffelmug.nl voor meer
informatie.

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
KONINGSDAG 27 APRIL GESLOTEN
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

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

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

Werk
aan de

weg

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Binnenweg 94C, het vergroten van de
bestaande dakkapellen op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 819492,
ontvangen 7 april 2021
• Blekersvaartweg 14, het realiseren van een
rioolaansluiting, wabonummer 821332,
ontvangen 11 april 2021
• Burgemeester van Lennepweg 35, herstel
van de breedplaatvloer van het dek van
de parkeergarage van Nieuw Overbos,
wabonummer 820594, ontvangen
8 april 2021
• Camplaan 25, het vergroten van
de bestaande dakkapel op het
voorgeveldakvlak, wabonummer 817959,
ontvangen 5 april 2021
• Heemsteedse Dreef 126, een constructieve
wijziging, wabonummer 819650, ontvangen
7 april 2021
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Amstellaan 8, de bestaande garage
bij de woning betrekken als eetkamer,
plaatsen dakkapellen op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 801636,
verzonden 12 april 2021
• Dinkellaan 2, het uitbreiden van het
woonhuis, wabonummer 791879,
verzonden 13 april 2021
• Groenendaalse bos nabij Herenweg 16,
het leggen van betonplaten voor de
paardenstallen (tijdelijke termijn 10 jaar)

•
•

•

•
•
•
•
•

wabonummer 767869, verzonden 9 april 2021
Javalaan 36, het plaatsen van een
fietsenberging in de voortuin, wabonummer
796113, verzonden 14 april 2021
Koediefslaan 4, het renoveren/
uitbreiden/splitsen van het pand in
4 appartementen, plaatsen dakkapellen op
het voorgeveldakvlak, optrekken achtergevel
en maken dakterrassen, wabonummer
770398, verzonden 13 april 2021
Laan van Insulinde 21, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 790854, verzonden 15 april
2021
Linge 5 , het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
813515, verzonden 12 april 2021
Lorentzlaan 8 , het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
778430, verzonden 14 april 2021
Mastkade 3 , het aanleggen van een steiger,
wabonummer 791516, verzonden
12 april 2021
Mastkade 4 , het aanleggen van een steiger,
wabonummer 800436, verzonden
12 april 2021
Matthijs Vermeulenlaan 10, het plaatsen
van een fietsenberging in de voortuin,
wabonummer 812398, verzonden
15 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’.

Klein geluk: zelf
zonnebloemen zaaien
Voor iedereen die zonnebloemen in
en om het huis wil zaaien, stelt de
gemeente Heemstede 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.

Nieuwe regelgeving:
Woonakkoord ZuidKennemerland/IJmond
2021-2025
Op 25 maart 2021 heeft de raad het
Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond
2021-2025 (publicatienummer 2020-116045)
vastgesteld.
Lees de volledige bekendmaking in het
Gemeenteblad op overheid.nl of via onze
website heemstede.nl/bekendmakingen en
zoek op publicatienummer.

Bekendmaking Wet
milieubeheer
De directeur van Omgevingsdienst IJmond
maakt namens het college van Burgemeester
en Wethouders van Heemstede bekend
dat de volgende bedrijven een melding
Activiteitenbesluit van het oprichten of
veranderen van de inrichting hebben gedaan
ter uitvoering van artikel 8.41, vierde lid, van de
Wet milieubeheer:
• MHC Alliance Sportparklaan 8,
MHC Alliance
• Poeleuse- en Traiteur Bird,
Zandvoortselaan 157
• VOF Ekoplaza Heemstede,
Zandvoortselaan 16-18

Vervanging gemeentelijke bomen
• Marga Klompélaan achter 22: 1 zomereik.
Ø 30-40 cm, ernstige stormschade.
• Jan P. Strijboslaan: 1 els. Ø 30-40 cm, dood.
• Rijnlaan, voetpad langs Leidsevaart
ter hoogte van 121: 1 els. Ø 40-50 cm,
kroonsterfte.
• Hoek Groenendaalkade / Molenlaan:
1 vleugelnoot. Ø 70-80 cm, kroonsterfte,
zwamaantasting aan stam en beschadiging
aan stamvoet en wortels.
• Pieter de Hooghstraat 18: 1 linde.
Ø 20-30 cm, kroonsterfte.
• Hoek Roosje Voslaan / Mina Druckerhof:
1 haagbeuk. Ø 20-30 cm, schade aan de stam.
• Roosje Voslaan, naast 33: 1 zomereik.
Ø 60-70 cm, dood door vergiftiging.
• Ida Gerhardtlaan, tegenover 11: 1 els.
Ø 20-30 cm, schade aan stam.

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

• Van de Spiegellaan 2: 1 esdoorn.
Ø 40-50 cm, inrotting.
• Herenweg, naast Jac. P. Thijsselaan 2:
1 zomereik. Ø 30-40 cm, inrotting door
aantasting van wilgenhoutrups.
• Prinsenlaan 99 / Herenweg: 2 zomereiken
Ø 20-30 cm en Ø 40-50 cm, ter voorkoming
van schade. Bomen staan te dicht op de
gevel.
• Javalaan 2 / Van Lyndenlaan: 1 linde.
Ø 40-50 cm. onvoldoende stabiliteit.
• Nobellaan 4-6: 1 es. Ø 20-30 cm, wortels
zorgen voor opdruk gasleiding.
• Belle van Zuylenlaan naast 2: 1 acacia.
Ø 30-40 cm, schade aan de stam.
• Lizzy Ansinghlaan / Glipper Dreef: 1 acacia.
Ø 30-40 cm, schade aan de stam en
zwamaantasting.

Bovenstaande bomen worden verwijderd
in het kader van noodzakelijk onderhoud.
Heemstede is een groene gemeente, dat
houden wij graag zo. De intentie is te
herplanten op een locatie die het beste kans
biedt op een volwassen, volwaardige boom
met goede gezondheid. De manier van
herplant wordt later in het jaar bepaald. In
principe gebeurt dit op de huidige locatie. Als
dat niet mogelijk is door kabels en leidingen
en/of onvoldoende groeiruimte worden de
bomen herplant in de wijk of elders in de
gemeente.
Deze publicatie is een aankondiging van
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid
tot bezwaar is.

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

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’.

OPROEP ZORGKETEN
‘Wij strijden nog steeds’
Heemstede/Regio - De zorgketen in de regio Kennemerland kwam dinsdag 20 april met een gezamenlijke
oproep richting de regio. Zij maken zich zorgen over
het publieke debat inzake de maatregelen terwijl de
zorg nog steeds overbelast is.
‘Wij strijden nog steeds’, zeggen de verschillende organisaties. Samen delen de organisaties onderstaande
oproep op hun website en vragen de inwoners uit de
regio om solidair met elkaar en de zorg te zijn.
Lieve mensen,
Op 17 maart 2020 klonk er applaus door de straten in
Nederland. Een applaus voor de helden uit de zorg. Een
applaus om de zorgmedewerkers een hart onder de riem
te steken. Die solidariteit lijkt wel veel meer dan een jaar
geleden. Maar de boodschap van dit symbool is misschien
nu wel nog urgenter geworden, want de zorg vangt nog
steeds de klappen op van de coronacrisis.
De afgelopen maanden is het sentiment veranderd. Het
applaus heeft plaats gemaakt voor geroep om versoepelingen. Terwijl we ons in een fase bevinden waarin solidariteit alleen maar belangrijker wordt. We zijn gestart met
vaccineren en ook in onze regio klaar om inwoners
massaal te prikken en te beschermen tegen het virus dat
ons nu al – veel te lang – in zijn greep houdt. Natuurlijk
staan we open voor versoepelingen indien het kan, er
wordt bijvoorbeeld in de verpleeghuizen gekeken naar
welke mogelijkheden er op dit gebied zijn. Daarom vragen
we de regio om ook bij versoepelingen nog steeds aan de
basismaatregelen te denken.
De realiteit is namelijk dat op dit moment in onze regio
nog altijd veel meer inwoners getest worden dan gevaccineerd. Dat het aantal besmettingen nog altijd zorgwekkend hoog is en we ons in een cruciale fase bevinden als
het gaat om de bestrijding van COVID-19.

Dit vindt zijn weerslag in het werk van de zorgprofessionals in onze regio. De laatste weken steeg de bezetting in
de ziekenhuizen harder dan de capaciteit.
Het overplaatsen van patiënten vraagt veel creativiteit en
flexibiliteit en is soms nauwelijks nog mogelijk. Ruim een
jaar na het applaus, lopen de helden uit de zorg nog
steeds op hun tandvlees. Zetten al onze organisaties zich
zeven dagen per week voor u in.
Als de huidige trend zich doorzet, zijn we nog veel verder
van huis. Er wordt nog meer reguliere zorg uitgesteld, patienten kunnen niet meer overgeplaatst worden en de druk
op de zorg, dus zowel zorg thuis als op een locatie, wordt
te groot!
Wees solidair met elkaar en met ons. Zet nog even door.
Zodat het niet zover hoeft te komen dat patiënten niet
meer de zorg krijgen die ze nodig hebben. Wij moeten
namelijk nog even, want ook als iedereen straks gevaccineerd is en de druk op de zorg wat coronapatiënten
betreft afneemt, moeten wij achterstanden inlopen op
zorg waar we nu niet aan toe komen.
Juist nu, terwijl er geschreeuwd wordt om versoepelingen,
is het belangrijk om te beseffen dat wij zeven dagen per
week dag en nacht geconfronteerd worden met de
gevolgen van COVID-19.
Wij strijden nog steeds. En blijven dat doen. Dat doen we
met trots en liefde, maar dat kunnen wij niet zonder u.
Ook dit laatste stuk moeten we samen doen.
Ondertekend door:
Huisartsen Midden-Kennemerland, Rode Kruis,
Spaarne Gasthuis, Veiligheidsregio Kennemerland,
Cruquius, Kennemerhart, ViVa! Zorggroep, GGZ inGeest,
Rode Kruis Ziekenhuis, Hartekamp Groep, Heliomare,
Zorgbalans, Parnassia.

Genieten van het voetballen. Foto: Harry Opheikens.

Super weekend RCH
Heemstede - Het weer werkte
prachtig mee, waardoor de RCHjeugd lekker straatvoetbal kon
spelen. Vier veldjes op het parkeerterrein en elk uur een leeftijdsgroep.
De kinderen genoten zichtbaar en
dat leverde mooie skills en doelpunten op. Tenslotte leer je het
voetbal op straat door daar altijd

maar te blijven oefenen. Met het
enthousiasme van de jeugdcommissie, leiders en trainers ziet RCH
elke zaterdag weer kans een leuk
programma te maken voor de RCHjeugd, maar een keertje ‘echt’ voetballen tegen een echte tegenstander
wordt toch zo langzamerhand een
grote wens van vele spelertjes.

Eerste Erfrechtloket opent deuren
Velsen - Op vrijdag 7 mei 2021 opent
in wijkcentrum De Stek aan de
Heirweg 2a te Velsen-Noord het allereerste Erfrechtloket van Nederland.
Vanaf die datum zal het loket elke
vrijdagmiddag geopend zijn voor
gratis advies op het gebied van erfrecht. Veel mensen hebben vragen
over deze materie, maar konden tot

nu toe nergens terecht voor gratis
advies van een professional. Met de
gekozen formule willen de initiatiefnemers voorzien in een grote
behoefte. Het concept komt voort uit
het in Velsen gevestigde bedrijf
Erfrechtinfo. Voor het Erfrechtloket is
een aparte stichting in het leven
geroepen.

