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Isabelle (10) interviewt restauranthouder voor het NOS Jeugdjournaal

Isabelle bereidde zich goed voor
door samen met haar vader een
lijstje te maken met vragen. Ze
koos de beste vragen uit en ging
het gesprek oefenen met verschillende mensen. Het voorwerk
was beslist merkbaar tijdens het
interview dat te zien is op You-

Tube. Restaurateur Thierry gaf toe
dat de coronacrisis grote impact
heeft op zijn bedrijf. Waar hij anders ieder weekend zo’n 400 tot
450 gasten ontvangt is dat cijfer
nu gezakt naar nul. Wel is de ondernemer overgegaan tot bezorging aan huis. Hij en zijn vrouw
brengen het eten met de auto
bij de mensen en vier andere medewerkers rijden rond met scootertjes. Op de vraag of hij bang is
of zijn restaurant straks nog wel
bestaat, antwoordde Thierry: “Ik
denk van wel, want anders kan ik
nu meteen wel stoppen met werken. Wij gaan door in de hoop en
met de verwachting dat we in
de toekomst weer open kunnen
gaan.”
De finale op 19 april zag er dit
jaar wat anders uit, omdat de kinderen niet naar Hilversum konden komen. De opdrachten werden nu online uitgevoerd voor
een panel bestaande uit de vorige winnaar Romeycia, YouTuber
Korthom en verslaggever Noortje
Deutekom. De winnaar mag een
dag als verslaggever op pad met
een cameraploeg van het Jeugdjournaal.

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
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Het lijkt Isabelle wel wat om later bij het jeugdjournaal te werken. Maar de leerling van de
Antoniusschool
in
Aerdenhout heeft meer interesses,
zoals tekenen en basketbal.
Na een spannende finale met diverse opdrachten werd de 11-jarige Fedde uit Sint-Michielsgestel
tot winnaar 2020 uitgeroepen.
Aan de journalistiek heeft Isa-

belle nu al een beetje gesnuffeld, maar kijk niet raar op als ze
in de toekomst een beroep kiest
dat met het menselijk lichaam te
maken heeft. Met name bloedonderzoek heeft haar belangstelling. Het lijkt ons zeker in deze tijd een prachtige ambitie.
Goed gedaan Isabelle!
Mirjam Goossens

Hoe gaat Heemstede om met de
diverse COVID-19 maatregelen?
Heemstede - In deze spannende en kommervolle tijd een overzichtje hoe gemeente Heemstede met de situatie omgaat. Vaart
het bestuur een eigen koers of
volgt het de landelijke richtlijnen? Dit laatste is het geval. Er
is dus geen enkele versoepeling
t.a.v. de verschillende maatregelen. Vooral het niet aanwezig zijn,

BEZORGERS/STERS

exact omdat er nauwelijks wordt
getest. Afgezet tegen Haarlem,
dat veel meer inwoners telt en
Stand van zaken
waar 47 personen zijn overleden,
Wat is de stand van zaken per 20 steekt Heemstede ongunstig af.
april? Er liggen momenteel tien Dit komt vermoedelijk door het
dorpsgenoten in het ziekenhuis, feit dat onze bevolking relatief
27 personen zijn intussen overle- oud is. Van de overledenen was
den en bij 87 inwoners is het virus 50% 80+; de jongste was 69.
vastgesteld, al zijn de cijfers niet
Ondersteuning ZZP’ers
en ondernemers
Een ruim aantal van 200 ondernemers en ZZP’ers heeft bij de gemeente aangeklopt voor ondersteuning. Er is een aanvulling op
het inkomen mogelijk gedurende
3 maanden ad €1.503 per maand.
Daarnaast kan er een bedrag van
10.157 euro worden geleend à
2% rente, terug te betalen vanaf
1 januari 2021. Gemeentelijke belastingen hoeven voorlopig tot 1
oktober niet te worden afgedragen. Landelijk kan ook het betalen van belastingen en BTW worden uitgesteld. Betaling van gemeentelijke huren mag ook worden uitgesteld. Instellingen of
verenigingen die al kosten hebben gemaakt voor evenementen kunnen dit claimen bij de gemeente.

Straat als
‘museum’
Heemstede - De Facebookoproep #kunstvoorjeraam krijgt
steeds meer navolging.
Net als de berenjacht, kunnen inwoners nu een eigen of andermans kunstwerk voor het raam
zetten. Hierbij twee voorbeelden.
Je eigen straat als museum.

4 mei zal het zonder publiek moeten stellen. Burgemeester Nienhuis legt kransen, maar zonder
publiek.
Handhaving
In het kader van de handhaving
hebben er zich in Heemstede nog
geen incidenten voorgedaan, er
zijn geen boetes uitgedeeld. De
gemeente heeft zonder inhuur
van extern personeel, via herverdeling van de werkzaamheden,
de stroom maatregelen intern
kunnen aanpakken. Het raadhuis
is alleen op afspraak geopend. Alleen gereed zijnde documenten
mogen worden afgehaald tussen
08.30 en 12.00 uur.

Spreekuur burgemeester
en Meerlanden
Burgemeester
Astrid
Nienhuis houdt via de Facebookpagina https://www.facebook.
com/events/511708269506539/
op woensdagen 15.30 uur een
spreekuur waar inwoners vragen
kunnen stellen. Wegens de voorjaarsschoonmaak van de inwoners die nu tijd hebben hun huis
eens flink op te ruimen, ontstaan
lange wachtrijen bij Meerlanden.
Niet meer dan vier auto’s worden
Vraag naar bijstandsuitkeringen gelijktijdig toegelaten. Ook de
Het aantal inwoners dat een bij- containers langs de straten zijn
standsuitkering aanvroeg is vaak overvol met veel rommel
in maart verdubbeld t.o.v. de naast de volle containers. Meermaand februari. Een en ander landen had even niet geanticiheeft significante gevolgen voor peerd op de situatie maar komt
de gemeentelijke begroting. De nu op stoom.
voorjaarsnota is in de maak en
zal worden aangepast aan de hui- Op de dag dat de Heemsteder
dige situatie. Wat de aanzienlij- verschijnt (22 april) zullen de
ke kostenstijging op termijn gaat nieuwe maatregelen van het kabetekenen voor de portemonnee binet bekend zijn. De verwachvan de burgers laat zich raden.
ting is dat het onderwijs (kinderopvang en de basisscholen) weer
Feestdagen en herdenkingen
open mogen. Het middelbaarAlle activiteiten met de komende onderwijs zal nog even moeten
feestdagen zoals Koningsdag en wachten.
Bevrijdingsdag zijn van de baan.
Ook de Nationale Herdenking op Eric van Westerloo

OPEN!
VAN 12.00 - 17.00 UUR

KONINGSDAG
MA. VAN 10.00 - 17.00 UUR

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Heemstede - Wie is de beste verslaggever? Dat is de vraag waarover de jury van het Jeugdjournaal zich afgelopen zondag
moest buigen. Ieder jaar schrijft
de redactie van het populaire tvprogramma samen met Beeld en
Geluid een wedstrijd uit waaraan
alle kinderen van Nederland kunnen meedoen.
Liefst 400 inzendingen stroomden binnen bij de NOS. De jury bekeek alle filmpjes en koos
10 finalisten die de meeste indruk maakten met hun bijdrage.
Isabelle le Noble was een van de
gelukkigen. Zij besloot een lokale restauranthouder te interviewen. “Mijn filmpje moest over corona gaan, omdat iedereen daar
nu mee bezig is”, vertelt ze. “Restaurants zijn al enkele weken gesloten en ik vroeg me af hoe het
met ze gaat.”

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

Gegrilde
spareribs
500 gram

6,95

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

Foto: Marenka Groenhuijzen

Ommetje in Heemstede

Heemstede - Je hoeft niet ver te zoeken in Heemstede om iets
moois in je omgeving te vinden.
In deze moeilijke tijd lijkt de natuur zich opperbest te gedijen.
Zoals hier in de Linge. De bomen staan vol in bloei, geflankeerd
door allerlei pasteltinten. Die zou een schilder als Claude Monet
vast prachtig hebben gevonden. Hij had zijn klapstoeltje dan
waarschijnlijk meteen neergezet en was aan de slag gegaan met
schilderen, met dit wonderlijke palet aan kleuren. Zelfs de lucht
is ‘Monetblauw’.
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Bronsteeweg
Toen en nu (8)

Deze keer even geen winkelpand, maar een kleine terugblik
op het gedeelte Bronsteeweg
vanaf de Binnenweg tot aan de
Lankchorstlaan dat tot nu toe is
behandeld (de nummers 2 tm
12). Reden is de prachtige ansichtkaart (richting Binnenweg/
Koediefslaan) uit de verzameling van Vincent Martin, waarop
deels de panden Bronsteeweg
10 en 12 op staan.

rage met benzinepompen, aldus raadsnotulen uit de jaren
60. Er was zelfs sprake van dat
iemand het pand op nummer
12 erg lelijk vond en vond dat
het diende te verdwijnen.

Uiteindelijk is er over de benzinepompen een afwijzing gekomen volgens de raadsnotulen van 28 mei 1964, omdat het
te veel gevaar opleverde op het
kruispunt Bronsteeweg/LanckOp de plek van het voormalige horstlaan.
‘Broederhuis’ is nog sprake ge- In de notulen van 16 december
weest van de bouw van een ga- 1966 wordt o.a. gesproken over

het opruimen van de puinhopen op de hoek Bronsteeweg/
Lanckhorstlaan, dus was Bronsteeweg 12 toen al afgebroken?
In reactie op de aflevering van
verleden week bleek nummer
12 al lang leeg te staan en de
kinderen van de Jacobaschool
er stiekem in speelden. Het
bankgebouw stond er begin jaren 70, dus nummer 12 moet ergens rond 1969/1970 gesloopt
zijn. Gek genoeg is daar niets
over te vinden.

Begin 20ste eeuw was de Lanckhorstlaan nog een rustig wandelpad waar af en toe een mestkar of hooiwagen passeerde.
In de jaren 40 werd al gesproken over verbreding. De straatnaam Lanckhorstlaan is officieel pas op 21 september 1922
bij Raadsbesluit bekrachtigd.
De nu-foto van Harry Opheikens is van 18 april 2020.
Mocht u informatie over de
Bronsteeweg hebben, dan
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook
zijn we op zoek naar beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor
Heemsteder).

Trefpunt Bennebroek

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

Rafaelgemeente
Nehemia

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

www.pkntrefpunt.nl

Petrakerk

Nederlands
Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

PKN Heemstede

Achterweg 19A Heemstede

Voor info over diensten
zie de website:

De kerkdiensten gaan on-line door!

www.petrakerkheemstede.nl

Kijk op
www.kerkpleinheemstede.nl,
klik op Meditatief Moment.

www.petrakerkheemstede.nl

Adventskerk
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Geen diensten.

Havendreef
nadert eindfase

H. Bavo parochie

Herenweg 88 Heemstede

www.adventskerk.com

www.parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

Corona en onze vrijwilligers
en vooral de dieren, missen onze vrijwilligers. Zij steken wekelijks de handen uit de mouwen
in onze opvang en staan voor
ons klaar als we eens meer hulp
nodig hebben. De vrijwillige
medewerkers hebben de tijd
om na het schoonmaakwerk
de asieldieren net even wat extra aandacht te geven door bijvoorbeeld gewoon een tijdje
bij een bange kat te gaan zitten
of lekker met een bal te spelen
als een hond dit leuk vindt.
We begrijpen ook heel goed
dat de vrijwilligers hun wekelijkse dag in de opvang missen.
Even niet gezellig met z’n allen
een kop koffie of thee drinken
maar ook niet de voldoening
voelen van het werk dat is verzet. De verzorging van de dieren gaat zo goed mogelijk door
maar het is zoveel leuker om
dit met z’n allen te doen. We
kijken allemaal reikhalzend uit
naar betere tijden!

Hervormd PKN
Bennebroek

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

Zondag 26 april, 10u.
Ds. Dirk Jorissen

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

Binnenweg 67 Bennebroek

Foto: Harry Opheikens

De dienst kunt u beluisteren
via: www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159
www.hervormdpknbennebroek.nl

Foto aangeleverd door
Dierentehuis Kennemerland

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

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage: 14.300
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.

Zondag geen viering,
donderdag geen viering.

Heemstede - In 2016 is men begonnen met het slopen van (garage)panden achter de Havenstraat/Kanaalweg.
In vier jaar tijd is de complete
woonwijk Havendreef (het overgrote deel is nu bewoond) gebouwd met als laatste project de
Torenflat.

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

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

www.pknheemstede.nl

Bijdrage: Harry Opheikens

Zandvoort - Er zijn tal van initiatieven om de zorgmedewerkers een hart onder de riem
te steken en ze te bedanken
voor het belangrijke werk dat
ze doen. Iedereen lijkt er weer
even van doordrongen te zijn
dat juist deze mensen de kurk
zijn waarop het welzijn van
ouderen en zieken drijft. Ook
in Dierentehuis Kennemerland zijn het de beroepskrachten die de dieren verzorgen.
Zij moeten dit nu even doen
zonder de hulp van alle vrijwilligers. Toch krijgen wij juist
van onze vrijwilligers bijna dagelijks een steuntje in de rug.
We ontvangen veel lieve kaartjes en mailtjes, maar ook chocoladepaashazen en bloemen.
En omdat een jarige vrijwilliger het maar saai vond om niet
te kunnen trakteren op haar
verjaardag werd er toch maar
even taart gebracht.
Dit doet ons enorm goed. Wij,

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

Het slopen van het pand had
ook te maken met de verbreding van de Lanckhorstlaan,
een beetje de aanvoerstraat van
de steeds breder en drukker
wordende Zandvoortselaan.

Zo langzamerhand verdwijnen
de steigers en wordt de flat in al
zijn hoedanigheid aan de omgeving getoond. Bijna alle etages
zijn nu voorzien van glaswerk en
wordt er vooral in de appartementen zelf aan de indeling gewerkt. Volgt hierna het project
Haven?

COLOFON

www. parochiesklaverblad.nl

GEEN KRANT?
0251-674433

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

Rabbijn op Jom
Hasjoa bij Joods
monument
Heemstede - Op maandagavond
20 april (de ingaande avond van
Jom Hasjoa) heeft rabbijn Shmuel
Spiero het Joods monument in
Heemstede bezocht en een gebed uitsproken.
Tijdens Jom Hasjoa (de dag van
de Holocaust) worden de Joodse slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht, evenals het Joods verzet tegen de nazi’s.
De dag wordt voluit Jom Hasjoa
veha-gevoeura genoemd, dag
van vernietiging en heldendom.

Foto aangeleverd door Stichting Joods Monument
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Populaire sportschool nu even digitaal

FM Health: “We missen jullie”
Heemstede - Het grote bord aan
de Kerklaan slaat overduidelijk op
de coronacrisis: “We missen jullie”.
De boodschap is bedoeld voor de
leden van de sportclub, maar tevens een kreet van de eigenaar
en trainers, die hun leden missen.
Zij missen de ontmoeting. Zo ineens van een fysieke en gezellige sportschool naar digitale filmpjes. Op zich was het maken van
die digitale filmpjes leuk en als
het aanslaat met die app bij de
leden nog leuker, maar het haalt
niet met die ene blik van verstandhouding die je aanzet om
nog een stapje sneller te gaan of
nog net even door te zetten. Het
beeldschermpje geeft geen knipoog.
Elke week dat de lockdown nu
duurt, kent bij de sportschool
FM Health een nieuwe fase. Begonnen met een grote voorjaarsschoonmaak volgde het slopen
van een muur, een lang gewenste verbouwing die eigenlijk in de
zomer gepland was, maar nu in
eigen beheer uitgevoerd werd.
Sportinstructeur Tim van den Akker nu als bouwvakker op de steiger met een moker in een stofwolk. Omstanders zagen de gein
ervan wel en Tim had er schik in.
Zelf schilderen, de rubbervloer
aanhechten, ga straks maar kijken wat die vaklui gepresteerd
hebben. Dat is nog wat onzeker,
want we weten nu nog niet wat er
na dinsdag al mag of nog steeds
niet.

Iedere week tovert Bodhi, zoon
van Tim van den Akker, als notaris een lootje met een lidnummer
uit de hoge hoed die de prijs ontvangt, een cadeaubon van dertig euro te besteden bij de lokale
horeca. Al eerder was dat Café de
1ste Aanleg en Bistro Deux, met
deze week het Hof van Heemstede.
De sportinstructeurs bezoeken leden thuis die behoren
tot de risicogroep en zelfs niet
naar de supermarkt durven. Het
mooie weer nodigt uit om buiten te sporten en dat gaat ook

gebeuren als Rutte het startsein wil geven. Als altijd blijft FM
Health de sportclub met inventieve activiteiten als Piertje tik,
Doevakanties op een Waddeneiland, barbecues en gezellige
borrelbijeenkomsten.
FM Health is er klaar voor om u
veilig te ontvangen in een gezellige ambiance en onder begeleiding van enthousiaste vak instructeurs die van de sport hun
passie hebben gemaakt.
Ton van den Brink

Velsen - Sinds 1 maart is boerderij Zorgvrij uitgebreid met Van
Streek, een streekwinkel waar de
(h)eerlijkste lokaal geteelde of
geproduceerde versproducten
verkrijgbaar zijn.
Rechtstreeks van lokale ambachtelijke producenten, leveranciers
en boeren. Het doel is om gezond, duurzaam lokaal eten aan
te bieden aan de inwoners van
Velsen.

Onbespoten groente en fruit uit
Heemskerk, maar ook heerlijk biologisch vlees van de Koningshoeve in Spaarnwoude. De koeien hebben daar een goed leven;
ze krijgen biologisch voer en antibiotica worden zo min mogelijk gebruikt. Lokale producenten
worden volop gesteund. Zo kun je
er een uniek Spaarnwouds biertje
van Santpoorts Bier krijgen, net
als de heerlijke jam van J’Aime uit

Santpoort met veel minder suiker
en heel veel fruit. Door de coronacrisis is het bezoekersaantal flink
afgenomen. De winkel is daarom
tijdelijk alleen op woensdagmiddag en zaterdagmiddag open.
Online bestellen via www.vanstreek.nl is echter heel simpel, de
boodschappen kunnen dan afgehaald worden. Tijdelijk wordt in
de gemeente Velsen ook aan huis
bezorgd.

Heemstede - In deze rare tijden
blijven mensen thuis. Geen bezoek aan het café, het restaurant
of vrienden. We maken het ons
thuis gezellig. Gelukkig mogen
we nog boodschappen doen.
De ondernemers Marcel Lambeck en Hilde Slagter en hun
team van Gall&Gall Heemstede
hebben in hun winkels natuurlijk
alle voorzorgmaatregelen genomen om besmetting te voorkomen. Ademscherm bij de kassa, niet meer dan 1 klant per
10 m2, 1,5 meter afstand en extra
hygiëne.

Als een klein gebaar houdt eigenaar Wouter Brans iedere week een
loting van de ‘Lid “van de Week’.

Lokale held Arjen Sevenster
‘De wind van morgen’

Foto aangeleverd door Boekhandel Blokker

Boekentip Boekhandel Blokker:

De schrijver is dood, leve de
schrijver, zo knarste de recensent
met zijn tanden.
De schrijver van dit boek merkte dat zijn lichamelijke prestaties
achterbleven en hij fysiek ongemak ervoer zoals plasproblemen.
Zijn huisarts voelde aan de prostaat geen bijzonderheden. Het

Gezond, duurzaam lokaal eten bij Van Streek

Persoonlijke service bij Gall&Gall Heemstede

De laatste week staat in het teken van: “Hoe gaan we de gasten weer ontvangen?” Alles is na
de verbouwing weer schoongemaakt en de toestellen hebben
hun plaats weer gekregen, maar
klopt dat met eventuele nieuwe maatregelen? FM Health is
van huis uit al gewend om veilig
te sporten, met EHBO, reanimatiecursussen, goed opgeleid dus.
Een vertrouwde club met trouwe leden, waarvan er maar weinigen opgezegd hebben. Te verwaarlozen.

Heemstede - Nadat onverwachts uitgezaaide prostaatkanker wordt ontdekt zal de auteur
van dit boek nog twee jaar zijn leven kunnen rekken. De wiskundige Arjen Sevenster (1946-2019
en woonde in Aerdenhout) heeft
prachtig, ontroerend en overtuigend het verloop van zijn ziekte beschreven. Daarbij wordtde
moeizame carrière van een prostaatkankerpatiënt
gelardeerd
met talloze eigen gedichten en
eeuwenoude wijsgerige verhalen. Deze waren hem zelf, zijn geliefden en nu ook de lezer ongetwijfeld tot steun en troost. De
dichter Sevenster voelde zich
sterk verbonden met de Oosterse
cultuur in het algemeen en met
Japan, waar hij jaren woonde, in
het bijzonder. Dit vindt men terug in dit boek.

Foto: aangeleverd

meten van de PSA was volgens
hem niet nodig. Voorgeschreven
pillen verminderde de frequentie
van ’s nacht plassen niet. Bij een
volgend bezoek meende de huisarts dat er sprake was van een
blaasontsteking en vond PSAcontrole nog steeds niet nodig.
Op 17 januari 2017 trof hij een invalarts. Die vertrouwde het niet
en liet prikken op PSA. Een week
later ontplofte de bom. Prostaatkanker met uitzaaiingen in alle
grote waardering en sympathie
botten. Ongeneeslijk ziek.
voor Arjen. Dit is een zeer perDeze recensent had net zo’n huis- soonlijke verhaal, maar nergens
arts. Na mij te laten tobben met sentimenteel. Het is oprecht en
allerlei plaspillen, werd ook bij mij eerlijk en ik kan me voorstellen
uiteindelijk de PSA-waarde ge- dat het een steun is voor iedermeten. Die bleek 382. Uitgezaai- een die een ziekte en een nadede prostaatkanker in de lymfklie- rende dood van nabij heeft meeren. Met terugwerkende kracht gemaakt. Maar het kan ook helhad ik huisartsen als deze twee pen als een voorbereiding op een
graag een blauw oog willen slaan. onzekere tijd die nog gaat koKon de dokter aan iedere patiënt men. De kronieken worden afuitleggen dat hij die had overge- gewisseld met zeer toepasselijke
houden aan het niet onmiddel- gedichten en daardoor krijgt het
lijk laten prikken op PSA bij ou- boek nog een extra dimensie.
dere mannen. Als ernstige waarIk ben zeer onder de indruk en dit
schuwing.
boek is voor een zeer grote doelArno Koek: “Dit is een aangrij- groep toegankelijk en geschikt.
pend boek en al lezende kreeg ik Chapeau!”

Wees loyaal, koop lokaal
‘De lokale winkelier geeft

Foto: Natasja Noordenvliet

V.l.n.r.: Marcel Lambeck en Hilde Slagter.

Voor mensen die helemaal
de deur niet uit kunnen heeft Gall&Gall Heemstede goede wijnGall&Gall Heemstede een be- adviezen.
zorgservice in Heemstede en omEen paar wijn- en spijstips
liggende gemeenten.
De borrel met diverse hapjes: Kies
Voor het bedrag dat je normaal in eens een wijn uit de Rueda Spanhet restaurant besteedt aan wijn je van de Verdejo druif.
of andere dranken, kun je in de Asperges met ham en ei: Veiliwinkel in verhouding veel meer ge wijnkeuze is een Pinot Blanc
uit de Elzas of uit Duitsland. Een
of een betere wijn kopen.
spannende keuze is een Chenin
Juist in deze tijd is het leuk om blanc uit Zuid-Afrika.
veel aandacht aan het koken te Schaal en schelpdieren: combinebesteden. En daar horen pas- ren uitstekend met een Picpoul
sende wijnen bij. Je krijgt bij de Pinet uit de Languedoc.

Barbecue met diverse gerechten:
schenk eens een mooie Rosé uit
de Provence of een rode Rioja.
Er zijn altijd scherpe aanbiedingen in gedestilleerde dranken en
natuurlijk iedere 2 weken nieuwe
wijnaanbiedingen.
De bezorgservice van Gall&Gall
Heemstede (Blekersvaartweg 76
en Binnenweg 108) bereik je op
info@gall-heemstede.nl en op
023-54 75 451.
Blijf gezond en koop lokaal!

Eerbetoon door Spaarnzichtlaan
Heemstede - Door de coronacrisis kun je op dit moment niet in
grote getale de laatste eer bewijzen aan een overledene tijdens
een uitvaartdienst. Dat is best
moeilijk.
Zo overleed onlangs een honderjarige inwoonster die jarenlang
op de Spaarnzichtlaan woonde.
Om haar toch de laatste eer te bewijzen, hadden de bewoners van
de Spaarnzichtlaan afgelopen zaterdag 18 april harten en bloemen in de straat opgehangen en
reed de rouwstoet om 14.30 uur
nog een keer door de straat langs
het huis van de overledene.
De bewoners van de Spaarnzichtlaan wachten langs de kant de
rouwstoet op, zodat ze de overledene toch nog een laatste groet
konden brengen. Een prachtig
initiatief.

Foto: Marja Floor
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Coquilles
in portsaus

achter het fornuis

Een heerlijk verfijnd voorgerechtje voor 4 personen.

Beeld: NieuwsFoto.nl / Laurens Bosch

Brand in
woning aan
Herenweg

09.45 uur is de brand gemeld.
Vrijwel direct is de brand opgeschaald naar middelbrand, waarop de brandweer met veel voertuigen ter plaatse kwam.

De bewoners en buren waren
snel uit de woning. De brand
woedde in de woning, tussen de
Heemstede - Bij een woning aan muren. Het vuur was snel geblust.
de Herenweg is maandagmorgen De Herenweg is gedeeltelijk afge20 april brand uitgebroken. Rond sloten geweest.

Uit veiligheidsoverwegingen is
besloten de iep te kappen. Uit
Heemstede - De heer K. Krijnen de foto van het onderste gedeelstuurde deze foto’s naar de redac- te van de indrukwekkende stam
tie. “Maandag 20 april is aan de van de iep kun je afleiden dat de
Zandvoortselaan een beeldbe- boom ongeveer 100 jaar oud was,
palende iep geveld. Volgens in- waarschijnlijk geplant toen er beformatie van de gemeente was bouwing langs dit deel van de
op 18 meter hoogte een grote Zandvoortselaan kwam”, aldus de
wond geïnspecteerd met bruin- heer Krijnen.

Braad in de pan de roomboter aan en fruit hierin de knoflook,
bosuitjes peterselie en de laurier.
Blus na het fruiten dit af met een scheut port. Voeg wat peper
toe en de nootmuskaat.
Voeg de coquilles hier aan toe en laat ze beide kanten garen zo
3 minuten per kant, op middelmatig vuur, besprenkel ze met
wat limoensap. Rooster in een ander pannetje de pijnboompitjes.

en witrot. Ook is er een zwam gevonden, waarschijnlijk een ruige
weerschijnzwam.

Voeg als de saus te droog wordt eventueel een scheutje water
toe. Voeg de laatste kookminuut
een beetje koriander toe.
Dien de coquilles
op in een beetje
saus en bestrooi
ze met de pijnboompitjes en
een beetje koriander.

Foto aangeleverd door Spaarnegeuzen

Een reus is
geveld

Benodigdheden:
• Roomboter
• 8 tot 12 coquillemedaillons, zonder schelp, uitgelekt en drooggedept
• 1 scheut rode port
• bosje blad peterselie
• enkele blaadjes verse koriander
• 3 teentjes knoflook fijngehakt
• een bosje bosuitjes gesneden
• een laurierblaadje
• limoen
• handje pijnboompitjes
• Snufje nootmuskaat
• versgemalen peper
• zeezout naar smaak

Bon appetit!

Spaarnegeuzen zoemen
zowel on- als ofﬂine

Heemstede - Mevrouw L. Koper stuurde deze fleurige foto’s in:
“Ook ik blijf zoveel mogelijk binnen, maar zo in de vroege uurtjes
ga ik even een blokje om. Dit is mijn favoriete plek, de Esdoornkade, die maakt je zo blij!”

In hoog tempo wist de leiding
een online programma op te
zetten. Van knopen via Crazy88
naar bootonderdelen. Dit weekend deden de Dolfijnen na wat
zeiltheorie mee aan de landelijke bijentelling Nederland Zoemt.
Dus niet alleen binnen achter het
scherm maar ook lekker naar buiten. Zelfs voor de leiding was het

tellen leerzaam, die wist ook nog
niet dat er meer dan 280 soorten
bijen in Nederland leven! Gelukkig hoefden de Dolfijnen die niet
te kennen om toch te kunnen tellen.
Ondertussen oefenden een aantal Zeeverkenners andere vaardigheden: kun je met een tuinslang een mastworp om een auto maken? Nou, dat blijkt te kunnen. Instappen wordt dan wel
wat lastig, maar we moeten nu
toch thuis blijven. Ook werden alle schoenen op een rij gezet die
nu niet nodig waren voor het helaas ook afgelaste loopkamp.
Een ding is zeker: als er straks
weer gezeild kan worden dan zitten alle lijnen goed vast. Tot die
tijd is het motto #ikscoutthuis.
Meer informatie op:
www.spaarnegeuzen.nl.

Corona
Is het moeder natuur dan toch gelukt?
De hele wereld staat op zijn kop,
zij geeft een rare draai aan ons leven
Wij worden met onze neus op de feiten gedrukt
Wat kunnen wij verwachten
van deze bovenaardse krachten
Alles leek zo vanzelfsprekend, wij wilden steeds maar meer
Tevredenheid was ver te zoeken,
nu gaat moeder natuur onverwacht te keer
Of wij nu gelovig zijn of niet,
wij moeten hetzelfde lot ondergaan
en hebben geen invloed op dit gebeuren
Helaas zijn er veel slachtoffers te betreuren
Misschien keert ‘t tij en vinden wij weer elkaar
zodat de liefde zegeviert jaar na jaar.
L. Jonker van der Meer

Bonte spechten te
zien in Groenendaal

Foto: Harry Opheikens

Mijn favoriete plek

Heemstede - De teleurstelling
was groot toen vanwege het coronavirus de normale opkomsten
van de Spaarnegeuzen werden
afgelast. Wat nu? Het leidingteam
liet zich niet uit het veld slaan en
begon direct met online challenges in het jaarthema. Inmiddels
hebben de Spaarnegeuzen onder
het motto #ikscoutthuis al meerdere online-opkomsten achter de
rug. Tot groot plezier van de leden en hun ouders.

Heemstede - Nu is het Groenendaalse Bos op zich al prachtig
en ook het leven in de natuur geniet hiervan. Zo ook deze twee
bonte spechten op zoek naar insekten.

Te koop:
Heb 2 albums voor de helft gevuld
met sigarenringen. Is daar nog interesse voor? Slechts €1,- per album.
Tel. 023-5848048

Te koop:
Leren herenjas , zwart , mt. 52 , merk
joop €50,-. Merk stropdassen o.a.
Pierre Cardin, Michaelis , div. dessins
p.st. €7,50. Tel. 06-36424730

ED DEAKIN
Hoveniersbedrijf

ENGLISH GARDEN DESIGNER

Gespecialiseerd in ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen
Goudriaanstraat 49 - 2136 AN Zwaanshoek
Tel: 023-5840315 - Mob.: 06-28888255
www.eddeakin.nl - info@eddeakin.nl

Hanepoel 45
2136 NJ Zwaanshoek

Horeca hoopt snel
weer het glas met
u te kunnen heffen
d
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“In crisistijd is ‘lekker genieten’ belangrijk, juist van de kleine dingen. Dat houdt ons op de been”
Hein Uitendaal van Landgoed Groenendaal: “Als we het positief benaderen noemen we de hele situatie ‘op z’n minst een enorme uitdaging’.
We missen de dynamiek van ons werk en de connectie met onze gasten. Het is fijn dat we hen met de LG @home thuismaaltijden en met
onze koffie- & broodjesbar voor de deur nog kunnen bedienen maar
het echte ‘in de watten leggen’, dat wat wij het liefste doen, staat vooralsnog op pauze. De reacties zijn sympathiek; we maken zo toch nog
een beetje het verschil en laten de mensen lekker genieten. In crisistijd is ‘lekker genieten’ belangrijk, juist van de kleine dingen. Dat houdt
ons op de been. Dat is ook het doel als we straks onze deuren weer
mogen openen. Het restaurant en terras hebben voldoende ruimte en
mogelijkheden om de anderhalvemetermaatregel te waarborgen. Op
diverse plekken in het pand hebben we dispensers met desinfecterende spray opgehangen zodat onze gasten telkens de handen kunnen ontsmetten. Dus dat moet wel lukken. Maar qua evenementen,
tsja... het zal nog even duren voordat een groep feestgangers het glas
heft op de jarige of een jubilaris handenschuddend vele felicitaties in
ontvangst neemt. Zoals ik al zei: uitdagend. We wachten geduldig af.
Na een succesvolle Pasen @home focussen we ons nu op aanstaande
maandag met het ‘woningsmaal’ op ‘woningsdag’. Zodat onze gasten
op Koningsdag thuis lekker royaal kunnen genieten van een driegan“Wij verkopen een warm gevoel: dat kan nu eenmaal niet door de genmenu met een oranje tintje.”
brievenbus”
Kees Heger van de Café de 1ste Aanleg aan de Raadhuisstraat 103: Hoop op versoepelende maatregelen
“Helaas heb je als horecaondernemer niet meer keuze dan met deze Horecaondernemers hopen vurig – zo is uit deze reacties te proeven
situatie gelaten om te gaan. Cafébezoeken zijn juist gericht op warm- – dat er gauw versoepelende maatregelen vanuit de overheid komen.
te, vrijheid en gezelligheid. En niet louter op de verstrekking van het Bij het ter perse gaan van deze krant moest de persconferentie van
product. Het product wijn, bier of een hapje is namelijk maar zo’n klein premier Rutte nog komen. Wat veel gehoord is bij ondernemers is dat
percentage van wat wij leveren, het gaat ook om de sociale beleving zij het net aan kunnen volhouden, eerst de boel binnen hebben opgevan een cafébezoek. Wij verkopen een warm gevoel: dat kan nu een- knapt, maar dat zij reikhalzend uitzien naar een datum om weer (met
nieuwe richtlijnen) open te gaan.
maal niet door de brievenbus aan huis. Op dit moment verstrekken wij ook waardebonnen, die verBart Jonker
zilverd kunnen worden bij de heropening. Het is
een leuke plus voor ons die zeer welkom is. Deze waardebonnen maken het leed kleiner voor
ons. Daarnaast geeft het ook ons de garantie dat
de mensen die zo’n bon aanschaffen ons café bij
heropening zeker gaan bezoeken. Die zijn nog
steeds bij ons verkrijgbaar via info@1steaanleg.
nl. Bij heropening gaan we Heemstede in vol
ornaat laten zien dat we er ‘gewoon’ nog zijn,
waarmee iedereen vertrouwd is. We benutten
deze tijd ook om ons totaalproduct te verbeteren en te verfraaien. Creativiteit was ons al
niet vreemd. Ons mooie café dat mensen half
maart dicht hebben zien gaan gaat straks
nog mooier open, in de breedste zin van het
woord. Zelf doe ik regelmatig belrondjes met
onze vaste klanten, onze harde kern, om in
contact te blijven met onze klantenkring.
Dat is juist zo belangrijk voor mensen die alleen wonen. En ik ben regelmatig nu met
klusjes bezig in en om het café, waarbij ik
regelmatig voorbijgangers spreek. Een leuCafé de 1ste
Aanleg (Fotog
ke PR-functie!”
ra
Heemstede – De coronacrisis heeft een wereldwijde impact op onze samenleving, die zijn weerga niet
kent. Ondernemers in vele sectoren worden door de genomen maatregelen zwaar getroffen. Ook de horeca houdt moet voorlopig haar
deuren gesloten houden. Zo ook in Heemstede. Het mes snijdt aan
twee kanten: enerzijds raakt de coronacrisis natuurlijk de horecaondernemers zelf, anderzijds raakt de crisis de klanten die er niet meer
terecht kunnen. Voor velen is dit een groot gemis. Je kunt nu niet even
op een terrasje een biertje drinken of in de koffiebar vers gemaakte
cappuccino tot je nemen. Je kunt niet met een groep vrienden bij een
cafétje afspreken om eens gezellig bij te praten. Even lekker uit eten
gaan in onze gewaardeerde etablissementen ligt ook stil. De horeca
draagt bij aan een grote stempel op ons sociale leven, daar kun je nu
eenmaal niet omheen. De uitvoering van de anderhalvemetersamenleving zorgt voor veel vraagtekens en bezorgdheid bij horecaondernemers. Waar restaurants hun klanten nog enigszins tegemoet kunnen komen met het aanbieden van thuismenu’s is dat voor café-eigenaren een stuk moeilijker. Hoewel het organiseren van een pubquiz
online er dicht bij in de buurt komt. Ook worden waardebonnen uitgegeven. Hoe ervaart onze horeca deze coronacrisis en hoe gaat zij ermee om? Hoe ziet zij de heropening en hoe staan klanten hier tegenover? We vroegen enkele horecaondernemers om hun reactie.

af : Bart Jonk
er)

SANZ

Tegoedbon

Valkenburgerlaan 48
Tel. 023-5284536

Waardebonnen
helpen!!!

Diverse heerlijke
afhaalmenuʼs

1steaanleg.nl

Maak uw keuze op
www.sari.nl

Afhalen en
bezorgen!

Bestel via
www.chinapalaceheemstede.nl
of download onze app.
tel. 023-5286090

6-gangenmenu

voor

€27,95
(i.p.v. €35,-)
(onbeperkt geldig)

Brasserie Sanz
App: 06-10914846
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Samenwerking in
Heemsteedse straten
Heemstede - Dat er veel leed is
tijdens de coronatijd, is bekend.
Bekend is ook dat deze bijzondere tijd, de hechtheid van gemeenschappen, zoals families of een
straat, kunnen vergroten. Straatmails gingen voorheen over het
komende straatfeest of walking
diner in de Meer en Boslaan.
Straatapps in de Bosboom Toussaintlaan gingen over verdachte
situaties in de buurt. In deze tijd
is daar een functie bijgekomen.
Veel kleine ondernemers verliezen hun afzet, doordat restaurants gesloten zijn.
Ook voor Marleen Sijpestijn is

Coronavirus: onderstaande activiteiten afgelast/uitgesteld

oesterzwammenkweekster
in
hart en nieren. Germa Klaasen en
Els Wermenbol bundelden hun
krachten en zetten een bestelcircuit op. Het lijkt of in deze tijd
mensen vaker en lekkerder koken
dan hiervoor en creatieve recepten delen. Oesterzwammen worden besteld, samen met buren,
vrienden en familie.
Maar meer nog maakt de blijdschap van Marleen en de mensen
die meedoen, de bewoners weer
blij. Iets kunnen doen in deze tijd,
maakt dat gevoel herwonnen
wordt van grip krijgen op dingen,
ook al zijn ze klein.

3. Ouderen in beweging
Een van de grotere problemen
waar senioren op dit moment tegenaan lopen is het tekort aan
beweging. Sommige mensen
durven de deur niet uit, anderen weten simpelweg niet hoe ze
kunnen bewegen. Er zijn gelukkig
diverse mogelijkheden om toch
in beweging te komen:
• Omroep MAX zendt dagelijks
het TV programma Nederland
• in beweging uit. Om heel
• Nederland thuis in beweging te
krijgen werpt Olga Commandeur zich op als nationale personal trainer van thuiszittend
Nederland. Ook online vind je
wekelijks trainingsschema’s die
zeer geschikt zijn voor ouderen.
• Voor de vitale en actieve senioren die normaal naar een sportschool gaan kan het handig zijn
een sportapp te downloaden.
Daarin staan fitness-instructies
en oefeningen die eenvoudig
thuis gedaan kunnen worden.
Populair zijn Seven Minute Workout en Sworkit.
• Wandelen is misschien wel de
meeste simpele en snelle manier om te bewegen. Een ommetje maken is goed voor lijf en
feest. Houd je wel aan de richtlijnen van het RIVM: houd afstand
en wandel bij voorkeur alleen.

Een dos aanval
Had je in de 18de eeuw de beroemde pruikentijd, anno 2020 heb je de beruchte coronacoupe.
Oftewel een wildgroei aan hoofdhaar omdat je
nu niet naar de kapper kunt. De shampooslogan
“Pam, je haar danst”, krijgt wel een heel andere dimensie nu. Je gegroeide haardos danst als een uit
de kluit gewassen polka alle kanten op, waarbij
de dooie punten als muurbloempjes er verdord
bijhangen.
In menig badkamer gaan er inmiddels heel wat
bussen haarlak en tubes gel doorheen om het
zooitje in bedwang te houden. “Wat een leuk
kapsel heb je” wordt nu ineens afgedaan met de
botte opmerking “Wat een kop heb jij.”
Alsof je haardos in een hondentrimsalon is gedaan door een bezopen kapper die een botte
schaar en een haperende tondeuse tegelijkertijd
op je botvierde. De barbaarse barbier? Een ‘dos
aanval’ zou je het best kunnen noemen.

tablet / iPad of middels de laptop
kan eenvoudig een videogesprek
worden gestart. Zo blijft iedereen
op te hoogte van elkaars leven en
kunnen hoogtepunten zoals een
jubileum of verjaardagen toch
gevierd worden.
• WhatsApp: de meest populaire app van dit moment. Veel
senioren gebruiken deze service om berichten naar familie
te sturen.
• Facetime: voor iedereen die een
iPhone, iPad of Macbook heeft
bestaat er de mogelijkheid te
(video) bellen via Facetime.
• Skype & Zoom: deze diensten
zijn over het algemeen iets ingewikkelder voor ouderen in
vergelijking met Whatsapp.
Toch kan het handig zijn wanneer men een videogesprek wil
voeren met meerdere mensen
tegelijkertijd.
• Social media: via bijvoorbeeld
Facebook of Instagram kan iedereen eenvoudig op de hoogte blijven van het leven van familieleden. Bekijk foto’s en video van kinderen en kleinkinderen en leg contacten via de chat.
• Op Seniorweb.nl is er een handige stap-voor-stap uitleg van
deze online diensten, speciaal
voor ouderen.

Ja, wat doe je dan? Als vrouw stap je misschien
weer eens met verwarmde krulspelden‘ s avonds
in je bed, waarvan je man de volgende ochtend
bij het wakker worden de schrik van zijn leven
krijgt als hij je zo aantreft. Of touperen komt weer
in. Zijn de huizenhoge pony’s en suikerspinnen
weer in de mode? Oftewel de Dolly Dots en Dusty Springfield? Ja ‘dusty’ zie je er zeker nu uit met:
‘I just dont know what to do with myself’.
Of het haar maar gewoon laten hangen? Een
bloemetjesbroek aan en je kunt als hippie meezingen met California Dreaming van de Mamas
and Papas.
Over ‘papa’ gesproken, geërgerd vraag je voor de
honderdste keer aan je man of hij nu eindelijk zijn
oksels wil scheren en zijn neusharen wil bijknippen, want hij laat je al iedere avond trots zien dat
hij er ‘vlechtjes’ van kan draaien. Een Beatlekapsel op meerdere plekken dus. Gatverdamme, verknipt in plaats van geknipt: scheer je weg!
Schaar je daarom solidair met de kappers en barbiers die snel tot ons moeten komen, voordat
ons haar ons overwoekert en je er helemaal geen
(krul)speld meer tussen krijgt. Amen.
Bart Jonker

ReumaNederland
landelijke
collecteweek tot nader order
uitgesteld.

Stadsschouwburg en Phiharmonie Haarlem last alle voorstellingen tot nader order af.
Zie www.theater-haarlem.nl.
Alle activiteiten WIJ Heemstede zijn opgeschort of tot nader
order uitgesteld. Zie ook www.
wijheemstede.nl.

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

1. Coronahulpplatforms
Er zijn inmiddels flink wat platforms waar alle hulpvraag en aanbod wordt verzameld. Ouderen
kunnen hier aangeven waar ze
behoefte aan hebben en anderen
kunnen aangeven dat ze willen
helpen. Bijvoorbeeld boodschappen doen, (beeld)bellen, de hond
uitlaten, het vuilnis buiten zetten
of andere dringende zaken. Hieronder een overzicht met populaire platforms waar hulpbehoevenden en hulpverleners zich kunnen aanmelden.
• www.heemstede.wehelpen.nl/
• Ready2help.rodekruis.nl
• Gewoonmensendiemensenwillenhelpen.nl
• Nlvoorelkaar.nl
• Lokale Facebook-groepen met
buurtinitiatieven
• Doe een briefje bij een kwetsbare buurman- of buurvrouw in
Overige initiatieven en tips
• Kerkdienstgemist.nl: op een
de bus met jouw naam en tele- 4. Maaltijdbezorging
eenvoudige manier een lokale
foonnummer en geef aan dat je Door het coronavirus durven
kerkdienst (live) luisteren.
wil helpen
veel ouderen niet meer naar de
(drukke) supermarkt. Boodschap- • Van maandag t/m vrijdag van
13:00 tot 14:00 uur kunnen ou2. Een praatje maken via de
pen doen zit er dan vaak ook niet
deren gratis meespelen met de
ANBO lijn
meer in. Het kan dan een behoorNationale Thuisbingo.
De ANBO heeft een speciale te- lijke uitdaging zijn om dagelijks
lefoonlijn waar ouderen naar toe aan een gezonde maaltijd te ko- • Met de app “Ompapost” kun je
eenvoudig een kaartje sturen
kunnen bellen. Bijvoorbeeld om men. Verschillende maaltijdservinaar je opa, oma of een andere
hun zorgen te delen, vragen te ces en tafeltje dekje organisaties
oudere.
stellen of gewoon om een praat- bezorgen - ook in deze onzekeje te maken. De lijn is 7 dagen re tijden - gezonde maaltijden bij • Via Samensterktegencorona.nl
kan je een mooie poster aanvraper week te bereiken van 09:00 ouderen thuis. Kijk hiervoor op ingen waarmee je kunt laten weten
tot 21:00. Het telefoonnummer ternet.
dat je anderen wilt helpen of juist
is 0348 - 46 66 66. De lijn is bewel wat hulp kunt gebruiken.
schikbaar voor leden en niet-le- 5. Communiceren met familie
supermarkten
den. Soortgelijke initiatieven zijn Er zijn tegenwoordig heel veel • Verschillende
De Luisterlijn en Up In Neder- mogelijkheden om online te hebben een speciaal ‘ouderenland. Daarnaast bieden enkel ker- communiceren. Zowel chatten als uurtje’ waar de winkel uitsluiken in Heemstede luisterlijnen.
videobellen. Via een smartphone, tend geopend is voor ouderen.

COLUMNITEITEN

info www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

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

Hulp voor ouderen op een rijtje
Ouderen worden in Nederland
het zwaarst getroffen door het
coronavirus. Vanwege de huidige maatregelen krijgen ouderen
nauwelijks of geen bezoek en komen zij amper nog buiten. Gelukkig kunnen we onze ouderen op
verschillende manieren een hart
onder de riem steken. Hieronder
vind je een aantal handige tips en
initiatieven om ouderen te helpen in deze onzekere tijden.

Tot nader order afgelast/
uitgesteld:

Familietentoonstelling Dinomakers in Teylers Museum tot
nader order uitgesteld. Spaarne 16, Haarlem. Museum gesloten. Meer info: www.teylersmuseum.nl.

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

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

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

KIMT stelt kindertuinen en generatietuinen uit tot na 1 juni.
Expositie 65 jaar Haarlemse
Bloemenmeisjes.
Museum

Haarlem, Groot Heiligland,
Haarlem. Museum tot nader order gesloten. Zie www.
museumhaarlem.nl.
NVVH-Vrouwennetwerk stopt
alle activiteiten tot medio september.

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

T/m 17 mei

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

Puzzel en win

!

WOORDZOEKER ‘VOLOP LENTE’
Vul de woordzoeker in en mail de oplossing naar
redactie@heemsteder.nl Maak kans op een waardebon van €25 te besteden bij het kwaliteitstuincentrum Nijssen Tuin, Sportparklaan 25a, Heemstede, www.nijssentuin.nl.
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VOGELGETJILP
VOORJAARSBOL
PARASOL
GAZON
KIETVITSEI
LENTEGEVOEL
VOGELNEST
BLOESEM
TULP

BARBECUEWEER
VERANDA
LENTEBUI
MEIKEVER
TERRAS
METSELBIJ
BALKON
PERKGOED

NARCIS
LICHT
VOGELHUIS
VIJVER
RUPS
GROEI
EGEL
FRIS

,

!
Joke van der Zee

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 22 april 2020

Heemstede

Geen kleedjesmarkt op Koningsdag
Helaas vervallen vanwege de coronamaatregelen dit jaar op Koningsdag alle festiviteiten.
Dit geldt ook voor de kleedjesmarkt. Het is dus niet toegestaan spullen te verkopen, ook
niet op de stoep voor het eigen huis. Dit om het risico op besmetting zoveel mogelijk te
beperken.

Afval en textiel in coronatijd
Kijk voor alle info
over corona op
www.heemstede.nl/
corona
Gemeentehuis
alleen op afspraak
open in ochtend.
Afhalen van de
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak
tussen 08.30 en 12.00 uur

Adresgegevens
Raadhuis:
Raadhuisplein 1,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Heemstede

“Het is mij opgevallen, dat als ik ’s avonds om half
elf de hond uitlaat, er mensen met de auto komen
en hun afval dumpen in de container. Is deze vol,
dan rijden ze door naar de volgende. Of het afval
wordt naast de container gezet. Laten mensen
hun afval mee naar huis nemen.”
Deze hartenkreet ontving wethouder Sjaak
Struijf afgelopen week van een inwoner. De
gemeente krijgt meer meldingen over afval
dumpen in de wijk. Blijkbaar is voor veel
inwoners nu een uitgelezen moment om het
huis op te ruimen en te klussen. Het aanbod
van afval is de afgelopen weken enorm

gegroeid, niet alleen bij de containers in de
wijk, ook bij de milieustraat. Tegelijkertijd zijn
veel kringloopwinkels dicht en hetzelfde geldt
voor de kledingcontainers voor goede doelen.
Ook al is het lastig dat u niet meteen uw
textiel of grof vuil kwijt kunt, dump het niet
bij de containers in de wijk. Ook daar wonen
mensen die hier overlast van ondervinden.
Hou rekening met elkaar, ook en juist in deze
coronatijd.

Meldingen Activiteitenbesluit
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:

• Heemstede Op Smaak BV, Julianaplein 1
• C’est Bon Heemstede, Binnenweg 157
• Boulangerie Oscar Heemstede, Binnenweg 27
Contactinformatie
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88.
E-mail: info@odijmond.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Alberdingk Thijmlaan 73, het
plaatsen van een dakkapel op het
achtergevelgeveldakvlak, wabonummer
585872, ontvangen 9 april 2020
• Anna Blamanlaan 10, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 583446, ontvangen
6 april 2020
• Herenweg 129, het plaatsen van een
carport, wabonummer 589355, ontvangen
2 april 2020

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Geweigerde omgevingsvergunning
• Cloosterweg 21, het uitbreiden van een
woonhuis, wabonummer 564805, weigering
omgevingsvergunning verzonden
17 april 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van het besluit aan de aanvrager in
bezwaar bij het college van burgemeester en
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Contact met vrienden in coronatijd, hoe
doen uw kinderen dat? De campagne
#slimmerchillen daagt jongeren uit
creatieve oplossingen te verzinnen om
thuis of met elkaar op 1,5 meter afstand
slimmer te chillen. Zo voorkomen ze een
boete én kunnen ze met het leukste idee
zelfs geld verdienen. Jongeren kunnen
ideeën delen in tekst, op video of foto op
TikTok of Instagram via #slimmerchillen.
Elke vrijdag worden 3 winnaars
gekozen voor de weekprijzen. Dit zijn
waardecheques van 50, 20 en 10 euro.
Kans maken op prijzen?
Kijk op slimmerchillen.nl

Nieuwe regelgeving
Vrijstellingsbesluit markten
Veiligheidsregio Kennemerland
Op 6 april 2020 heeft de voorzitter van
de Veiligheidsregio Kennemerland het
Vrijstellingsbesluit markten Veiligheidsregio
Kennemerland vastgesteld. Dit
vrijstellingsbesluit is direct na bekendmaking
op de website van de Veiligheidsregio
Kennemerland van kracht geworden.
Rectificatie Verbeterplan en
Uitvoeringsprogramma VTH
Op 17 maart 2020 heeft het college het
Verbeterplan VTH-Beleid Heemstede 20192022 en het Uitvoeringsprogramma VTH-taken
gemeente Heemstede 2020 vastgesteld.
Lees de volledige bekendmaking
in het digitale Gemeenteblad via
zoek.officielebekendmakingen.nl

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

Op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in Heemstede?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.heemstede.nl/nieuwsbrief

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

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

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’.

