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Door Eric van Westerloo

Heemstede – Op maandag 26 april 
werd Rob Roomeijer blij verrast met 
het bezoek van burgemeester Nien-
huis. Zij kwam Rob Roomeijer de 
versierselen opspelden die behoren 
bij het Lid in de Orde van Oranje – 
Nassau.
De onderscheiding komt Roomeijer 
toe wegens zijn grote verdienste 
voor de voetbalvereniging HBC. Na 
een carrière als actief voetballer nam 
hij zes jaar lang het voorzitterschap 
van zijn club ter hand. In 1991 werd 
hij verkozen tot algemeen voorzitter 
van de vereniging. In de lange 
periode dat hij leiding gaf aan het 
bestuur, is er een hoop ten goede 
gekeerd.  
 
Wat uiteraard is opgevallen is de 
opmars die het selectieteam van HBC 
de afgelopen jaren heeft doorge-
maakt. Komende uit de vierde klasse, 
speelt het keurkorps van de club nu 
op niveau mee in de eerste klasse. 
Het ledental steeg explosief tot de 
huidige 1200. Het complex ligt er 
schitterend bij en de personele 
bezetting is uitstekend ingevuld.

Rob organiseerde mede de sportdag 
voor mensen met een beperking en 
schaarde zich achter het initiatief 
‘discriminatie in de sport’. Ook binnen 
de voetbalregio is Rob Roomeijer een 
graag geziene en ervaren bestuurder 
die de contacten onderhoudt met 
bestuurders van andere vereni-
gingen en de gemeente. Hij heeft 
qualitate qua ook ook zitting in de 
overkoepelende sportraad van HBC.  

 Het lag in de bedoeling dat Rob, met 
een korte onderbreking, bijna 40 jaar 
als voorzitter zou terugtreden als voor-
zitter. Door de coronacrisis kon er 
geen ledenvergadering plaatsvinden 
in oktober 2020, zodat zijn afscheid 

nog even op zich liet wachten. Het 
lag in de bedoeling de Ridderorde 
tijdens deze ledenvergadering uit te 
reiken, maar dat is dus nu zonder 
aanwezigheid van de clubleden 
alsnog in huiselijke kring gedaan. 

Burgemeester Nienhuis sprak hem, 
heerlijk in het zonnetje, voor zijn 
woning toe. Rob zijn echtgenote 
mocht de versierselen opspelden, 
omdat het voor de burgemeester in 
coronatijd niet passend is.    

Voorzitter HBC voetbal Rob Roomeijer 
ontvangt Koninklijke onderscheiding 

Rob Roomeijer krijgt de versierselen door zijn echtgenote opgespeld. Foto: Eric van Westerloo. 
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Het huidige pand op Kerklaan 
41 heeft een relatief korte 
geschiedenis, want het is pas in 
1979 gebouwd. Toch wordt 
Kerklaan 41 al genoemd in 1909 
met meubelmaker en stoff eerder J.H. Prins als bewoner. 
Hoewel G. van Rhee in het adresboek van Haarlem in 
1923 als bewoner van 41 wordt genoemd, staat er in de 
Nieuwe Haarlemsche Courant van 24 februari 1923 dat 
hij is overleden. 
Werkman A.P. Daniels is de nieuwe bewoner van num- 
mer 41. In het adresboek van Heemstede van 1929 
wordt hij vermeld als rangeerder. Begin jaren 30 be- 
vindt brandstoff enhandelaar G. de Rooy op Kerklaan 
41, in latere jaren op resp. Kerklaan 43 (1948) en Kerk-
laan 27 (vanaf de jaren 50).  
In de latere jaren 30 was J. Elberse de bewoner van 
Kerklaan 41. In die jaren stond hij vaak in de krant 
vermeld met gevonden voorwerpen, soms hele bijzon-
dere. Zo ook bij de familie Elberse: een bloembollen-
mand, een schooletui, schopje en kinderhandschoen, 
’damestasch’, enz. De naam van de vinder varieerde ook 
nog weleens: Elbuse, Elbersen, Elbertsen. 

Vanaf de jaren 40 heeft Kerklaan 41 vele bewoners 
(soms gelijktijdig) gekend, maar geen ondernemingen. 
Een aantal van deze bewoners was: arbeider C. van den 
Berg, weduwe C.H. van der Weijden-Scholten, weduwe 
M. v.d. Berg-de Haas (adresboek 1948, ook in 1971 nog), 
mevr. C.F. Otten-van den Berg (1951), bloemistarbeider 
W.C. van den Berg. 
De toen-foto is uit de verzameling van Johan van Schie 
(jaren 70). Een artikel met foto in ‘De Koerier’ van 5 mei 

1980 (verzameling P. van Houten) laat op de plek van 
nummer 41 een gapend gat zien. De bouwtekening 
vermeldt “verbouwing”, echter op de foto staat er alleen 
nog een voordeur. Opdrachtgever was H.J.L. Ubachs.  
Heden ten dage is het nog steeds een woonhuis. 

De nu-foto van Harry Opheikens is van 25 april 2021.  
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van 
de Kerklaan hebben, dan kunt u terecht via 
webmaster@hvhb.nl (H. Opheikens). Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Kerklaan toen en nu (12)

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtube-
kanaal van de Adventskerk: 
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com.

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 2 mei 10u. Spreekster: 
Elske Stevelmans. Reservering 
verplicht.
www.rafael-nehemia.nl

PETRAKERK
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag, 10-11u. Aanmelden 
via reserveringpetrakerk@gmail.
com. Online volgen via www.
petrakerkheemstede.nl/live.
www.petrakerkheemstede.nl.

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 2 mei 10u.
Mw. ds. H. de Graaff  (Zaandam). 
De diensten zijn online te 
volgen via YouTube en kerk-
omroep.
www.kerkpleinheemstede.nl.

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 2 mei, ds. Kick Bras  
(Haarlem). Vieringen zijn alleen 
online via www.pkntrefpunt.nl, 
klik op Actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 29 april om 9u. 
Eucharistieviering. 
Voorganger Pastor R. Verhaegh.  
Zondag 2 mei om 10u.
Eucharistieviering.
Voorganger pater Diego Pildain.
Reserveren verplicht: hbavo.
aanmeldenvieringen@gmail.
com. Of: 023-5280504.
Alle vieringen zijn te volgen via 
live-stream:
www.parochiesklaverblad.nl. 

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Saturday 1 mei, 5 P.M., Mass in 
English, Father Tristάn Peréz.
Zondag 2 mei, 10u, Eucharistie-
viering Pater Tristάn Peréz.
Zondag 2 mei, 18.45u 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.

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 2 mei om 10u.
Ds. W.F. Schormans. De diensten 
kunt u volgen via de link www.
kerkomroep.nl/#/kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.
nl.

DOOPSGEZINDE KERK
Postlaan 16 Heemstede
Zondag 2 mei  10.30u. Dr. Iris 
Speckmann. Opgeven bij 
grimme@xs4all.nl.
www.vdgh.nl.

KERKDIENSTEN
Zandvoort - Dat ook konijnen wel 
eens in de problemen komen werd 
duidelijk toen Maggie op 8 maart 
werd binnengebracht door de dieren-
ambulance. Ze had beschadigingen 
aan allebei haar oogjes. Eén oog was 
heel erg ontstoken en helaas niet 
meer te redden. Daarom is het de 
volgende dag verwijderd. Het andere 
oog van het konijntje is gelukkig 
hersteld door zalf met antibiotica te 
gebruiken.

Maggie is gevonden in recreatiege-
bied Spaarnwoude waar ze midden 
op de weg zat. Het zou zomaar 
kunnen dat ze daar gedumpt is door 
een eigenaar die niet meer voor het 
dier kon of wilde zorgen. Helaas 
maken tamme konijnen geen schijn 
van kans als ze worden losgelaten. Ze 
kunnen namelijk niet voor zichzelf 
zorgen zoals wilde konijnen. En maar 
al te vaak vallen ze dan ten prooi aan 
kraaien, bunzings, vossen, wezels, 
etc.

Maggie heeft geluk gehad dat ze op 
tijd is gevonden en dat de vinder 
contact heeft opgenomen met de 
dierenambulance. Natuurlijk zou het 
voor haar nog beter zijn geweest als 

ze niet gedumpt was. Heeft u ook 
een konijn waar de kinderen niet 
langer naar om kijken? Of waar u niet 
meer voor kunt of wilt zorgen? Neem 
dan contact met ons op, we willen 
altijd meedenken over een goede 
oplossing.

Met Maggie gaat het inmiddels weer 
goed. Ze is zover hersteld dat ze 
binnenkort gaat verhuizen naar het 
Knaagdierencentrum in IJmuiden 
waar we een leuke vriend voor haar 
gaan uitzoeken. En dan is ze hele-

maal klaar om naar een nieuwe eige-
naar te gaan waar ze samen de rest 
van hun leventje mogen blijven.

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.

Pechkonijn

Geopend van maandag tot en met

Maggie. Foto: aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland.

Heemstede - Heeft u ook net een 
e-bike gekocht en staat de oude fi ets 
nog in de garage?
U zou daar de Heemsteedse migran-
ten met verblijfsvergunning heel blij 
mee kunnen maken. Het leren fi etsen 
is heel belangrijk voor hun zelfred-
zaamheid.  Zij hebben een fi etsles 
clubje dat een schreeuwend tekort 
heeft aan fi etsen. Vouwfi etsen zijn 

handig in hoogte verstelbaar en dus 
heel geschikt. Maar ook vrouwen-, 
mannen- en kinderfi etsen komen 
heel goed van pas.  En daarnaast 
kunnen we mensen gebruiken, die 
hen willen helpen leren te fi etsen. 
Nooit eerder ‘fi etsles’ gegeven, maakt 
niet uit, met geduld, plezier erin 
hebben en 1 a 2 keer per week 30-60 
minuten beschikbaar hebben, kom je 

al een heel eind. Kortom, help onze 
nieuwe plaatsgenoten op de fi ets en 
help ze om veilig door het verkeer te 
laveren. 

Voor informatie:
Welkom Heemstede,
Platform voor Integratie
Pim van Wonderen,
pimvanwonderen@hotmail.com.

Oproep: fi etsen en fi etstrainers gezocht!

Café de 1ste Aanleg 
voorzichtig weer open

Heemstede - Vanaf 28 april is Café 
de 1ste Aanleg weer voorzichtig een 
beetje open. Van 14 uur tot 18 uur 
kunnen de genieters van mooie 
speciaalbieren, goede wijnen en 
heerlijke snacks terecht op het terras 
aan de Raadhuisstraat 103. 
Het blijft op de maandag en de 
dinsdag mogelijk om een daghap af 
te halen. De gezonde creatief samen-
gestelde maaltijd voor 9,- heeft een 
vaste schare afnemers en groeit nog 
steeds in aantallen. U kunt nog 
terecht voor de samengestelde 
speciaal-bierpakketten voor thuis. 
Het café opent net als voorheen van 
6 dagen per week van dinsdag tot 
zondag.
Meer informatie op:
www.1steaanleg.nl.





4 inderegio.nl • 28 april 2021NIEUWS

Heemstede - De lintjesregen, traditi-
oneel op de laatste werkdag voor 
Koningsdag, verloopt dit jaar door 
corona op een andere manier dan 
gebruikelijk. Er vindt geen bijeen-
komst plaats in het raadhuis van Heem- 
stede. In plaats daarvan ging burge-
meester Astrid Nienhuis de gedeco-
reerden thuis verrassen. Op maandag 
26 april heeft zij onderscheidingen 
uitgereikt aan twee inwoners van 
Heemstede: mevrouw Koeckhoven 
en de heer Roomeijer. Deze laatste 
had zijn onderscheiding eigenlijk in 
het najaar van 2020 bij een ‘bijzon-
dere gelegenheid’ moeten krijgen. 
Door corona kon dit niet doorgaan, 
vandaar dat de uitreiking nu bij de 
‘algemene gelegenheid’ plaatsvindt.

Mevrouw Natasja Koeckhoven-
Tesselaar (45 jaar) – Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau
Mevrouw Koeckhoven was tussen 
2005 en 2015 mede-oprichter en 
bestuurslid van de stichting Zebra-
Zorg in Vogelenzang. Dit is een zorg-
boerderij waar mensen, voornamelijk 
kinderen en jongeren, met een 
verstandelijke beperking overdag 
naar toe kunnen komen als dagbe-
steding. Verder is zij sinds 2010 vrij-
williger bij de Dierenopvang 
Amsterdam, waarvoor zij o.a. kittens 
opvangt en filmpjes maakt voor de 
sociale media. Ook ondersteunde 
mevrouw Koeckhoven met haar 
hulphond een kind met een ernstige 
ziekte. In 2016 richtte zij samen met 
haar zus de Stichting PowerAnimals 
op, die zich richt op de (therapeuti-

sche) inzet van dieren in de zorg. 
Daarnaast is zij ambassadeur voor de 
stichting Bultersmekke Assistance-
dogs, die zich inzet voor mensen die 
een hulphond nodig hebben. Sinds 
2020 zet zij zich in om de kwaliteit 
van het onderwijs van een school in 
Zimbabwe te verbeteren.

De heer Rob Roomeijer (76 jaar) – 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Roomeijer is sinds 1985 
actief voor HBC Voetbal in 
Heemstede. Hij was zes jaar voor-
zitter van de jeugdafdeling en werd 
in 1991 voorzitter van de Voetbalver-
eniging HBC Voetbal, dat 1200 leden 
telt. Hij heeft zitting in de overkoepe-
lende Sportraad HBC en vertegen-
woordigt de vereniging bij de bijeen-
komsten van de Kennemerkring, bij 
de KNVB-vergaderingen en neemt 
deel aan de gemeentelijke bijeen-
komsten. Hij is de medeorganisator 
van de sportdag voor mensen met 
een beperking en hij zet zich in tegen 
discriminatie in de sport. Met een 
korte onderbreking vanwege zijn 
gezondheid was de heer Roomeijer 
vorig jaar 25 jaar voorzitter van HBC 
Voetbal. Het was de bedoeling dat hij 
in oktober bij de algemene ledenver-
gadering afscheid zou nemen als 
voorzitter en bij die bijzondere gele-
genheid een Koninklijke onderschei-
ding zou ontvangen. De ledenverga-
dering kon echter niet doorgaan en 
daarom krijgt de heer Roomeijer nu 
tijdens de algemene gelegenheid 
oftewel de lintjesregen zijn 
onderscheiding.

Koninklijke lintjes voor Natasja 
Koeckhoven en Rob Roomeijer

Heemstede – Op 4 mei staat Heem-
stede stil bij dodenherdenking en op 
5 mei is de viering van Bevrijdings-
dag. Net zoals vorig jaar doen we dit, 
als gevolg van de coronacrisis, groten- 
deels thuis. Er is een besloten cere-
monie bij de monumenten op de 
Vrijheidsdreef, waarbij enkele geno-
digden aanwezig zijn. Inwoners kun- 
nen de livestream van deze herden-
king thuis volgen via Facebook of 
YouTube.

Programma livestream 
dodenherdenking
19.40 uur:
•  Stille tocht van genodigden naar 

herdenkingsplek op Vrijheidsdreef. 
19.55 uur:
•  ankomst bij de monumenten op de 

Vrijheidsdreef.
20.00 uur:
•  Twee minuten stilte. 
20.02 uur:
•  Eerste en zesde couplet van het 

Wilhelmus. 

•  Gedicht van en door Lois Herpers 
(Bosch en Hovenschool).

•  Gedicht van en door Bo Schoo 
(Kindcentrum de Molenwerf ).

•  Herdenkingstoespraak burge-
meester Astrid Nienhuis. 

•  Kranslegging namens gemeente; 
burgemeester en gemeentesecre- 
taris.

•  Kranslegging namens en door 
veteranen.

•  Kranslegging namens Heemsteedse 
scholen door leerlingen.

•  Kranslegging namens en door 
joodse gemeente.

•  Bloemen en steentje leggen bij 
monumenten door overige 
aanwezigen.  

De livestream is te volgen via Face-
book en YouTube. Een link komt op 
www.heemstede.nl/4mei. 

Kransleggingen op 4 mei overdag 
’s Ochtends zal de burgemeester 
samen met vertegenwoordigers van 

B&W van regiogemeenten in beslo-
ten kring (dus zonder pers of pu- 
bliek), een krans plaatsen op de Eere-
begraafplaats in Overveen. Tevens 
legt zij dan kransen bij de vier graven 
van Heemsteedse verzetshelden op 
de Eerebegraafplaats.
Verder zorgt de gemeente voor een 
krans bij de ge
denkplaat voor Marinus Vaumont in 
de Jacob van Campenstraat (hoek 
Havenstraat). 

Vlaggen 
Indien u de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog wilt herden-
ken door op 4 mei halfstok te vlag-
gen dan wordt dit door het gemeen-
tebestuur bijzonder op prijs gesteld. 
Het eerbetoon is vanaf 18.00 uur tot 
zonsondergang (kort na 21.00 uur).

Op Bevrijdingsdag 5 mei kan de vlag 
tussen zonsopkomst en zonsonder-
gang in de top. (Zowel 4 als 5 mei 
vlaggen zonder oranje wimpel). 

Dodenherdenking 4 mei wordt besloten 
ceremonie, wel te volgen via livestream

Bloemen bij Vrijheidsmonument in Groenendaal. Foto: Eric van Westerloo.

Door Bart Jonker

Heemstede – In de krant van 31 
maart kon u deelnemen aan de paas-
woordzoeker die u werd aangeboden 
door Winkeliersvereniging Winkel-
centrum Binnenweg/Raadhuisstraat 
Heemstede (WCH).

De oplossing van deze woordzoeker 
was: ‘Paasboodschappen, die doe je 
natuurlijk in Heemstede!’

Uit de vele juiste ingezonden oplos-
singen trok WCH drie winnaars. Zo 
ontving een dolgelukkige Jasperina 
de Vries afgelopen vrijdagmiddag 23 
april een fraaie robuuste kwaliteits-
rugtas van het merk Eastpack uit 

handen van Mariska Kaptein van 
Kaptein Luxe schoenen en leder-
waren aan de Raadhuisstraat 99. 

Mariska Kaptein liet Jasperina graag 
zien hoe handig, sterk en praktisch 
deze rugtas was. Jasperina was 
samen met haar man Klaas de Vries 
naar Kaptein gekomen.
Op de vraag wie de rugtas in gebruik 
gaat nemen, antwoordde ze: “Ik ga 
hem natuurlijk zelf gebruiken. Ik ben 
erg blij met deze prijs. Het was een 
leuke verrassing dat ik een van de 
winnaars ben geworden. Ik vind het 
winkelcentrum van Heemstede zo 
gezellig. Je hoeft voor lekker 
winkelen niet naar Haar-lem te gaan: 
er is in Heemstede zo- veel aanbod 

van verschillende zaken, waar je 
persoonlijke aandacht en service 
krijgt. Dat vind ik gewoon een heel 
sterk punt hier in Heemstede”, aldus 
Jasperina de Vries.

De overige twee winnaars zijn: Jose-
fien van Haagen, zij ontvangt een 
mooie geurkaars uit handen van 
Quirijn Kolff van Maison Del Prado 
aan de Binnenweg 79-C en Piet Hein 
van Hooijdonk, hij ontvangt een blik 
met meerdere paren sokken uit 
handen van Monique Reijnen van de 
Lord Mannenmode aan de Binnen-
weg 97-101.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd 
met hun prijs!

Jasperina de Vries een van de trotse 
winnaars van de WCH-woordzoeker

V.l.n.r.: Mariska Kaptein overhandigt de rugzak aan Jasperina de Vries.

Foto: Bart Jonker.

Heemstede/Regio - In maart is het 
aantal toegekende WW-uitkeringen 
in noordelijk Noord-Holland afge-
nomen ten opzichte van de vorige 
maand. In Noord-Holland Noord 
(-2,1%) was de daling het grootst. In 
Zuid-Kennemerland en IJmond 
(-1,1%) en Zaanstreek-Waterland 
(-0,8%) was de daling van het aantal 
toegekende uitkeringen iets minder 
sterk dan landelijk (-1,4%).
Zuid-Kennemerland en IJmond en 
Zaanstreek-Waterland worden harder 
geraakt door de coronacrisis dan veel 
andere regio’s, terwijl Noord-Holland 

Noord juist minder hard wordt ge- 
troffen. Dat blijkt uit de werkgelegen-
heidsontwikkelingen die UWV publi-
ceerde over 35 arbeidsmarktregio’s. 
Landelijk namen de werknemers-
banen tussen september 2019 en 
september 2020 met 1,2% af. In 
Noord-Holland Noord bedroeg de 
afname ‘slechts’ 0,6%. Zuid-Kenne-
merland en IJmond en Zaanstreek-
Waterland scoorden relatief minder 
gunstig.
De terugloop van banen was hier 
forser met een afname van respectie-
velijk 1,7% en 2%.

UWV: regio Zuid-Kennemerland 
harder geraakt door coronacrisis
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Door Eric van Westerloo

Hillegom -Een heugelijke periode 
voor het in de wijde omtrek overbe-
kende tuincentrum De Oosteinde. 
Een door en door familiebedrijf. De 
familie Dobbe bouwde de zaak stap 
voor stap uit tot wat het nu is. De 
heer en mevrouw Dobbe sr. openden 
in 1971 de eerste Cash & Carry 
kwekerij annex verkooppunt van 
bloemen en planten. De klanten 
wisten de weg naar de plek, waar 
vanuit de kas en volle grond bloe-
men en planten voor binnen en 
buiten werden verkocht, snel te 
vinden. Het bedrijf nam een vlucht 
met reusachtige kassen en veel 
buitenruimte. Van lieverlee kwamen 
er steeds meer artikelen in het assor-
timent. Specialist in planten van een 
top kwaliteit en de gunstige prijs 
bleef. Hiermee hield het niet op, nu is 
er werkelijk van alles te koop voor 
binnen en buiten. Bloempotten, 
woningdecoratie, tuingereedschap, 
diervoeders, struiken, alle soorten 
mest, grond etc.

Meerdere filialen en veelzijdig 
assortiment
Bijzonder is de afdeling met tuin-
meubelen. Naast gerenommeerde 
merken is onder de naam MeSaMi 
hun eigen merk te koop, ontwerp en 
productie is in eigen beheer. Vijver-
benodigdheden en vissen zijn in het 
assortiment opgenomen. De expan-
sie bleef: er is in Haarlem Schalkwijk, 
langs de provinciale weg Haarlem – 
Badhoevedorp, in 2008 een tweede 
filiaal geopend onder leiding van 
compagnon Arnold de Graaf. Toen de 
kans zich voordeed werden er bedrij-
ven overgenomen in IJsselmuiden en 
Zeewolde.
Zo ontstond een keten van zaken 
met 75 medewerkers. Een groot 
aantal medewerkers is al 30 jaar 
verbonden aan het bedrijf. Dat 
tekent de goede sfeer op de werk-
vloer en kantoor. Bij vragen van 
klanten is er altijd iemand in de buurt 
voor een vakkundig advies. Kun je 
iets niet direct vinden, de medewer-
kers lopen even met je mee. De Oost-
einde heeft zich ook toegelegd op 

het leveren van sierbestrating aan 
particulieren en hoveniers. In dit deel 
van het bedrijf zwaait compagnon 
Henk v.d. Ploeg de scepter.

Derde generatie staat al klaar
Tijdens het gesprek met de tweede 
generatie, William Dobbe, klinkt de 
passie voor het vak als ook de ser- 
vicegerichtheid door. De derde gene-
ratie staat klaar. Zoon Sander (19) wil 
nog een aantal jaar zijn studie vervol-
maken om vervolgens bij De Oost-
einde aan de slag te gaan. Tot nu toe 
bleef dat beperkt tot de weekenden 
en de vakanties, dat wordt dus 
fulltime.
Wat velen niet weten, is dat op de 
locatie Hillegom/grens Bennebroek 
ook een kinderboerderij, speeltuin 
en een groot terras ligt. Binnen is een 
koffiecorner annex lunchroom met 
allerhande drankjes en snacks. Helaas 
is deze vanwege de coronamaatre-
gelen nu gesloten, maar hopelijk 
later in het seizoen kan alles weer 
open. Een middagje ‘De Oosteinde 
doen’ is dus een optie bij goed of 
slecht weer.

Ook online
De firma heeft een mooie website 
waar online duizenden artikelen 
kunnen worden besteld die door 
Post NL keurig thuis worden bezorgd 
(www.deoosteindeonline.nl). Het 
jubileum gaat niet zomaar voorbij. 
De klanten delen mee in de feest-
vreugde en ontvangen bij de kassa 
een zakje met bij-vriendelijke zaden. 
Tevens zijn er deze maand vele jubi-
leumaanbiedingen (zie advertentie 
in deze krant ) Binnenkort is het weer 
Moederdag, dus mannen en zonen, 
bij De Oosteinde vind je altijd een 
passend geschenk. De Heemsteder 
feliciteert de familie Dobbe en het 
personeel met deze mooie mijlpaal.

Tuincentrum De Oosteinde Hillegom
Zandlaan 22, Hillegom.
Telefoon: 023-584 6338.

Tuincentrum De Oosteinde Vijfhuizen
Schipholweg 1088, Vijfhuizen.
Telefoon: 023 558 1528.
www.deoosteindeonline.nl.

Tuincentrum De Oosteinde viert 50-jarig 
bestaan feestelijk samen met de klanten

Vader William (rechts) en zoon Sander (links). Foto’s: Eric van Westerloo.

De eerste kas in 1971.

Reclamebord 50 jaar.

Impressie van de winkel.





8 inderegio.nl • 28 april 2021LENTEFOTOWEDSTRIJD

Heemstede - De lentefotowedstrijd is nu voorbij; dank aan onze lezers die massaal fraaie foto’s instuurden. Het was voor onze 
opmaak nog wel passen en meten om de laatste foto’s een plekje te geven in de krant. Nu komt het echter aan op de jurering. 
Aan Tom Machielse van de 1e Heemsteedse Vishandel aan de Binnenweg 39 in 
Heemstede de eer om de mooiste foto uit te kiezen en de prijswinnaar te verblijden 
met een waardebon van maar liefst 25 euro, te besteden bij zijn vishandel. Volgende 
week maken we de winnaar bekend, nog even afwachten dus. Spannend!

Lentefotowedstrijd voorbij: de laatste voorjaarskiekjes

Bloeiende bomen Esdoornkade
Nel v.d. Veldt stuurde deze schitterende foto. Nel: “Elk jaar rond Konings- 

dag is deze prachtige roze bloesem te zien aan de bomen aan de 

Esdoornkade. Dit jaar was het de vraag of het zou gaan lukken met dit 

toch wel ‘koude’ voorjaar. Maar kijk eens... toch weer gelukt.”

sinds 1925
1e Heemsteedse Vishandel

Landelijk uitzicht vanaf balkon 
”Hierbij mijn inzending! Landelijk wonen met zo’n uitzicht vanaf mijn 

balkon aan de Glip in Heemstede”, vermeldt Marjanne Nowee bij haar 

inzending.

Decoratieve bostulp 
Jet van Vrede stuurde dit lentekiekje in: “Hier een foto van de 

stinseplant, de bostulp. Bij de aanleg van de tuin bij mijn vorig jaar 

opgeleverde huis in de Slottuin heb ik zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van inheemse, biologisch gekweekte planten. De bostulp is 

nu heel decoratief. De andere, inheemse planten en struiken moeten 

nog op gang komen”, aldus Jet.

Uitzicht op tuin en het bos 
“Onze achtertuin met uitzicht op het bos, gemaakt vanuit de huis-

kamer om ca. 19 uur met de avondzon”, vertelt Leo Zwarter bij zijn 

foto.

Heemstede bekent kleur 
Annelies Roozen stuurde een foto van een kleurrijk raadhuis.  

“Heemstede bekent kleur”, zegt ze erbij.

Elswout aan de waterkant 
Era Pieters-Muller schoot deze foto in Elswout aan de waterkant: gele 

watergentiaan. “Prachtig zoveel gele bloemen als bv speenkruid daar 

bloeit. Ook de wilde witte bosanemonen zijn prachtig”, aldus Era. 

Raadhuis vanuit andere hoek 
Rein Valk stuurde deze foto en zegt erbij: “Voor wie het niet direct ziet, 

de foto is gemaakt bij het bloemenveldje voor het raadhuis.

Ja, dat is natuurlijk al eerder gefotografeerd in deze rubriek, maar nog 

niet vanuit deze hoek volgens mij.”

Uitgekomen reigersei 
Annemarie Kaffka stuurde deze foto in van een uitgekomen reigersei, 

uit de twee hoge reigersnesten in Groenendaalse bos.

Ooievaar op Ipenrode  
Deze foto maakte Corrie van der Heijden op 14 april aan de 

Herenweg, ter hoogte van landgoed Ipenrode. “Dit moet ‘papa 

ooievaar’ zijn, want ‘mama’zit op haar nest in Leyduin”, aldus Corrie.
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Ontluikende kastanje 
”Hierbij mijn lentefoto voor de lentefotowedstrijd”, vertelt Jos van 

Kesteren. “De foto is gemaakt in Groenendaal.”

Bloeiende prunussen 
”Ondanks al de mooie lentefotoplaatjes kan ik niet genoeg krijgen 

van de bloeiende prunussen aan de Esdoornkade.... Mijn favorieten”, 

vertelt Loes Crouwel.

Bosplaatje 
Adriana Behrendt-Pels schoot dit plaatje in Wandelbos Groenendaal.

Broedend op de haag 
”Lente... bovenop de haag van twee meter hoog broedt deze eend 

voor het derde jaar in de tuin aan de Leidsevaart”, vertelt de inzender 

van deze foto.

Genieten van eerste lentezon 
Deze kleurrijke foto is gemaakt door Janny Haaijer in het bos bij 

Hageveld. “We genieten heerlijk met z’n tweeën van de eerste 

lentezon”, staat erbij.

Kuikentje in nood verlost 
Leonie Janzen maakte deze foto tijdens een wandeling 

langs de Leidsevaart. Een eendenkuikentje in nood verlost. 

Familie zwaan, wees welkom 
AH. van Assema stuurde deze foto. Hij vertelt: “Sinds zeer lange tijd 

broed er weer eens een zwaan bij het Oude Slot. Zo trots als een 

pauw zit ze in het middagzonnetje op het nest zo hoog als een 

burcht.

Vanaf de Pons Pacis kon er veilig een foto genomen worden, de 

mannetjes zwaan was even niet in de buurt. Omdat er gelukkig geen 

feesten en partijen zijn kan in alle rust het broedsel tot nieuw leven 

komen. Familie zwaan, wees welkom.

Fraaie prunus 
”Deze prunus staat in mijn voortuin in de Bernard Zweerslaan”, vertelt 

Anneke van den Broek bij deze foto.

Lentefoto van mijn tuin 
”Dit is een lentefoto van mijn tuin”, vertelt Aukje Valens.

Familie meerkoet 
De 11-jarige Marcus Heesbeen stuurde deze foto. “Hierbij een van de 

lentefoto’s voor de wedstrijd. Vader en moeder meerkoet met 8 

kleintjes”, vertelt hij erbij.
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Door Bart Jonker

Heemstede – Vanaf deze week 
verschijnt in de Heemsteder de 
nieuwe rubriek ‘Een wijnmomentje 
met…’, waarin de Heemsteder 
mooie, ontspannen, persoonlijke 
en informele gesprekken heeft 
met Heemstedenaren onder het 
genot van een goed glas wijn en 
wat hapjes. De gesprekken worden 
coronaproof in de tuin gevoerd. 
Tijdens het gesprek wordt de wijn 
gekeurd en beoordeeld door een 
gast in het Heemsteedse.

Deze week een gesprek met Carola 
van Oerle, directeur-bestuurder van 
WIJ Heemstede, die te gast was in de 
zonnige tuin van de redacteur. Carola 
van Oerle is nog relatief kort direc-
teur-bestuurder bij WIJ Heemstede 
en werd afgelopen maart benoemd. 
Zij is 49 jaar en woont in Heemstede. 
De wijn die in dit gesprek wordt 
ingeschonken, is een rode wijn uit 
Portugal van het huis Carm, uit de 
Dourostreek, geleverd door wijnhuis 
Grapedistrict op Binnenweg 200-A in 
Heemstede. 

Ik ben eigenlijk een import 
Heemstedenaar
“Ik ben eigenlijk een import Heem-
stedenaar”, lacht Carola van Oerle. “Ik 
ben geboren in ’t Zand in de kop van 
Noord-Holland, waar we buiten het 
dorp woonden. Ik heb me daar nooit 
zo op mijn plek gevoeld. Ik ben wel 
iemand van de stad en ben op mijn 
19de naar Enschede gegaan om aan 
de HEAO te gaan studeren.  Dat vond 
ik helemaal geweldig: Ik deed daar 
Oost-Europakunde. Ik leerde daar 
Russisch en alles over de economie in 
Oost-Europa. Ik deed deze studie 
omdat ik voornemens was te gaan 
ondernemen in Oost-Europa, dat 
destijds openging omdat het IJzeren 
Gordijn viel. Die studie was best 
pittig, o.a. omdat er bij het leren van 
de Russische taal er geen woord 
Nederlands aan te pas kwam en dat 
kostte best veel tijd. Na een jaar 
kwam ik erachter dat de vooruit-

zichten met deze studie op werk in 
het Oostblok redelijk nihil waren en 
ben ik doorgegaan met commerciële 
economie en economisch linguis-
tisch .
Na 5 jaar Enschede ben ik gaan solli-
citeren en kwam ik in Amsterdam 
terecht. Ik ben toen in Haarlem gaan 
wonen. Haarlem kende ik al, omdat 
er een tante van mij woonde. In 
Haarlem kwam ik mijn partner Bart 
tegen, waarmee ik ben getrouwd. Ik 
heb een gezin met drie kinderen, 
twee zoons van 15 en 13 en een 
dochter van 11. Sinds een jaar of 16 
wonen we in Heemstede.” 

Door het Sint Jacobs Godshuis heb 
ik het sociaal domein goed leren 
kennen
“Oorspronkelijk heb ik in het bedrijfs-
leven gewerkt en vanuit daar de 
overstap gemaakt naar de ouderen-
zorg, omdat ik echt iets met en voor 
mensen wilde betekenen en zo een 
bijdrage aan de samenleving wilde 
leveren. Ik zit nog steeds als vrijwil-
liger in het bestuur van het Sint 
Jacobs Godshuis in Haarlem, dat al 
van 1437 dateert. Het is een vermo-
gensfonds op katholieke leest 
geschoeid ten behoeve van liefda-
digheid, dat allerlei projecten in het 
sociale domein steunt. Het Sint 
Jacobs Godshuis heeft ooit Sint 
Jacob in de Hout en de Boerhaave 
opgericht.

In de jaren 60 verlangde de overheid 
dat tehuizen gingen samenwerken 
en zo hebben de katholieke tehuizen 
zich verenigd in een aparte Stichting 
Sint Jacob. Het Sint Jacobs Godshuis 
kreeg daar geld voor, waarmee het 
weer veel andere projecten kon 
ondersteunen. Zo werd er geïnves-
teerd in vastgoed, zoals het Blijf-van-
mijn-lijfhuis, dat we verhuren aan de 
Blijf-groep, maar ook de hospice is 
voor de helft van ons en we hebben 
appartementen voor mensen met 
een lichamelijke beperking, inclusief 
een zorgpost met 24 uur continue 
zorg. We zijn tevens grote sponsor 
van Stem In De Stad in Haarlem. 

Daarnaast sponsort het Sint Jacobs 
Godshuis veel leer-werktrajecten 
voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en nieuwe initiatieven 
waarvoor nog geen subsidie wordt 
verstrekt. Eigenlijk een heel breed 
spectrum van organisaties die 
worden ondersteund. Dit doe ik al 
zeven jaar en zo heb ik het sociaal 
domein goed leren kennen.” 

WIJ Heemstede staat midden in de 
Heemsteedse samenleving
“Bij WIJ Heemstede kwam de vaca-
ture voorbij van directeur-bestuurder 
waarvoor ik mij kandidaat heb ge-
steld. Dat ben ik per 1 maart gewor-
den. Ik werk drie dagen voor WIJ 
Heemstede, naast mijn functie bij het 
Sint Jacobs Godshuis. Ik vind WIJ 
Heemstede het voorbeeld van een 
mooie organisatie die midden in de 
Heemsteedse samenleving staat, 
mede dankzij veel enthousiaste vrij-
willigers. Voor mijn tijd heeft WIJ 

Heemstede zich al goed aangepast 
op de coronaperiode door de slag 
naar digitaal te maken. Zoals de 
maatschappelijk werkers die telefo-
nisch of door beeldbellen met 
cliënten proberen af te spreken. Als 
dat niet kan, spreken ze op locatie af, 
maar dan wel op afstand. Binnenkort 
komt in de Luifel een digitaal confe-
rentiesysteem, waarmee we digitaal 
contact met mensen kunnen leggen, 
ook in groepsverband. Zo’n systeem 
staat al op Plein1.

Veel activiteiten konden nog in klei-
nere groepjes doorgang vinden, 
zoals de sociëteit voor ouderen. We 
hadden natuurlijk de Kobus dag-
tochtjes voor senioren, maar je kunt 
door corona nu eenmaal niet met 
zijn allen in een bus. In plaats daar-
van organiseren we af en toe in klein 
comité koffi  e met gebak. Nu de ver-
soepelingen eraan komen, kijken we 
graag vooruit hoe we onze activi-

teiten weer meer invulling kunnen 
geven. En daar heb ik met het team 
heel veel zin in.” 

En dan de wijn…
Carola: “Ik vind deze Portugese Carm 
uit de Dourostreek een heerlijke wijn. 
Wij hebben familie in Portugal wo-
nen, die Portugese wijnen schenken 
en af en toe voor ons meenemen. 
Zodoende ben ik met menig Portu-
gese wijn in aanraking gekomen. Al 
deze wijnen, rood of wit vind ik pret-
tige wijnen. De groene Portugese 
wijnen vind ik ook zo lekker. Ik houd 
best wel van een robuuste wijn en 
deze is vol en toegankelijk. Een fi jne 
soepele afdronk, met rode fruittinten, 
zonder nergens te zwaar te worden. 
Je kunt deze wijn bij veel gerechten 
serveren. Spontaan denk ik ineens 
dat deze wijn het ook goed doet bij 
een eigengemaakte pastasalade”, 
aldus Carola. 

Een wijnmomentje met… Carola van Oerle van WIJ Heemstede

Het glas wordt geheven tijdens een goed en interessant gesprek: links Carola van Oerle, rechts redacteur Bart Jonker.

Foto: Anouk de Groot. 

ACHTER HET FORNUIS

Een smakelijk Italiaans schaaldiergerechtje dat als voor- of hoofdgerecht kan 
doorgaan of bij de borrel geserveerd kan worden. Heerlijk!

Benodigdheden (4 personen): 

Bereiding:
Verwijder de mosselen uit de schelpen en leg een helft van de schelp in de ovenschaal. Leg in iedere helft een 
mossel.
Meng de Parmaham, de peterselie, het paneermeel en de tomatensaus met elkaar en breng het mengsel op
smaak met zout en peper.
Vul de schelpen met de mosselen in de ovenschaal met het mengsel, tot de rand. 
Besprenkel de schelpen met olijfolie en zet de 
schaal 5 minuten onder een voorverwarmde 
hete grill. Daarna direct serveren.

Wijnsuggestie:
Voor dit gerechtje trokken we eens een droge 
Duitse witte wijn open, de Divino Domina 
Trocken van het wijnhuis Frankens. De Duitser en 
het Italiaanse gerechtje bleken qua smaken op 
goede voet met elkaar te kunnen optrekken. 

Buon appetito!

Gevulde mosselen

achter het fornuis 

• 1 kilogram gekookte mosselen
• 50 gram gesneden Parmaham
• 1 bosje fi jngehakte peterselie
• 2 theelepels paneermeel

• 4 el tomatensaus
•  8 eetlepels olijfolie van de eerste 

pering
• Zeezout en versgemalen peper

Heemstede - In Heemstede startte 
op De Dag van de Aarde (donderdag 
22 april) een proef voor het matchen 
van vraag en aanbod naar herbruik-
bare bouwmaterialen.

Particulieren kunnen herbruikbare of 
overschotten van bouwmaterialen 
inleveren bij Snuff elmug Heemstede. 
Via dit kringloopcentrum komen 
deze materialen weer beschikbaar 
voor gebruik of hergebruik door 
andere particulieren.
Het doel is om het hergebruik van 
bouwmaterialen te stimuleren en de 
afvalstroom bouwmaterialen te 
verminderen.

De Gemeente Heemstede, milieube-
drijf Meerlanden en Kringloopcen-
trum Snuff elmug werken in het pilot-
project samen. De proef is laagdrem-
pelig. Inleveren bij het inleverpunt 
van Snuff elmug (achterzijde winkel-
pand) aan de Cruquiusweg.

Bij transport van bruikbare bouwma-
terialen met andere afvalstromen kan 

in 30 seconden van Snuff elmug wor-
den doorgereden naar de Meer-
landen milieustraat. De ingeleverde 
bouwmaterialen zijn in de kringloop-
winkel verkrijgbaar.

Tot de producten en materialen die 
onder de proef vallen worden onder 
meer gerekend: deuren, ramen, 
kozijnen, plaatmateriaal, tuintegels, 
wastafels, kranen, houten vloeren, 
dakpannen, etc.

Bij de niet in te nemen goederen 
behoren onder andere klein 
chemisch afval, asbesthoudende 
materialen, aangebroken blikken 
verfrestanten en dakbedekking.

Tijdens de proefperiode wordt 
bekeken hoeveel gebruik wordt ge- 
maakt van de aangeboden bemidde-
ling. Het systeem is simpel en lokaal 
en ter ondersteuning van lokale 
bewoners.

Meer informatie op:
www.snuff elmug.nl. 

Proef hergebruik bouw- 
materialen Heemstede





14 inderegio.nl • 28 april 2021NIEUWS

Even pootjebaden 
”Onderstaande foto is vorige zondag gemaakt bij de Vrijheidslaan”, 

vermeldt Linda Bik bij deze foto. 

Je hoeft niet verder dan je eigen 
tuin 
”Vaak hoef je niet eens verder dan je eigen tuin, gewoon blauwe 

drui�es. Soms met een bij erbij”, aldus Edith Commissaris.  

Geadopteerde boomspiegel 
”Een foto van onze geadopteerde boomspiegel in volle bloei met 

anemonen en viooltjes in de Coby Riemersmalaan”, vertelt Riet 

Peelen. 

Onverstoorbaar 
”Onverstoorbaar keek deze gans mij aan terwijl ik deze foto nam in 

Groenendaal”, vertelt Jan van de Reep.

Schelpenwand 
Danielle van de Aar stuurde deze bijzondere foto. “Dit is in mijn 

achtertuin in de Thorbeckelaan 112 Heemstede. Voor mijn schelpen 

project heb ik alle schelpen zelf gezocht, verzameld, gesorteerd én 

geplakt. Ongeveer een jaar mee bezig geweest en nu is het klaar. Ik 

vind het wel een lente/zomer foto”, aldus Daniëlle. 

Door Mirjam Goossens

Heemstede –  Een nieuwe interieur-
winkel is onlangs geopend aan de 
Raadhuisstraat. De vrijheid om weer 
ongedwongen te kunnen shoppen 
sluit mooi aan bij de visie van 
Nicolette Koelemeijer: ‘Nothing is 
impossible’.

Het is bepaald geen loze kreet, want 
de eigenares heeft een lange staat 
van dienst in interieurdesign. Zij 
denkt graag mee en beperkingen 
zijn er nauwelijks om een interieur te 
creëren naar eigen smaak. Wie 
binnenloopt zal verbaasd zijn door 
de ruimte en verrast worden door de 
fraaie design meubelen, verlichting 
en accessoires. 

Nicolette Koelemeijer is een geboren 
Heemsteedse, dochter van een 
kunstenaar en heeft het creatieve 
denken niet van een vreemde. Toch 
startte ze op haar 19de eerst met een 
bloemenzaak, later in combinatie 
met interieur. Ze werkte vervolgens 

lange tijd bij grote woonwinkels 
waar ze verantwoordelijk was voor 
de inkoop en de styling.
Met een eigen zaak kunnen zij en 
haar partner een compleet persoon-
lijke stijl bieden aan een breed 
publiek. 

Door haar eerdere contacten weet ze 
exact waar ze moet zijn voor de 
inkoop en veel van de items zijn 
unieke exemplaren. Een aantal van 
de maatwerkmeubelen is van het 
merk Keijser & Co en de verlichting 
van Layer by Adje. 

Aan de muur hangen onder meer 
grote foto’s op plexiglas van 
Cobraart. “Het zijn stukken die 
passen in een eigentijds, maar warm 
en stijlvol interieur”, zegt Nicolette.
Bij de zoektocht naar een geschikt 
pand dacht ze vrij snel aan het 
winkelgebied van Binnenweg en 
Raadhuisstraat: “Heemstede heeft 
een ontwikkeling doorgemaakt. 
Er zijn natuurlijk veel mensen van 
buiten de gemeente hier komen 

wonen en het winkelaanbod is 
fantastisch. Er is nauwelijks reden om 
buiten Heemstede te shoppen van-
wege de vele speciaalzaken. Een 
dagje winkelen in Heemstede is 
inmiddels een vast uitstapje voor 
mensen uit de wijde omgeving.” 

Service bieden hoort bij een winkel 
in Heemstede, menen de eigenaren. 
De aankoop bij Allure Home wordt 
indien gewenst persoonlijk thuisbe-
zorgd, neergezet en aangesloten. 
“Wij vinden het belangrijk de zorg uit 
handen te nemen. Tevens leveren wij 
een schilder of het behang en nemen 
het oude bankstel mee terug.”

De Interieur Studio is van maandag 
tot en met zaterdag geopend om 
rond te kijken en voor advies.
“Een huis moet voelen als een thuis, 
Wij zijn pas tevreden als het plaatje 
klopt met wat de klant voor ogen 
heeft.”

Meer informatie: www.allurehome.nl.
Adres: Raadhuisstraat 52, Heemstede.

Niets is onmogelijk bij nieuwe woonwinkel Allure Home

Nicolette Koelemeijer. Foto: Mirjam Goossens.

Vervolg lentefotowedstrijd
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Velserbroek - Rijd voordelig het 
voorjaar tegemoet bij Hyundai Vel- 
serbeek. Met het mooie weer in aan- 
tocht is het tijd om eropuit te gaan. 
En wat is leuker dan eropuit gaan 
met een nieuwe auto? Daarom profi-
teer je nu van voorjaarsvoordeel tot 
1250 euro!

Het is weer lente en het zonnetje 
komt 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: Hyundai 
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 manoeu- 
vreert. Met zijn opvallende, dynami-
sche 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 ener-
gieke 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 comfortvoorzie-
ningen. 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 van Hyundai Velserbeek, 
Wagenmakerstraat 2 in Velserbroek 
of plan een proefrit op locatie. Het 
team van Hyundai Velserbeek volgt 
uiteraard de landelijke richtlijnen van 
het RIVM en de GGD. Graag tot ziens 
in de showroom.

Meer info via www.hyundai.com/nl/
dealer/velserbeek.html of op tel.nr. 
023-5132944.

Een gloednieuwe Hyundai met extra voorjaarsvoordeel

Hyundai Velserbeek. Foto aangeleverd door Velserbeek.

Velserbroek/Haarlem - Rijd voor-
delig het voorjaar tegemoet bij 
Renault Velserbeek. 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 voorraadvoordeel.

Renault staat voor comfort, luxe en 
design. Maar ook voor Easy Life. Dat 
betekent zorgeloos en veilig rijden in 
alle personenauto’s. Van stadsauto 
tot SUV. Ervaar de unieke rijbeleving, 
het comfort en de service Renault 
Velserbeek!
Bij Renault Velserbeek staat men 
altijd 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 
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% elek-
trische aandrijflijn. Manoeuvreer 
soepel en stijlvol het stadsverkeer 
door. 
 
Ook de Renault Clio en de Renault 
Captur zijn zuiniger dan ooit. Ze zijn 
verkrijgbaar als (plug-in) hybrid, LPG 
(bi-fuel) én benzinemotor. Milieu-
vriendelijk rijden was nog nooit zo 
eenvoudig. Maak een afspraak in de 
showroom of plan een proefrit op 
locatie. Het team van Renault Velser-
beek houdt zich uiteraard aan de 
landelijke richtlijnen van het RIVM 
en de GGD.
Graag tot ziens in de showroom. 

Renault Velserbeek, vestiging Velser-
broek: Kleermakerstraat 71, Velser-

broek, tel.nr.: 023-5132929.
Vestiging Haarlem: Grijpensteinweg 

8, Haarlem, tel.nr.: 023-5533333.
Website: www.renaultvelserbeek.nl. 

Nu veel voorraadvoordeel bij Renault Velserbeek

Renault Velserbeek. Foto aangeleverd door Velserbeek.

Heemstede - John is 58 jaar en een 
imposante figuur. Grote kerel met 
handen als kolenschoppen en vaak 
gekleed in zijn groene werkoverall. 
Als hij praat, praat hij met luide stem. 
John woont al twintig jaar bij de 
Hartekamp Groep op de locatie 
Hartekamp in Heemstede. 
 
”Ik heb het hier naar mijn zin. Ik doe 
veel verschillende dingen. Eigenlijk 
ben ik best druk”, vertelt hij met zijn 
kenmerkende luide stem. “Iedere 
ochtend haal ik vers brood bij de 
bakker voor de hele groep. De bakker 
stuurt iedere maand een factuur, 
zodat ik niet met geld over straat 
hoef. Dat is wel zo makkelijk.” 

Naast het dagelijks brood halen voor 
de groep is John betrokken bij het 
groenbeheer op het terrein. “En ik 
help twee ochtenden in de week de 
wasserij. Dan haal en breng ik de was 
vanuit de vrachtwagen.”

In zijn vrije tijd maakt John 3D- 
kaarten die hij verkoopt. “Ik knutsel 

ook graag. O ja, en fietsen en op de 
computer vrachtwagen rijden vind ik 
geweldig”, vult hij aan. 
 
Wat meer begeleiders zou heel fijn 
zijn
John woont samen met andere 
cliënten in een woning op het Harte-
kamp terrein. Ze hebben allemaal 
een vorm van begeleiding nodig. Het 
is vaak gezellig op de woning, maar 
soms heeft iemand zijn dag niet en 
dan is het intensief werk. Dat hoort 
erbij. Het team begeleiders is goed 
op elkaar ingespeeld. Het team kan 
wel wat versterking gebruiken. Dan 
kunnen mannen als John wat meer 
aandacht krijgen.  
“Wat meer begeleiders zou heel fijn 
zijn. Een nieuwe begeleider krijgt 
vaak een grote mond. Dat weet ik. 
Maar dat is omdat ik het spannend 
vind en aan je moet wennen. Het 
komt wel goed”, zegt John met een 
grote lach. 
Mocht je lef genoeg hebben om dit 
aan te durven, check dan de adver-
tentie elders in deze krant.

Heb lef en word begeleider bij de Hartekamp Groep

John. Foto: aangeleverd door de Hartekamp Groep.
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Heemstede - Het mooie weer is in aantocht en de buitenklussen rondom je huis worden weer opgepakt. Het buiten-
houtwerk heeft het zwaar te verduren. Kozijnen, deuren en luiken kunnen optimaal worden beschermd voor wel 
10 jaar lang met de Sigma S2U Allure verven. Buitengewoon mooi met een uitstekend glansbehoud. Bij Home Made 
By_REE ontvang je nu 15% korting op alle Sigma S2U Allure producten en bij aankoop vanaf 2 liter een gratis Keur-
slager barbecue cadeaukaart t.w.v. € 10,00. Zie jij je al zitten na de klus? Gewoon buiten. Met een mooi stuk vlees van 
Keur-slagerij Van der Geest op je BBQ uitkijkend op je prachtig geschilderde houtwerk?
Kom dan snel langs bij REE op de Binnenweg 89. De actie geldt zo lang de voorraad strekt.

Gewoon buiten? Maak het buitengewoon

V.l.n.r.: Jasper de Zwart en Peter van der Geest. Foto: aangeleverd???????

Heemstede/Regio - GGD Kennemer-
land heeft in totaal inmiddels 91.410 
vaccinaties gezet. Dankzij de beschik-
baarheid van meer vaccins, nam het 
aantal prikken ook deze week weer 
aanzienlijk toe. Het aantal steeg van 
13.265 vorige week naar 17.175 deze 
week. 

Deze week 100.000e prik in 
Kennemerland 
Deze week wordt op één van de 
vaccinatielocaties in Kennemerland 
de 100.000e prik gezet in de regio. 
GGD Kennemerland kent nu zes 
vaccinatielocaties.
Inwoners met een uitnodiging 
kunnen terecht in Badhoevedorp (P4 
Lang Parkeren Schip-hol), Haarlem 
(Kennemer Sportcen-ter), Beverwijk 
(P0 Bazaar), Uitgeest (Sportcenter De 
Zien), Zandvoort (braakliggend 
terrein naast Tolweg 10) en IJmuiden 
(voormalig tenniscentrum aan de 
Dokweg).
 
Wekelijkse cijfers
Afgelopen week (15 t/m 21 april) 
waren er 1603 nieuwe besmettingen 
(292 per 100.000 inwoners). Dit is een 
toename van 12% ten opzichte van 
vorige week, toen er 1435 besmet-
tingen waren.

In die week (15 t/m 21 april) zijn er 
16.882 COVID-19 testen afgenomen 
door GGD Kennemerland. Dit zijn er 
450 meer dan vorige week. 

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. 
We merken dat onze teststraat in 
Haarlem soms snel vol zit en verzoe-
ken inwoners dan uit te wijken naar 
een van de andere testlocaties in de 
regio zoals Beverwijk of Schiphol. Het 
is belangrijk om bij klachten te testen 
en dat niet met een dag uit te stellen. 

Mensen geboren in of voor 1955: 
maak online uw vaccinatieafspraak
Om versneld vaccinatieafspraken in 
te plannen, wordt nu de mogelijk-
heid geboden voor mensen in de 
leeftijdsgroep tot en met 1955 om 
online een afspraak te maken via 
www.coronavaccinatie-afspraak.nl. 
Zij krijgen het vaccin van BionTech/
Pfizer.

Mensen geboren in 1955 ontvangen 
komende week ook per post een 
uitnodiging. Het heeft op dit mom- 
ent geen zin een afspraak in te plan- 
nen als je later dan 1955 bent gebo-
ren. Afspraken die gemaakt zijn door 
mensen die na 1955 zijn geboren 
worden afgezegd. Dagelijks worden 
afspraken gefilterd op geboortejaar. 
Mensen krijgen, indien ongeldig, 
bericht van annulering van de af- 
spraak.
 
Bron: GGD Kennemerland.

Wekelijkse corona-update GGD

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - De kogel is door de 
kerk. Langzaamaan worden de maat-
regelen die deel uit maken van de 
lockdown versoepeld. Per 28 april 
mogen de terrassen een paar uur per 
dag weer open, mogen er twee 
bezoekers op een dag naar familie in 
verpleeghuizen of bejaardenoorden. 
Bij uitvaarten mogen er dan 100 
mensen aanwezig zijn en dat is 
misschien wel de meest welkome 
maatregel.
De avondklok vervalt, winkels mogen 
weer open zonder afspraak, maar wel 
met een maxi-mum aantal klanten, 
iets wat per winkel verschilt. Het gaat 
daarbij om de oppervlakte van de 
winkel met een klant per 25m2.
HBO studenten mogen vanaf maan-
dag 26 april weer één dag per week 
fysiek op school les krijgen. Theorie-
examens voor het rijbewijs, vaar- of 
vliegbewijs zijn weer mogelijk.  
 
De vlag kan kort even uit want er zijn 
inmiddels 5,5 miljoen landgenoten 
gevaccineerd. Het aantal besmette 
personen vertoonde een stijgende 
lijn met meer dan 9.000 vastgestelde 
besmettingen per dag. De zieken-
huizen liggen vol en op de IC is nog 

maar een aantal bedden beschikbaar 
in het land. De verwachting is dat het 
aantal besmettingen gaat afnemen, 
maar is in de cijfers nog niet te zien.  
 
Het kabinet, neemt hiermee wel een 
risico, want wat staat ons te ver-
wachten als deze aannames in de 
praktijk niet kloppen? Of de aankon-
diging die een versoepeling van de 
lockdown inhouden niet te vroeg 
komt, is een punt van zorg onder de 
medici. In India loopt de besmetting 
met een sneltreinvaart op. Er ont-
staan mutaties van het virus en het is 
afwachten of de huidige vaccins 
voldoende bescherming bieden 
tegen deze mutant(en).  
 
De cijfers voor Heemstede in week 16 
zien er als volgt uit. Er zijn 71 nieuwe 
besmettingen vastgesteld dat is ge- 
lijk aan week 15. Er is één inwoner in 
het ziekenhuis opgenomen en er 
werden geen sterfgevallen gemeld. 
Eenieder kijkt reikhalzend uit naar 
warmere dagen waardoor het virus 
naast steeds meer gevaccineerden 
langzaam vertrekt uit Nederland.

Aan het einde van week 17 verwacht 
men rond de zes miljoen prikken te 
hebben gezet.   

Corona in Heemstede week 16

 

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

Wij zijn met SPOED op zoek naar een serieuze

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

Heemstede - Woensdag 28 april 
mogen de winkels weer open zonder 
afspraak, zo ook Boekhandel Blokker 
aan de Binnenweg 138 in Heem-
stede. Bij Boekhandel Blokker is er 
woensdag een bijzonder welkom, 
omdat de winkel weer zonder af- 
spraak open is.

Schrijver en lokale held Peter Römer 
is van 13.00 tot 14.00 uur gastheer en 
zal elke bezoeker persoonlijk welkom 
heten met een speciale verrassing. 
Hij draagt boekhandel Blokker een 
warm hart toe en steunt hiermee zijn 
“lokale” boekhandel.

Peter Römer is acteur, regisseur en 
schrijver op het gebied van radio, 
televisie en het toneel. Hij schreef en 
regisseerde in die hoedanigheid een 
aantal toneelstukken, hoorspelen en 
vele televisieseries.

Van 1990 tot 2010 was hij producent 
drama bij Endemol Nederland. Daar 
bedacht en produceerde hij comedy- 
en dramaseries waaronder het zeer 
populaire Baantjer.
Sinds 2010 verschenen er drie 
moordromans van zijn hand en zette 
hij de Baantjer-boekenreeks voort. 
Dit jaar verscheen zijn boek Het Mees- 
terstuk.

Speciaal voor boekhandel Blokker 
signeerde Römer zijn boek en ging 

het persoonlijk rondbrengen bij de 
klanten van de boekhandel. Hij had 
geen spijt van dit aanbod om de 
boekhandel te steunen, maar met 50 
bezorgadressen moest hij uiteindelijk 
wel een extra dag inplannen.
Iedereen is welkom vanaf woensdag 

en uiteraard zal dat op veilige afstand 
met de huidige coronaregels plaats-
vinden. Let wel: de verrassing is 
beperkt en zolang de voorraad strekt: 
Op=Op!

Website: www.boekhandelblokker.nl.

Boekhandel Blokker weer open zonder 
afspraak: Peter Römer is gastheer

Peter Römer. Foto: aangeleverd door Boekhandel Blokker.
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Vroeger een waterbed gehad, en nu 
slaapt u niet lekker op die boxspring?

TOPslaap Waterbedden in 
Zaandam voor de 

ultieme slaapervaring
Zaandam - Een goede nachtrust is geen toeval, daarvoor dient een goede ‘bed-
keus’ gemaakt te worden. Dat begint bij TOPslaap Waterbedden, dat in het-
zelfde pand zit waar al sinds 1998 in Zaandam waterbedden verkocht worden 
en als specialist een grote naam opgebouwd heeft. In een ruime, twee verdie-
pingen grote, toonzaal staat een keur van waterbedden van de topmerken Ci-
tyline, Trendline en Cascade.

Heel belangrijk daarbij is het persoonlijke advies, zoals Jan van Breemen van 
TOPslaap Waterbedden uitlegt: ,,De basis is altijd hetzelfde: een warm, droog 
en hygiënisch matras die door het comfortabele warme water zo perfect onder-
steunt dat nauwelijks te voelen is waar het lichaam geraakt wordt. Niet voor 
niets wordt in de medische wereld al jaren gebruik gemaakt van waterbed-
den bij het behandelen van chronische pijnklachten en de daarmee samenhan-
gende slaapstoornissen. Door de gesloten watermatras kunnen geen stoffen of 
bacteriën nestelen, ideaal voor mensen met allergieën of astma. Maar wellicht 
is het buitengewone comfort van een waterbed wel de meest heilzame factor: 
het is bewezen dat men op een waterbed sneller inslaapt en een diepere slaap 
bereikt.” 

Een watermatras is een gesloten systeem met een buitenlaag van waterdicht 
vinyl, waardoor zich geen condensatievocht in de kern van de matras kan vor-
men. Dat betekent: geen klamme lakens en geen benauwd gevoel. Naast zeer 
ontspannend is een waterbed ook bijzonder hygiënisch doordat de afneemba-
re tijk eenvoudig gewassen kan worden en het vinyl oppervlak van de water-
matras makkelijk te reinigen is. Belangrijk is dat de keuze individueel bepaald 
wordt, een enkel- of dubbelmatras, de afwerking, de maat en de kleurstelling. 
Voor elk bed geldt wel dat het binnen een seconde stabiel is. Nadat de keus ge-
maakt is neemt TOPslaap Waterbedden alle werkzaamheden uit handen. Zo 
wordt het bed door eigen mensen geïnstalleerd en gevuld in huis. Daarna is er 
geen omkijken meer naar voor minimaal de komende twintig jaar, dus gewoon 
altijd genieten van een koel bed in de zomer en een warm bed in de winter, he-
lemaal naar eigen idee. Dat TOPslaap Waterbedden al een goede naam heeft 
opgebouwd, blijkt wel uit het feit dat door het hele land bedden worden ge-
installeerd. Jan van Breemen: ,,Er zijn kopers, bijvoorbeeld uit Friesland en Gro-
ningen, die er een ‘dagje uit’ van maken, met als hoofddoel een waterbed bij 
ons aanschaffen.” Dat kan dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.30 tot 17.30 
uur, donderdag tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Op maan-
dag is de zaak gesloten.Topslaap.nl is de grootste waterbeddenzaak van West-
Nederland.

TOPslaap Waterbedden is gevestigd aan de Provincialeweg 156 in Zaandam en 
is telefonisch bereikbaar via 075-6120960 of 075-6414453. www.topslaap.nl

Het toepassen van asfalt 
dat kan worden herge-
bruikt en het extra 
aanplanten van groen zijn 
twee voorbeelden uit de 
lijst met zo’n 40 maatre-
gelen die de provincie 
Noord-Holland in 2021-
2023 uitvoert om de duur-
zaamheid in projecten 
verder vorm te geven.

De provincie verduurzaamt 
haar eigen infrastructuur 
om een bijdrage te leveren 
aan het terugdringen van 
de CO2-uitstoot. ,,Daar 
zetten we in al onze 
uitvoeringsprojecten stevig 
op in”, aldus gedepu-
teerde Mobiliteit en 
Bereikbaarheid Jeroen 
Olthof. ,,Met dit budget 
gaan we meerdere  
lopende projecten verder 
verduurzamen.” De 
provincie laat er geen gras 
over groeien en wil ook 
voor 2021 zo veel mogelijk 
duurzame maatregelen 
uitvoeren in lopende 

projecten Voor infrastruc-
tuur- en groenprojecten 
die nu worden voorbereid 
zijn er standaard al duur-
zaamheidstoepassingen 
van kracht. 
 
Budget voor 
verduurzaming
In totaal gaat de provincie 
met zo’n 40 projecten aan 
de slag om duurzaam-
heidsmaatregelen toe te 
voegen. Het gaat daarbij 
aan de ene kant om inves-
teringsprojecten, zoals 
bijvoorbeeld het tegen-
gaan van wateroverlast, 
sedumdakbedekking van 
abri’s, toepassen van 
hergebruikt beton en het 
plaatsen van filters op 
machines om stikstof op te 
vangen. Aan de andere 
kant gaat het om onder-
houdsprojecten, bijvoor-
beeld de extra aanplant 
van groen en het stimu-
leren van meer inzet van 
elektrisch materieel. Het 
budget geeft de provincie 

Provincie Noord-Holland 
geeft miljoenenimpuls aan 
verduurzaming infrastructuur

Asfalt dat kan worden hergebruikt. Eén van de maatregelen die de provincie gaat nemen. Foto: aangeleverd

een mooie kans om ook 
aan lopende projecten een 
duurzaamheidsimpuls te 
geven.
 
Van ontdekken naar 
toepassen
De ontwikkelingen voor de 
duurzame maatregelen bij 
het beheer en de aanleg 
van nieuwe infrastructuur 
gaan snel. 
Denk bijvoorbeeld aan het 
toepassen circulair cement 
bij de N247 in Waterland, 
het duurzaam asfalt dat 
wordt gebruikt bij het 
onderhoud aan de N197 

(Beverwijk/Heemskerk) en 
de N239 (Hollands Kroon) 
en het inzetten van elek-
trisch materieel bij het 
maaien van bermen. 
Een aantal jaar geleden 
bevond zich dat nog in een 
pilotfase. 
Als de provincie nu een 
project opstart is dit al 
steeds meer standaard.
 
Eigen bijdrage
Met het verduurzamen van 
aanleg en beheer van de 
infrastructuur levert de 
provincie haar eigen 
bijdrage aan de 

CO2-reductie, een energie-
neutrale infrastructuur, 
klimaatadaptatie, schonere 
lucht en versterking van de 
biodiversiteit. 
Het doel is een fijne woon-, 
werk- en leefomgeving 
voor nu en in de toekomst.

Meer informatie
Raadpleeg de website 
duurzame infrastructuur of 
neem contact op met het 
Servicepunt van de 
provincie via 0800 0200 600 
(gratis), of per mail: 
servicepunt@noord-holland.
nl.
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Heemstede - De plannen om de 
Blekersvaartweg in te zaaien op 18 
april j.l,, gingen wegens de voor-
zorgsmaatregelen rond de corona-
crisis helaas niet door. Samen met de 
Gemeente Heemstede en de Stich-

ting Bijenvrienden is besloten het 
evenement te verplaatsen naar 
zaterdag 1 mei. Op de dag van de 
arbeid kun je dan aan het werk voor 
de bijen. Want zaaien doet nu 
eenmaal zoemen. 

De Blekersvaart wordt 1 mei in bloei gezet 

Door Bart Jonker 

Heemstede – U ziet hem (of haar) 
vast weleens schielijk door uw tuin 
schuifelen, schuw, maar toch dapper 
en brutaal: de heggenmus (Prunella 
modularis). Dit ranke vogeltje is altijd 
druk doende en bij het intreden van 
het vroegste voorjaar reeds bezig om 
een nestje te bouwen.

Hoewel de naam heggenmus is, 
heeft de soort niets van doen met de 
mussenfamilie. Het is een totaal 
andere soort. Kijk alleen maar eens 
naar de snavel van de heggenmus, 
die spits en langer is dan die van de 
reguliere mus, die op zijn beurt weer 
een korte dikke snavel heeft. Die 
spitse snavel gebruikt de heggenmus 
om in de grond te wroeten, op zoek 
naar insecten. Ook staan zaden op 
het menu van de heggenmus, vooral 
’s winters.

De heggenmus heeft zijn habitat in 
tuinen en parken, al valt die daar niet 
altijd op. Zijn aanwezigheid is veelal 
bescheidener dan van de gewone 
mus.
Toch waagt hij zich brutaal in tuinen 
als gewoon mensen aanwezig zijn, al 
is dat bezoek van vrij korte duur. 
Meestal is wel zijn prachtige zang te 
horen.  

De nesten van heggenmussen 
worden vrijwel altijd in heggen of 
dichtbegroeide struiken gebouwd, 
vrij laag bij de grond. Een legsel 
bestaat uit drie tot vijf eitjes, licht-
blauw van kleur.
Het wij�e broedt de eieren in 13 
weken uit. Een heggen-mus heeft 
gemiddeld twee tot drie broedsels. 
Soms legt de koekoek een van haar 
eieren in het nest van de heggen-
mus. De heggenmus broedt ook 
deze eieren gewoon uit. 

Ken uw tuin: de schuwe, 
doch brutale heggenmus

De heggenmus (Prunella modularis). Foto: Bigstock.

FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Zoals ieder jaar bloeien de bloesembomen in de lente, met 
allerlei pasteltinten. Insecten gedijen er goed in. Op verschillende locatie 
staan ze in Heemstede. Prunus- serrulata ‘Kazan’ oftewel de Japanse sier-
kers. Gefotografeerd op de Rijnlaan.

Lente in Heemstede

Door Bart Jonker

Heemstede – College Hageveld is 
goed en natuurverantwoord bezig. 
Afgelopen donderdag 22 april vond 
hier de Heemsteedse aftrap van de 
Landelijke Zaaidag plaats door de 
brugklassers, onder toeziend oog 
van de stichting Bijenvrienden, waar-
onder imkers Pim Lemmers en Jan 
Kroezen.  

“De bijen hebben het afgelopen 
zwaar en de bijenpopulaties nemen 
af, door te weinig voeding en land-
bouwgif”, zo sprak gymdocent Gé 
Visser de brugklassers toe. “Het 
zaaien van bloemen is daarom zo 
belangrijk en noodzakelijk. Daarom 
willen we jullie als school laten zien, 
hoe je hier mee kunt omgaan en 
jullie ervan bewust maken hoe 
belangrijk bijen zijn.”

De afgelopen tijd hadden de scho-
lieren speciale inzaaiperkjes gegra-
ven, ten behoeve van het gemeen-
schappelijk zaaien van inheemse 
bloemen op deze Landelijke Zaaidag. 
De bijen genieten daarvan en kun- 
nen hieruit nectar verzamelen. 

Minister van Bijzaken
Iemand die natuurlijk alles over de 
bijen kan vertellen is natuurlijk de 
Heemsteedse huisimker Pim Lem-
mers. Pim Lemmers zet zich al jaren 

met de Bijenvrienden in voor het 
belang van de bijen en plaatste een 
bijenkast op het Catshuis en het 
Binnenhof in Den Haag en zelfs bij 
koning Willem Alexander en konin-
gin Maxíma. “In Den Haag noemen ze 
me al gekscherend de Minister van 
Bijzaken”, lacht Pim Lemmers. 

“In 2013 stuurde ik een berichtje de 
wereld in over hoe Nederland eruit 
zal zien als we alle braakliggende 

terreinen voor bijen en vlinders 
inzaaien. Ik kreeg daarop 1300 
reacties.
Daaruit ontstond de eerste Zaaidag 
in 2014, mede door een samenwer-
king met radio en televisie om het 
wereldkundig te maken. Niet 
wetende dat nu in 2021 deze Lande-
lijke Zaaidag zo’n groot fenomeen 
zou worden, ook mede dankzij de 
stichting Bijenvrienden”, aldus Pim 
Lemmers.

Vervolgens deelde Liesbeth Lichten-
dahl, op gepaste afstand en uiteraard 
coronaproof de zaadjes uit. De scho-
lieren gingen in tweetallen enthou-
siast aan de slag en kijken uit naar 
een bloeiend resultaat.  
Moestuin op Hageveld
Er wordt niet alleen op het terrein 
van college Hageveld geaaid voor de 
bijen, maar de school beschikt ook 
over een fraaie ecologische moes-
tuin, waar de scholieren op duur-
zaame wijze gewassen leren 
verbouwen. Een mooi intitiatief waar 
buiten groente ook nog groene 
vingers gekweekt worden.  Want wie 
zaait zal uiteindelijk oogsten.
Chapeau! 

Wie zaait zal uiteindelijk oogsten: aftrap 
Landelijke Zaaidag op College Hageveld

Scholieren van Hageveld aan de slag met inzaaien. Foto’s: Bart Jonker.

Van links naar rechts: Liesbeth Lichtendahl, Gé Visser, Pim Lemmers en Jan Kroezen.

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

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 3 mei 17 uur naar 
redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van 
uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres.

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

Horizontaal  1. plateel (bord); 7. militaire rang; 12. droog (kaal);
13. muzikaal toneelstuk; 14. zangstem; 15. romanum imperium
(afk.); 17. vreemd; 19. toespraak; 21. compagniescommandant
(afk.); 22. gemeente in Noord-Brabant; 24. snelle draai om de
eigen as; 27. blijft na het kaas maken over; 28. brede weg met
bomen; 30. meisjesnaam; 31. sluw dier; 32. hondachtig roofdier;
33. oude vochtmaat van vier ankers; 35. plaats in Duitsland; 37.
waardeloze lap; 38. voorjaarsbloem; 41. roem; 42. natuursteen;
44. iemand die door moed uitblinkt; 46. soldatenkost; 47. plaats
in België; 48. deel van oorlogsvloot; 49. kansspel; 50. besloten
erf rondom een boeren woning; 52. officieel stuk; 54. getrokken
lijn; 56. eretitel van edelen in Italië en Spanje; 58. aangeboren
begaafdheid; 61. familielid; 62. de heilige maagd; 64. Sociaal
Economische Raad (afk.); 65. zwemvogel; 67. kever; 68. elek-
tronisch patiëntendossier (afk.); 70. ongaarne; 72. aangesloten
bij een vereniging; 73. strandkleding; 76. noodsein (afk.); 77.
operatiekamer (afk.); 78. waarschuwingskleur; 79. kleiachtige
grondsoort; 81. laatstleden (afk.); 82. hertensoort; 83. deel van
voet; 84. kloosterzuster; 86. jong kind; 87. dienstbeëindiging
wegens reorganisatie.

Verticaal  1. aaien; 2. hare doorluchtigheid (afk.); 3. gehooror-
gaan; 4. ladder; 5. werkwagentje op rails; 6. spijskaart; 7. ver-
pakkingsmateriaal; 8. schuifbak in tafel; 9. Spaanse uitroep; 10.
deel van bijbel (afk.); 11. houtje met zwavelkop; 16. Ierse bevrij-
dingsbeweging (afk.); 18. verwaande houding; 20. wandversie-
ring; 21. gevangenverblijf; 23. koppel (stel); 25. vruchtbare
plaats in de woestijn; 26. wild zwijn; 27. pier; 29. bedkleding; 32.
vechtsport; 34. Chinese vermicelli; 36. afgevaardigde (raadslid);
37. smal stuk hout; 39. oplettend; 40. deel van bruidsjapon; 42.
dorpsplein met kramen; 43. takje aan een stam bevestigen; 45.
Dutch State Mines (afk.); 46. Raad voor Economische Aangele-
genheden (afk.); 51. een en ander (afk.); 53. hoop (stapel); 54.
rotsspleet; 55. cirkelvormig; 56. inwendig orgaan; 57. inwendig
orgaan; 59. god van de liefde; 60. bonus (extraatje); 62. familiel-
id; 63. maanlander (Romeinse god); 66. boomsoort; 67. tel-
woord (Engels); 69. rivier in Engeland; 71. roeipen; 73. aange-
naam van smaak; 74. (jacht)geweer; 75. graafschap in
Engeland; 78. mannetjeshond; 80. sporenplant; 82. muziek-
noot; 85. noorderlengte (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL
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Heemstede - Afgelopen 21 april 
waren Huug en Hilda van Selow 65 
jaar getrouwd.
Ze hebben elkaar ontmoet in Gronin- 
gen waar Huug studeerde aan de 
Hogere Zeevaartschool. Als tropen-
kind opgegroeid in het voormalige 
Nederlands-Indië, vond hij Nederland 
klein en koud en wilde Huug weer 
naar warmere oorden. Donkere Huug 
en blonde Hilda werden verliefd op 

elkaar en na 4 jaar verkering zijn ze 
getrouwd op 21 april 1956.

Ze gingen samen in Den Haag 
wonen en kregen 2 dochters. Ze zijn 
verschillende keren verhuisd en heb- 
ben ook nog in Indonesië gewoond. 
Sinds 6 jaar wonen ze met veel
plezier in Heemstede, vlakbij hun 
jongste dochter. Zij kon hun ouders 
persoonlijk feliciteren, maar helaas 

kon hun oudste dochter die in 
Australië woont, niet komen van- 
wege corona.

“Die 65 jaar zijn zo snel voorbijge-
gaan”, vertelde Huug afgelopen week 
aan burgemeester Astrid Nienhuis, 
die hun een bezoek kwam brengen 
om het echtpaar persoonlijk te felici-
teren met hun 65-jarig huwelijks- 
jubileum.

Het was een heel gezellig bezoek 
waarin ook gepraat werd over Neder-
lands-Indië, waar de moeder van de 
burgemeester ook geboren is. 

De burgemeester wilde net weer 
aanstalten maken te vertrekken, toen 
ze uit haar ooghoek muzikanten de 
binnentuin zag binnenlopen. Het 
jubilerend echtpaar kon tot hun 
grote verrassing op hun balkon ge- 

nieten van een feestelijke aubade 
door het ‘Klijn Örkest’ van de Heem- 
steedse Harmonie St. Michaël.

Ook veel andere bewoners van het 
wooncomplex konden vanaf hun 
eigen balkon meegenieten. Het werd 
ondanks corona en de afwezigheid 
van hun oudste dochter toch een 
heel mooi en speciaal huwelijksjubi-
leum voor Huug en Hilda.

Muzikaal 65-jarig huwelijksjubileum van Huug en Hilda van Selow

Huwelijksaubade door Harmonie St. Michaël. Foto’s: aangeleverd.Burgemeester Astrid Nienhuis (links), met het 65-jarig huwelijkspaar van Selow.

Heemstede - Het komende onder-
zoek van de rekenkamer Heemstede 
richt zich op de jeugd en participatie 
en wij zijn op zoek naar een burgerlid 
van maximaal 23 jaar. Een burgerlid 
denkt en doet mee met het onder-
zoek en ontvangt hiervoor een pas-
sende vergoeding. Het onderzoek 

wordt door een extern bureau uitge-
voerd in opdracht van de reken-
kamer en wordt aan het einde van 
het jaar aangeboden aan de ge- 
meenteraad. 
De gemeente Heemstede zet zich in 
voor een inclusieve samenleving en 
doet dat volgens het principe van ‘De 

Nieuwe Route’ (Beleidsplan Sociaal 
Domein 2020-2023). Het Beleidsplan 
staat bol van de ambities en de 
rekenkamer wil graag zien in hoe-
verre ‘De Nieuwe Route’ werkt. Om 
het onderwerp behapbaar te hou- 
den, richten we ons hierbij op het 
aspect jeugd.

 Het onderzoek is opgebouwd rond 
de centrale vraag: Slaagt de ge- 
meente Heemstede erin om haar 
ambities ten aanzien van de jeugd 
zoals weergegeven in het Beleids-
plan Sociaal domein 2020-2023 waar 
te maken? Hierbij worden antwoor- 
den gezocht op vragen over onder 

meer de ambities, de resultaten, de 
wijze waarop de jeugd is betrokken 
en de voorzieningen voor de jeugd.
 
Wil je meedoen met dit onderzoek 
als burgerlid, stel dan een korte moti-
vatie op met je CV en stuur dit naar:
rekenkamer@heemstede.nl.

Rekenkamer zoekt burgerlid voor onderzoek naar jeugd en participatie
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Adresgegevens

Heemstede

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws over Heemstede? 
Abonneer u dan op de nieuwsbrief van 
de gemeente. U ontvangt de nieuwsbrief 
maandelijks in uw mailbox. Meld u aan 
via heemstede.nl/nieuwsbrief

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

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 

BEVRIJDINGSDAG 5 MEI 
GEOPEND VAN 08.3017.00 UUR

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

De dodenherdenking bij de monumenten op 
de Vrijheidsdreef vindt ook dit jaar in besloten 
kring plaats. Inwoners kunnen de herdenking 
vanaf ongeveer 19.40 uur thuis volgen via 
een livestream op Facebook en YouTube. 
Na 2 minuten stilte om 20.00 uur volgen 
gedichten van leerlingen van de basisschool, 
een toespraak van de burgemeester en 
kransleggingen. Het volledige programma voor 
4 mei en een link naar de livestream staan op 
heemstede.nl/4mei.

Vlaggen
Als u de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog wilt herdenken door op 
4 mei halfstok te vlaggen, dan wordt dit 
door het gemeentebestuur bijzonder op 
prijs gesteld. Het eerbetoon is vanaf 18.00 
uur tot zonsondergang (kort na 21.00 uur). 

Dodenherdenking 4 mei:  
live te volgen via livestream

Op Bevrijdingsdag 5 mei kan de vlag tussen 
zonsopkomst en zonsondergang in top. Zowel 
4 als 5 mei vlaggen zonder oranje wimpel.

Wil jij, samen met andere Heemsteedse 
jongeren, iets moois organiseren voor jouw 
buurt, wijk of voor heel Heemstede? Doe dan 
mee aan Young Leaders!

In een paar weken krijg je talentworkshops, 
begeleiding en budget om jouw eigen idee 
tot een schitterend resultaat te brengen. Goed 
voor je CV, je skills én je netwerk.

Geef je voor 8 mei op
Alleen of met je vriendengroep, het kan 
allemaal. Bel, mail of app Marieke via 06-
11356802 / m.boor@heemstede.nl. Ga 
voor meer informatie naar heemstede.nl/
youngleaders.

Young Leaders gezocht

Vanaf 28 april mogen de winkels 
en terrassen - onder voorwaarden - 

Winkels en terrassen weer open
weer (gedeeltelijk) open. Dat is fijn 
voor ondernemers én bezoekers. De 
besmettingscijfers zijn nog steeds hoog, 
dus het helpt als iedereen afstand houdt 
bij een bezoek aan een terras of winkel. 
Het draagt bij aan het tegengaan van 
besmettingen. Ook helpt u hiermee de 
winkeliers en horecaondernemers. 
De komende weken zijn posters ‘Leuk je 
weer te zien’ en ‘welkom’- regels zichtbaar 
in de winkelstraten en bij de winkels en 
horecagelegenheden. Daarnaast zullen 
we in de winkelstraten met krijtverf 
markeringen aanbrengen voor 1,5 afstand 
en een advieslooprichting aangeven. Zo 
kunnen we allemaal genieten van deze 
eerste versoepelingen en zorgen we er met 
elkaar voor dat alles open kan blijven.

Weekmarkt Heemstede 
weer compleet
Vanaf woensdag 28 april mogen op markten 
weer niet-essentiële producten, zoals kleding, 
worden verkocht. Met deze versoepeling is 
de weekmarkt in Heemstede weer compleet. 
Uiteraard blijft de anderhalve-meter-regel 
gelden.

Op de markt is een coronacoach aanwezig 
om ervoor te zorgen dat het niet te druk 
wordt. We raden marktbezoekers aan om 
gericht boodschappen te doen en de markt te 
bezoeken tijdens rustige tijden. Bijvoorbeeld 
tussen 8.00-9.30 uur en tussen 14.30-16.00 uur.

Wijziging 
Gemeenschappelijke 
regeling Samenwerking 
Sociale Zaken
Op 13 april 2021 heeft het college van 
Heemstede, evenals het college van 
Bloemendaal, het Besluit wijziging 
Gemeenschappelijke regeling Samenwerking 
Sociale Zaken 2021 (publicatienummer 2020-
20495) vastgesteld. Deze wijzigingen treden op 
1 mei 2021 in werking. 

Lees de volledige bekendmaking in de 
Staatscourant op overheid.nl of via onze 
website heemstede.nl/bekendmakingen en 
zoek op publicatienummer. 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Bartoklaan	59-106,	de	ketels	van	de	

blokverwarming vervangen door een 
duurzaam hybride installatie met 2 
warmtepompen en 3 gasketels bij complex 
Spaarneborgh, wabonummer 824115, 
ontvangen 31 maart 2021

•	 Johan	Wagenaarlaan	40,	het	plaatsen	
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 823189, 
ontvangen 14 april 2021

•	 Johan	Rosenkrantzlaan	24,	het	uitbreiden	
van de 2e verdieping en uitbreiden 
zolderverdieping door middel van het 
optrekken van de achtergevel, wabonummer 
824019, ontvangen 15 april 2021

•	 Mr.	J.	Heemskerkstraat	18,	het	uitbreiden	
van het woonhuis, wabonummer 82222, 
ontvangen 12 april 2021

•	 Van	Merlenlaan	ter	hoogte	van	25	en	29,	
het kappen van 2 esdoorns, wabonummer 
823266, ontvangen 14 april 2021

•	 César	Francklaan	43,	het	plaatsen	van	een	
fietsenstalling aan de voorzijde van het 
woonhuis, wabonummer 824683, ontvangen 
17 april 2021

•	 Jan	van	Gentlaan	11,	afwijken	
bestemmingsplan voor gebruik van de 
woning voor Airbnb, wabonummer 824694, 
ontvangen 17 april 2021

•	 Marga	Klompélaan	25,	het	plaatsen	van	
een scootersafe, wabonummer 824124, 
ontvangen 15 april 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Glipper	Dreef	125,	uitbreiden	winkel	en	

wijzigen winkelpui, wabonummer 785408, 
verzonden 19 april 2021

•	 Glipper	Dreef	194A,	het	plaatsen	van	
een haagondersteunende constructie, 
wabonummer 813737, verzonden 21 april 
2021

•	 Johan	Wagenaarlaan	40,	het	plaatsen	
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 823189, 
verzonden 23 april 2021

•	 Matthijs	Vermeulenlaan	4,	het	plaatsen	
van een fietsenberging in de voortuin, 
wabonummer 809919, verzonden 21 april 
2021

•	 Nobellaan	27,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
809098, verzonden 20 april 2021

•	 Van	der	Horstlaan	70,	een	constructieve	
doorbraak, wabonummer 801092, verzonden 
19 april 2021

•	 Van	Merlenlaan	ter	hoogte	van	25	en	29,	
het kappen van 2 esdoorns, wabonummer 
823266, verzonden 23 april 2021

•	 Zandvoortselaan	153,	het	vervangen	van	
de liften en een deel van de liftschacht 
aanpassen bij station Heemstede-
Aerdenhout, wabonummer 789013, 
verzonden 21 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Esso	tankstation	zuidzijde	Cruquiusweg,	

het plaatsen van een prefab unit voor 
onbemande verkoop tankshopartikelen, 
wabonummer 801702, ontvangen 

 9 maart 2021
•	 Jan	van	Gentlaan	11,	afwijken	van	het	

bestemmingsplan ten behoeve van verhuur 
van de woning voor Airbnb, wabonummer 
824694, ontvangen 17 april 2021

•	 Marisplein	5,	verbouwen	en	uitbreiden	
van	het	clubhuis	KR&ZV	‘Het	Spaarne’	op	
de verdieping ten behoeve van extra 
sportfaciliteiten, wabonummer 815881, 
ontvangen 31 maart 2021

•	 Patrijzenlaan	15,	het	uitbreiden	van	
een woonhuis, vervangen kozijnen 
en plaatsen dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 728728, 
ontvangen 26 november 2020

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken 
te verlengen.

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



Heemstede/Regio – Op zaterdag 24 
april heeft SeniorWeb haar 3.000 vrij-
willigers bedankt voor hun inzet op 
hun jaarlijkse vrijwilligersdag. Omdat 
een fysiek evenement op locatie nog 
steeds niet mogelijk is, werd het 
evenement dit jaar voor het eerst 
online georganiseerd. De vrijwilligers 
werden verrast met inspirerende 
sprekers op het gebied van digitale 
ontwikkelingen en muzikaal 
entertainment. 

Nationaal jaar vrijwillige inzet
2021 is uitgeroepen tot Nationaal 
Jaar Vrijwillige Inzet om de impact te 
vieren van de 7 miljoen mensen die 
vrijwilligerswerk doen. Een extra 
reden voor SeniorWeb om haar vrij-
willigers te bedanken voor de 
computerhulp die ze de 150.000 
leden dagelijks geven. Afgelopen jaar 
hebben SeniorWeb-vrijwilligers een 
recordaantal van 70.000 digitale 
vragen beantwoord. En de vrijwilli-
gers in de 425 SeniorWeb Leslocaties 
in het hele land zijn flink aan de slag 
gegaan met hulp op afstand via de 
telefoon of via beeldbellen en met 

online initiatieven zoals workshops 
en webinars. 

Jubilarissen extra in het zonnetje 
gezet
De jubilarissen die 10 of 20 jaar vrij-
williger zijn bij SeniorWeb, zijn extra 
in het zonnetje gezet op de vrijwil-
ligersdag.  Iedere deelnemer van 
deze online vrijwilligersdag kreeg de 
ingrediënten voor een kopje koffie of 
thee met iets lekkers erbij thuisge-
stuurd. Zo bleven de 700 digitaal 
aanwezige vrijwilligers op een leuke 
manier (op afstand) tóch met elkaar 
in verbinding. 
Op de foto ziet u enkele jubilarissen 
met Ingrid Kock, manager PCHulp en 
leslocaties bij SeniorWeb. SeniorWeb-
vrijwilliger Gerard Verkade, ruim 10 
jaar actief bij PCHulp: ‘Vrijwilligers-
werk bij SeniorWeb is zeer dankbaar 
werk. Van de week nog heb ik 
iemand geholpen met het recht-
zetten van het beeld op het scherm. 
“Ik zou je wel een kusje willen geven!” 
riep diegene blij uit. Dát soort dingen 
maken vrijwilliger zijn bij SeniorWeb 
de moeite waard!’

SeniorWeb bedankt inzet vrijwilligers op online vrijwilligersdag

Op de foto (van links naar rechts): Ingrid Kock (manager PCHulp en leslocaties bij SeniorWeb), Eduard de Vin (20 jaar vrijwilliger bij 

SeniorWeb), WillyAn Hillebrand en Gerard Verkade (10 jaar vrijwilligers bij SeniorWeb). Foto: aangeleverd door SeniorWeb.

Heemstede -Veertien erfgoedpro-
jecten krijgen een bijdrage van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds. Het 
gaat in totaal om €239.800. 
Dit was de eerste ronde waarin het 
landelijk bureau van het Prins Bern-
hard Cultuurfonds jaarlijks bijdragen 
toekent.

Naast de Noord-Hollandse afdeling 

van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
steunt ook het landelijke bureau van 
het Cultuurfonds erfgoedprojecten 
in de provincie Noord-Holland.

Het was de eerste vergadering van 
de vier vergaderingen die jaarlijks 
worden gehouden. Een aantal 
projecten die een bijdrage mogen 
ontvangen zijn:

Stichting Huis te Manpad in Heem-
stede ontvangt een bijdrage van 
€40.000 voor het herstel van de park- 
en tuinaanleg.

De aanleg van de buitenplaats uit 
1630 is nu niet duidelijk zichtbaar, 
maar zal komende jaren weer zijn 
oorspronkelijke karakter terug- 
krijgen.

Huis te Manpad ontvangt bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Regio - Een promotiecampagne en 
nieuwe technieken moesten ervoor 
zorgen dat de aspergeteelt in Neder-
land flink in de lift zou raken. Met 
succes. Maar toen gooide corona roet 
in het eten. Nu kijken we reikhalzend 
uit naar het witte goud, terwijl restau- 
rants wederom gesloten blijven en 
telers weer op zoek moeten naar 
creatieve oplossingen om de consu-
ment te bereiken. Maaltijdservice 
Uitgekookt komt met een oplossing 
voor beiden. 
Het bedrijf gespecialiseerd in het 
thuisbezorgen van verse kant-en-
klaarmaaltijden vond vorig jaar, 
tijdens de eerste restaurantsluiting, 
een manier om asperges te bereiden 
in kant-en-klaarmaaltijden. “Dit zie je 
niet snel op het menu van een maal-
tijdservice”, aldus eigenaar Johan van 

Marle. “Maar wij hebben een manier 
gevonden waarop de asperges heer-
lijk van smaak blijven, ook nadat ze 
thuis worden opgewarmd.”
Deze aspergemaaltijden bleken vorig 
jaar een groot succes, en ook dit jaar 
wil de maaltijdservice iedereen van 
deze vondst mee laten genieten. 
Daarom biedt het bedrijf in de 
maanden april en mei aspergespe-
cials aan.”Luxe maaltijden met verse 
asperges, die je een dag nadat de 
asperges zijn geoogst krijgt thuisbe-
zorgd voor een speciale aanbiedings-
prijs van €8,50.”
“Niet iedereen is een keukenprins of 
-prinses”, aldus van Marle. “Bij ons 
staan vers gekookte asperges met 
bijvoorbeeld zalm en Hollandaise-
saus op het menu, en natuurlijk de 
klassieker met krieltjes, beenham en 

Hollandaise. Wij kopen ruim in en 
krijgen de komende periode doorlo-
pend verse asperges geleverd. Zodat 
niemand deze lekkernij hoeft te 
missen.”
Afgelopen kerst lanceerde het bedrijf 
samen met driesterren chef Jonnie 
Boer haar eerste dinerbox voor thuis. 
Van Marle: ”Met onze verse kant-en-
klaarmaaltijden voorzien we in de 
behoefte van een lekkere en 
gezonde avondmaaltijd. Maar eten 
heeft ook een sociale en feestelijke 
functie, die nu deels is weggevallen. 
Daarom bieden we sinds de corona-
maatregelen dinerboxen, minibuf-
fetten of maaltijdspecials aan.”
Uitgekookt.nl, gratis gekoeld en 
thuisbezorgd en in 4 minuten op 
tafel. Ook lekker en gezond eten? 
Bestel via: 085-0190066.

Uitgekookt maakt vers bereide asperges voor iedereen bereikbaar

Asperges. Foto: aangeleverd door Uitgekookt.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’.




