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Ommetje in Heemstede
Heemstede - ‘Het nieuwe bruggetje van de Linge naar Grevelin-
gen’. Het inkijkje naar het watertje vanaf de brug dat uit komt op 
de Leidsevaart.
Vroeg in de morgen: de zon schijnt op de manen van de treur-
wilg die blinken als draden van goud. Er gaat een zekere verstil-
ling vanuit. Bootjes wachten op het goede moment om uit te 
mogen varen.

Kinderen hebben eigen pret op Koningsdag
Heemstede - Met anderhalve-
meter in acht genomen, mogen 
kinderen toch op straat spelen in 
niet te grote groepjes, volgens de 
RIVM-richtlijnen. Dat bracht Ter-
ry Beunder uit de Sumatrastraat 
op een idee. Mini-koningsspelle-
tjes in de straat doen op Konings-
dag voor de buurtkinderen. Wel 
op een verantwoorde manier na-
tuurlijk: kleinschalig en niet te 
dicht bij elkaar. Terry: “We vragen 
ook alleen de kinderen en ver-
zoeken de ouders gewoon in hun
eigen tuin te blijven. Zo krijgt
Woningsdag toch nog een vleug-
je feestelijkheid voor de kids.“

Het zonnige warme weer zorg-
de voor dat extra feestelijke tint-
je. Koninklijke omstandigheden 
voor deze mini-spelen dus. Er wa-
ren op straat verschillende vak-
ken met krijt getekend om de af-
stand te waarborgen. Verschillen-
de spelletjes zoals wc-rollen om-
gooien. De kinderen hadden er in 
ieder geval heel veel schik in. En 
de ouders genoten ook vanaf een 
afstand in hun voortuin. Die voel-
den zich net als de kinderen een 
prins... pardon, Koning te rijk.

Bart Jonker Terry Beunder (links) bij de wc-rollen omgooien..

Foto: Marenka Groenhuijzen
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Omdat er meer 
nodig is om af 

te slanken.

Afvallen …                                                      
juist nú 

Kijk op lariva.nl

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

17,95

OPEN!
ZONDAG

VAN 12.00 - 17.00 UURVAN 12.00 - 17.00 UUR

11.95
BOUGAINVILLEA

Groenendaals Viergangen
Bevrijdingsmaal@home

Bekijk het menu op pagina 5

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

Arjen van der Slikke 
keurslager
J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
 

4 stuks

TR
OT

S V
AN

 DE
 KE

UR
SL

AG
ER

 5,95

Gemarineerde
varkens-
oesters

Woningsdag: oranjefeest in eigen tuin
Heemstede - Koningsdag 2020 gaat de geschiedenis in als Wonings-
dag, door de afgekondigde coronamaatregelen. Dit betekende niet 
dat het oranjefeest minder gevierd werd.
Bewoners pasten zich aan en vierden hun feestje gewoon volgens de 

gestelde richtlijnen in hun eigen tuin of straat. Ook de bewoners aan 
de Drieherenlaan hadden veel plezier en maakten er toch een eigen 
fui� e van. 
Corona of niet, Oranje boven blijft.

Coronavirus eist slachtoffers in woonzorgcentrum Kennemerduin
Heemstede - Woonzorgcentrum Kennemerduin van Zorgbalans 
aan de Herenweg in Heemstede is hard getroff en door het coronavi-
rus. Afgelopen periode waren er 24 dodelijke slachtoff ers te betreu-
ren. Burgemeester Astrid Nienhuis liet dit weten via een livechat op 
haar Facebookpagina.

In Kennemerduin is de sterfte en het aantal besmettingen relatief 
hoog en dit is zorgwekkend. Naar aanleiding hiervan volgt een na-
der onderzoek. De instelling houdt zich aan de richtlijnen van het 
RIVM. In Kennemerduin wonen vooral ouderen met uiteenlopende 
zorgvragen.

Foto’s Bart Jonker

In deze krant de 

Aandacht voor 
Nationale Herdenking 
en Bevrijdingsdag

In deze krant: Ganzenbordspel
Heemstede - Gemeente Heemstede en WIJ Heemstede hebben 
de handen ineen geslagen om voor alle lezers – groot en klein 
– een gezellig ganzenbordspel aan te bieden. U vindt dit gezel-
schapsspel in het hart van deze Heemsteder. Speel het spel, dat 
niet allen ludiek maar toch zeker ook informatief is, met uw huis-
genoten. Heel veel (spel-)plezier!
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Kerkdiensten

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

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

Zoek op www.pkntrefpunt.nl
en klik op Actueel.

Zondag 3 mei ds. J.Th. Nak-Visser 
via Youtube.

www.pkntrefpunt.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

De kerkdiensten gaan on-line door!

Kijk op
www.kerkpleinheemstede.nl,

klik op Meditatief Moment.

www.pknheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Zondag geen viering,  
donderdag geen viering.

www.parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Zondag 3 mei, 10u.
Ds. J. G. Berbee-Bakhuis.

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

kerken/11159

www.hervormdpknbennebroek.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Kijk op de website voor 
informatie over

aanbidding en gebed.

www.rafael-nehemia.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Voor info over diensten
zie de website: 

www.petrakerkheemstede.nl

www.petrakerkheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Geen diensten.

www.adventskerk.com

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

Tot nader berichtgeving 
doordeweeks en

in het weekend geen
vieringen / Lof.

Houdt u svp de website in
de gaten, voor eventuele 

wijzigen.

www. parochiesklaverblad.nl

GEEN KRANT?
0251-674433

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 14.300

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

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

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
We steken de Lanckhorstlaan 
over en komen dan bij Bron-
steeweg 14. Het pand is ge-
bouwd in 1910 (toen-foto is een 
fragment uit de bouwtekening) 
met nog meer aanpassingen in 
1921. Het pand is nog gebouwd 
in de tijd dat de Lanckhorstlaan 
een smal zandpaadje was. Bij de 
verbreding van de laan in latere 
tijden moest dat dus om Bron-
steeweg 14 heen, vandaar het 
wat bochtige eerste stuk van de 
laan vanaf de Dreef.
In de jaren 40 was er al spra-
ke van een verbreding van de 
Lanckhorstlaan.
Het pand was vooral woonhuis 
en er hebben verschillende on-

dernemers gewoond. In de ja-
ren 20/30 woonde W.J. van Vliet 
op Bronsteeweg 14. Hij was di-
recteur van de Zeepfabriek 
‘Haarlem’. Voor fl . 4,00, resp.
fl . 5,00 per maand gaf mej. M.v. 
Vliet 1 uur Duitse les per week 
in de jaren 30. In de jaren 40 
woonde houthandelaar G. van 
Rijk op nummer 14.

Per 17 oktober 1955 vestigden 
zich twee specialisten in de Kin-
dergeneeskunde zich op Bron-
steeweg 14: Dr. T.J. Halbertsma 
en Jhr. R.A. van Valkenburg. Tot 
in de jaren 60 zat huisarts Van 
Valkenburg op dit adres. Hij was 
tevens voorzitter van Het Groe-

ne Kruis. Van Valkenburg zat 
nog tot de jaren 70 op Brons-
teeweg 14.

Volgens de Raadsnotulen van 1 
januari 1968 zou er zelfs sprake 
zijn geweest van de vestiging 
van een Chinees Restaurant.

In het stratenboek van Heem-
stede van 1993 wordt er ge-
sproken over ‘Stichting de 
Bronstede’ op Bronsteeweg 14. 
Dit valt onder een regionale in-
stelling voor beschermd wonen 
(RIBW). Toevallig heet het kan-
toorpand aan de overkant ‘De 
Bronstede’.

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 25 april 2020.
Mocht u informatie over de 
Bronsteeweg hebben, dan kunt 
u terecht via webmaster@hv-
hb.nl (H. Opheikens). Ook zijn 
we op zoek naar beeldmateri-
aal. Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heem-
steder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Bronsteeweg
Toen en nu (9)

Weetjes uit de gemeente
door Eric van Westerloo

Heemstede - Op 21 en 23 april vergaderde res-
pectievelijk een commissie als ook de voltallige 
raad. Het werd i.v.m. de crisis digitaal gedaan. 
Dit gaf de nodige problemen. Het zou bekend 
zijn dat de concentratieboog van de deelnemers 
kort is. De commissieleden kregen derhalve al-
len 1 minuut spreektijd per persoon. Dit sloot el-
ke vorm van discussie uit. Er was bij de commis-
sie zelfs een digitale inspreker, de heer Hulscher 
namens de adviesgroep duurzaamheid. Hij vond 
dat het in de nota duurzaamheid  ontbrak aan 
een paragraaf waarbij alle voorstellen van welke 
aard dan ook een paragraaf duurzaamheid moet 
worden  opgenomen. Dit onderwerp kwam te-
rug in de raad. Rocourt (D66) ziet graag dat mo-
nitoring volgt gedurende de uitvoering, dit is 
toegezegd. De raad ging unaniem akkoord.
 

Huisvestingsplan onderwijs
Alternatieve fi nanciering voor het huis-
vestingsplan onderwijs  is onderzocht en 

niet wenselijk geacht. De Valk (HBB) vond off  ba-
lance fi nanciering niet wenselijk. Met de Ene-
cogelden is er voldoende ruimte om zelf fi nan-
ciering te regelen. De Wit (CDA) vond om nu al 
te spreken over Enecogeld niet wenselijk. De 
school De Evenaar kreeg een veeg uit de pan, 
omdat zij sneller willen beginnen dan het plan 
aangeeft. De commissie wil wel dat de gemeente 
in gesprek blijft met De Evenaar, maar voorrang 
krijgen ze niet. Alle partijen willen met de scho-
len energieprestatiecontracten afsluiten.
 

Afwezigheid wethouder
Boeder (CDA) wilde de afwezigheid van 

wethouder Van der Have bespreken. Hij voorzag 
bestuurlijke problemen bij een langdurige af-
wezigheid wegens ziekte. Zijn bespreekvoorstel 
werd in meerderheid afgewezen. Er is door her-
verdeling van taken tussen de overige wethou-
ders geen probleem.
 

Rondvraag
Boeder (CDA) vraagt aandacht voor de 

puinhopen rond de vuilcontainers. Volgens wet-

houder Struijf zit Meerlanden op de top van hun 
capaciteit. Er komt veel kleding in de containers, 
omdat de tweedehands winkels gesloten zijn. 
Verder is iedereen aan het opruimen geslagen 
waardoor het aanbod extreem hoog is. Volgens 
Boeder is het al voor de crisis lastig om plastic en 
blik in te leveren bij overvolle containers. Meer-
landen leegt nu ook in het weekend de contai-
ners.  
Radix (VVD) wil graag weer normaal vergaderen 
en niet langer digitaal. Met inachtneming van de 
1,5 meter regel moet het fysiek vergaderen mo-
gelijk zijn.
De burgemeester wil dit eerste in het presidium 
bespreken en niet tijdens deze vergadering.

Van der Hoff  (D66) vraagt of het virus onder con-
trole is naar aanleiding van de 24 overledenen in 
Kennemerduin. Burgemeester Nienhuis kan het 
aantal  bevestigen en meldde dat deze instelling 
onderdeel is van Zorgbalans met meerdere ves-
tigingen. Alleen in Kennemerduin is de sterfte 
hoog. Hoe en waarom moet later worden uitge-
zocht. De instelling houdt zich aan de richtlijnen 
van het RIVM. Zorgelijk is het wel.
Duinker (D66) sloeg aan op een artikel in het HD 
dat er te weinig opvang is voor jongeren. Vol-
gens wethouder Struijf is er daarover in Heem-
stede niets bekend. Zou dat wel zo zijn, ziet hij 
mogelijkheden hierbij hulp te bieden.

Rocourt vraagt of er nog vragen zijn van scho-
len, middenstand,  clubs en instellingen aan de 
gemeente. De wethouder voorziet dat de scho-
len zaken op orde krijgen. Er doemen wel pro-
blemen op bij culturele instellingen en sport-
clubs. Zij missen inkomsten en sponsoren ha-
ken af. Hij denkt er over na om een fonds te vor-
men waaruit noodlijdende instelling of clubs fi -
nancieel kunnen worden ondersteund. Het zou 
kunnen leiden tot een voorstel aan de raad, al is 
het nog niet zo ver. Stam (VVD) wil dan eerst een 
overzicht wat de status is van de instellingen en 
clubs en wil de spelregels weten. De wethouder 
zegde dit toe.  

houder Struijf zit Meerlanden op de top van hun 
capaciteit. Er komt veel kleding in de containers, 

Rafaelgemeente Nehemia: “Bij elkaar 
komen op een andere manier”
Heemstede - In deze tijden van 
afstand houden ontvangen kerk-
genootschappen noodgedwon-
gen geen mensen in hun ge-
bouw. Ook zij hebben het roer 
om moeten gooien en bieden an-
dere vormen van verbinding aan 
die soelaas bieden. Sommige ker-
ken bieden hun diensten online 
aan.
Ook worden andere communica-
tiemiddelen actief ingezet zoals 
nieuwsbrieven en websites. Ra-
faelgemeente Nehemia, bij mon-
de van Yvonne Elbers, vertelt er 
iets over. “Wat een vreemde tijd 
is het toch. We komen als klei-
ne gemeente vooral via berich-
tendiensten als Zoom en What-
sapp bij elkaar. Gelukkig is er nie-

mand ziek. We merken dat oude-
ren heel voorzichtig doen. Ik vind 
het knap dat ze tussen 7.00 en 
8.00 uur boodschappen doen. Ze 
missen hun kleinkinderen. Ook al 
is bijvoorbeeld bellen met Skype 
een oplossing. Mooi om te mer-
ken dat er geen angst is of be-
zorgdheid. We horen dat juist 
geloven in God die bij je is echt 
helpt. Ook fi jn is dat mensen ac-
tief zijn met bidden voor de re-
gering en de mensen in de zorg 
en onderwijs. Als kerk mogen 
we veel mensen helpen en dat is 
goed om te doen”, aldus Yvonne.

Meer over Rafaelgemeente Ne-
hemia Heemstede is te lezen op 
www.rafael-nehemia.nl.

Wielrenner ten val
Vogelenzang - Een wielrenner is 
vrijdagmiddag 24 april zwaarge-
wond geraakt bij een val langs 
de Leidsevaart. Rond 14.45 uur 
kwam de man ten val. Omdat de 
man buiten bewustzijn was, is een 
tweetal ambulances en het trau-
mateam opgeroepen. Het slacht-
off er is voor nadere zorg naar het 
ziekenhuis gebracht. Het trauma-
team bleek niet nodig.

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch
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Zing mee met Wilhelmus tijdens 
Nationale Kinderherdenking op 4 mei
Regio - Op de plek waar normaal 
gesproken ieder jaar duizenden 
kinderen met hun ouders bijeen 
komen om samen te herdenken, 
organiseert de Stichting Natio-
nale Kinderherdenking 4 mei dit 
jaar het allergrootste eerbetoon 
van kinderen, als alternatief voor 
de reguliere, grootschalige her-
denking bij Madurodam. Het gaat 
om een eerbetoon van kinderen, 
voor de rest van Nederland, waar-
aan ieder kind kan deelnemen én 
dit op 4 mei ook nog eens vanuit 
de huiskamer met het gezin kan 
volgen via een live stream van 
19:45 tot 20:00 uur.

Ter verrijking van het bloeme-
neerbetoon is er voor de jonge 
kijkers een ingetogen progamma 
ontwikkeld, dat vanuit de huiska-
mer kan worden gevolgd. En al-
le kinderen in Nederland kunnen 
meezingen. Kinderen kunnen na-
melijk tot en met 1 mei een vi-
deo insturen (naar Wilhelmus@
kindercorrespondent.nl), waarop 
zij het volkslied zingen. Deze vi-
deo’s worden gebruikt ter afslui-
ting van de live registratie.
Kinderen die (kosteloos) op af-
stand een bloem willen laten 

neerleggen, kunnen zich aan-
melden voor via www.nationa-
lekinderherdenking.nl/vrijheids-
bloem. Op de dag zelf vormen al 
deze vrijheidsbloemen tezamen 
een grote bloemenzee, als eerbe-
toon van alle kinderen in Neder-
land, voor allen die in het verle-
den hebben gevochten voor on-
ze vrijheid. Bij het aanmelden 
voor een vrijheidsbloem wordt 
kinderen gevraagd naar een per-
soonlijke vrijheidswens. Deze 
wensen worden op 5 mei, onze 

Nationale Bevrijdingsdag, via uit-
eenlopende kanalen én fysiek als 
ansichtkaarten verspreid over het 
hele land, onder meer naar ver-
zorgingstehuizen en oorlogsve-
teranen.
Voor een overzicht van livestream 
locaties: www.nationalekinder-
herdenking.nl/livestream

Voor meer informatie over het 
eerbetoon:
www.nationalekinderherden-
king.nl/vrijheidsbloem.

Foto aangeleverd door Nationale Kinderherdenking

Corona-OverbruggingsLening (COL) voor 
startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers
Regio - Sinds 29 april kunnen 
groeibedrijven een aanvraag in-
dienen voor een speciaal over-
bruggingskrediet, de zogenaam-
de Corona-Overbruggingslening 
(COL). Het kabinet stelt in eerste 
instantie 100 miljoen euro be-
schikbaar. De COL wordt uitge-
voerd door de Regionale Ontwik-
kelingsmaatschappijen (ROM’s), 
die deze regeling op verzoek van 
het kabinet uitvoeren.

In Noord-Holland wordt de COL 

verstrekt door het Innovatie-
fonds. De COL is bedoeld voor 
startups, scale-ups en innovatie-
ve MKB-bedrijven. Het gaat hier-
bij om bedrijven die overwegend 
met extern eigen vermogen gefi -
nancierd zijn.

De aanvraag voor de COL kan al-
leen digitaal worden ingediend. 
De link naar het digitale formulier 
vindt u op:
www.rom-nederland.nl/corona-
overbruggingslening/

Op deze website vindt u alle in-
formatie omtrent de COL inclusief 
een uitgebreide Q&A en de aanle-
verspecifi caties.

Als u toch nog vragen heeft kunt 
u contact opnemen met het ad-
viesteam van de COL in Noord-
Holland vanaf via:
colnh@pimnh.nl of op tel.nr. 085-
0290721 (bereikbaar op werkda-
gen van 8.00 uur tot en met 21.00 
uur en zaterdag van 10.00 uur tot 
en met 14.00 uur).

Nieuwe video-animatie in begrijpelijke 
taal voor gezinnen met kinderen
Heemstede /regio - Een op de 
negen ouders met schoolgaan-
de kinderen is laaggeletterd. Voor 
hen is alle informatie over de co-
ronamaatregelen voor kinderen 
tot en met 12 jaar veel en inge-
wikkeld.

Daarom biedt Stichting Lezen en 
Schrijven een video-animatie in 
begrijpelijke taal. Het is van le-
vensbelang dat iedereen in Ne-
derland de nieuwe maatregelen 
begrijpt. Zo’n 2,5 miljoen volwas-
senen in Nederland hebben gro-

te moeite met lezen, schrijven en/
of rekenen.

Via alle media komt de berichtge-
ving over het coronavirus voort-
durend op iedereen af. Het is de 
vraag of al die berichtgeving op 
een begrijpelijk niveau is voor 
de 2,5 miljoen laaggeletterden in 
Nederland. Om die reden maakt 
Stichting Lezen en Schrijven sinds 
eind maart video-animaties. De 
video’s ‘Corona, wat nu?’ en ‘Wat 
is 1,5 meter?’ leggen de tips van 
het RIVM in begrijpelijke taal uit. 

Getekende animaties versterken 
de tekst in beeld en geluid. De 
derde video-animatie gaat over 
de maatregelen voor kinderen tot 
en met 12 jaar.

Op de site lezenenschrijven.nl/
corona zijn de drie video-anima-
ties Iedereen mag deze video ge-
bruiken en inzetten.

Op de website bundelt Stichting 
Lezen en Schrijven in begrijpelij-
ke taal informatie over corona en 
over de te nemen maatregelen.

Courgettesoep met Spaanse 
ham en pijnboompitten achter het fornuis 

Smelt de boter in een soeppan. Fruit hierin eerst 
de bosuitjes met de knofl ook. Blus af met de ro-
de port. Voeg daarna de courgette toe, even kort 
bakken.
Schenk 1 liter kokend water in de pan met de 
bouillonblokjes. Even doorroeren. Voeg de 
scheut balsamicoazijn toe. Laat het geheel even 
zachtjes doorkoken, tot courgette bijtgaar is.
Schep met een schuimpaan, de courgette met 
de uien van de pan in een blender. Pureer dit 
mengsel en voeg dit weer toe aan het kook-
vocht in de soeppan.

Laat 15 minuutjes  doorkoken en voeg de room 
toe. Voeg zout en peper naar smaak toe.
Laat circa 10 minuutjes zachjes doorkoken.
Bak in een ander koekenpan de Spaanse ham 
krokant. Rooster ook licht de pijnboompitjes.

Voeg bij het serveren van de soep de Spaanse 
ham en de geroosterde pijnboompitjes toe aan 
de soep. Serveren met olijvenstokbrood.

Eet smakelijk!

Benodigdheden:
•  50 gram roomboter
•  2 groentebouillonblokjes
• Scheutje rode port
•  1 bosje bosuitjes  gesneden
•  3 teentjes fi jngehakte

knofl ook
•  Zeezout
•  Gemalen verse peper

•  2 courgettes in plakjes
gesneden

•  200 ml room
•  Scheutje balsamicoazijn
•  Serrano- of Ibericoham

in reepjes gesneden
•  Handje pijnboompitjes
•  1 olijvenstokbrood

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

 

Waternet: Spoel kranen door 
vanwege legionellabacterie
Heemstede - Als er langer dan 
een week niemand in huis, een 
bedrijf of instelling is geweest is 
het verstandig om de leidingen 
voor gebruik goed door te spoe-
len, door al de kranen minstens 
een minuut te openen. Vergeet 
ook de douche, bad en buiten-
kraan niet. 
 
Veel gebouwen zijn op dit mo-
ment gesloten door de corona-
crisis zoals vakantiehuisjes, scho-
len, kantoren, jachthavens, sport-
scholen, restaurants, sauna’s en 
zwembaden. In veel gebouwen 
staat het drinkwater langere tijd 
stil of er wordt veel minder water 
verbruikt dan normaal. Als water 
lange tijd stilstaat gaat de kwa-
liteit (geur, kleur en smaak) ach-
teruit. De legionellabacterie, die 
de veteranenziekte kan veroor-
zaken, kan zo een probleem wor-
den. Waternet adviseert daarom 
om weinig gebruikte leidingen 

goed door te spoelen. Het ad-
vies is om dat minstens 1 keer per 
week te doen. Meer informatie is 
te vinden op de website van de 
Inspectie Leefomgeving en Trans-
port.
 
Hoe kan dit voorkomen worden:
• Spoel eerst het toilet door;
• Laat alle kranen minstens 1 mi-
nuut, bij voorkeur 10 minuten, 
doorlopen;

• Begin bij de kraan het dichtst bij 
de watermeter;
• Laat het water rustig stromen 
en voorkom dat het water gaat 
spetteren;
• Doe dit met warm en koud wa-
ter. Zet bij een mengkraan de 
kraan in de middelste stand.
 
Kijk voor meer informatie en tips 
op kraandoorspoelen.nu.

Foto aangeleverd door Waternet

Stichting Adriaan Pauw deelt puzzels uit
Heemstede - In het kader van het 
Adriaan Pauwjaar in Heemstede 
ontvangen alle verzorgingstehui-
zen en maatschappelijke organi-
saties in Heemstede en Benne-
broek, 2 speciaal gemaakte Adri-
aan Pauwpuzzels. Tijdens deze 
moeilijke tijd met verdriet en be-
perking waar we allen mee te ma-
ken hebben, hoopt ze tegelijker-
tijd met dit gebaar een beetje af-
leiding en vreugde te brengen.
Op Koningsdag heeft Marian-
ne Wever, namens Stichting Adri-
aan Pauw, bij alle verzorgingste-

huizen in Heemstede en Benne-
broek de puzzels bezorgd.  De 
maatschappelijke organisaties 
zullen de puzzels binnenkort ont-
vangen.

Puzzel van 300 stukjes, met 3 af-
beeldingen:
1.  Het logo
2.  Borstbeeld van Adriaan Pauw 

gemaakt door Hans Peters. Het 
2 meter hoge borstbeeld is nog 
het hele jaar te bezichtigen in 
de hal van het raadhuis van 
Heemstede.

3.  Adriaan Pauw (Fred Rosen-
hart). Het hele jaar door ver-
schijnt hij tijdens allerlei gele-
genheden en activiteiten ten 
tonele.

4.  Puzzel van 500 stukjes, met 
een afbeelding van de Adri-
aan Pauw-wandschildering, ge-
maakt door de Haarlemse illu-
strator Eric Coolen. Deze wand-
schildering is te bewonderen in 
de Pauwehof.

Meer info over Adriaan Pauwjaar:
www.adriaanpauw.info.

Andere invulling Theater Na de Dam
Haarlem - Nu de Toneelschuur 
gesloten is vanwege de corona-
maatregelen, heeft ook de op-
zet van het oorspronkelijk ge-
plande programma Theater Na 
de Dam een andere opzet gekre-
gen. Het jongerenproject GE-WE-
TEN van &DANS in samenwer-
king met de Toneelschuur wordt 
een locatiefi lmproject in plaats 
van een locatietheater voorstel-
ling. Ook de theatrale lezing van 
Toneelschuur Producties in regie 
van Nita Kersten krijgt een nieu-

we opzet in de vorm van een fi lm.
Uitgangspunt van beide pro-
jecten wordt gevormd door ge-
sprekken met Haarlemse oude-
ren die de oorlog nog hebben 
meegemaakt.
Voor deze projecten hebben 

&DANS, De Toneelschuur, Toneel-
schuur Producties en Haerlems 
Bodem de handen ineen gesla-
gen. Beide fi lms zijn op 4 mei  te 
zien op de website www.thea-
ternadedam.nl en www.toneel-
schuur.nl.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com





Gaat Nederland ook fi etssteden maken?
Regio - Er bestaat de drang in ver-
schillende Europese steden om de 
stilte op straat als gevolg van de 
lockdown te benutten om de infra-
structuur rigoureus om te gooien. 
Dit meldt Veilig Verkeer Nederland 
(VVN). Het staat te gebeuren in ste-
den als Milaan waar de autoritei-
ten het plan hebben opgevat om 
van een autoparadijs een fi etsstad 
te maken. Ook in Berlijn gebruiken 
de autoriteiten de coronacrisis om 
nieuwe fi etspaden aan te leggen 
en volgen daarmee het voorbeeld 
van steden als Bogota, Budapest 
en Vancouver. Artsen zijn blij om-
dat de beweging op de fi ets ook 
goed is voor het immuunsysteem. 
Mits voldoende afstand uiteraard. 
Veilig Verkeer Nederland is van 
mening dat het goed is om de tijd 
van de intelligente lockdown te 
benutten om infrastructurele aan-
passingen nu voor te bereiden om 
later versneld te kunnen realiseren.
 
Autoruimte opofferen ten gunste van fi etsers en voetgangers
Nederland is van oudsher een fi etsland. Minister-president 
Mark Rutte geeft daarin consequent het voorbeeld. Voor Ne-
derlandse steden is de crisis een moment om de plannen voor 
fi etssteden voor te bereiden en waar mogelijk een start te ma-
ken om zowel fi etsen als lopen extra te stimuleren. Uiteraard 
in combinatie met de RIVM-maatregel van 1,5 meter afstand. 
Een nieuwe gedragsregel die we met z’n allen ook in het ver-
keer moeten toepassen. In veel binnensteden is autoverkeer 
niet altijd goed mogelijk. We spelen verkeersveiligheid in de 
kaart wanneer we de ruimte voor de auto opofferen ten gun-
ste van de fi ets en mogelijk voor andere nieuwe vormen van 
schoon verkeer en uitdrukkelijk ruimte maken voor de rol van 
de voetganger. Bij de ontwikkeling van de nieuwe aanpak 
moet de verkeersveiligheid uiteraard gewaarborgd zijn.
 
Toename drukte op fi etspaden
In 2019 viel er in Oslo door een beleid dat ruimte schept voor 
voetgangers en fi etsers, voor de eerste keer ooit geen enke-
le verkeersdode onder deze weggebruikers. Parijs maakt mo-
menteel ruimte voor fi etsers op de rijbaan met in acht na-
me van social distance. In de volksmond wordt dit al aange-
duid als ‘coronapistes’. Veilig Verkeer Nederland werkt er aan 
om samen met andere partijen de 30km-gebieden in de ste-

den uit te breiden. Wanneer we de fi etsers op de rijbaan la-
ten, is het in de meeste gevallen, uit het oogpunt van ver-
keersveiligheid wenselijk dat we de snelheid van het autover-
keer moeten verlagen. Brussel heeft in dit kader de snelheid 
van het autoverkeer in de binnenstad omlaag gebracht naar 
20km per uur. Er zijn geluiden dat mensen vanwege het co-
ronavirus minder gebruik willen maken van het openbaar ver-
voer en dan voor de kortere stukken als alternatief de fi ets 
pakken. Zo zou de drukte op de fi etspaden nog wel eens toe 
kunnen nemen.
 
Infrastructurele aanpassingen nu voorbereiden om later 
versneld te realiseren
De straten zijn nú leeg en de overlast voor het wijzigen van 
de infrastructuur is door de crisis veel minder. Zo zien we bij-
voorbeeld dat het onderhoud van de Schipholtunnel eerder 
wordt aangepakt en ook sneller dan normaal kan worden af-
gerond. Dat is mogelijk doordat er vanwege het coronavirus 
veel minder treinen rijden en dat er 85% minder reizigers zijn 
waardoor sommige stukken spoor buiten gebruik blijven. Dat 
is bijvoorbeeld het geval bij de oudste van de twee buizen in 
de Schipholtunnel. Niet alles kan direct in uitvoering maar een 
goede voorbereiding nu kan zorgen voor een versnelde rea-
lisatie later.

Waarom kunnen 4 en 5 mei niet doorgaan zoals de be-
doeling was?
‘Het kabinet heeft besloten dat er tot 1 september geen eve-
nementen mogen plaatsvinden. Hierdoor kunnen helaas de 
meeste geplande herdenkingen en vrijheidsvieringen niet 
doorgaan. In elk geval niet in de oorspronkelijke vorm en 
met veel mensen bij elkaar.’

En dat terwijl we dit jaar 75 jaar vrijheid vieren.
‘Ja, dat maakt het extra zuur. Voor alle Nederlanders is dit 
een grote teleurstelling, in het bijzonder voor de overleven-
den van de oorlog en de nabestaanden van de slachtoffers. 
En ook voor de mensen die keihard hebben gewerkt aan al 
die prachtige herdenkingen en vieringen. Iedereen wilde 75 
jaar vrijheid on-Nederlands groots aanpakken en alles stond 
al in de startblokken. Het is wel bizar dat we 75 jaar vrij-
heid nu in beperkte vrijheid gaan vieren. Maar ik ben ervan 
overtuigd dat het desondanks een indrukwekkende viering 
wordt.’

Hoe kunnen we dit jaar dan toch invulling geven aan 
4 en 5 mei?
‘Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is daarmee bezig en heeft 

suggesties op haar website staan. Veel regionale comités be-
denken zelf ook alternatieven. Het is echt geweldig om te 
zien hoe creatief mensen zijn. Zo heeft iemand bedacht dat 
alle trompettisten op 4 mei om 19.58 uur voor hun deur het 
signaal Taptoe Infanterie speelt. Ik vind dat een fantastisch 
idee. Ik weet zeker dat we 4 en 5 mei van dit jaar door de 
omstandigheden en de mooie initiatieven de rest van ons le-
ven blijven herinneren.’

Waarom is 75 jaar vrijheid zo bijzonder?
‘Omdat het zeldzaam is dat we al zolang kunnen leven zon-
der oorlogen en confl icten. Zo’n lange periode van vrede 
komt in onze geschiedenis nauwelijks voor. De meeste Ne-
derlanders weten niet anders dan dat we in vrede en vrijheid 
leven. Daarom hakken de maatregelen om de coronacrisis te 
bestrijden er ook zo in. We zijn gewend te kunnen gaan en 
staan waar we willen. Dat kan nu niet. Onze bewegingsvrij-
heid is fl ink beknot. Daarom wordt ook vaak de vergelijking 
getrokken met de oorlog. Maar de aanpak van corona is wel 
democratisch tot stand gekomen en andere belangrijke vrij-
heden zijn onaangetast. We hebben de vrijheid om te zeg-
gen wat we willen, we kunnen liefhebben wie we willen en 
mogen geloven waarin we willen. We kunnen, kortweg, zijn 

wie we willen. Zoals we dat al 75 jaar gewend zijn. Dat was 
in de oorlog wel anders.’

Wat gaat u deze dagen doen?
‘Ik vind het belangrijk dat we écht stilstaan bij de verschrik-
kingen van een oorlog. En dat we beseffen dat vrijheid en 
onze democratische rechtsstaat heel bijzonder zijn en niet 
vanzelfsprekend. Dat vergeten we nogal eens. We vinden 
vrijheid zo normaal, dat we ons niet kunnen voorstellen wat 
het is om niet in vrijheid te leven. Nu, door de coronacrisis 
lukt dat waarschijnlijk wel wat beter. Dat maakt deze 75-ja-
rige vrijheidsherdenking speciaal. Ook al leven we in een an-
derhalvemetersamenleving, ik denk dat we ons dit jaar meer 
met elkaar verbonden voelen dan voorheen.’
‘Net als de meeste mensen zal ik daarom vooral thuis met 
mijn vrouw en kinderen stilstaan bij alle slachtoffers en oor-
logsgetroffenen. En ook bij de mensen die het lef hebben om 
- op welke wijze ook - in verzet te gaan en hun leven wagen 
voor vrijheid. In de nacht van 4 op 5 mei mag ik namens het 
Kabinet het bevrijdingsvuur ontsteken in Wageningen. Zon-
der corona had ik met premier Rutte de krans gelegd op de 
dam, waar dan ongetwijfeld duizenden mensen bij aanwe-
zig zouden zijn.’

Dit jaar kunnen de dodenherdenkingen op 4 mei en de vrijheidsvieringen op 5 mei 
door de coronacrisis niet plaatsvinden zoals we gewend zijn. Een interview hier-
over met Paul Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 
namens het kabinet betrokken bij het herinneren en herdenken van de Tweede We-
reldoorlog. ‘Deze dagen onthouden we ons hele leven’.

Interview met staatssecretaris Paul Blokhuis

Hoe vieren we 4 en 5 mei 
tijdens coronacrisis?
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Run for KiKa @ Home
Regio - Hardlopen voor KiKa kan altijd en overal. Omdat sport-
evenementen nu niet doorgaan is er op 3 mei een speciale editie 
van Run for KiKa: Run for KiKa @ Home.  Al meer dan 1000 hard-
lopers rennen vanuit huis voor KiKa, in KiKa-oranje.  
 
Run for KiKa @ Home start zondag 3 mei om 10.30 met een 
livestream op Youtube. Na een een welkomstwoord van Frits 
Hirschstein, oprichter van Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) en 
een warming up, kunnen deelnemers vanuit huis van start. 
 
Samen voor een record aantal KiKa-kilometers
Alleen of met het gezin, 1 of 10 kilometer. Iedereen draagt bij 
aan de KiKa-kilometerteller. Deelnemers bepalen zelf hun par-
cours en afstand. Na de live-cooling down op YouTube voeren 
deelnemers hun kilometers in. 
 
Deelnemers Wendy en Miranda pakken het groots aan
KiKa-duo en vriendinnen Wendy en Miranda hebben samen al 
fl ink wat runs voor KiKa gelopen. Als extra uitdaging lopen zijn 
van Almelo naar Deventer. In totaal exact de afstand van een hele 
marathon. “”Zonder publiek of aanmoedigingen wordt dit extra 
zwaar, maar we doen dit voor KiKa en om fi t te blijven voor Ki-
Ka running events die er nog aan komen!”, zegt Miranda Rosaro. 

Respecteer de regels en houd afstand
De organisatie benadrukt dat deelnemers zich aan de geldende 
coronamaatregelen moeten houden. Organisator Nikki Wester: 
“Nederland is massaal aan het hardlopen geslagen tijdens de co-
ronacrisis. Met deze run bieden wij een uitdaging die past binnen 
de richtlijnen van het RIVM. Doe het veilig, houd je aan de regels, 
dan rennen we samen zoveel mogelijk KiKa-kilometers.”
 
Deelname is gratis!
Meer informatie en aanmelden kan via:
www.runforkika.nl/at-home. 

Foto: Bart Jonker





Menig Nederlander zal de schouders ophalen 
bij het horen van de plaatsnaam Fiemel en 
heeft geen idee waar zich dit gehucht precies 
bevindt. Maar hoe klein ook, Fiemel was van 
grote betekenis in de laatste dagen van de 
Tweede Wereldoorlog, al was het maar om-
dat zich hier het grootste luchtafweergeschut 
in ons land bevond. Een imposante replica op 
het dak van een bunker toont sinds 2019 hoe 
dat eruit heeft gezien. Een installatie van on-
geveer twaalf meter hoog, waarmee destijds 
menig granaat op de geallieerde luchtvloot 
werd afgevuurd. De Duitse havenstad Emden 
ligt op zeer geringe afstand van Fiemel en 
was voor de Britten een geliefd doelwit om 
te bombarderen. De bouw van het bunker-
complex bij Fiemel was voor de Duitsers dan 
ook een zeer strategische keuze, bedoeld om 
Emden te kunnen beschermen.

De bunker, waarop het luchtafweergeschut 
werd geplaatst, staat direct achter de dijk die 
het Groningse vasteland scheidt van de Wad-
denzee. Het bouwwerk, voorzien van me-
tersdikke wanden, kende destijds een be-
manning van honderd soldaten. Duitsers, 
maar ook Russen, die zich als vrijwilliger bij 
de Duitsers hadden gemeld. Na de oorlog is 
deze geschutsbunker overigens dichtgemet-
seld. Jarenlang werd er niet naar omgekeken, 
maar uiteindelijk is dat metselwerk weer ver-
wijderd en werd het bouwwerk opengesteld 
voor publiek. Direct achter de bunker staat 
een tweede bunker, die als munitiedepot 
werd gebruikt. Hier konden 3100 granaten 
worden bewaard. Oorspronkelijk telde het 
bunkercomplex bij Fiemel nog meer bouw-
werken, maar die werden weer afgebroken. 
De munitiebunker is niet toegankelijk voor 
het publiek, omdat deze bunker wordt in-
gericht als verblijfsruimte voor vleermuizen. 
Maar de geschutsbunker kan worden bezich-
tigd, om een indruk te krijgen van de om-
standigheden waaronder de Duitse soldaten 
destijds moesten leven en werken.

Ten westen van Fiemel ligt de dorpskern Ter-
munterzijl, onderdeel van de gemeente Delf-
zijl. Op zondag 29 april 1945 bereikten de 
Canadezen dit Groningse dorp. Er werd een 
verkenning uitgevoerd en als snel werd dui-
delijk dat het een lastige klus zou worden om 
dit deel van het land te bevrijden, gezien het 
feit dat er in het weidse boerenland bijna ner-
gens objecten waren om dekking achter te 
kunnen zoeken. Ongeveer zeshonderd gra-
naten zijn er een dag later afgevuurd. Boe-
ren uit deze streek hebben later verklaard dat 
het leek of alles er in de fi k stond. Pas vrij re-
cent is nieuwe informatie boven water geko-
men waaruit blijkt dat niet alleen de Canade-
zen, maar ook de Britten op deze locatie heb-
ben gevochten voor onze vrijheid. 

Het bezichtigen van de nog resterende bun-
kers bij Fiemel kan overigens uitstekend wor-
den gecombineerd met een bezoek aan het 
bezoekerscentrum Dollard, waar een mooie 
expositie is ingericht over de historie van dit 
unieke natuurgebied. De Dollard is de zee-

arm op het grensgebied van Nederland en 
Duitsland, een oase van rust waar natuurlief-
hebbers hun ogen goed te kost kunnen ge-
ven. Er is een speciale muur met kijkgaten om 
(van mei tot september) zeehonden te kun-
nen spotten en op de bovenste verdieping 
van het bezoekerscentrum is een uitkijkpost 
met telescoop om de aanwezige water- en 
weidevogels mee te kunnen observeren. Te-
genwoordig is de Dollard ongeveer honderd 
vierkante kilometer groot, maar in de middel-
eeuwen was de omvang minstens drie keer 
groter. Dijkdoorbraken hebben ervoor ge-
zorgd dat ongeveer vijfendertig dorpen uit-
eindelijk in zee verdwenen. Duizenden men-
sen kwamen tijdens dergelijke overstromin-
gen om het leven. Ook over deze strijd tegen 
het water is in het bezoekerscentrum veel in-
formatie te vinden.

Reizen we verder naar het westen, dan berei-
ken we de stad Delfzijl. Ook hier is nog één 
bunker te vinden van de velen bunkers die 
er destijds stonden. Over deze bunker heen 
werd een museum gebouwd, maar een ver-
breding en verzwaring van de ernaast gele-
gen dijk maakte verplaatsing van het muse-
um noodzakelijk. Nu staat het op enkele me-
ters afstand van de bunker zelf. In het muse-
um wordt het verhaal van de slag om Delf-
zijl verteld, waarbij door de Duitse soldaten 
met een fosforkanon op de Canadese mili-
tairen werd geschoten. Desondanks slaagden 
de Canadezen erin om de ongeveer honderd 
Duitse soldaten krijgsgevangen te maken. In 
hun barakken werden machinegeweren aan-
getroffen, die goed van pas kwamen om de 
Duitse troepen aan te vallen die vanuit het 
centrum van Delfzijl de tegenaanval wilden 
inzetten. Uiteindelijk gaven 1300 Duitse sol-
daten zich hier over. Een Canadese veteraan 
heeft jaren later verklaard dat de gevechten 
bij Delfzijl de zwaarste waren geweest waar-
in ze ooit terecht waren gekomen.
De bunker bij Delfzijl wordt tegenwoordig 
overigens gebruikt om een aantal aquaria te 
huisvesten. In dit ‘Muzee Aquarium’ staan di-
verse bakken waarin vissen te zien zijn die in 
de Waddenzee voorkomen. Het museum zelf 
heeft overigens nog veel meer te bieden, van 
geologie en archeologie tot historie van de 
scheepvaart, inclusief een aantal schaalmo-
dellen van schepen met de bijbehorende in-
formatie. Zelfs een compleet hunebed, het 
meest noordelijke ooit in ons land gevonden, 
is in dit unieke museum te bewonderen. En 
wat te denken van een unieke collectie schel-
pen vanuit de hele wereld? Zelfs een doop-
vontschelp met een gewicht van maar liefst 
tweehonderd kilogram wordt er geëxpo-
seerd. Gezien de relatief kleine afstand tus-
sen de genoemde locaties is een bezoek aan 
de bunkers bij Fiemel en Delfzijl goed met el-
kaar te combineren.

In het kader van 75 jaar bevrijding wordt in heel Nederland dit jaar extra aan-
dacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. Het aantal mensen dat de oorlog 
bewust heeft meegemaakt, neemt in rap tempo af. Juist daarom is het belang-
rijk om juist nu hun verhalen op te tekenen en de tastbare herinneringen aan de 
oorlogsperiode veilig te stellen voor de toekomst. Van de verschrikkingen die 
zich destijds in ons land hebben afgespeeld, hebben velen nauwelijks enig besef. 
Dat het een zware en angstige tijd moet zijn geweest, is bij velen wel bekend, 
maar wat gebeurde er nu precies in de periode 1940-1945 en hoe hebben onze 
voorouders dat ervaren? Verslaggever Raimond Bos reisde af naar het Wadden-
gebied om daar de overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog te aanschouwen 
en zich een beeld te vormen van de gruwelijke taferelen die zich daar hebben af-
gespeeld. Want terwijl vrijwel heel Nederland al was bevrijd, waren de Wadden-
eilanden pas ver na 5 mei aan de beurt. Al die tijd hielden Duitse soldaten het 
gebied nog bezet. In een serie van drie verhalen wordt de strijd om de Wadden 
(#strijdomdewadden) belicht.

Rechts de bunker met het luchtafweergeschut en links de munitiebunker bij het Groningse
Fiemel.

Het Muzeeaquarium: de bunker aan de dijk in Delfzijl, met daarachter het museum. 

In de bunker zijn diverse aquaria te zien met daarin vissen die voorkomen in het Waddengebied.

Zo zaten de soldaten er destijds bij tijdens 
hun verblijf in de bunker. 

Het meest noordelijke hunebed dat ooit in
Nederland werd gevonden, is te bewonderen 
in het Muzeeaquarium te Delfzijl.

Foto’s: Bos Media Services

75 jaar bevrijding: de Strijd om de Wadden

De slag om Delfzijl

In de bunker zijn diverse aquaria te zien met daarin vissen die voorkomen in het Waddengebied.In de bunker zijn diverse aquaria te zien met daarin vissen die voorkomen in het Waddengebied.

Pluswijzer
Wilt u meer weten over de mogelijkheden

van de Pluswijzer en hierin adverteren?
Neem dan gerust contact op via:

verkoop@heemsteder.nl.
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De bedoeling van het spel is om als eerste op  hokje 
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 verplaatsen als er ogen gegooid worden. Wie te veel 
ogen gooit en daardoor voorbij 63 zou komen, moet 
vanaf 63 weer teruglopen, dan telt de speler het 
 gegooide aantal ogen terug.  Veel speelplezier!GANZENBORD 
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Oproepje
Heeft u misschien nog Grootletterboeken?
Deze zijn voor slechtziende inwoners van 

Heemstede, die nu niet naar de 
bibliotheek kunnen. 

De VoorleesExpress kan nu niet thuis komen.
Hebt u nog mooie boeken of complete 

spellen over in de leeftijd van 3 tot 8 jaar? 
We zijn blij met zoekboeken, prenten-

boeken, Avi leesboekjes, Bobo’s, educatieve 
doe-boekjes óf spelletjes zoals kwartet, 

memorie, Pim Pam pet...
Wij ontvangen ze graag!

Lever je boeken en spelletjes in bij 
WIJ Heemstede de Luifel , Herenweg 96, 

Heemstede op ma t/m vrij. Er staat een doos 
hiervoor bij de ingang. Alvast bedankt!

Weer buitensport voor jeugd! 
Eindelijk mag er door de jeugd (t/m 18 jaar) 

weer lekker buiten gesport worden! 
Ben je lid van een vereniging, dan kun je 

het beste contact opnemen met je vereniging. 
Zij kunnen je precies vertellen wat voor leuke 
(aangepaste) activiteiten zij bedacht hebben.

Ben je nog geen lid en wil jij ook graag 
sporten? Dat kan! 

Neem contact op met buurtsportcoach 
Rianne: rkoldenhof@sportsupport.nl of 
06-36589591 (ook voor overige vragen).

WIJ Heemstede, jullie Heemstede, 
ons Heemstede!

Het is een vreemde tijd, de wereld staat op haar kop. 
Wij hebben daarom voor jongens en meiden in en 

rond  Heemstede een korte enquête gemaakt 
om inzicht te krijgen in waar jullie je nu mee bezig 

houden, waar je tegen aanloopt en vooral 
waar jullie naar verlangen. 

Super als je de vragen wilt beantwoorden 
en de enquete ook deelt met je vrienden. 

              Bedankt en STAY SAFE.

                  Mike en Lies 
              PLEXAT WIJ Heemstede

          https://www.survio.com/survey
          /d/X6S9U3O9S9J2D2J9Q

WIJ Heemstede

 

Veel mantelzorgers en verzorgden hebben het nu zwaarder. 
Corona-maatregelen maken zorgen voor elkaar moeilijker; 

contact, begeleiding en helpen is ingewikkelder.  
Mantelzorgers hebben daarom nu extra steun en hulp  

nodig, van praktische tips  tot een luisterend oor. 

In Zuid-Kennemerland kan iedereen rekenen op Tandem  
Centrum voor Mantelzorgondersteuning. Afspraken thuis  

of bij Tandem en bijeenkomsten kunnen - tot nader bericht - 
niet doorgaan. Maar telefonisch en per mail kunnen  

we u ondersteunen. 

Dus bent u mantelzorger? Of kent u een mantelzorger die  
juist nu iets extra’s nodig heeft? Laat het weten aan Tandem 

Centrum voor Mantelzorgondersteuning. Ondersteuning  
vanuit Tandem is kosteloos voor mantelzorgers binnen  

de regio Zuid-Kennemerland.

Nu de  mantelzorg extra zwaar is
denkt Tandem extra met u mee

Bel 023-8910610 of mail info@tandemmantelzorg.nl

Kijk op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl
voor de leukste e-books en luisterboeken! 

lekker
lezen

Nú
!
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Altijd Dichtbij
Ook in deze moeilijke tijd.

We bieden nu noodopvang, en zijn blij er op 
11 mei weer voor alle kinderen te kunnen zijn.

Gelukkig kun je thuis ook veel beleven!
#ikleesthuis

Wij bezorgen dagelijks aan huis.

Binnenweg 138, 2101 JP  HEEMSTEDE, 023 - 5282472
App je bestelling naar 06 - 18 33 63 20

www.boekhandelblokker.nl

Loket Heemstede van de gemeente informeert 
en adviseert inwoners van Heemstede én hun 

mantelzorgers over wonen, zorg, ondersteuning 
en welzijn. 

Ook in huidige tijd zijn de medewerkers 
beschikbaar voor uw vragen via telefoonnummer 

023 - 548 30 40.

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag – donderdag: 8.30 tot 17.00 uur

Vrijdag: 8.30 uur tot 12.00 uur. 

www.heemstede.nl/
hulp-zorg-en-inkomen/

loket-heemstede

staat ook nu voor u klaar
In deze uitzonderlijke tijd helpen we u graag. 

Met een gesprekje waarin u uw zorgen kunt bespreken 
of gewoon even contact en een luisterend oor. Maar 

ook voor praktische hulp belt u 023 - 548 38 24 
(ma - do 10 - 12.00 u / 13 - 15 u / vr 10 - 12 u)  

Voor een telefonisch consult Maatschappelijk werk
belt u 023 - 205 08 89 ma - do van 9 - 12 u of 

mailt u naar maatschappelijkwerk@wijheemstede.nl.

Heeft u behoefte aan een warme maaltijd? Belt u 
dan met kok Ricardo van Eethuis de Luifel

uiterlijk op de dag zelf vóór 13 u met 06-22 45 93 50. 
(€ 11,50 / géén bezorgkosten / contactloos betalen 

ophalen van 17 - 17.30 u of thuis bezorgd in Heemstede) 
Pas goed op uzelf!

www.wijheemstede.nl

WIJ  Heemstede

Hulp nodig? Of wil je helpen?

Doe mee en meld je aan op heemstede.wehelpen.nl
het online platform voor o.a. burenhulp in Heemstede.

 
Meer weten? Of heb je geen computer?

Je kunt ons bellen: 023 - 548 38 24
(ma t/m do, 10.00 - 13.00 uur)

Mailen kan ook: heemstede@wehelpen.nl
We helpen je graag verder!

Monica en José
Team WeHelpen Heemstede/Vrijwilligerspunt

heemstede.wehelpen.nl

Even je verhaal kwijt of  heb je een vraag 
bel het CJG Heemstede!

Door het coronavirus ziet het leven er nu anders 
uit dan normaal. Dit vraagt veel van ons en kan 

ook stress geven. 

Wil je je verhaal kwijt of  heb je vragen? 
Bijvoorbeeld: Mijn zoon zit uren achter elkaar te 

gamen, is dat erg of  kan ik het laten gaan? Ik ver-
veel me, voel me alleen, wat kan ik nog wel doen? 

Bel dan het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
in Heemstede op telefoonnummer 023-5291914. 
Het CJG is telefonisch bereikbaar van maandag 
tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur 

en vrijdag tussen 8.30 en 13.00 uur. 

www.cjgheemstede.nl

Blij
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Ook lockdown voor fairtradeproducenten 
in Afrika, Azië en Zuid-Amerika
Heesmtede - Vrijwel alle fairtrade 
artikelen die verkocht worden 
in de Wereldwinkel worden ge-
produceerd in ontwikkelingslan-
den. Ook deze landen gaan ge-
bukt onder een vorm van lock-
down veroorzaakt door het co-
ronavirus, zoals te lezen valt o.a. 
in de Nieuwsbrief Wereldwinkels 
Nederland. 

Gone Arty uit Zimbabwe meldt: 
“Ook dit land is in lockdown ge-
gaan. In de townships is alleen de 
‘OK bazars’ supermarkt open van 
10 uur tot 14 uur. Dat veroorzaakt 
lange rijen op straat. In een land 
dat vrijwel geheel drijft op de in-
formele economie betekent een 
lockdown geen inkomen en dus 
geen geld om eten te kopen. Men 
vreest schaarste aan voedsel nog 
meer dan het coronavirus zelf. 
Voor onze producenten betekent 
het concreet dat het laden van de 
container wordt uitgesteld. Or-
ders zullen langer moeten wach-
ten, inclusief de betalingen.”
 
Barbosa Fair Trade (Brazilië) laat 

weten: “Naast de problemen is 
er ook goed nieuws, onze pro-
ducenten in de Filippijnen ma-
ken, met behulp van een dona-
tie, nu mondkapjes voor de loka-
le markt. Sommige medewerkers 
kunnen thuis doorwerken zoals 
de makers van onze Braziliaanse 
gelukspoppetjes.” De medewer-
kers in Peru hebben een donatie 
gehad voor levensmiddelen om 
de eerste dagen van de lockdown 
door te komen.
 
In Tunesië, Nepal en Thailand zijn 
de werkplaatsen gesloten vanwe-
ge de lockdown. In Tunesië pro-
beren de producenten daar waar 
mogelijk hun medewerkers te 
steunen, financiëel en praktisch. 
In Nepal en Thailand gaat ieder-
een terug naar zijn geboorte-
dorp in de bergen omdat ze zich 
bij hun familie het veiligst voelen. 
De situatie wordt steeds schrij-
nender, daar waar mogelijk wor-
den de medewerkers nog twee 
weken doorbetaald. 
“In Nepal dreigt (na de aardbevin-
gen in 2015 en brandstofcrisis in 

2017) een derde economische en 
humanitaire crisis in 5 jaar tijd”, al-
dus Sjaal met Verhaal.

Wereldwinkel Heemstede, Raad-
huisstraat 29, tijdelijk open don-
derdag t/m zaterdag 12.00-16.00 
uur. Zie ook: 
www.wereldwinkelheemstede.nl.
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WIJ ontvangt graag  
boeken en spelletjes

Heemstede - De VoorleesEx-
press kan nu niet thuis komen, 
maar verrijkt ook in deze perio-
de graag de taalomgeving van 
gezinnen.
Dus heb je nog mooie boeken 
of complete spellen over in de 
leeftijd van 3 tot 8 jaar, omdat 
je ze niet kwijt kon op de vrij-
markt?

WIJ is blij met zoekboeken, 
prentenboeken, Avi leesboek-
jes, Bobo’s, educatieve doe-
boekjes óf spelletjes zoals 
kwartet, memorie, Pim Pam 
Pet, etc.

WIJ Heemstede ontvangt ze 
graag en zorgt voor de ver-
spreiding bij de gezinnen. 
Hiermee wordt op die manier 
toch de taalstimulering gesti-
muleerd.

Voor ouderen in Heemstede 
ontvangt WIJ graag groot let-
terboeken.

Lever je boeken en spelletjes 
in bij WIJ Heemstede de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede op 
maandag t/m vrijdag.
Er staat een doos hiervoor bij 
de ingang. Alvast bedankt.

“Tegel eruit en daarna tomaatje erin”

Nijssen Tuincentrum: 
voor dat aparte plantje
Heemstede - Als het maar leeft 
en liefst groen is. Dat biedt Nijs-
sen Tuincentrum graag aan.  Zoek 
er geen barbecues, maar vindt 
er wel een exclusief plantje waar 
je lang plezier aan kunt beleven. 
Peter C. Nijssen aan de Sport-
parklaan 25A heeft aparte plan-
ten en bijzondere bol-en knolge-
wassen.

De huidige eigenaar Gert Pie-
ter Nijssen hielp als jochie in 
hun kwekerij in Heemstede en 
kreeg spelenderwijs groene vin-
gers. Wat hij vooral leerde was 
om waardering te krijgen voor al 
die groene juwelen die zijn vader 
kweekte. Wat een schoonheid en 
kleur je uit een zaadje, bolletje of 
knolletje kon zien groeien. Daar 
kan geen kunstacademie tegen-

op. Hij had iedere dag van het jaar 
een expositie van groene kunst 
met als lijst de vruchtbare zwarte 
grond. Hij leerde dat er ieder jaar 
nieuwe bolgewassen het licht 
zien, hij kreeg ook mee de waar-
dering voor oude tulpen, hyacin-
ten en krokussen die hij nu ver-
koopt via zijn website waarin hij 
750 zeldzame en bijzondere va-
riëteiten aanbiedt. Zelfs soorten 
die afkomstig zijn uit de Gouden 
Eeuw. Tijdens de tulpenhausse 
werd er in die tijd voor een Adri-
aan Pauw-tulp wel 10.000 gulden 
geboden en betaald. 

Vanuit Hillegom verstuurt Gert 
Pieter zijn exclusieve bollen naar 
klanten over de hele wereld. In 
Heemstede vertelt Ineke Nijssen 
hoe, mede door de coronavirus, 

vooral kinderen de tuin ontdekt 
hebben en er moestuinen aan-
leggen. Tegels eruit en tomaten 
erin. Slaplantjes, kruiden, dracht-
planten, goed voor insecten en 
de bijen. Bieslook en andere bol-
len en knollen, je ziet ze bij Nijs-
sen op een aparte tafel. Daar vind 
je ook de korenbloem, leuk op 
het land, nu in je eigen tuintje.

Nijssen heeft het, net als al die 
andere bijzondere plantjes die je 
misschien wel eens ergens ge-
zien hebt, maar waar je nooit wat 
mee gedaan hebt. Dat is juist zo 
leuk om die onbekende plan-
ten bij Nijssen te ontdekken en 
in je eigen tuin te zetten. Ont-
dek hoe mooi het is om te zien 
hoe die plantjes groeien, bloeien 
en straks misschien ook smaken. 
Zomaar die frisse bloemen of een 
kruidentuintje waar vorige week 
nog die kale tegels lagen.

Aan de Sportparklaan 25A bij 
Nijssen Tuin en Bulbs helpen ze 
u graag op weg of kijk vast op 
www.nijssentuin.nl. Veel succes.

Ton van den Brink

Gratis inloop voor niet-jeugdleden 
bij Tennisvereniging Merlenhove
Heemstede - Woensdag 29 april, 
in de meivakantie, is Tennisver-
eniging Merlenhove, gelegen 
in het Groenendaalse Bos weer 
open. Om de jeugd kennis te la-
ten maken met de tennissport, 
houdt TV Merlenhove iedere 
woensdagmiddag (van 29 april 
t/m 27 mei)  een gratis inloop 
voor niet jeugd-leden.
Van 13.00 tot 14.00 uur jeugd 6 
t/m 12 jaar.
Van 14.15 tot 15.15 uur jeugd 13 
t/m 18 jaar.
Ook iedere zaterdagochtend (van 
2 mei t/m 23 mei) kunnen niet-
jeugdleden inlopen.
Van 10.00 tot 11.00 uur jeugd 6 
t/m 12 jaar.
Van 11.15 tot 12.15 uur jeugd 13 
t/m 18 jaar.

De jeugdcommissie van TV Mer-
lenhove staat klaar om samen 

met deze jeugd te trainen, be-
hendigheidsoefeningen te doen 
én wedstrijdjes te spelen.
Natuurlijk worden de richtlijnen 
rondom het coronavirus daar-
bij in acht genomen: belangrijke 
spelregels die voor ieders veilig-
heid voorop staan.

De richtlijnen via de KNLTB staan 
bij aankomst op het tennispark 
duidelijk aangegeven.
Heb je zin om hieraan mee te 
doen? Geef je dan snel op via 
Jeugdcommissie@merlenhove.nl.
Ook voor vragen kun je hier naar 
toe mailen.

Foto aangeleverd door TV Merlenhove

Winaar 
woordzoeker 
bekend!
Heemstede - In de Heemste-
der van vorige week stond 
een woordzoeker ‘Volop len-
te’ waarbij lezers de oplos-
sing naar de redactie kon-
den sturen en mee konden 
dingen naar een waardebon 
van 25 euro voor de tuin, be-
schikbaar gesteld door Nijs-
sen Tuin Heemstede. De op-
lossing van de woordzoeker 
is: ‘Hou van de lente, de len-
te houdt van jou’.  De redac-
tie werd overstelpt met op-
lossingen. Afgelopen dins-
dag 28 april werd op het mo-
ment van de deadline (12 
uur) door Ineke Nijssen de 
winnaar getrokken. De trek-
king is te zien in een filmpje 
op de Facebookpagina van 
de Heemsteder. De winnaar 
is Caroline Mathot uit Heem-
stede geworden. Zij is inmid-
dels op de hoogte gesteld 
en kan haar prijs ophalen bij 
Nijssen Tuin aan de Sport-
parklaan 25A in Heemstede. 
Namens Nijssen Tuin en de 
redactie: van harte gefelici-
teerd!

Thuissporten en afvallen via videobellen

De fitte sisters bij LaRiva
Heemstede - De coronacrisis 
heeft een grote impact Ingrid uit 
Bennebroek die normaal gespro-
ken bij sport bij LaRiva,  het insti-
tuut voor natuurlijke figuurcor-
rectie, doet dit nu middels video-
bellen. Dat gaat hartstikke goed. 
LaRiva maakt een afspraak. Zo 
worden de mensen thuis met be-
wegen/sporten begeleid.

Ook helpt LaRiva gewoon door 
met het afvallen, voeding en ge-
zond blijven. Juist nu er bekend 
is geworden dat maar liefst 80% 
van de mensen op de IC met co-
rona overgewicht hebben. Het is 
dus juist nu extra belangrijk om 
fit en slank te blijven en een he-
le goede motivatie om dan nu af 
te vallen.
 
Ingrid heeft een ook zus wonen in 
het zwaar getroffen Italië, Wilma. 
Wilma woont in Assisi in Umbrië, 
bekend van San Franciscus. Ze zit 
al ruim 60 dagen in een lockdown 
waar een frisse neus halen al niet 
eens meer mag.

Nu kwamen ze op het idee om sa-
men te gaan sporten onder lei-
ding van Renate Feenstra van La-
Riva. Dus via Heemstede, Benne-
broek en Italië. Renate Feenstra: 
“Dit om fit en gezond te blijven 
maar ook samen iets te doen, iets 
positiefs.

Ze noemen zich nu de fitte sis-
ters’.”

De �tte sisters.

Foto’s aangeleverd door LaRiva

Ineke Nijssen.
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Prachtig themanummer 
HeerlijkHeden 184
Heemstede - Afgelopen week-
end kwam de Historische Ver-
eniging Heemstede Bennebroek 
met een speciale uitgave van 
HeerlijkHeden: ‘Tweede Wereld-
oorlog en Bevrijding’.
Vorig jaar op 6 juni kon er nog 
uitgebreid ’75 jaar D-Day’ wor-
den herdacht. Dit jaar zou mas-
saal ’75 jaar Bevrijding’ worden 
gevierd en ook de HVHB zou op 
25 april jl. een tentoonstelling in 
het Pomphuis openen met als 
thema: ‘Heemstede en Benne-
broek tijdens WO II en de Bevrij-
ding’. Helaas zit de uitgebreide 
viering van ’75 jaar Vrijheid’ er dit 
jaar niet in vanwege het gevecht 
tegen het coronavirus. De HVHB 
hoopt u op een nader te bepalen 
datum alsnog welkom te heten.
   
Gelukkig kunnen we door mid-
del van vele media toch aan-
dacht geven aan 4 en 5 mei en 
de HVHB doet dat met de speci-
ale uitgave van HeerlijkHeden. 
Het is een extra dik nummer ge-
worden (90 pagina’s) en de op-
lage is zelfs (eenmalig) met 300 
exemplaren verhoogd voor wie 
wil genieten van uniek beeld-
materiaal en verhalen over het 
Heemstede in en na de oorlog. 
Marloes van Buuren toont u in 
het tijdschrift ‘De Tweede We-
reldoorlog in Heemstede en 
Bennebroek in vogelvlucht’. Er 
komen ook getuigen aan het 
woord.
Ellen Kerkvliet heeft met een 
aantal oorlogsgetuigen gespro-
ken met ieder zijn/haar eigen 
verhaal.
“Mijn moeder was een stille 
vrouw geworden”, vertelt Ab Bas 
(1931, uit Hardenberg). Ab heeft 
samen met zijn zus en ouders 
op de Voorweg gewoond. Zijn 
moeder was Joods en zijn vader 
werkte bij een Joodse import-
handel. Over de trauma’s van dit 
Joodse gezin vertelt Ab het ver-
haal.
 

“Verraad loopt als een rode 
draad door de oorlog.” Zo ook 
van de ECH/3 groep, de verzets-
groep van broeder Joseph Klin-
gen. Door verraad is de groep 
opgepakt en uiteindelijk om het 
leven gebracht. Ad van Ameron-
gen vertelt over zijn vader, de 
enige uit de groep, die de oorlog 
overleefde. 

Riet Govers-Akkermans heeft 
veel tastbare herinneringen be-

waard over de oorlog en de be-
vrijding. Ze was zelf 1 jaar toen 
de oorlog uitbrak. Hoewel nog 
kleuter toen Nederland bevrijd 
werd kan ze prachtige verhalen 
vertellen 
“Het werk van de Molenaar ging 
altijd door”, ook tijdens de oor-
log. Molenaarsfamilie Höcker 
deelde na de oorlog gratis brood 
uit.

Frans Roozen (1933) speelde 
met zijn vriendje in de kapotte 
kerk op de Kerklaan. “Voor een 
kind was het allemaal avontuur-
lijk, je had geen weet van de oor-
log; op Kerklaan 97 werd een il-
legaal blad gedrukt, op nummer 
115 kwam de V1 in de tuin.”
Ellen laat twee veteranen aan 
het woord. Nick van Keppel wil-
de piloot worden, maar, een-
maal met brevet, was de oorlog 
in Europa voorbij. In Indië was 
hij wel nodig. Jacq Spann was in 
1960 dienstplichtig bij het Korps 
Mariniers en werd voor 17 maan-
den uitgezonden naar Nieuw 
Guinea. 

Carla van der Stap schrijft over 
“Een neergekomen V1 in de 
Kerklaan.” Twee dagen later werd 
hij door de Duitsers tot ontplof-
fi ng gebracht. Dat veroorzaak-
te veel schade en consternatie, 
zoals op de foto is te zien. Daar-
naast neemt Carla u mee in de Il-
legaliteit met twee krantjes.
 
Marloes van Buuren sprak Jan 
Beelen (1933) van de beken-
de ‘Wasserij Beelen’. In het laat-
ste oorlogsjaar werd vanuit de 
Wasserij stroom geleverd aan 
de Haarlemse ziekenhuizen. Een 
nieuwe stoommachine is nooit 
in werking geweest voor het be-
drijf, maar heeft uiteindelijk toch 
zijn nut bewezen.
Marloes kijkt ook naar een troos-
teloos straatbeeld. Veel is er ka-
pot, er zijn veel vuilnishopen, 
maar ook heel veel bomen zijn 
verdwenen. 

Ruud Bannink heeft het over 
‘Noodgeld in Heemstede in 
1940’. Mensen hielden massaal 
hun muntgeld in eigen zak en 
banksaldi werden geblokkeerd. 
Heemstede heeft ook nood-
geld laten maken bij de beken-
de Haarlemse drukker Joh. En-
schede.
  
Marc de Bruijn schreef een 
hoofdstuk over nog altijd zicht-
bare herinneringen aan WO II. 
Herinneringsmonumenten zijn 
er op verschillende plekken te 
vinden, maar ook straatnaam-
borden van verzetshelden. Marc 
vertelt over deze helden. Hij laat 
ook Henk Krol aan het woord als 
schrijver van het boek ‘Heemste-
de 1940-1945’ Hoe alles exact 
gegaan is, daar kom je nooit 
meer achter, aldus Hans Krol.

Anja Kroon schreef een verhaal 
over Bob Calisch, een tot nu toe 
onbekende Heemsteedse Seyf-
fardtgijzelaar. Lees in HeerlijkHe-
den het hele verhaal. Anja laat u 

Bevrijdingsfeest bij de Landzichtlaan.

Kinderlegitimatiebewijs (collectie 
Riet Govers-Akkermans).

Het zwaar beschadigde huis Mariahof.

Intocht Canadezen op de Herenweg 8 mei 1945.

Noodgeld.

de Bevrijdingsfeesten op en na 
5 mei 1945 beleven met uniek 
beeldmateriaal.

Martin Bunnik, kenner van de 
Bennebroekse geschiedenis, ver-
telt over zijn ouders en een Duit-
se soldaat, maar schrijft ook een 
aangrijpend verhaal over een 
Joods jongetje. Martin heeft een 

gesprek met Co van Maris, vier 
jaar toen de oorlog uitbrak, over 
de bollenschuur van zijn ouders 
die gebruikt werd als onderduik-
adres. In 2010 zette wijlen Eddy 
Heukels zijn herinneringen aan 
de Tweede Wereldoorlog op pa-
pier. Hij was vier jaar toen hij in 
Bennebroek kwam wonen. Mar-
tin maakte een korte samenvat-

ting van zijn oorlogsverhaal. Ook 
Frans Lommerse zag als kind in 
de oorlog zijn leven veranderen. 
Marian Prins vertelt over het on-
dernemerschap en de korte ge-
vangenschap van haar vader, de 
Heemsteedse melkboer Co Prins.

HeerlijkHeden 184 is een uniek 
document geworden met veel 

uiteenlopende verhalen over 
oorlog en vrede. Als lid van de 
HVHB heeft u deze editie in de 
bus gekregen, maar hij is  ook 
te koop bij de boekhandels in 
Heemstede en Bennebroek.

Aangeleverd door de HVHB, 
bijdrage: Harry Opheikens.

75 jaar vrijheid
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Opkikkertje Koningsdag
Heemstede - Jeanine van Ooij-
en stuurde deze foto in. “Konings-
dag 2020: een andere Konings-
dag dan ooit tevoren”, vertelt ze.  
“Toch blijven de kikkers in onze 
tuin en zij hopen dit jaar eindelijk 
wakker te worden gekust door 
een mooie prinses, zodat ze hun 

prinselijk leven weer kunnen op-
pakken. Ze hebben zich vandaag 
voor de gelegenheid extra feeste-
lijk gekleed.

Plezier hebben tijdens Konings-
dag zit in kleine dingen”, aldus 
Jeanine.

Lindenlaan in stilte 
met vlag en wimpel

Heemstede - Ingrid Bosschert 
uit Heemstede stuurde de redac-
tie enkele foto’s die ze kiekte op 
Koningsdag, afgelopen maan-

dag 27 april. Met vlag en wimpel 
koos de redactie deze foto van 
de Lindenlaan: feestelijk, doch 
stil.

We staan alleen, maar toch samen stil bij 4 en 5 mei
Heemstede - “Op 4 en 5 mei her-
denken en vieren we 75 jaar vrij-
heid. Dit doen we, als gevolg 
van de coronacrisis, grotendeels 
thuis. Iedereen kan vanuit huis 
meedoen aan de herdenking en 
viering”, laat de gemeente Heem-
stede weten.
 
Op 4 mei vlag hele dag 
halfstok, op 5 mei in top
Inwoners worden van harte uit-
genodigd om op 4 mei de vlag 
niet alleen na 18.00 uur, maar 
de hele dag halfstok te hangen. 
En op 5 mei mag heel Heemste-
de rood-wit-blauw kleuren met 
overal de vlag in de top!

De gebruikelijke herdenking op 
de Vrijheidsdreef gaat niet door, 
maar we nodigen u van harte uit 
op een eigen moment een bloem 
of steen leggen bij de monumen-
ten (uiteraard met inachtneming 
van alle coronamaatregelen).

Daarnaast is het vanaf 3 mei mo-
gelijk virtueel een bloem te leg-
gen bij de oorlogsmonumenten, 
via de site van het Nationaal Co-
mité 4 en 5 mei: www.4en5mei.nl/ 
oorlogsmonumenten/bloemen-
leggen (Zoek bij ‘Oorlogsmonu-
menten’ op Heemstede).
 
Thuis Taptoe en Wilhelmus
Het Nationaal Comité nodigt be-
spelers van blaasinstrumenten uit 
om ’s avonds tijdens de Nationa-
le Herdenking het taptoe-signaal 
vanuit huis mee te spelen. Om 
19.58u en 30 seconden is dan niet 
alleen op de televisie maar ook in 
zoveel mogelijk huizen het Tap-
toesignaal te horen. 

Zie voor meer informatie inclu-
sief bladmuziek de site van het 

Nationaal Comité 4 en 5 mei 
(www.4en5mei.nl/herdenken-en-
vieren/voor-organisatoren/her-
denking-organiseren/muziek/
taptoe).
Na de 2 minuten stilte om 20.00 
uur zingen we natuurlijk allemaal 
thuis het Wilhelmus mee.
 
Toespraak burgemeester
Burgemeester Astrid Nienhuis 
zal de 4 mei toespraak opnemen. 
De video van deze toespraak ver-
schijnt in de loop van 4 mei op 
www.heemstede.nl.
Verder staat zij ook op andere 
manieren stil bij de Heemsteedse 
slachtoffers; een impressie hier-
van wordt rond 18.00 uur online 
geplaatst.
 
Actie scouts: Iedereen draagt
een steentje bij aan de
herdenking #herdenkings-
steentjes
De Heemsteedse scouts onder-
steunen elk jaar de 4 mei-herden-
king. Voor dit jaar hebben ze een 
mooi alternatief bedacht: ze za-
melen beschilderde herdenkings-
steentjes in. De steentjes worden 
vervolgens op 4 mei in de vorm 
van een fakkel gelegd bij de mo-
numenten op de Vrijheidsdreef.

Dus doe mee! Beschilder een 
steentje in de kleur rood, wit of 
blauw, of zet hierop de naam van 
een oorlogsslachtoffer. Laat dit 
vanaf 28 april achter in de bak op 
een van de inzamelplekken:
•  Raadhuis, Raadhuisplein 1, 

naast de hoofdingang
•  WIJ De Luifel, Herenweg 96, thv 

ingang van WIJ Heemstede
•  WIJ Heemstede Princehof, Glip-

perweg 57
•  Snackbar Bij Oma Thuis, Roe-

mer Visscherplein 27, naast de 

Foto aangeleverd door de gemeente Heemstede

Heemstede - Ook Paul en Rita 
van Eijk plaatsten diverse kunst-
werken voor hun raam en stuur-

de dit naar redactie. Nicoline van 
Dalen stuurde een kunstwerk met 
een imposante neushoorn.

ingang
•  Scouting Graaf Bernadotte, zij-

ingang aan de Glipper Weg 199, 
voor aan de weg bij de monu-
mentale zuilen

•  Clubhuis Roeivereniging Het 
Spaarne, Marisplein 5, thv in-
gang clubhuis

•  Clubhuis Scouting WABO,  Over 
het bruggetje bij de Ritzema 
Boskade thv nr 11

•  De scouts halen alle #herden-
kingssteentjes op 3 mei op en 
zorgen ervoor dat er op 4 mei 
op de Vrijheidsdreef een mooi 
kunstwerk verschijnt.

Live 4-mei viering 
Voice Company Koor
Heemstede - Op maandagavond 
4 mei verzorgt het Voice Compa-
ny Koor live een 4 mei herden-
king ter nagedachtenis. Nu we op 
deze belangrijke avond niet fy-
siek bij elkaar kunnen komen, be-
dacht dirigent Robert Bakker een 
alternatief. Want herdacht moet 
er worden, zo is zijn motto.
Via de online platformen YouTu-
be, Facebook en Zoom verzorgt 
het zangkoor een indrukwekken-
de herdenking. Vanaf 19.30 uur 
kan iedereen online komen. Het 
koor en ook Robert aan de vleu-
gel verzorgt dan ter inleiding 
stemmige muziek. Koorleden ver-
zorgen ook individueel bijdragen, 
zoals het voordragen van teksten 
en gedichten. Om ca. 19.55 uur 
wordt rechtstreeks overgescha-
keld naar de Dam in Amsterdam 
waar onze Koning en Koningin 

een krans zullen leggen. Om pre-
cies 20.00 uur volgen twee minu-
ten stilte waarna onder leiding 
van Robert het Wilhelmus kan 
worden gezongen. Na een mooie 
tekst en koorzang wordt de her-
denking om ca. 20.15 uur afge-
sloten.

Het is heel gemakkelijk om hier-
bij online aanwezig te zijn. Ga 
naar de contactpagina op www.
hetvoicecompanykoor.nl  en klik 
op het icoon van YouTube of Fa-
cebook. Op 4 mei om 19.30 uur 
komt dirigent Robert Bakker van-
uit zijn huiskamer dan live. Wie 
via Zoom wil kijken, moet eerst 
een link met wachtwoord aan-
vragen via genoemde contact-
pagina.
Herdenkt u ook met het koor 
mee?

Robert Bakker (aangeleverd door Voice Company Koor). 

Tulpen rondgebracht door 
Hockeyclub Bloemendaal
Bloemendaal - Spelers, speel-
sters en staf van Dames 1 en He-
ren 1 van HC Bloemendaal brach-
ten tulpen bij een grote groep 
oudere leden van de hockeyclub 
Bloemendaal. De actie met de 
125 boeketten oranje tulpen was 
onderdeel van het 125-jarig jubi-
leum van HC Bloemendaal.
 
De viering werd aangepast van-
wege de corona-maatregelen. Tal 
van activiteiten vervielen, maar 
daar kwamen nieuwe voor in de 
plaats. Zo wordt er op de daad-

werkelijke verjaardag van de 
club op zondag 26 april een on-
line toast uitgebracht door on-
der andere de burgemeester van 
Bloemendaal Roest, de voorzitter 
van de KNHB Eric Cornelissen, de 
captains van Heren 1 en Dames 
1, Glenn Schuurman en Sanne 
Caarls, Marco Moers van hoofd-
sponsor ABN AMRO, Marijke Fleu-
ren van de EHF, de ereleden Flo-
ris Jan Bovelander, Teun de Nooij-
er, Cees-Jan Diepveen en de voor-
zitter van HC Bloemendaal Els van 
Mierlo.

Jorrit Croon brengt met tulpen naar oudere leden (foto: Ewout Pahud de 
Mortanges).

Nog meer ‘Kunst voor je raam’

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.





75 jaar vrijheid

Tot nader order afgelast/
uitgesteld:

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

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

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

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

  Stadsschouwburg en Phihar-

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

  Alle activiteiten WIJ Heemste-
de zijn opgeschort of tot nader 
order uitgesteld. Zie ook www.
wijheemstede.nl. 

  Familietentoonstelling Dino-
makers in Teylers Museum tot 
nader order uitgesteld. Spaar-
ne 16, Haarlem. Museum ge-
sloten. Meer info: www.tey-
lersmuseum.nl.

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

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

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

Coronavirus: onderstaande activiteiten afgelast/uitgesteld

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

Wat (vooralsnog) 
wel doorgaat:

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

4mei
  Live 4 mei-viering Voice 
Company Koor. Online uit-
voering, vanaf 19.30 u., zie 
www.hetvoicecompany-
koor.nl.

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

Op 5 mei dit jaar vieren wij het 75-jarig jubile-
um van de bevrijding van Nederland. Vrijwel alle 
feestelijkheden rond de herdenking zijn echter 
geannuleerd. In Heemstede bestaan nog diver-
se getuigenissen op schrift uit die tijd van inwo-
ners van onze gemeente. Een ervan is van Dick 
van Soest.

Dick van Soest was 19 jaar oud toen de oorlog 
uitbrak. De jongste zoon van een Heemsteeds 
gezin was een schrijftalent. Na de derde klas van 
de HBS hield hij school voor gezien en vond hij 
een baan bij de PTT in de functie van ‘schrijver’, 
zoals het document uit de jaren ’40 vermeldt. 
Wat zijn taken precies inhielden kun je naar gis-
sen. Waarschijnlijk was hij een soort van secreta-
ris of wellicht schreef hij telegrammen, destijds 
de aangewezen manier om een dringend be-
richt te versturen. In zijn vrije tijd schreef hij voor 
de lokale krant in Heemstede onder de schuil-
naam Revanche: over allerlei maatschappelij-
ke thema’s, maar ook rijmen en gedichten. Zijn 
oorlogsdagboek ‘Dolle Dinsdag tot Bevrijdings-
dag’ is deels opgenomen in Librariana. Het bevat 
vaak gedetailleerde verslagen van de gebeurte-
nissen in en om het gezin en belangrijke ontwik-
kelingen van een wereld in oorlog. 

Na de oorlog kreeg hij verkering met Dijn die hij 

in 1948 ontmoette op de dansles. Ze bleken el-
kaars ‘liefde voor het leven’ en verloofden zich 
in 1950. Maar er kon pas getrouwd worden toen 
Dick een vaste aanstelling kreeg bij een Brabant-
se textielfabrikant. Dick en Dijn verhuisden naar 
de provincie en kregen twee dochters en een 
zoon. 

In juli van dit jaar zou hij 100 jaar worden. Het 
is een mijlpaal die niet veel mensen halen. Ook 
Dick bereikte deze leeftijd bij lange na niet. In 
1973 overleed hij op 53-jarige leeftijd. Het ta-
lenwonder, natuurmens en stukjesschrijver van 
onder meer onze lokale krant was mijn oom, 
de broer van mijn moeder. Op Goede Vrijdag, 
10 april jl. overleed zijn 93-jarige weduwe Dijn. 
Toch een beetje Bevrijdingsdag voor hen beiden 
nu ze herenigd zijn in de dood.  

Mirjam Goossens

COLUMN

Dick van Soest.

De Bevrijdingsdag 
van Dick en Dijn

Lintjesregen anders dan gebruikelijk
Heemstede - De lintjesregen, 
traditioneel op de laatste werk-
dag voor Koningsdag, verloopt 
dit jaar op een andere manier 
dan gebruikelijk. Door de coro-
namaatregelen is het niet moge-
lijk de onderscheidingen op vrij-
dag 24 april fysiek uit te reiken tij-
dens een feestelijke bijeenkomst. 
De burgemeesters hebben nu 
de mensen die zijn onderschei-
den telefonisch geïnformeerd 
op vrijdag 24 april.  Op dat mo-
ment werden alle gedecoreerden 
in Nederland bekend gemaakt 
in een speciale uitgave van de 
Staatscourant. Er wordt nog ge-
zocht naar één landelijk moment 
waarop alsnog de daadwerkelijke 
uitreiking kan plaatsvinden in het 
bijzijn van familie, vrienden en 
collega’s van de gedecoreerden. 
Wanneer dit plaatsvindt, is mede 
afhankelijk van het verloop van 
het coronavirus.
 
Gedecoreerden Heemstede
Twee inwoners van Heemste-
de zijn koninklijk onderscheiden. 
De ene inwoner kreeg op vrijdag-
ochtend 24 april een feestelijk te-
lefoontje van burgemeester As-
trid Nienhuis. De andere inwoner 
werd geïnformeerd door burge-
meester Jos Wienen van Haarlem, 
omdat zijn verdiensten ook voor 
een groot deel in die stad liggen. 
De heer J.F. (Hans) Kerkhoff (81 
jaar) – Lid in de Orde van Oranje-
Nassau
De heer Kerkhoff is al meer dan 
50 jaar op vele terreinen actief 
als vrijwilliger, met name voor de 
kerk, natuur en milieu en vluchte-
lingen.
Sinds 1987 is hij vrijwilliger bij de 
Protestantse Gemeente Heem-
stede; hij bezorgt maandelijks het 
kerkblad. Hij was ook 8 jaar vrij-
williger bij de Vrienden van de 
Oude Kerk in Heemstede. Hier or-
ganiseerde hij maandelijks con-
certen en wierf fondsen voor het 
onderhoud van het gebouw en 
het orgel

Bij het IVN afdeling Zuid-Kenne-
merland is hij sinds 2000 natuur-
gids en verzorgt hij excursies. An-
dere activiteiten vanuit het IVN 
zijn: het geven van cursussen, be-
geleiden van afstudeerprojecten, 
geven van gastlessen over duur-
zaamheid op scholen, adviseren 
bij de bouw- en verkeersprojec-
ten binnen de gemeente. Hij is 
ook vrijwilliger bij Thijsse’s Hof 
in Bloemendaal, waar hij rondlei-
dingen in de tuin geeft en biolo-
gieles aan leerlingen van de ba-
sisschool. Vanaf 2007 is de heer 
Kerkhoff bestuurlijk actief voor 
de vereniging Vrienden van de 
Haarlemmerhout, sinds vorig jaar 
als voorzitter. Hij zet zich in voor 
het behoud van de Haarlemmer-
hout op het gebied van ecologie 
en duurzaamheid, zoals door het 
plaatsen van nestkasten en het 
inventariseren van te kappen bo-
men. Als lid van de Adviesgroep 
Duurzaamheid van de gemeente 
Heemstede maakte hij zich sterk 
voor bijvoorbeeld de verminde-
ring van afval, energiezuinige 
verlichting en meer groen in de 
woonwijken.
Via het Platform Vluchtelingen 
Heemstede organiseert hij me-
de de activiteiten voor statushou-
ders, zoals maaltijden en wan-
delingen. Daarnaast koppelt hij 
door middel van een maatschap-
pelijke stage de statushouders 
aan leerlingen van College Hage-
veld. Ook begeleidt hij als vrijwil-
liger van de stichting Taalcoaches 
een vluchtelingengezin.
Tot slot mag in dit (niet-comple-
te) overzicht zijn inzet als collec-
tant voor verschillende goede 
doelen niet onvermeld blijven.
 
De heer W.M.N. (Wim) 
Eggenkamp (74 jaar) – Officier 
in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Eggenkamp is sinds 1999 
voorzitter van de Stichting Kathe-
drale Basiliek Sint Bavo. Hij was en 
is de drijvende kracht achter de-
ze stichting die zich heeft inge-

zet voor de grootscheepse res-
tauratie van de kerk. Dankzij het 
vertrouwen in hem waren geld-
gevers bereid bij te dragen aan 
de restauratie. Hierdoor kon de 
restauratie worden uitgevoerd 
met veel aandacht voor de his-
torische waarde van diverse on-
derdelen en voor de iconografie, 
symboliek en schilderkunst die in 
het gebouw tot uitdrukking ko-
men. Vorig jaar, toen de restaura-
tie werd afgerond, werd deze be-
loond met de internationale Eu-
ropa Nostra Award.
Eerder werd de heer Eggenkamp 
in 2005 benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. Door de 
manier waarop hij sindsdien zijn 
activiteiten heeft voortgezet en 
uitgebouwd en gezien de gro-
te reikwijdte hiervan, is hij nu be-
noemd tot Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau. Naast zijn blijven-
de inzet voor de restauratie van 
de ‘Koepelkathedraal’ heeft hij de 
afgelopen 15 jaar veel nieuwe ac-
tiviteiten opgepakt, met name op 
het gebied van monumenten-
zorg. Zo was hij van 2006 tot 2010 
voorzitter van de Stichting 2008: 
Jaar van het Religieus Erfgoed. Hij 
was vier jaar voorzitter van de Ko-
ninklijke Nederlandse Oudheid-
kundige Bond. Voor de Pieters-
kerk in Leiden zet hij zich sinds 
2008 in; eerst als lid van het be-
stuur van de stichting Pieterskerk 
en sinds 2012 als lid van de Raad 
van Toezicht.
Ook heeft hij zich ingezet voor 
monumentale ho�es in Leiden 
en Amsterdam. Van 2012 tot 2016 
was hij betrokken bij de stich-
ting Behoud en Herbestemming 
Religieus Erfgoed als lid van de 
Raad van Advies. Hij is bestuur-
lijk betrokken bij de stichting Pie-
ter Gerritsz Orgel (sinds 2008) en 
voorzitter van de stichting Pierre 
Palla concertorgel te Hilversum 
(sinds 2012). Verder is hij inmid-
dels acht jaar voorzitter van de 
Raad van Toezicht van de stich-
ting Oneindig Noord-Holland.

Vijf aanhoudingen na incident Timorstraat
Heemstede - Bij een incident in 
de Timorstraat zijn op Konings-
dag vijf personen aangehouden. 
Rond 18.25 uur kreeg de politie 
de melding dat er een conflict 
was ontstaan met de opzitten-
den van een scooter. Kort daarna 
zou een auto ter plaatse zijn ge-
komen die op mensen inreed. De 
politie kwam met zeker tien voer-
tuigen ter plaatse. 
Wat er zich precies heeft afge-
speeld is nog onduidelijk, maar 
niemand raakte gewond. Dit be-
vestigt persvoorlichter Menno 
Hartenberg.
Twee jongens en drie meiden zijn 
aangehouden en naar het cellen-
complex aan de Zakstraat ver-
voerd. De scooter en auto zijn in 
beslag genomen. De politie heeft 
de zaak in onderzoek. Beeld: NieuwsFoto.nl.

Herinneringen aan de jaren vijftig
Heemstede - Kees Zandvliet uit Heemstede 
stuuerde deze fraaie kiek naar de redactie. “Ge-
nomen tijdens mijn wandeling door het Groe-

nendaalse bos. Het was er, zonder vliegtuigen, zo 
stil. Ik kreeg herinneringen aan jaren vijftig”, aldus 
Kees Zandvliet.

Vlaghijsmoment 
in Bennebroek
Bennebroek - Bijgaande foto is 
van het vlaghijsmoment op Wo-
ningsdag 27 april jl. Iedereen 
bleef thuis, zo ook de bewoners 
van het Beatrixplein in Benne-
broek. Later op de dag speelden 
de lokale musici het Wilhelmus 
een tweede keer voor het verzor-
gingshuis Meerleven.Foto: M.J. Smit
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H al l o buur,
I k  b e n  e r  v o o r  j e !  O m  e e n  b o o d s c h a p  v o o r  j e  t e  d o e n ,  
d e  h o n d  u i t  t e  l a t e n  o f  g e w o o n  v o o r  e e n  p r a a t j e . 
Laat je me weten of je ergens behoefte aan hebt?

M i j n  n a a m  i s ...

r o d e k r u i s .n l / goedebuur

E n  w o o n ...

J e  k u n t  m e  b e r e i k e n  o p ...
A m s t e r d a m - A m s t e l l a n d

D e  g e m e e n t e

steunt de actie van
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 29 april 2020

Adresgegevens

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

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

Heemstede

Gemeentehuis 
alleen op afspraak 
open in ochtend.

Afhalen van de 
reisdocumenten/rijbewijs 
kan wel zonder afspraak 

tussen 08.30 en 12.00 uur

Kijk voor alle info 
over corona op 

www.heemstede.nl/
corona

Lintjes voor twee inwoners van 
Heemstede
De Lintjesregen liep in deze Coronatijd anders 
dan anders. In plaats van een bezoek aan het 
gemeentehuis kregen twee inwoners van 
Heemstede op vrijdag 24 april een feestelijk 
telefoontje. Hans Kerkhoff werd gebeld door 
burgemeester Astrid Nienhuis, Heemstedenaar 

Wim Eggenkamp kreeg een telefoontje 
van burgemeester Jos Wienen; omdat zijn 
verdiensten vooral in Haarlem liggen, werd hij 
gebeld door de burgemeester van die stad. 

•	 Hans	 erkho 	is	al	meer	dan	50	jaar	op	
vele terreinen actief als vrijwilliger, met 
name voor de kerk, natuur en milieu en 
vluchtelingen. Hij is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau.

•	 Wim	 ggenkamp	is	sinds	1 	voorzitter	
van de Stichting Kathedrale Basiliek Sint 
Bavo. Hij was en is de drijvende kracht 
achter de grootscheepse restauratie van 
de kerk. Voor zijn inzet voor deze kerk en 
andere monumenten is hij benoemd tot 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees meer over de verdiensten van beide 
gedecoreerden in het nieuwsbericht op 
www.heemstede.nl

We staan alleen, maar toch samen, stil bij beide dagen
Viering 4 en 5 mei
Op 4 en 5 mei herdenken en vieren we 75 
jaar vrijheid. Dit doen we, als gevolg van de 
coronacrisis, grotendeels thuis. Iedereen kan 
vanuit huis meedoen aan de herdenking en 
viering. 

Op 4 mei vlag hele dag halfstok, 
op 5 mei in top
Inwoners worden van harte uitgenodigd om 
op 4 mei de vlag niet alleen na 18.00 uur, maar 
de hele dag halfstok te hangen. En op 5 mei 
mag heel Heemstede rood-wit-blauw kleuren 
met overal de vlag in de top! De gebruikelijke 
herdenking op de Vrijheidsdreef gaat niet door, 
maar we nodigen u van harte uit op een eigen 
moment een bloem of steen te leggen bij de 
monumenten (uiteraard met inachtneming van 
alle coronamaatregelen). Daarnaast is het vanaf 
3 mei mogelijk virtueel een bloem te leggen 
bij de oorlogsmonumenten, via de site van het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei: www.4en5mei.nl/
oorlogsmonumenten/bloemen-leggen (Zoek 
bij ‘Oorlogsmonumenten’ op Heemstede).

Thuis Taptoe en Wilhelmus
Het Nationaal Comité nodigt bespelers van 
blaasinstrumenten uit om ’s avonds tijdens 
de Nationale Herdenking het taptoe-signaal 
vanuit huis mee te spelen. Om 19.58 uur en 
30 seconden is dan niet alleen op de televisie 
maar ook in zoveel mogelijk huizen het 
taptoesignaal te horen. Na de 2 minuten stilte 
om 20.00 uur zingen we natuurlijk allemaal 
thuis het Wilhelmus mee.

Toespraak burgemeester
Burgemeester Astrid Nienhuis zal de 4 mei 
toespraak opnemen. De video van deze 
toespraak verschijnt in de loop van 4 mei 
op www.heemstede.nl. Verder staat zij ook 
op andere manieren stil bij de Heemsteedse 
slachtoffers; een impressie hiervan wordt rond 
18.00 uur online geplaatst.

Het zijn moeilijke tijden. 
Veel mensen zijn thuis zonder 
aanspraak of zonder hulp en dat 
maakt ze kwetsbaar. Wees een 
goede buur en kom vandaag 
nog in actie voor de mensen 
om je heen!. Ook de buren met 
wie je normaal minder contact 
hebt. Helpen kan zo simpel zijn. 
Behalve boodschappen doen 
kan helpen ook door de hond 
uit te laten of door een praatje 
te maken. De hulpkaart vindt 
u op deze pagina. Knip hem uit 
en doe hem in de bus bij uw 
buren. Natuurlijk kunt u ook uw 
bestaande netwerk gebruiken 
of een Whatsappgroep in 
uw wijk oprichten om hier 
gezamenlijk mee aan de slag 
te gaan. De burenkaarten zijn 
ook af te halen bij boekhandel 
Blokker op de Binnenweg.

Scouting organiseert bijzondere 
actie voor Dodenherdenking:
#herdenkingssteentjes
De Heemsteedse scoutinggroepen Graaf 
Bernadotte, St. Pachalis Baylon en WABO 
organiseren dit jaar tijdens Dodenherdenking 
een speciale actie waardoor iedere inwoner 
van Heemstede zich toch verbonden 
voelt tijdens de twee minuten stilte. De 
scoutinggroepen laten onder de noemer 
#herdenkingssteentjes iedereen een 
herdenkingssteentje in de wijk leggen die de 
scouts bij het herdenkingsmonument aan de 
Vrijheidsdreef samenbrengen.
Wouter Zilverberg: “Iedereen kan een 
kiezelsteentje in de kleur rood, wit of 
blauw beschilderen of een naam van een 
oorlogsslachtoffer erop zetten. Dat wordt dan 
een persoonlijk herdenkingssteentje.”

Inleverpunten
Van 28 april tot en met 3 mei kunnen 
herdenkingssteentjes op één van 
onderstaande locaties worden ingeleverd. 
Scouts halen die op de avond van 3 mei op. Ze 
brengen de herdenkingssteentjes bijeen bij het 
monument waar ze in de vorm van een fakkel 
worden gelegd.
•	 Raadhuis,	Raadhuisplein	1,	
 naast de hoofdingang
•	 WIJ	De	Luifel,		Herenweg	 ,	bij	de	ingang	
•	 WIJ	Heemstede	 rin ehof,	 lipperweg	57
•	 na kbar	Bij	 ma	 huis,	Roemer	

Visscherplein 27, naast de ingang.
•	 lubhuis	Roeivereniging	Het	 paarne,	

Marisplein 5, bij ingang clubhuis
•	 lubhuis	 outing	WAB ,	over	het	

bruggetje bij de Ritzema Boskade ter 
hoogte van 11

•	 outing	 raaf	Bernadotte,	zij ingang	aan	
de Glipper Dreef 199, vooraan de weg, 

 bij de monumentale zuilen



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt 
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. 
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de 
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met 
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. 
Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 

- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken 
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist.

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter 
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om 
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het 
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw buurt? 
Abonneer u op de e-mailservice, download de app of bekijk de berichten online op overuwbuurt.overheid.nl
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Verwijdering aanhangwagen Willem van de Veldekade
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben op 3 april 2020 het 
volgende voertuig aangetroffen:
•	 Willem	van	de	Veldekade,	ter	hoogte	van	5,	

een witte gesloten aanhanger, merkloos. 
In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat 
het verboden is een voertuig, dat voor 
recreatie of anderszins voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer 
dan op drie achtereenvolgende dagen te 

plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling 
van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
Bovengenoemde aanhangwagen is op 29 april 
voorzien van een beschikking. De eigenaar 
krijgt tot en met 13 mei 2020 de gelegenheid 
zijn aanhangwagen van de openbare weg 
te verwijderen. De aanhangwagen mag dus 

niet verplaatst meer worden naar een andere 
plek op de openbare weg. Als de betreffende 
aanhangwagen binnen deze termijn niet is 
verwijderd, wordt deze in opdracht van het 
college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan 
de eigenaar de aanhangwagen ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem 
dan contact op met team Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Beschikking maatwerkvoorschriften Nijverheidsweg 1
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.2, achtste lid van het Besluit lozen 
buiten inrichtingen maatwerkvoorschriften 
op aan Spie Meppel B.V. met betrekking 
tot het lozen van bemalingswater op het 
gemeentelijk riool Nijverheidsweg 1 te 
Heemstede in de periode van 7 mei 2020 tot 

en met 19 juni 2020 waarbij het maximale 
debiet 30 m3/uur bedraagt.

De beschikking ligt ter inzage van 30 april tot 
11 juni 2020 via www.odijmond.nl.
Tot 11 juni 2020 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Heemstede. Bij spoedeisende belangen 

kan een voorlopige voorziening worden 
aangevraagd bij de Rechtbank Haarlem, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem.

Contact
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.nl

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Heemsteedse	Dreef	53,	het	uitbreiden	

van de kap aan de zijgevel, wabonummer 
589638, ontvangen 15 april 2020

•	 Leidsevaartweg	75,	enkele	beglazing	
vervangen door isolerend monumentenglas 
in de voor- en zijgevel, wabonummer 
590991, ontvangen 16 april 2020

•	 Nijverheidsweg	43,	het	kappen	van	twee	
bomen, wabonummer 591503, ontvangen 
17 april 2020, voor deze aanvraag is geen 
vergunning nodig

•	 Rijnlaan	41,	het	aanleggen	van	een	uitweg/
inrit, wabonummer 589479, ontvangen 15 
april 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Burgemeester	van	Lennepweg	28,	

het plaatsen van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 561625, 
verzonden 20 april 2020

•	 Jan	van	den	Bergstraat	43,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 574613, verzonden 20 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Anna	Blamanlaan	10,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 583446, ontvangen 6 april 
2020

•	 Frans	Lisztlaan	20,	het	uitbreiden	van	
het woonhuis op de 1e verdieping aan 
de achterzijde, plaatsen dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, constructieve 
wijzigingen, wijzigen zijgevel en plaatsen 
dakramen, wabonummer 556707, 
ontvangen 28 februari 2020

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

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

Heemstede

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




