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Kwaliteitsslagerij

VAN DAM IJS 
Huisgemaakt 
Puur natuur 

Iedere dag van 
13-22 uur 

Raadhuisstraat 60 
HeemstedeGEEN KRANT? 0251-674433

AANBIEDING €5,-
Grote portie pangsit
10 stuks met zoetzure saus

Tel. 023-5284269
vanaf 13.00 uur.

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

Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4

www.mandarin-heemstede.nl
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BESTEL 
24/7 ONLINE
DIRCK3.NL 

DE GOEDKOOPSTE 
SLIJTERIJ VAN NEDERLAND!

BESTEL 
24/7 ONLINE
DIRCK3.NL 

DE GOEDKOOPSTE 
SLIJTERIJ VAN NEDERLAND!

ZONDAG OPEN
13 MEI VAN 10.00 - 17.00 UUR

16 MEI VAN 12.00 - 17.00 UUR

HEMELVAARTS-
DAG OPEN!

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Op 8 mei vierde 
mevrouw Joukje Dinkelman dat zij al 
107 jaar op deze aardbol vertoeft. 
Geboren in Haarlem volgde een 
bewogen leven. Ze trouwde in 
Heemstede, zoals dat heet, met de 
handschoen. Haar partner bevond 
zich in Nederlands-Indië. Zij voegde 
zich bij hem en maakte samen met 
de inmiddels twee kinderen de 
Japanse bezetting mee in een kamp. 
Haar echtgenoot werkte aan de 
Birmaspoorweg, maar kwam 
gelukkig heelhuids weer bij zijn 
gezin. De familie vestigde zich na 
terugkomst, inwonend bij oma, op 
de Laan van Roozenburg.  
 
Haarlem werd de nieuwe woon-
plaats. Ook dat duurde niet zo lang, 

want het gezin verhuisde opnieuw 
naar Sumatra in Nederlands-Indië, 
waarna ze tijdens de oorlogshande-
lingen in 1950 halsoverkop weer 
terugkeerden. Sinds 1989 is 
mevrouw Dinkelman weduwe. Ze 
woont nog altijd, met hulpvaardig 
thuishulp, zelfstandig. Het dagelijkse 
nieuws volgt ze op de voet en ze 
leest meerdere kranten. Op een 
dergelijke hoge leeftijd is het niet 
verwonderlijk dat ze naast haar twee 
kinderen vier kleinkinderen heeft en 
nog eens vier achterkleinkinderen. 
De helft van haar nakomelingen 
woont in Amerika, dus die ziet ze 
helaas minder dan ze zou willen.  
 
Wat opvalt is de enorme helderheid 
van geest die mevrouw Dinkelman 
aan de dag legt. Haar gehoor laat het 
afweten. Communiceren via een 

moderne uitgave van de aloude 
schoollei gaat langzaam maar helder. 
Verbazing wekte wel dat mevrouw 
Dinkelman nog niet is gevaccineerd. 
Ze moest naar Zandvoort waar de 
vaccinatiebus voor haar een te groot 
obstakel bleek. De huisarts heeft 
geen vaccin in huis. Komende week 
kan ze alsnog terecht op een toegan-
kelijke GGD-locatie.
Het lag in de bedoeling van dochter 
Hiske om haar in de middag een ritje 
in een rolstoelbusje aan te bieden 
voor een toertje in de omgeving. Het 
koude weer gooide helaas roet in het 
eten. 
Mevrouw Dinkelman kreeg de hele 
verjaardag door bezoek van vrienden 
en bekenden. Als hoogtepunt het 
bezoek van burgemeester Nienhuis. 
Wij wensen mevrouw Dinkelman nog 
een flink aantal gezonde jaren toe.

De oudste inwoonster van 
Heemstede is nu 107 jaar

Mevrouw Dinkelman (links) met haar dochter Hiske. Foto: Eric van Westerloo.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Postzegel- en Muntenhandel
‘‘HOLLANDS GLORIE’’

Winkel: Camplaan 8 HEEMSTEDE
023 5477444  hg@stampdealer.nl

INKOOP
POSTZEGELS & MUNTEN 
GOUD & ZILVER (dagkoersen)

ook bestek en sieraden
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VERSCHIJNT WOENSDAG

HEEMSTEDE, HAARLEMZ.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170

Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 14.300

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

Wij zijn op zoek naar serieuze 

BEZORGERS/STERS 

Voor meer informatie: 
Tel. 0251-674433

info@verspreidnet.nl 
www.verspreidnet.nl

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Het bouwjaar van Kerklaan 45 is wat raadselachtig. 
Er bestaat een bouwtekening van 1938 van de 
bouw van een woning-winkel, maar in het Haar-
lems Dagblad van 27 oktober 1913 wordt melding gemaakt van een 
gevonden voorwerp op Kerklaan 45 bij familie Brandes. Zoon Co Brandes is 
later architect geworden.. 
In de vooroorlogse jaren wordt er ontzettend veel geadverteerd voor de 
verhuur van kamers, al dan niet gemeubileerd. Zo woonden er vele jaren 
vele personen/families op nummer 45. In een advertentie in 1915 staat een 
advertentie waarin het huis Huize Vrederust’ wordt genoemd.  
Bemiddeling in dienstpersoneel werd op Kerklaan 45 gedaan, maar soms 
werd er ook handel gedreven in brandhout, dan weer zandaardappelen of 
pakkisten in diverse maten. Hierbij wordt J. van Rijn in de advertenties 
vermeld. 
Voor onderhoud van tuinen kon men bij H.D.W. Elbers terecht vanaf de 
beginjaren 20. Naast veel bewoners waren er ook kleine ondernemingen 
gevestigd. In 1928 o.a. bloemenhandelaar F. Schr�der. Ene A. v.d. Linden 
woonde er ook een tijdje en adverteert in 1929 met het ‘Heemsteedsch 
Sloopersbedrijf’ voor o.a. oude gebouwen. In 1930/1932 wordt slopersbe-
drijf M. Zorge op Kerklaan 45 vermeld.  
Niets is te gek op Kerklaan 45. In een advertentie in het Haarlems Dagblad 
in 1934 worden “luiers wassen voor 4 cent per stuk” aangeboden. In februari 
1936 is de hengelaarsvereniging ‘Naar Buiten’ opgericht en het secretariaat 
zat op Kerklaan 45. 
Van 1942 tot 1951 bevindt groentekoopman J.C. Kluft zich op Kerklaan 45. 
In 1948 staat in het adressenboek van Heemstede voor het eerst 45a 
genoemd met als bewoner toen hulpagent A.G. van Engelen, later agent 
van politie en in 1957 militair. 
Het adresboek van Heemstede van 1 november 1957 vermeldt melkslijter 
M.L. (Giel) Bakker op nummer 45, daarna overgenomen door de gebroeders 
Jan en Arie Brouwer met o.a. de bekende SRV-wagens. Fred Veenings heeft 

het in de jaren 90 van hen overgenomen en hij stopte in 2016. De toen-foto 
is een fragment uit een foto van de jaren 70 (verzameling Johan van Schie) 
met de nummers 41, 43 en 45 op een rij. 
De nu-foto van Harry Opheikens is van 10 mei 2021.  
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Kerklaan hebben, 
dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens). Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Kerklaan toen en nu (14)

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

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 16 mei 10u.
Spreekster: Yvonne Elbers.
Reservering verplicht.
www.rafael-nehemia.nl

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

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Donderdag 13 mei 10u. Ds. A. 
Molendijk (Hemelvaartsdag).
Zondag 16 mei 10u. Ds. P. Terpstra.
De diensten zijn online te volgen 
via YouTube en kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Hemelsvaartdag 13 mei: ds. Arie 
Molendijk. Gezamenlijke dienst 
met Heemstede en Aerdenhout.
Zie Oude kerk  voor verdere infor-
matie. Zondag 16 mei: ds. Dik Bos 
(Doetinchem). Vieringen zijn alleen 
online via www.pkntrefpunt.nl,
klik op actueel.

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 6 mei om 09u.
Eucharistieviering. Voorganger 

Past. R. Verhaegh. Zondag 9 mei 
om 10u. Woord- en Communie- 
viering. Voorganger Past. A. 
Dekker. Maximaal 75 kerkgangers 
per viering toegestaan. Reserveren 
verplicht: hbavo.aanmeldenvie-
ringen@gmail.com. Of: 
023-5280504. Alle vieringen zijn te 
volgen via live-stream:
www.parochiesklaverblad.nl. 

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdagmorgen 12 mei, 10u, 
viering Hart voor Ouderen.
Donderdagmorgen,
Hemelvaartsdag, 13 mei, 10u,
Pater Diego Pildain.
Saturday 15 mei, 5 P.M.,
Mass in English, Father Tristán 
Peréz. Zondag 16 mei, 10u,
Eucharistieviering Kapelaan
Rob Verhaegh.
Zondag 16 mei, 18.45 H. Lof.
Voor elke viering is reserveren 
verplicht: info@olvh.nl.
Of telefonisch 023-5286608.
Maximaal 70 kerkgangers per 
viering toegestaan.
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Hemelvaartsdag, donderdag 13 
mei om 09:30 uur (deze dienst is in 
Abbenes), Ds. J.G. Berbée-Bakhuis. 
Zondag 16 mei om 10u. Ds. A. 
Tromp.
De diensten kunt u volgen via de 
link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

DOOPSGEZINDE KERK
Postlaan 16 Heemstede
Zondag 16 mei 10.30 u.
Dienst:  Ayold Fanoy.
Opgeven bij grimme@xs4all.nl.
www.vdgh.nl.

KERKDIENSTEN

Heemstede – Een man in een drie-
wieler is donderdagmorgen 6 mei te 
water geraakt langs Burgemeester 
van Doornkade. Rond 10.30 uur ging 
het mis op de hoek met de Van 
Merlenlaan. De man raakte te water, 
waarna omstanders te hulp schoten.

Meerdere hulpdiensten, waaronder 
de brandweer en een traumateam 
(MMT) zijn opgeroepen. Het MMT 
bleek echter niet nodig. De man is 
aan de kant geholpen en opge-
vangen door het ambulance-
personeel.

Man in driewieler raakt te water

Beeld: NieuwsFoto.nl

Overveen – Een politieauto met 
twee agenten is donderdagmorgen 6 
mei aangereden door een vuilnis-
wagen op de Zeeweg (N200) in Over-
veen. Rond 10:30 uur ging het mis 
onder het ecoduct.

De agenten waren met spoed 
onderweg richting een melding in 
Heemstede, toen de vuilniswagen 
buiten zijn rijstrook trad. De agenten 
reden op dat moment op de eerste 
rijstrook, toen de vrachtwagenchauf-
feur de hulpverleningswagen klem-
reed tussen de vangrail.

De agent kon slechts remmen, maar 
niet voorkomen dat ze werden 
geklemd tussen de vangrail. 

Niemand raakte gewond bij het onge- 
luk. De partijen hebben verderop de 
afhandeling verzorgd.

Vuilniswagen rijdt politiewagen aan

Beeld: NieuwsFoto.nl.

Stichting Buurtgezinnen ook in 
Heemstede van start

Heemstede - Sinds 6 april is Stich-
ting Buurtgezinnen ook in Heem-
stede van start gegaan. Via Buurtge-
zinnen in Heemstede worden gezin-
nen in zwaar weer door andere 
buurtgezinnen gesteund. Meer infor-
matie op de Facebookpagina Buurt-
gezinnen in Heemstede. 
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Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Ondanks de afwezig-
heid van veel Heemstedenaren, die 
wegens de coronamaatregelen thuis 
achter de computer de ceremonie 
moesten volgen, werd het toch een 
stemmige en waardige bijeenkomst. 
Het weer werkte niet echt mee, al 
past wat somber en regenachtig 
weer misschien juist bij het moment 
van droefenis die 4 mei toch bij 
mensen oproept.  
Kort voor acht uur arriveerde een 
kleine stoet met de burgemeester en 
collegeleden voorop. De veteranen 
vormden een erewacht waarna de 

Taptoe werd gespeeld, gevolgd door 
twee minuten stilte. Na het spelen 
van het Wilhelmus was het de beurt 
aan Loi Herpers van de Bosch en 
Hovenschool die een kort gedicht 
voordroeg. Een strofe uit het gedicht: 
“Oh wat zou er nu zijn, als onze 
bondgenoten ons in de steek lieten.” 
Bo Schoo, leerling van De Molenwerf 
las haar eigen geschreven gedicht 
voor. Voor haar betekent vrijheid 
kunnen zeggen, zijn en doen wat je 
wilt.  
 
Betekenisvol herdenken
Alvorens de kransen werden gelegd 
door de veteranen, de scholieren en 

een vertegenwoordiger van de 
Joodse gemeenschap kwam burge-
meester Nienhuis aan het woord.
Vier mei markeert volgens haar dat 
velen zijn gevallen voor de vrijheid 
die wij nu elke dag ervaren. Het is 
alweer 76 jaar geleden waardoor de 
meeste Nederlanders de oorlog niet 
zelf hebben meegemaakt. Het 
verhaal moet echter verteld worden 
als handvat om betekenisvol te 
kunnen herdenken. Zij memoreerde 
de gemeenteambtenaar die 
weigerde namen door te geven van 
mannelijke inwoners die voor de 
Arbeidseinzatz naar Duitsland 
moesten. De ambtenaar overleed in 

Sachsenhausen.  
 Een kandidaat-notaris die hulp bood 
aan Joodse inwoners, overleed in 
Ludwiglust. Ziet men dodenherden-
king slechts als een ritueel ga dan op 
zoek naar juist dat ene verhaal, waar-
door deze herdenking betekenisvol 
wordt. Vrijheid is nu actueler dan 
ooit. Ook onze 162 overleden Joodse 

inwoners werden herdacht. Door bij 
het monument ter nagedachtenis 
aan hen die ons ontvielen werd, 
volgens de Joodse traditie, een 
steentje gelegd aan de voet van de 
gedenkplaat. Hopelijk kunnen de 
inwoners op 4 mei 2022 weer in 
grote getale aanwezig zijn bij de 
herdenking.

Stemmige en waardige Dodenherdenking in besloten kring

Een besloten stoet loopt over de Vrijheidsdreef naar de herdenkingsplaats. Foto’s: Eric van Westerloo.

Oorlogsveteranen salueren bij het Vrijheidsmonument.

Rabbijn Spiero plaatst bloemstuk namens de Joodse gemeenschap Meisjes van de scouting brengen eregroet aan oorlogsslachtoffers.

Een van de scholieren draagt haar geschreven gedicht voor.

De beide scholieren Loi Herpers en Bo Schoo leggen krans bij het monument.

Burgemeester Astrid Nienhuis houdt herdenkingstoespraak.
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Heemstede - Voor de zomer werken 
aan je conditie en aan een fit en sterk 
lichaam? Doe dan mee met de 
nieuwe cursus Start to Powerwalk. 
Pink Powerwalk organiseert een 
cursus van acht lessen op dinsdag 
om 9.00 uur in het Groenendaalse 
Bos. 

Wat is powerwalk? 
Powerwalk is wandelen in een stevig 
tempo, waarbij je gebruik maakt van 
je armen en een sterke afzet van je 
voeten. Het is geen hardlopen, maar 
stevig doorstappen waarbij altijd één 
voet de grond raakt. Powerwalk is 
geschikt voor alle leeftijden. Het is 
een natuurlijke vorm van beweging 
met weinig weerstand. Hierdoor heb 
je weinig kans op blessures. 

In acht lessen leer je verschillende 
powerwalktechnieken, doe je spier-
versterkende oefeningen en geniet je 
van het buiten zijn. Karen Wouters is 
gecertificeerd Powerwalk trainster en 
vertelt: “Powerwalk is een heerlijke 
sport, die je het hele jaar door kan 
beoefenen. Maar nu, in het voorjaar, 
is het helemaal fijn! De natuur is 
prachtig, de zomer komt eraan, dus 
er is geen betere tijd om je lichaam 
fit en sterk te maken. En vergeet ook 
niet de gezelligheid van het lopen in 
een groep: dit motiveert om elke 
week een flinke powerwalk te 
maken! Pink Powerwalk is een work-
out voor je hele lichaam.” 

De cursus op dinsdagochtend 9.00 
uur is voor beginners en iets gevor-
derden (level 1 en 2). Op donderdag-
avond om 19.30 uur begint op 27 
mei een groep voor gevorderden of 
beginners met een goede conditie 

(level 2). In deze groep zijn ook nog 
een paar plekjes vrij. De kosten zijn 
60 euro voor 8 lessen. De groepen 
zijn klein en er wordt voldoende 
afstand gehouden. De regels voor 
buitensporten worden uiteraard 
gevolgd.

Meer informatie en aanmelden kan 
via de website:
www.pinkpowerwalk.nl. 

Een nieuwe beginnerscursus 
Pink Powerwalk start op 25 mei

Karen Wouters. Foto aangeleverd door 

Pink Powerwalk.

Heemstede - Op zaterdag 15 mei is er een voetbalfestival bij VEW aan de Sportparklaan 10 in Heemstede. Op deze dag 
kun je allerlei leuke voetbalspelletjes doen en natuurlijk ook ‘gewoon’ voetballen. Voor wie: kinderen 6 t/m 12 jaar 
(leden en niet-leden, dus neem gerust een vriendje of klasgenoot mee). Tijd: 10:00 - 13:00 uur. Kosten: geen, maar 
neem je wel zelf wat te te eten en drinken mee? VEW zorgt voor een gezonde snack.
Aanmelden is nodig via: jeugdbestuur@vewheemstede.nl. Vermeld dan wel je leeftijd. Aanmelding van de jongste 
jeugd is al vrij vol, maar voor de 11- en 12-jarigen is nog plek. Let op: er is een maximum aantal deelnemers aan deze 
dag gebonden,  dus wees er snel bij.

Leuk voetbalfestival bij VEW
Voetballen bij VEW. Foto aangeleverd door VEW.

Heemstede - RCH heeft lang dames-
voetbal gekend in de jaren 70.  Een 
aantal jaar geleden had RCH twee 
complete damesteams, maar die 
raakten verwaterd door studies en 
andere interesses van de dames. Op 
dit moment heeft RCH een aantal 
damesleden, die dan met de jongens 
mee mogen doen. Ze doen zeker niet 
onder voor de heren.
Toch zou het leuk zijn dat de meiden 
in een volledig damesteam kunnen 
spelen, zoals het geval is bij diverse 
verenigingen in de regio. RCH organi-
seert daarom een speciaal dames 
trainingsuurtje. Afgelopen zaterdag 8 
mei was de eerste.
Het weer was niet uitnodigend, maar 
een aantal stoere meiden had de 
uitnodiging van RCH aangenomen. 
Trainer Onno Mantel had een leuk 

programma in elkaar gezet, waarin 
het vooral aankwam op balvaardig-
heid. Dania, al spelend bij RCH, had 
haar zusje Manal meegenomen. 
Annabella speelt ook al bij RCH en 
pakt elke extra training aan om beter 
te worden, dus ook deze dag. Voor-
zitter Kees Kokkelkoren was ’s 
morgens met kleindochter Bo naar 
de sportwinkel geweest en had RCH-
kousen en voetbalschoenen gekocht.
Ze waren drijfnat van de regen, maar 
dat weerhoudt ze er niet van om 
deze woensdag 12 mei tussen 5 en 6 
nog een training te volgen. Zaterdag 
22 mei is van 13 tot 14 uur het derde 
trainingsuurtje, dus meiden, trek je 
voetbalschoenen aan en kom lekker 
meetrainen. Voor meer info zie www.
rch-voetbal.nl.

Meidenvoetbal bij RCH

De voetbalsters met in het midden trainer Onno Mantel. Foto: Harry Opheikens.

Heemstede - In de gemeente 
Heemstede zijn de buurtsportcoa-
ches Rianne Koldenhof, Tessa van der 
Zee en Bram Willemsen van Stichting 
SportSupport spin in het web tussen 
de verenigingen, scholen en alles wat 
er te doen is voor de basisschool-
gaande jeugd. Zij organiseren een 
groot aantal evenementen en sport-
toernooien en zij geven alle drie als 
vakleerkracht gym op Heemsteedse 
basisscholen.  
 
Sportieve evenementenkalender 
Het schooljaar begint normaalge-
sproken met de Heemstede Sport-
dag op het Sportpark Heemstede, 
inclusief het zwembad, de sporthal 

en de soft- en voetbalvelden. Diverse 
sportverenigingen verzorgen veer-
tien verschillende sportclinics voor 
groepen 7 en 8. Negen van de tien 
basisscholen in Heemstede doen 
mee, met in totaal zes- à zevenhon-
derd leerlingen.  
 
Eind oktober is er de Heemstede 
Loop, waar kinderen via de scholen 
1,2 km of 5 km rennen. Daarna volgt 
het Sportontbijt, voor groep 6, met 
gezonde voeding en gevarieerde 
sportclinics.
En in februari is er het populaire 
Sportnite, de vertaling van het 
bekende computerspel Fortnite naar 
de sportzaal, waarbij kids met nerf-

guns en foampijltjes op elkaar kun- 
nen schieten.  
Verder zijn er de Koningsspelen, het 
gigantische evenement op het 
strand voor groepen 5 - 8, met ge- 
middeld 2000 deelnemers.  

Tot slot zijn er nog de Adventure-
dagen in het Heemsteedse speelbos 
Meermond, en voor de kleuters 
bestaat de zesweekse lessenreeks 
Vallen en Opstaan, waarbij de drie 
vakleerkrachten gymlessen komen 
geven.
Dit wordt gecombineerd met de 
MQ-scan, een test die aangeeft hoe 
leerlingen er qua motoriek 
voorstaan. 

Sportstimulering voor de 
Heemsteedse basisschooljeugd

Sportactiviteieten voor de jeugd. Foto: Renata Jansen fotografie, archief SportSupport.
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Door Bart Jonker 

Heemstede – Een dolgelukkige 
Gerrit Hietbrink, de winnaar van de 
lentefotowedstrijd, die uit handen 
van Tom Machielsen van de 1e 
Heemsteedse Vishandel op Binnen-
weg 39 zijn prijs in ontvangst nam, 
een waardebon van 25 euro. Afge-
lopen donderdag 6 mei vond deze 
prijsoverhandiging plaats.  
Gerrit wist de aandacht van de jury te 

vestigen op zijn ooievaarsfoto ‘Rus-
tende schouders’. “Ik ben bewust met 
de fiets op zoek gegaan in de omge-
ving om een mooie lentefotoserie te 
maken”, vertelt Gerrit trots. “Toen zag 
ik bij Leyduin dit tafereel van een 
ooievaarspaar bezig met het nest. Ik 
heb gelijk een serie van tien foto’s 
gemaakt, waaronder deze foto 
‘Rustende schouders’.” 
Een uniek plaatje dat met ‘kop en 
schouders’ er bovenuit stak, zullen 

we maar zeggen. Ook voor Tom 
Machielsen, die zelf graag fotogra-
feert, viel deze foto direct op tijdens 
het jureren. “Dit originele beeld zegt 
in een foto alles over natuur en lente 
en moest wat mij betreft de winnen-
de foto worden”, aldus Tom. 

Gerrit vervolgt: “Ik ben hartstikke blij 
met deze prijs. De waardebon zal 
zeker goed besteed worden bij Toms 
vishandel, want ik kom hier graag.”

Gerrit Hietbrink hartstikke blij 
met prijs lentefotowedstrijd

De dolgelukkige winnaar Gerrit Hietbrink (links) krijgt zijn prijs overhandigd uit handen van Tom Machielsen. Foto: Bart Jonker. 

Heemstede - In het artikel over de 
Koningsdageditie van de Foodrally 
van vorige week, die mede-georgani-
seerd werd door Landgoed Groenen-
daal, is abusievelijk een restaurant 
niet in het artikel genoemd, namelijk 
restaurant ML tussen de bollen in 
Hillegom. De route voer langs vier 
gerenommeerde restaurants, te 
weten: Landgoed Groenendaal in 

Heemstede, Restaurant ML tussen de 
bollen in Hillegom, Restaurant Den 
Burgh in Hoofddorp en Landgoed 
Duin & Kruidberg in Santpoort-
Noord.

Dit kwam niet in het gepubliceerde 
artikel tot uiting. De redactie betreurt 
dit en biedt betrokkenen excuses aan 
voor het ondervonden ongemak.

Rectificatie Koningsdageditie Foodrally

Ook werden culinaire hoogstandjes bereid bij restaurant ML tussen de bollen.

Foto: Hélène Wiesenhaan Photography.

LEZERSPOST

In de 44 jaar dat wij aan de Bronsteevijver wonen, hebben wij zeer regel-
matig allerlei grote vissen en/of nog grotere krabben gevangen zien 
worden.
‘t Zal je toch maar gebeuren... ga je lekker zwemmen in de Bronsteevijver 
en ... wat kun je zomaar in het water tegenkomen?
Onze buurjongen Bram haalde op 10 mei - met vereende krachten samen 
met zijn vriendjes - deze enorme zware jongen uit het water.
De Bronsteesnoek van 1.20 m. Lang en bleek uitgerust met een vervaar-
lijke kaak.  
In alle gemoedsrust stel ik de vraag aan de zwemmers die tegenwoordig 
gebruik maken van dit zwemwater: ‘’Wil je deze vis überhaupt wel 
tegenkomen?”
 
E. Grolman, Heemstede

Nieuws vanuit de Bronsteevijver

 

- Omg. Nobellaan/Huizingalaan (260 kranten)
- Omg. Frederik Hendriklaan/Willem de Zwijgerlaan (Haarlem-Zuid) (300 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

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

Zandvoort - De uit Rotterdam af- 
komstige kunstenaar Martijn Rijerse 
is door de vakjury uitgeroepen tot 
Europees Kampioen Zandsculpturen 
2021. Volgens de jury verbeeldt zijn 
kunstwerk, gemaakt van 29.000 kg 
zand, op aansprekende wijze het 
thema “Landschap door het Oog van 
de Meester”. De titel van de 
winnende sculptuur is Het gesta-
pelde landschap.
Het juryrapport verduidelijkt de 
keuze als volgt: “De winnaar heeft 
laten zien volledige controle te heb- 
ben over het medium zand. Maakt op 
een grandioze wijze gebruik van het 

dieptespel en perspectief. Je wilt 
voortduren blijven kijken of er nog 
iets achter zit. Het beeld blijft je aan- 
kijken. Wij zijn als jury onder de 
indruk over de wijze waarop de 
opdracht ode aan het landschap zeer 
kunstig is verwerkt in zowel de voor- 
als de achterkant van het kunstwerk.”
Daarnaast heeft een kinderjury af- 
zonderlijk een beoordeling gemaakt 
van de kunstwerken. De kinderjury, 
bestaande uit 10 kinderen van scho- 
len uit Zandvoort verklaren hun 
keuze als volgt: Zij vinden het zands-
culptuur van Niall Magee de mooiste. 
Ze vinden het realistisch, typisch 

Nederlands en echt 3D. Ze vonden 
het hoofd erg mooi. Ook de achter-
kant is prachtig. Het werkt als een 
echt schilderij.
De titel van dit zandsculptuur: ‘Land-
schap door het oog van Van Gogh’. 
Locaties in Zandvoort.
De in totaal 6 sculpturen zijn te be- 
zoeken op verschillende locaties in 
Zandvoort en in de avonduren fraai 
verlicht. Het publiek kan ze nog 
bezichtigen tot eind augustus.

Meer informatie is te verkrijgen bij de 
VVV Zandvoort en via de website 
www.zandsculpturenroute.nl.

Martijn Rijerse winnaar Europees 
Kampioen Zandsculpturen 2021

Heemstede/Regio -De provincie 
Noord-Hollandstelt extra subsidie 
beschikbaar aan gemeenten om de 
woningbouw te versnellen. Noord-
Hollandse gemeenten kunnen vanaf 
1 juni subsidie aanvragen om extra 
personeel/expertise in te huren. Hier-
voor stelt provincie Noord-Holland 
€2,5 miljoen beschikbaar. 
Gemeenten die al gebruik kunnen 
maken van de zogenaamde Flexibele 
Schil MRA zijn hiervan uitgezonderd. 
Op grond van de uitvoeringsregeling 
versnelling woningbouw 2021 

kunnen gemeenten personeel en/of 
expertise inhuren: tijdelijk extra hulp 
voor bijvoorbeeld gebiedsontwikke-
ling, onderzoek en vergunningproce-
dures om projecten te kunnen 
versnellen.

De betreffende gemeenten in Noord-
Holland kunnen per 1 juni 2021 
subsidie hiervoor aanvragen.
In de vorige uitvoeringsregeling is 
het hele beschikbare bedrag van €1,2 
miljoen besteed aan co-financiering. 
Door de inzet van 43 mensen zijn 15 

woningbouwprojecten met geza-
menlijk ruim 2.600 woningen ver- 
sneld.
De nieuwe uitvoeringsregeling ver-
snelling woningbouw 2021 is voor 
gemeenten in Noord-Holland, met 
uitzondering van de gemeenten: 
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Purme-
rend, Haarlem, Haarlemmermeer, 
Zaanstad en Hilversum. Deze laatst-
genoemde gemeenten kunnen 
gebruik maken van de Flexibele Schil 
van de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA).

Provincie Noord-Holland stelt €2,5 miljoen 
beschikbaar voor versnelling woningbouw
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INGEZONDEN COLUMN GGD

Wie dag in dag uit het landelijke 
nieuws volgt, zou bijna de indruk 
krijgen van een uiteengevallen 
versplinterde samenleving. Mensen 
hebben de meest uiteenlopende 
ideeën over COVID-19 en de bestrij-
ding daarvan, het vaccinatiebeleid 
en de maatregelen. De tegenstel-
lingen lijken alleen maar erger te 
worden. Tussen jong en oud, arm 
en rijk en gezond en ongezond. 
Terwijl we zeker op dit moment 
allemaal hetzelfde doel voor ogen 
hebben: zo snel mogelijk terug naar 
het normale leven. 

Daarom doet het mij bijzonder veel 
deugd dat er van die tegenstel-
lingen op onze vaccinatie- en test-
locaties in de regio Kennemerland 
maar weinig te merken valt. Daar 
vaccineerden jonge geneeskundestudenten de afgelopen maanden de 
meest kwetsbare groep van onze samenleving. En daar maakte zij een 
praatje met elkaar, was er eindelijk weer eens een sociaal contactmoment 
voor een groep die al zo lang in isolement leeft.  

Die wederzijdse waardering zien we op verschillende manieren terug. Op 
onze social media berichten zien we steeds meer reacties van inwoners 
die zich vriendelijk en professioneel geholpen zagen worden op de GGD-
locaties. Elke week wordt op een van de locaties wel een bosje bloemen, 
doosje chocolade of ander teken van waardering langsgebracht. Landelijk 
zijn zowel de samenwerkende veiligheidsregio’s als de samenwerkende 
GGD’en genomineerd voor de titel ‘meest positieve overheidsorganisatie’. 
Deze waardering sterkt ons in de gedachte dat we goed bezig zijn en 
motiveert ons om de komende maanden zeven dagen per week voor u 
klaar te staan. 

Als het aantal vaccins straks verder toeneemt, zullen wij ook qua effici-
entie stappen moeten gaan maken. Het aantal prikken dat we per uur 
zetten, moet opgeschroefd worden om de grote aantallen straks aan te 
kunnen. Maar altijd zullen wij oog blijven houden voor de menselijke kant 
en ervoor zorgen dat uw vaccinatieafspraak deze lente of zomer niet 
alleen professioneel, maar ook aangenaam verloopt. Daarvoor kijken wij 
ook naar samenwerkingen met diverse culturele instellingen uit de regio. 
Deze positieve wisselwerking moeten we vasthouden. Daar worden we 
met elkaar rijker van. 
 
Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Een warme regio 

Bert van de Velden. Foto: aange-

leverd door GGD Kennemerland.

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Een echte doorbraak in 
de afname van de besmettingen is 
nog steeds niet zichtbaar. In Neder-
land worden nog dagelijks meer dan 
7.000 mensen positief getest. Het 
aantal inwoners dat rondloopt die 
besmettelijk zijn en dus het virus 
kunnen overdragen ligt momenteel 
op 168.000.
Hoopgevend is het R-getal dat nu 
onder de één ligt en uitkomt op 0.93.   
 
In de meetperiode 26 april – 2 mei 
was van de virusdeeltjes in het riool-
water in Heemstede een sterke af- 
name te zien. Was dit bij de vorige 
meting nog boven de 265, nu wer- 
den er 77 deeltjes per 100.000 inwo-
ners gevonden.

Ook dit mag gezien worden als iets 
positiefs. Zou het dan toch lukken 
het virus in haar greep te krijgen?

Ondanks dit positieve feit bleek de 
afgelopen week toch weer dat er 54 
inwoners als besmet werden getest. 
Een week eerder waren dat er 44. Er 
hoefde gelukkig niemand te worden 
opgenomen, al stierf één inwoner 
ten gevolge van Covid-19 die eerder 
was vastgesteld.  

Kan het land verder van het slot?
Het kabinet wikt en weegt of het 
land verder van het slot kan. Mogelijk 
besluit men deze week of de door-
stroomlocaties (bijvoorbeeld De Efte-
ling) weer open kunnen, zij het met 
beperkingen, de verruiming van de 
buitensport, het openen van binnen-
sport en culturele instellingen na een 
toegangstest en weer wat publiek bij 
professionele sportwedstrijden. 
Onder voorwaarden kunnen dan ook 
de restaurants weer open.  
 
Eind mei/begin juni volgen, als de 
besmetting cijfers het toelaten, een 
verdere verruiming. Meer bezoekers 
thuis ontvangen (4) en meer mensen 
(6) samen in de openbare ruimte en 
eventueel het organiseren van eve-
nementen. De cijfers waarop het 
kabinet stuurt, is op minder dan 250 
positieve testen per 100.000 inwo-
ners per regio per week, of 27 zieken-
huisopnames per 1 miljoen inwoners 
per regio per week. Deze getallen 
worden momenteel nog ruim over-
schreden. In week 19 moet zichtbaar 
worden of de lopende versoepeling 
van dit moment gevolgen heeft voor 
het aantal nieuwe besmettingen. Om 
positief af te sluiten de komende 
week zijn rond de 7 miljoen Neder-
landers gevaccineerd.

Corona in Heemstede week 18

Heemstede/Regio - GGD Kennemer-
land heeft in totaal inmiddels ruim 
125.000 vaccinaties gezet. Afgelopen 
week werden in de regio 17.054 
vaccinaties gezet. Dat zijn er ruim 
duizend meer dan de week ervoor. 
Naar verwachting stijgt dit aantal 
komende week tot ongeveer 20.000. 
 
Mensen die volgens hun huisarts tot 
een medische risicogroep behoren, 
krijgen sinds 6 mei een uitnodiging 
van de huisarts voor een vaccinatie 
op een GGD-locatie. De uitnodigin-
gen worden de komende weken in 
fases verstuurd. Tot de medische risi-
cogroepen behoren mensen die jaar-
lijks een oproep voor de griepprik 
krijgen.
Het gaat in Nederland om ongeveer 
1,5 miljoen personen uit de geboor-
tejaren 1961 tot en met 2003. Na 
ontvangst van de uitnodiging kun- 
nen zij een afspraak maken bij de 
GGD. Zij krijgen dan een vaccin van 
BioNTech/Pfizer of Moderna.
 
Kortgeleden zijn de mensen uitgeno-
digd die zijn geboren in of voor 1955. 
Dit geldt ook voor de mensen gebo-
ren in 1961 en 1962. Mensen uit deze 
geboortejaren die nog geen gebruik 
hebben gemaakt van de oproep en 
wél een vaccinatie-afspraak willen 
maken, vragen we dringend dat als- 
nog te doen.

 1GGD Kennemerland heeft op dit 
moment zes vaccinatielocaties. Inwo-
ners met een uitnodiging kunnen 
terecht in Badhoevedorp (P4 Lang 
Parkeren Schiphol), Haarlem (Kenne-
mer Sportcenter) en Beverwijk (P0 
Bazaar), Zandvoort (braakliggend 
terrein naast Tolweg 10), Uitgeest 
(Sportcentrum De Zien) en IJmuiden 
(voormalig tenniscentrum aan de 
Dokweg).
 
Wekelijkse cijfers
Afgelopen week (29 april t/m 5 mei) 
waren er in Kennemerland 1.221 
nieuwe besmettingen (222 per 
100.000 inwoners). Het aantal be- 
smettingen is deze week lager dan 
vorige week (1339, -9%).

In die week (29 april t/m 5 mei) zijn er 
12.857 COVID-19 testen afgenomen 
door GGD Kennemerland. Dit zijn er 
1708 minder dan vorige week (-12%). 
Daarbij speelt mogelijk onder meer 
de meivakantie een rol, en de tijde-
lijke sluiting van de teststraat in 
Beverwijk op 4 mei in verband met 
de weersomstandigheden.
 
Inwoners uit de regio Kennemerland 
kunnen zich laten testen in Haarlem, 
Beverwijk en bij P4 Lang Parkeren 
Schiphol. Een mobiele testbus staat 
tenslotte in wisselende gemeenten.
We merken dat onze teststraat in 

Haarlem soms snel vol zit en ver-
zoeken inwoners dan uit te wijken 
naar een van de andere testlocaties 
in de regio zoals Beverwijk of Schip-
hol. Het is belangrijk om bij klachten 
te testen en dat niet met een dag uit 
te stellen. 
 
Uitleg bij online afspraak 
coronavaccinatie
De komende maanden ontvangen 
inwoners uit de regio Kennemerland 
van 18 tot 60 jaar een uitnodiging 
voor de coronavaccinatie. Een af- 
spraak maken voor een vaccinatie 
gaat het snelst en eenvoudigst via de 
website (www.coronavaccinatie-
afspraak.nl) met een DigiD-account.
 
Sommige mensen zien daar mis-
schien tegenop of vinden het moei-
lijk. Om deze mensen te helpen heeft 
Stichting Digisterker, op verzoek van 
GGD GHOR Nederland, een demo 
ontwikkeld met uitleg over het 
maken van een online vaccinatie- 
afspraak.
 
De informatieve demo is vrij toegan-
kelijk voor iedereen en kan gebruikt 
worden door mensen die ondersteu-
ning bieden aan mensen die hulp 
nodig hebben. De online uitleg staat 
op uitlegprikafspraak.nl.
 
Bron: GGD Kennemerland.

Wekelijkse corona-update GGD

Door Bart Jonker

Heemstede – Vandaag is het 
Moederdag waarop alle moeders in 
het zonnetje worden gezet. Afge-
lopen zaterdag 8 mei reikte bloemist 
Kylie Krap van bloemenzaak Klein 
Groenendael op het Wilhelminaplein 
een fleurig Moederdagboeket uit 
voor de oproep van de Moederdag-
actie, die afgelopen woensdag in de 
Heemsteder was aangekondigd.

Uit alle ingezonden reacties moest 
Kylie een keus maken en dat was 
best lastig, want er waren heel veel 
mooie berichten met waarom ‘je 

moeder een Moederdagboeket’ 
verdient.
Uiteindelijk viel Kylie’s beslissing op 
het bericht van Ilse van der Berg. In 
haar reactie stipte ze aan dat haar 
moeder haar door de coronacrisis 
heeft gesleept.

In een anekdote laat ze weten dat zij 
in het begin van de coronacrisis 
samen met haar moeder met klap-
stoeltjes en zak popcorn (wel op 1,5 
meter afstand) voor de supermarkt 
ging zitten om gewoon mensen te 
gaan kijken in deze rare coronatijd. 
Zo vertelde Ilse dat ze een oud 
omaatje van twee straten verderop 

boos zagen worden, omdat iemand 
net voor haar neus het laatste boe-
renyoghurtbakje wilde pakken. En 
dat een drone met grijparm een 
blikje bonen uit het winkelwagentje 
van haar overbuurman viste, die net 
verwikkeld was in een wc-papier- 
discussie.
Samen met haar moeder heeft ze 
veel lol gehad en daarvoor wilde Ilse 
haar moeder danken.

Omdat Ilse verhinderd was, werd het 
kleurrijke boeket namens haar in 
ontvangst genomen door een goede 
vriendin, Carola Meijer. Veel plezier 
met het boeket!

Moederdagboeket aan gelukkige uitgereikt

V.l.n.r.: een superblije Carola Meijer neemt namens haar vriendin Ilse van der Berg het boeket in ontvangst van Kylie Krap.

Foto: Bart Jonker.
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Heemstede – In de vroege nacht van 
3 mei zijn drie mannen via de achter-
tuin van de pastorie op het platte 
dak van de OLV Hemelvaartkerk 
geklommen aan het Valkenburger-
plein en hebben zich toegang ver-
schaft tot het plat aan de voorzijde 
van de kerk, gelegen boven de doop-
ruimte en de verbindingsgang tus-
sen kerkgebouw en pastorie. Vanaf 
dat platte dak hebben zij zich toe-
gang verschaft tot het vorige jaar 
zomer met zoveel zorg herstelde 
loden dak van de Calvariekapel van 
het kerkgebouw.

De kapel ligt goed in het zicht aan 
het Valkenburgerplein en is i.v.m. de 
veiligheid tegenwoordig extra goed 
verlicht middels aan het kerkgebouw 
aangebrachte schijnwerpers met 
bewegingssensoren. De tijd die men 
besteedde aan het losmaken van 
naar schatting 8 tot 10 lamellen 
bedroeg ongeveer 35 minuten.

Wel beeldopnamen van daders
Van de diefstal zijn beeldopnamen 
bewaard. Deze kunnen de politie 
hopelijk helpen bij het zoeken van de 
daders. Goed zichtbaar is de aan-
komst van de mannen, allen gekleed 
in hoodies lange broek en trainers, 
en met mondkapjes voor het gezicht, 
hetgeen identifi catie vermoedelijk 
wel zal bemoeilijken. De derde man 
heeft zich min of meer schuilge-
houden en stond a.h.w. ‘op wacht’, 
aan de zijkant, waar hij overzicht had 
op de tuin.
De mannen hebben zich toegang 
verschaft tot de tuin via het 
achterom aan de Bosboom Toussain-
tlaan en hebben daar een bevesti-
gingsdraad van het hek doorgeknipt, 
zodat het gaas naar beneden kon 
worden geduwd. Over het gaas heen, 
onder het prikkeldraad door, zijn ze 
via de trap naar de sacristiegang en 
de aan de gevel bevestigde bedra-

ding van de bliksemafl eiding naar 
het plat geklommen. Een van de 
daders neemt zichtbaar lamellen aan 
van zijn kompaan en trapt die vervol-
gens plat, zodat de stapel makkelijker 
kan worden weggedragen in een 
meegenomen tas/zak.

Het is de derde keer in minder dan 
drie jaar tijds dat dit de parochie van 
de OLV Hemelvaartkerk overkomt. 
Probleem is dat door de kegelvorm 

het dakje met geen enkel ander 
materiaal kan worden afgedekt dan 
met loden, dan wel koperen of 
zinken lamellen. Reparatie kost 
opnieuw een slordige duit, mede 
omdat de restoratie hand-
matig moet worden verricht en er 
heel wat manuren in zullen gaan 
zitten. Aangezien de kerk het uiterste 
moet doen om de parochie overeind 
te houden, is de kerkgemeenschap 
des te meer aangeslagen.

Weer diefstal lood bij de OLV Hemelvaartkerk

Het dak van de Calvariekapel. Foto: aangeleverd door OLV Hemelvaartkerk.

ACHTER HET FORNUIS

Een fusiongerechtje met Italiaanse en Oosterse smaken dat niet moeilijk te 
maken is. 

Benodigdheden (4 personen): 

Bereiding:
Leg de stukken kipdijfi let in een schaal met 
het sinaasappelsap. Laat dit een kwartiertje 
intrekken. Zo blijft de kip mals en sappig. Dep 
de kipdijfi let en bestrooi beide zijden fl ink met 
kerriepoeder en naar smaak een beetje met 
zout en peper.
Doe wat zonnebloem- of wokolie in een 
koekenpan. Fruit eerst het lente-uitje en braad 
vervolgens de kipdijfi let aan beide zijden licht 
aan. Voeg de crème fraîche toe. Goed roeren. 
Voeg eventueel nog wat kerriepoeder toe, en 
laat op laag gaar sudderen. Wat sap van de 
mango toevoegen. Als de kip gaar is, de 
mangopartjes toevoegen. 

Kook intussen de tagliatelle al dente (beet-
gaar, ca. 1,5 tot 2 minuten bij verse pasta). 
Serveren met het kipmengsel.  

Wijnsuggestie:
Een fruitige droge witte wijn of droge fruitige rosé.  Vraag uw wijnhandelaar of slijter. Eet smakelijk!

Tagliatelle met kip, kerrie en mango 

achter het fornuis 

•  en bakje verse tagliatelle, of zelf 
maken met pastamachine

•   bekertje cr me fra che
•  Kerriepoeder
•   gesneden lente-uitje
•   gram kipdij  let

•  Vers sap van een geperste 
sinaasappel

•   verse en rijpe mango, ontveld 
en in partjes gesneden

•  onnebloem- of wokolie
•  out en peper 

Geef voor nieuwe 
doorbraken in 
kankeronderzoek.
Ga naar 
kwf.nl/doneer

Geef 
mij 
Geef 

ij 
Geef 

tijd.
ij 

tijd.
ij 

Heemstede/Regio - In Noord-
Holland staan 900 woningen minder 
te koop ten opzichte van het vorige 
kwartaal. Dit is een daling van ruim 
20% in drie maanden. Deze forse 
afname van het aanbod leidt tot een 
nog groter tekort aan woningen, 
terwijl de vraag onverminderd groot 
blijft. De hypotheekrente blijft histo-
risch laag en huren blijkt een te duur 
alternatief. Dit blijkt uit kwartaalrap-
portage Sprekende Cijfers Woning-
markten Q1 2021.

De grote aanboddaling valt goed te 
verklaren door een explosieve stij-
ging van de verkopen. Afgelopen 
kwartaal wisselden 8.100 woningen 
van eigenaar. Exact een jaar geleden 
werden er 6.900 transacties geno-
teerd. Deze stijging van 17% heeft 

een groot gat geslagen in het 
aanbod voor woningzoekers. 
Toename druk op woningmarkt De 
concurrentie om een huis te kopen 
blijft toenemen, met verdere prijsstij-
gingen tot gevolg. Door de toege-
nomen schaarste en de vele woning-
zoekers is ook de gemiddelde 
verkooptijd extreem kort: 29 dagen. 
Woonconsumenten moeten steeds 
sneller handelen en beslissen over 
iets belangrijks als het kopen van een 
huis.

Het door de overheid afschaff en van 
de overdrachtsbelasting voor starters 
en het verhogen van diezelfde over-
drachtsbelasting voor beleggers 
heeft geen enkel afkoelend eff ect 
gehad op de oververhitte 
woningmarkt.

Aanbod schaarste woningen 
dreigt uit de hand te lopen

Moeilijk aan woningen te komen. Foto: Bigstock.
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Deze puzzel wordt u aange-
boden door Albert Heijn aan 
de Blekersvaartweg 57 in Heem- 
stede. Lekker puzzelen voor 
een heerlijke prijs: een goed-
gevulde AH-tas vol artikelen! 

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

De winnaar ontvangt bericht 
via de e-mail waarmee de 
gewonnen boodschappentas 
afgehaald kan worden in de 
AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. 
Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd.
Succes!
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20 59 11 66 30 9 39 47 2 68 17 14 69

57 8 55 62 50 26 1 31 40 21 67 18 80

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. Europeaan; 7. muskietennet; 12. opstootje; 13. let-
ter van het Griekse alfabet; 14. zich gewichtig voordoen; 15. Euro-
pees Record (afk.); 17. wedstrijd tussen twee personen of partijen;
19. onvriendelijk; 21. ferrum (scheik. afk.); 22. borstbeen; 24. goe-
de gezondheid (voorspoed); 27. onderwereld; 28. lichaamsdeel;
30. ontkenning; 31. Europese Economische Gemeenschap (afk.);
32. militair hoofddeksel; 33. snel (vlug); 35. mist (zichtbare damp);
37. tegenovergestelde van dik; 38. allerlei prullen door elkaar; 41.
wat vervalst of niet echt is; 42. het jong van een kip; 44. afgebro-
ken vast deel van iets (stuk); 46. natuurlijk rood op het aangezicht;
47. Europese hoofdstad; 48. Nederlandse voetbalcub; 49. zuivel-
product; 50. door twee deelbaar; 52. land in het Caribisch gebied;
54. waar vier-daagse wandelaars vaak last van krijgen; 56. Vlaam-
se Televisie Maatschappij (afk.); 58. plooi of groef in de huid; 61.
Nederlandse rivier; 62. klein veelal stilstaand water; 64. waterloop;
65. zuiver; 67. Europese rekeneenheid (afk.); 68. ernstig; 70.
gesneden hengst; 72. Spaanse uitroep; 73. Frans brood (baguet-
te); 76. onderricht; 77. Nederlandse spoorwegen (afk.); 78. deel
van gelaat; 79. plaats in Duitsland; 81. romanum imperium (afk.);
82. tegenovergestelde van mager; 83. extreem (uiterst); 84. vruch-
tennat; 86. oprecht (gemeend); 87. deel van fiets.

Verticaal  1. iemand die ronddoolt en geen vast verblijf heeft; 2.
titel (afk.); 3. jongensnaam; 4. listig (gewiekst); 5. omwenteling
(buiteling); 6. rivier in Rusland; 7. specerij; 8. karakter (inborst); 9.
niet raak; 10. int. autokenteken Brazilië; 11. man van adel; 16.
plaats in Brazilië (afk.); 18. lidwoord; 20. ongehuwd (afk.); 21. vurig
(hevig); 23. strook grond langs een rijweg; 25. grondsoort; 26.
strook; 27. jongensnaam; 29. kleine handtrom voorzien van belle-
tjes; 32. woonvertrek; 34. voorzetsel; 36. gevierde sportbeoefe-
naar; 37. tweetal bij elkaar behorende personen; 39. de holte
onder de arm; 40. prijzen; 42. tint (blos); 43. verdieping; 45. deel
van gelaat; 46. binary synchronous communication (afk.) 51. naam
voor klein meertje; 53. lichaamsdeel; 54. echtgenoot van een
baron; 55. jongensnaam; 56. gierigaard; 57. binnenwater van eni-
ge omvang; 59. erwt; 60. met een lans gewapende ruiter; 62. voor-
jaarsbloem; 63. bewoner van Kroatië; 66. boomsoort; 67. Baski-
sche afscheidingsbeweging (afk.); 69. kansspel (waagstuk); 71.
Europeaan; 73. vlees aan stokje geregen; 74. letter van het Griek-
se alfabet; 75. inlandse gemeente op Java; 78. steen; 80. houten
kom (beker); 82. veiligheidsraad (afk.); 85. per persoon (afk.).
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Heemstede/Haarlem – In een 
poging de overlevingskans van hun 
nageslacht te vergroten, leggen 
vogels zoveel mogelijk eieren. Echter, 
de groeiende kattenpopulatie is een 
plaag. Het valt niet mee om tegen-
woordig een kuiken groot te bren- 
gen.

Ten eerste is er krapte aan geschikte 
broedplekken door versteende tui- 

nen, verstedelijking en infrastructuur. 
Wie uiteindelijk een nestje heeft ge- 
bouwd moet continu op z’n hoede 
zijn voor het favoriete huisdier van 
mensen: die leuke poesjes. Alle 19 
katten-slachtoffers die het hospitaal 
in de laatste week van april ontving, 
zijn overleden.

Cijfers uit 2019 en 2020 tonen dat 
77% van binnengebrachte katten-

slachtoffers sterft. “Soms zie je niets 
aan de buitenkant. Maar een lucht-
blaas onder de huid veroorzaakt 
door een vlijmscherpe kattennagel 
kan een dodelijke infectie veroor- 
zaken.”

Toch vindt het hospitaal de ‘felis 
domesticus’ een fantastisch dier.  
“Ze kunnen er niets aan doen dat ze 
uitstekende jagers zijn. Van oudsher 
blijven menselijke jagers in het 
broedseizoen van jonkies af, anders 
is de voorraad snel uitgeput. Dat kun 
je een kat echter niet aanleren.”

Er zijn diverse maatregelen om geve-
derde vriendjes te beschermen. De 
meest effectieve is om snorremans 
binnen te houden – vooral als het 
donker wordt aangezien het nachte-
lijke jagers zijn. Of de viervoeter te 
voorzien van een vrolijk gekleurde 
kattenkraag die volgens de fabrikant 
Birdsbesafe® zo’n 87% effectief is, 
omdat vogels felle kleuren goed 
kunnen zien, zeker als het beweegt 
zodat ze kunnen wegvliegen.

“Onze poezenkinderen zijn graag 
buiten,” aldus het hospitaal. “Maar ze 
kunnen net als honden uitgelaten 
worden aan een tuigje, mits jong 
aangeleerd. Alleen een bandje om- 
doen met belletje helpt nauwelijks 
aangezien katten sluipers zijn.”
Overigens kunnen patiëntjes weer 
gebracht worden met inachtneming 
van de coronamaatregelen. Dit bete-
kent dat slechts één persoon tegelijk 
naar binnen mag om een vogel af te 
geven.

Openingstijden: dagelijks 9.00 tot 
17.00 uur, Vergierdeweg 292, Haar-
lem. Wie daartoe niet in de gelegen-
heid is, kan de Dierenambulance 
voor Haarlem e.o. bellen,
tel.: 088-811 3680.

Hou katten in het broedseizoen binnen

Een inmiddels overleden roodborstje met onderhuidse luchtblaas veroorzaakt door 

een kattennagel. Foto: Vogelhospitaal.

FOTOMOMENT

Heemstede - “Deze berm aan de Herenweg, ter hoogte van de Harte-
kamp, is prachtig en straalt een en al vrolijkheid uit”, vertelt Pim Lemmers 
bij zijn foto.

Prachtige berm Herenweg Heemstede
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FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Aelbert Cuyp (Dordrecht 1620-1691) zijn visie op het land-
schap is opmerkelijk. Zo waagde hij zich aan land, water, licht en dier in 
zijn schilderijen.
Wij kennen zijn schilderijen met paarden, honden en portretten, maar 
koeien heeft hij ook op het doek gezet.
Het zijn echte Hollandse taferelen. Deze foto, het veld aan de Ringvaart, 
heeft  Marenka gemaakt vanaf het Jaagpad. De dames deden zich tegoed 
aan het malse lentegras, terwijl er dreigende wolken (Cumulonimbus  
mammatus ) over kwamen drijven. Zo moet ook Aelbert Cuyp het hebben 
gezien.

Lente in HeemstedeHeemstede - Zaterdag 15 mei wordt 
er op Kom In Mijn Tuin (KIMT) weer 
de jaarlijkse moestuinmarkt gehou-
den van 11.00 uur tot 15.00 uur. Vorig 
jaar kon het niet doorgaan vanwege 
het coronavirus, maar dit jaar heeft 
de Gemeente Heemstede toestem-
ming gegeven om de moestuinmarkt 
door te laten gaan. 
Locatie: Herenweg 18 Heemstede, 

tegenover de Manpadslaan, ingang 
Groenendaalse Bos. 
Van 12.00 tot 14.00 uur is er een tuin-
adviseur aanwezig die alle tuin-
vragen kan beantwoorden. 

Er staan diverse kramen; een kraam 
met aardbeienplantjes, een kraam 
met dahliabollen, een kraam met 
bijzondere zomerbollen en natuurlijk 

staat KIMT er zelf ook met een kraam 
met gekweekte planten en bloemen. 
Er zijn ook proeverijen van zelfge-
maakte lekkernijen. 

Voor de kinderen is er een activiteit: 
bloembommetjes maken. 
Meer informatie op:
www.kominmijntuin.com of de Face-
bookpagina Kom In Mijn Tuin.

(Moes)tuinmarkt op Kom In Mijn Tuin

De Moestuinmarkt van twee jaar geleden. Foto: Monique Rusman. 

Door Bart Jonker 

Heemstede – U kent het beeld wel 
uit Spanje, Italië en Griekenland, 
waar allerhande citrusbomen weel-
derig groeien en volhangen met 
vruchten als citroenen, sinaasappels 
of mandarijnen. In het Zuid-Franse 
Menton wordt zelfs ieder jaar het 
‘Festival de citron’ gehouden. Een 
soort bloemencorso, alleen zijn deze 
praalwagens prachtig opgetuigd met 
citrusvruchten. Na dit festival worden 
de citrusvruchten gebruikt voor de 
sap- en likeurindustrie.

De laatste tijd groeit ook in Neder-
land de belangstelling voor citrus-
boompjes in de tuin, zoals de 
mandarijn- of citroenboompjes. En 
dat is niet zo gek, want citrusbomen 
zijn niet alleen hip, maar zien er ook 
vrolijk uit en zijn daarom best een 

leuke aanwinst en een juweel voor 
uw tuin of balkon. Met deze boom-
pjes waant u zich direct in het Middel- 
landse Zeegebied. De bloesem ver-
spreidt een heerlijke zoete geur en 
het is natuurlijk leuk als de boom 

vruchten draagt. Van de eetbare vari-
anten kan limonade gemaakt wor- 
den, of van de schillen op alcohol 
kunnen de bekende likeuren limon-
cello (citroen) of mandarino (manda-
rijnen) bereid worden. Citrusvruchten 

bevatten veel vitamine C. De sterk 
geurende bloesem wordt vaak als 
ingrediënt in de parfumindustrie 
gebruikt. 

Statussymbool van koningshuizen 
en de hoge adel
Citrusbomen zijn van het plantenge-
slacht Citrus. De kweek ervan vindt al 
4000 jaar plaats. Ze zijn daarom een 
van de oudste teeltgewassen, waar-
uit veel kruisbestuiving is ontstaan, 
die zich vertaalt in de vele citrusvari-
anten. Oorspronkelijk komt de citrus-
boom niet uit Zuid-Europa, maar uit 
Zuidoost-Azië. Ooit werd de citroen 
als eerste naar Europa gebracht. In 
de 16de eeuw volgde de sinaasappel 
en de mandarijn kwam in 1805 deze 
kant op. Ze waren enorm populair en 
golden als een statussymbool van 
koningshuizen en de hoge adel, die 
er graag fraaie oranjerieën op na- 
hielden. Citrus is afgeleid van het 
Latijnse Citron en is verwant aan het 
Griekse ‘kédros’ dat ‘boom met 
geurend hout’ betekent. 

Zelf een citrusboompje houden
Met een beetje zorg kunt u citrus-
boompjes zelfs in het Nederlandse 
klimaat houden. De plant kan maxi-
maal 40 graden aan warmte hebben 
buiten. Bij 2 graden in de winter 
moet de plant echt binnengehouden 
worden, want hij overleeft de nacht-

vorst niet. De plant dient dan naar de 
schuur of een naar een onverwarmde 
kamer verplaatst te worden. U kunt 
daarom het boompje het beste in 
een pot of kuip houden. Vanaf half 
mei kan het boompje naar buiten. De 
eerste dag buiten mag het boompje 
echter niet meteen in volle zon 
geplaatst worden. Het boompje 
moet even acclimatiseren. U doet de 
boom daarna het meeste een plezier 
op een zonnige en beschutte plek in 
uw tuin of op uw balkon.  

Zo zijn er bij tuincentra diverse 
citrusboompjes te vinden zoals de 
mandarijnsoorten Citrus mitis Cala-
mondin met kleine mandarijntjes en 
de Citrus reticulata die een kleiner 
blad heeft en grotere vruchten met 
een dikkere en ruwere schil.
In de handel is speciale mest voor 
citrusbomen verkrijgbaar. Bemest de 
boomjes een keer in het voorjaar en 
een keer in het najaar.
In de zomer de boom regelmatig 
water geven. De boompjes mogen 
echter niet te nat staan. Als de 
bovenaarde te droog wordt, dan pas 
water geven. In tijden met veel regen 
de aarde even afdekken. In de winter 
matig water geven.
Als de bladeren geel worden, duidt 
dit op een ijzertekort en is de PH- 
waarde te hoog. Besproei de plant 
dan met een beetje ijzerchelaat. 

Ken uw tuin: Zuid-Europese sferen creëren met hippe citrusboompjes

Festival de citron in het Zuid-Franse Menton. Foto’s: Bart Jonker.

Mandarijnboom Citrus reticulata. Mandarijnboom Citrus mitis Calamondin. 
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AGENDA

VRIJDAG 14 MEI 
Superpicknick in Speelbos Meer-
mond. Cruquiusweg 49 in Heem- 
stede, achter de gemeentewerf. 
Van 12-16 u.  

ZATERDAG 15 MEI 
Voetbalfestival bij VEW voor 
jeugd. Sportparklaan 10, Heem-
stede. Van 10-13uur. Kosten: 
geen, wel zelf eten en drinken 
meenemen. Aanmelden via 
jeugdbestuur@vewheemstede.
nl. Vermeld dan wel je leeftijd.

(Moes)tuinmarkt op Kom In Mijn 
Tuin. Herenweg 18, Heemstede, 
tegenover de Manpadslaan, in- 
gang Groenendaalse Bos. Van 
11-15 u. Meer informatie: www.
kominmijntuin.com of de Face-
bookpagina Kom In Mijn Tuin. 

DINSDAG 18 EN 25 MEI
Digi Buurttafel. Online via Zoom 
van 11-12 u. Max 6 pers. per 
keer. Aanmelden via:
info@wijheemstede.nl t.a.v. Ellen 
Swart of Daniëlle de Haan of bel 
naar 023-5483828. 

WOENSDAG 19 MEI 
Digitale lezing ‘Surinaamse 
School: van Paramaribo tot 
Amsterdam’. Om 19.30u via 
Zoom. Kosten: €7,-. Opgeven 
kan via www.artetcetera.nl of 
mail naar info@artetcetera.nl. 

Gratis vragenuurtje SeniorWeb 
via Zoom. Meedoen is gratis, 
vooraf telefonisch aanmelden of 
via Whats-App op 06-22092895, 
of via het formulier op:
www.seniorwebhaarlem.nl.

WOENSDAG 26 MEI 
SeniorWeb biedt gratis compu-
terondersteuning thuis. Online 
via Zoom vanaf 10 u. Meedoen 
aan deze bijeenkomsten is 
gratis, wel vooraf aanmelden bij 
www.seniorweb-haarlem.nl of 
06-220 928 95.

VRIJDAG 28 MEI 
Online symposium ‘Adriaan 
Pauw Goes Live’. Bijwonen via de 
livestream: https://youtu.be/
OZBWpS1qG0Y. Van 16.30-18 u. 
Programma op: https://adriaan-
pauw.info/.

Heemstede - Op de vrijdag 14 mei, 
na Hemelvaart organiseert Plexat van 
WIJ Heemstede van 12-16 uur een 
geweldige Superpicknick op Speel-
bos Meermond. Dit is echt een leuke 
plek, met een natuurspeeltuin voor 
kinderen, waar ze lekker kunnen 
sjouwen met stokken, hutten bou- 
wen en van de kabelbaan af roetsjen. 
Je bent van harte welkom, we gaan 
er een gezellige middag van maken.

Plexat zorgt voor voldoende limo-
nade en water, voor spelletjes waar 

iedereen aan mee kan doen en spel-
materiaal. Neem zelf een goed ge- 
vulde picknickmand mee, een 
kleedje, je beste humeur en veel 
gezelligheid.
Natuurlijk worden de richtlijnen van 
het RIVM in acht genomen.
Waar vind je het Speelbos Meer-
mond? Aan de Cruquiusweg 49 in 
Heemstede, achter de gemeente-
werf, volg de borden. Kom je ook op 
de fiets?
Er is een kleine parkeerplaats waar je 
gratis kunt parkeren.

Superpicknick in Speelbos Meermond

Heemstede - Geen inloopochtenden 
bij de Luifel. Toch hulp van Senior-
Web Haarlem. Veilig thuis met video-
bellen. Dus als u een probleem hebt 
met uw smartphone of tablet? Of 
een laptop die hapert? Stel uw vraag 
tijdens het vragenuurtje van Senior-
Web Haarlem met Zoom.
Dat kan op woensdagochtenden om 
10 uur. Ze beginnen met een korte 
presentatie over een boeiend onder-
werp, en daarna kunt u uw vragen 
stellen. 

Woensdag 19 mei 10 uur
Slim op pad
Met uw smartphone kunt u prachtige 
tripjes plannen. U kiest een route en 
krijgt ook informatie over bijzonder-
heden onderweg. 

Woensdag 26 mei 10 uur
Bijeenkomst voor alle deelnemers 
aan ZOOM.
Veel mensen maakten gebruik van 
de mogelijkheid om thuis via Zoom 
contact te hebben met SeniorWeb 
Haarlem. Ter afsluiting van het 
seizoen een speciale bijeenkomst. 
Meedoen aan deze bijeenkomsten is 
gratis, wel vooraf aanmelden bij 
www.seniorwebhaarlem.nl of 
06 220 928 95. 

Als u zich hebt aangemeld ontvangt 
u een dag van te voren de deelname-
link per e-mail. Het enige dat u hoeft 
te doen, is hierop klikken. Niet be- 
kend met Zoom? Geef dit aan via 
www.seniorwebhaarlem.nl en zij 
helpen u met een gratis privéles.

SeniorWeb biedt gratis online 
computerondersteuning thuis

Speelbos Meermond. Foto: aangeleverd door WIJ Heemstede.

Heemstede - Op vrijdag 28 mei zal 
live, vanuit de Oude Kerk, online via 
livestreaming het muzikale sympo-
sium ‘Adriaan Pauw Goes Live’ 
plaatsvinden.

Het symposium wordt georganiseerd 

in het kader van het Adriaan Pauw-
jaar in 2020.

Door COVID-19 kon vorig jaar helaas 
de feestelijke gebeurtenis niet door-
gaan. Nu kan het symposium via 
livestreaming toch doorgaan. 
Een ideale gelegenheid om vanuit 
huis te genieten van mooie muziek 
(Trio d’Encore) en interessante 
lezingen.
 
Waarom is Adriaan Pauw zo belang-
rijk voor Heemstede en Heemstede 
voor hem? Het komt allemaal aan 
bod tijdens het programma. 
Aanvang: 16.30 uur. Eindtijd: 18.00 
uur. Muzikale ‘inloop’ vanaf 16.15 uur. 
Kijk voor het programma op:
https://adriaanpauw.info/.

Het symposium op 28 mei is bij te 
wonen via onderstaande link.
https://youtu.be/OZBWpS1qG0Y.

Online symposium ‘Adriaan Pauw Goes Live’

Adriaan Pauw geschilderd door Gerard 

ter Borch.

Haarlem - De expositie ‘Harthoorn & 
de Koning: Bewijzen zoeken voor je 
bestaan’ is van 13 mei tot en met 30 
mei in Galerie de Waag aan het 
Spaarne 30 Rood in Haarlem te zien.  

Begin 2021 begonnen Aureen Hart-
hoorn en Miriam de Koning met de 
voorbereidingen van hun duo-expo-
sitie in Galerie de Waag. Zonder voor-
opgezet plan maar in de wetenschap 
dat hun werk raakvlakken heeft, zijn 
zij nieuw werk gaan maken. Het werk 
bestaat uit schilderijen, tekeningen, 
grafisch werk, foto’s en objecten .

Harthoorn: “Dit ben ik. “Het lichaam 
speelt een belangrijke rol in mijn 
werk. Niet alleen als model maar ook 
als spiegel van het innerlijk. Songtek-
sten, poëzie of flarden van gesprek-
ken zijn een inspiratiebron.” 

De Koning: “Hier vind ik sporen” 
Geboren in Haarlem, ontdekte zij al 
tekenend en fotograferend dat zij 
één gedachtespoor volgde: hoe 
vormend voor je leven is de plek 
waar je vandaan komt? Welke afdruk 

laat het in je beleving en in je onder-
bewustzijn na?

In verband met corona is de expositie 
op afspraak geopend. Is dat een be- 
zwaar? Harthoorn ziet geen pro-
bleem: “De ontvangst op afspraak 
leidt tot een meer persoonlijke erva-
ring en geeft gelegenheid tot ge- 
sprekken. Daar ben ik alleen maar blij 
mee.”
KZOD richt exposities daadwerkelijk 
in, maar laat ze ook op de website 
van KZOD zien (www.kzod.nl).

De Expositie in De Waag, Spaarne 30 
rood, Haarlem is op afspraak te 
bezoeken t/m 30 mei. Er mag, gezien 
de coronamaatregelen slechts één 
persoon tegelijk naar binnen. Hier-
voor kan een tijdslot gereserveerd 
worden op www.miriamdekoning.nl/
reserveren.

Voor meer informatie:
Aureen Harthoorn: 06 284 233 98 en 
aureenharthoorn@gmail.com.
Miriam de Koning: 06 456 006 18 en 
miriamdekoning@gmail.com.

Expositie Aureen Harthoorn en 
Miriam de Koning in de Waag 

‘Winterbanket’, Miriam de Koning, (34 x 40 cm, pastel en houtskool). Foto’s: aange- 

leverd door KZOD.

‘Ik ben het’, Aureen Harthoorn (detail, potlood).

De roodbroeken in 
het Kleinste museum 
van Haarlem
Haarlem -De profclub HFC Haarlem 
bestaat niet meer. Maar vergeten zijn 
de roodbroeken nog lang niet. Dat 
komt mede door gepassioneerde 
supporters zoals Andy van der Linde. 
Zijn verzameling is van 13 mei 2t/m 8 
juli te zien in het Kleinste museum 
van Haarlem op de Gedempte Oude 
Gracht 119.

Red and blue forever 1889-2010. De 
Haarlemsche Football Club Haarlem 
werd opgericht op 1 oktober 1889 en 
speelde in blauwe shirts, rode broe-
ken en blauwe kousen. Na 120 jaar, in 
maart 2010, werd de profclub opge-
heven en werd de amateurvereni-
ging ‘Nieuw HFC Haarlem’ opgericht 
en een maand later ging de club 
verder als Haarlem-Kennemerland. 





Het is wel even een eindje rijden, 
maar toeren door de provincie 
Zeeland, over de eilanden met veel 
water en bruggen is al een plezierige 
bezienswaardigheid op zich. Het 
mooie van Zierikzee is dat je aan de 
rand van het stadje de auto op 
diverse parkeerplaatsen kwijt kunt 
(let op: voor sommige parkeer-
plaatsen dien je te betalen) en te 
voet al in een paar stappen de fraaie 
binnenstad in kunt lopen. 

Rijke historie
Maar waar komt de aparte naam 
Zierikzee nu vandaan? In dit gebied 
vestigden zich in de 10de eeuw aan 
het water de Ee de eerste bewoners. 
De Ee was een kreek die uitmondde 
in de Gouwe, die de eilanden 
Schouwen en Duiveland scheidde. 
Volgens de geschiedenis werd deze 
nederzetting vernoemd naar ene 
Zierik of Siric (bron: ‘Nederlandse 
plaatsnamen’). 

Zierikzee ontpopte zich door de 
gunstige ligging aan het water als 
een welvarende handelsplaats en 
kreeg in 1248 stadsrechten toege-
kend. In de Middeleeuwen was de 
stad de belangrijkste scheepvaart-
verbinding over het water tussen 
Holland en Vlaanderen. Dat legde 
stad geen windeieren. Wel had de 
stad in de Middeleeuwen veel te 
duchten van stadsbranden, die de 
stad meermaals in de as legden. In 
het begin van de 15de eeuw ont-
stonden de meeste stadsmuren, 
stadspoorten, kerken, bastions en 
molens. Veel van deze bouwwerken 
zijn nog gespaard gebleven en 

geven Zierikzee nog immer haar 
fraaie karakteristieke en historische 
uiterlijk. Zierikzee telt thans meer 
dan 500 monumenten, in en rond de 
stad. De schattige straatjes worden 
geflankeerd door diverse geveltjes, 
zoals de markante trap en klok- 
gevels.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd 
de stad getroffen door een bom van 
een verdwaalde Britse bommen-
werper. Dat kostte het leven aan drie 
inwoners. Na de Tweede Wereld-
oorlog werd 30 miljoen kilo aan 
munitie in de Oosterschelde ge- 
dumpt, dat daar nog steeds ligt in 
het Gat van Zierikzee. In de nacht van 
31 januari en 1 februari 1953 werd de 
stad geteisterd door de watersnood-
ramp. Een ooggetuigenverslag van 
de burgemeester van Zierikzee des- 
tijds, E.H. Mulder, vertelt over ‘de snel 
opkomende vloed’ die de haven 
bestormde, ‘een lawine van water’. In 
de buurt ligt Ouwerkerk met het 
Watersnoodmuseum, waar alles over 
deze ramp verteld wordt. 

Imposante monumenten
De stadswandeltocht lijkt wel een 
tocht door een geschiedenisboek in 
de openlucht: Zierikzee is met recht 
in vol ornaat een plaatje en je proeft 
overal haar geschiedenis. Boven de 
stad steekt de opvallende Dikke 
Toren of de Sint-Lievensmonster-
toren uit. De bouw van deze Gotische 
toren ving aan in de Middeleeuwen 
naar ontwerp van de familie Kelder-
mans. Het ambitieuze plan was ooit 
om deze toren tot 200 meter hoog te 
bouwen. De bouw stokte omstreeks 

1510 echter op 62 meter, door de 
economische achteruitgang waarin 
de stad destijds verkeerde. De toren 
bevat 279 traptreden. Naast de Dikke 
Toren bevindt zich de Nieuwe Kerk, 
gebouwd tussen 1835 en 1848. Deze 
kerk werd gebouwd na de door 
brand verwoeste Sint-Lievensmon-
sterkerk, waar de Dikke Toren nog 
het enige overblijfsel van is. 

We lopen door de gezellige straatjes 
met ambachtelijke winkeltjes. Am- 
bachten hebben in vroegere tijden 
een grote rol gespeeld in Zierikzee 
en dit is duidelijk te zien. Wat een 
gezelligheid. Op het tijdstip van dit 
bezoek, waren de coronaversoepe-
lingen nog niet van kracht, dus een 
winkel ingaan of een terrasje pakken 
zaten er helaas nog even niet in. Toch 
genoten we van al deze schoon-
heden. We passeren het Stadhuismu-
seum, dat gevestigd is in het voor-
malige stadhuis dat stamt uit de 
16de eeuw. Wil je wat over de 
geschiedenis weten van Zierikzee, 
dan is een bezoek hieraan (als het 

weer mag) een must. Heel bijzonder 
is dat in dit museum een van de 
oudst bewaard gebleven kajakken 
ter wereld is te bewonderen.
Zo zoetjes aan begeven we ons naar 
de haven. Zierikzee lag natuurlijk 
strategisch. Om de stad met haar 
haven te beschermen werden er in 
de 14e eeuw twee grote stadspoor-
ten gebouwd: de Zuidhavenpoort en 
de Noordhavenpoort. Tegenover de 
poorten ligt de Oude Haven met 
fraaie historische panden. Verderop 
in het gedeelte de Nieuwe Haven 
liggen bootjes en schepen. Over het 
water van de oude haven tussen de 
Zuid- en Noordhavenpoort bevindt 
zich een dubbele ophaalbrug, waar 
je een mooi uitzicht over het water 
van de haven hebt. In en rond de 
haven bevindt zich ook een aantal 
horeca-etablissementen, waar, hoe 
kan het ook anders, veel vis- en 
schaaldieren op het menu staan, 
vooral de vermaarde Zeeuwse 
mosselpan. De haven van Zierikzee is 
in augustus ook het podium van de 
driejaarlijkse Havendagen met 

muziek, eten en drinken. Naast de 
Havendagen worden in Zierikzee ook 
de Zierikzeese Dagen jaarlijks ge- 
houden. Zes dinsdagen aaneenge-
sloten vindt in het centrum van 
Zierikzee een kermis plaats, met ver- 
schillende wekelijkse thema’s. Door 
corona lag een en ander even stil.

Let op snelheidscontroles
Onze indruk van de stad was uitste-
kend: Zierikzee is echt verrassend 
leuk, een regelrechte aanrader en 
een bezoek waard. Voldaan liepen 
we weer naar de auto en reden we 
terug naar Heemstede. Een paar 
weken later ontvingen we helaas een 
boete voor een snelheidsovertreding 
in de bus. Laat u niet te veel afleiden 
door het Zeeuwse landschap: de flits-
camera’s kennen geen genade. 
Kennelijk worden er dus vrij strakke 
snelheidscontroles gehouden en op 
de ‘puntkomma’ geregistreerd. Wees 
hier beducht op, want niet alleen ‘ons 
Zeeuwen benne zunig’, dat geldt ook 
voor ons Heemstedenaren en is 
zonde van het geld. 
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Zierikzee is zalig Zeeuws 
Door Bart Jonker

Heemstede/Zierikzee – De Heemsteder ging er weer eens op uit in eigen 
land. Deze keer hadden teamleden van de Heemsteder Joke van der 
Zee en Bart Jonker hun pijlen gericht op het schilderachtige Zierikzee. 
Een zonnige dag in het heerlijke Zeeland, waar met volle teugen de 
geschiedenis en de mosselcultuur werd opgesnoven. 

Nieuwe haven.

Stadspoort met ophaalbrug. Foto’s: Bart Jonker.

Gezellig stadscentrum. De Dikke Toren.

Een van de ambachtelijke winkeltjes. Stadsmuseum in voormalig stadshuis. Pittoreske straatjes.
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Adresgegevens

Heemstede

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Oproep aan politieke partijen 
in Heemstede
De gemeenteraad van Heemstede 
bestaat op dit moment uit zes politieke 
partijen. Maar mogelijk willen daarnaast 
meer partijen deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De 
gemeente komt graag in contact met deze 
partijen, ter voorbereiding op de verkiezingen. 

Online bijeenkomst deelnemers 
gemeenteraadsverkiezingen
De burgemeester nodigt de 
bestuursvoorzitters van de partijen uit voor 
een online bijeenkomst. In deze bijeenkomst 
verkennen de deelnemers wat ze voor 
elkaar kunnen betekenen in aanloop naar de 
verkiezingen. De eerste bijeenkomst vindt 
plaats in de derde week van mei. Details 
volgen.

Onderwerpen die besproken 
kunnen worden:
•	 Het	voorlichten	en	enthousiasmeren	van	

inwoners die mogelijk geïnteresseerd zijn om 
actief te worden in de politiek.

•	 Het	bereiken	van	verschillende	doelgroepen	
om de diversiteit in de politiek te bevorderen.

•	 Het	screenen	van	beoogde	kandidaat	
raadsleden	op	integriteit,	in	het	kader	van	de	
vernieuwde Handreiking integriteit politieke 
ambtsdragers (april 2021).

•	 Het	werven	en	screenen	van	kandidaat	
wethouders.

Contactgegevens doorgeven
Bent u van plan als politieke partij mee te 
doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 
Heemstede in 2022? Geef uw contactgegevens 
dan door en stuur een mail naar 
bestuurssecretariaat heemstede.nl.

Raadhuis:
aadhuisplein	1,	

Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: 14 023

mail 	gemeente heemstede.nl
ebsite 	www.heemstede.nl

Openingstijden publieksbalie:
Maandag t/m woensdag van 8.30-17.00 uur
Donderdag van 8.30-19.30 uur
Vrijdag van 8.30-13.00 uur 

   HEMELVAARTSDAG 13 MEI GESLOTEN

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

Vrijwilligers gevraagd
De	afgelopen	maanden	hebben	veel	
Heemstedenaren	elkaar	geholpen.	 ok	nu	zijn	
er	weer	veel	mensen	die	hulp	nodig	hebben.

Help een oudere man met verhuizen
Voor een alleenstaande, oudere man uit 
Heemstede zijn we op zoek naar iemand die 
kan	helpen	met	verhuizen.	Het	gaat	om	het	
inpakken van spullen en/of vervoeren van deze 
spullen	naar	het	nieuwe	adres.

Help speelgoed sorteren
tichting	 peelgoedbank	Haarlem	helpt	

kinderen die opgroeien in minimagezinnen 
aan educatief, creatief en uitdagend 
speelgoed. Al dit speelgoed wordt 
gesorteerd,	schoongemaakt	en	op	speelse	
wijze	gepresenteerd.	 ij	zoeken	hulp	op	
maandagochtend,	woensdagmiddag	en	
donderdag.

Luisterend oor gezocht na 
partnerverlies
Voor	het	nieuwe	initiatief	huisbezoek	
na	partnerverlies	zoekt	 tichting	
Nabestaandenzorg vrijwilligers die graag een 
luisterend oor willen bieden. U gaat in gesprek 
over	verlies	en	het	opnieuw	invulling	geven	
aan	het	veranderde	leven.	 	krijgt	hiervoor	een	
training van 3 dagdelen.

Meer weten over het aanbod 
of hulp nodig?
Bel op maandag tot en met donderdag tussen 
10.00 en 13.00 uur naar (023) 548 38 24 of mail 
naar	heemstede wehelpen.nl.	 ijk	voor	meer	
informatie	op	heemstede.wehelpen.nl.	

Voor	alle	vrijwilligerswerkzaamheden	is	het	
vanzelfsprekend dat er wordt gewerkt volgens 
de	 VM richtlijnen.

Hoe zit het met 
zonne- en windenergie 
in onze regio?
We gebruiken in Nederland veel energie, 
onder	andere	voor	het	verwarmen	van	
onze	huizen.	 n	het	 limaatakkoord	
staan afspraken om klimaatverandering 
tegen	te	gaan,	zoals	het	opwekken	van	
duurzame	energie.	 ntdek	op	de	website	
iedereendoetwat.nl/wat-nederland-doet/
res de afspraken over duurzame energie 
in onze regio.

Young Leaders gezocht
Wil jij, samen met andere Heemsteedse 
jongeren, iets moois organiseren voor jouw 
buurt,	wijk	of	voor	heel	Heemstede 	
Doe dan mee aan Young Leaders!
n	een	paar	weken	krijg	je	talentworkshops,	

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

Geef je snel op!
Alleen	of	met	je	vriendengroep,	het	kan	
allemaal. Bel, mail of app Marieke via 
6 113568 2	 	m.boor heemstede.nl.	

Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl oungleaders.

p	26	november	2 2 	heeft	de	raad	de	
Verordening BIZ Heemstede centrum 2021-
2025 vastgesteld (publicatienummer: 2021-
141074). Na een meting voor voldoende 
draagvlak in april 2021, treedt de Verordening 
met	terugwerkende	kracht	in	werking	
vanaf 1 januari 2021. Het proces verbaal 
van de draagvlakmeting is te vinden onder 
publicatienummer 2021-141101.

p	22	april	2 21	heeft	de	raad	vastgesteld
- Actieplan Spelen in Heemstede 2021-2024 

(publicatienummer 2021-142318);
	 egionale	nota	Gezondheidsbeleid	2 21

2 28	 amen	gezond	in	 ennemerland	
(publicatienummer 2021-140969);

	 Beheerplan	bruggen	en	beschoeiingen	
2021-2025 (publicatienummer 2021-
140497);

p	22	april	2 21	heeft	de	raad	ook	de	
Huisvestingsverordening	 uid ennemerland
IJmond: Heemstede 2021 vastgesteld 
(publicatienummer: 2021-142519). Deze 
verordening treedt in werking vanaf 1 juli 
2021. De Huisvestingsverordening Zuid-
ennemerland Jmond 	Heemstede	2 17	is	

vanaf 1 juli 2021 vervallen.

p	26	april	2 21	heeft	het	college	de	 ota	
strategisch	H M beleid	2 21 2 23	vastgesteld	
(publicatienummer 2021-139291). 

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

Nieuwe regelgeving: Diversen

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP)
Uit adresonderzoek is gebleken dat 
onderstaand persoon niet meer woont op 
het	ingeschreven	adres	in	de	Basisregistratie	
personen	 B P .	Dit	kan	gevolgen	hebben	
voor	het	recht	op	overheidsvoorzieningen	en	
-diensten. 

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	
heeft	het	voornemen	om	de	volgende	persoon	
per	3 	april	2 21	ambtshalve	in	te	schrijven	in	
Nederland:
- B. Spandaw, geboren 08-09-1975, 
	 Johannes	Verhulstlaan	28M

Als	de	betrokkene	het	hier	niet	mee	eens	is,	
kan deze binnen vier weken na plaatsing van 
deze	publicatie	hierop	reageren	door	contact	
op te nemen met de afdeling Publiekszaken 
van	de	gemeente	Heemstede	 aadhuisplein	1,	

Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 
023-5485868).

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	
heeft	besloten	om	de	volgende	persoon	per	
28	april	2 21	ambtshalve	in	te	schrijven
- M.J.T. van den Berg, geboren 03-11-1926, 

Glipper Dreef 209

egen	dit	besluit	kunnen	belanghebbenden	
binnen zes weken na de dag van de 
bekendmaking	hiervan	bezwaar	maken	door	
het	indienen	van	een	bezwaarschrift	bij	het	
college	van	burgemeester	en	wethouders	van	
Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). 
ok	kunnen	belanghebbenden	bij	onverwijlde	

spoed een voorlopige voorziening aanvragen 
bij	de	 echtbank	te	Haarlem	 Postbus	1621,	
2003 BR Haarlem).

Nieuwe regelgeving: Besluit wijziging 
Verordening precariobelasting
p	22	april	22 21	heeft	de	raad	het	Besluit	

wijziging Verordening precariobelasting 
Heemstede 2021 (publicatienummer 2021-
137899) vastgesteld. Deze wijzigingen in de 
Verordening precariobelasting treden met 

terugwerkende	kracht	in	werking	vanaf	1	
januari 2021. Lees de volledige bekendmaking 
in	het	Gemeenteblad	op	overheid.nl	of	via	
onze	website	heemstede.nl bekendmakingen	
en zoek op publicatienummer. 



Heemstede/Regio -Steeds vaker 
opereren internetcriminelen uit 
naam van de Belastingdienst. Ook in 
Noord-Holland proberen zij via valse 
e-mails, sms’jes en WhatsApp-berich- 
ten geld van slachtoffers afhandig te 
maken. Deze vorm van internetfrau- 
de wordt ook wel ‘phishing’ ge- 
noemd. Om een vuist te maken te- 
gen deze internetcriminelen werkt 
de Belastingdienst samen met bijvoor- 
beeld politie, banken en zelfs bur-
gers. In dit artikel lees je hoe jij voor-
komt dat je in deze valse berichten 
trapt. Er is steeds meer sprake van in- 
ternetcriminaliteit, blijkt uit recente 
cijfers van onder andere de politie en 
Betaalvereniging Nederland. Ook de 
Belastingdienst merkt dit. In heel 
2020 ontving de Belastingdienst 
ruim 160.000 meldingen over fraudu-
leuze phishingmails, – sms’jes en 
-WhatsAppberichten. In 2017 waren 
dit er nog geen 8.000. “Door corona 
spenderen mensen meer tijd achter 
hun computer dan normaal. Internet-
criminelen spelen daar op in en ha- 
len in hun dreigende berichten ook 
de coronapandemie aan,” zegt Jan 
Polkerman, CTO van de Belasting-
dienst en verantwoordelijk voor 
technische ontwikkelingen binnen 
de Belastingdienst.

Openstaande schuld
“Geachte meneer of mevrouw, uw 

openstaande schuld met kenmerk 
BJM9020 is na meerdere herinne-
ringen nog niet voldaan. Op 19 okto-
ber zal de gerechtsdeurwaarder 
overgaan tot executoriale beslagleg-
ging. U kunt beslaglegging voor-
komen door het gehele bedrag 
direct te voldoen.” Deze mail met als 
onderwerp ‘Aan- maning van de 
Belastingdienst in uw Berichten-
dienst op Mijn Overheid’ troffen 
duizenden Nederlanders onlangs in 
hun mailbox aan. Inclusief een linkje 
die leidde naar een iDeal-pagina 
waarop je in enkele klikken de schuld 
kon betalen. De pagina was nep, er 
zat geen bericht in de Berichtenbox 
op Mijn Overheid. Toch werden 
meerdere mensen misleid. De Belas-
tingdienst benadrukt nooit sms’jes, 
WhatsAppberichten of e-mails te 
versturen waarin wordt gedreigd met 
inbeslagname of een deurwaarder 
als niet onmiddellijk via overboeking 
wordt betaald. Polkerman: “Ook zal 
de Belastingdienst je nooit bellen om 
je te vragen direct te betalen.”

Zo herken jij een nepbericht
Internetcriminelen gaan steeds 
geraffineerder te werk, erkent ook de 
Belastingdienst. Gelukkig kun je 
phishingmails, -sms’jes en WhatsApp- 
berichten met deze tips herkennen.
•  Check het e-mailadres. Vaak is dat 

de eerste manier waaraan je 

herkent of de afzender echt is.
•  Klik niet direct op links, maar check 

eerst of de informatie klopt. Dit 
geldt ook voor het downloaden en 
openen van bijlagen. Het bestand 
kan malware bevatten.

•  Geef geen informatie weg. De Belas-
tingdienst vraagt nooit naar je per- 
soonlijke gegevens. Zij voegen ook 
geen inloglinks toe.

•  Bel met de BelastingTelefoon als je 
twijfelt via 0800 0543. 
Of check je Berichteninbox op 
MijnBelastingdienst.

•  Controleer op www.belastingdienst.
nl of het bankrekeningnummer van 
de Belastingdienst is.

•  Check het taalgebruik. Komt het 
overeen met eerdere berichtgeving 
die je van de Belastingdienst hebt 
ontvangen?

•  Check op http://belastingdienst.nl/
security hoe je onveilige situaties 
kunt melden met betrekking tot 
internetcriminaliteit uit naam van 
de Belastingdienst.

Ontvang je een phishingbericht uit 
naam van de Belastingdienst? Laat 
het de Belastingdienst weten en 
stuur het bericht, bijvoorbeeld met 
een screenshot, door naar mailto: 
valse-email@belastingdienst.nl.
Zo help jij de Belastingdienst om 
internetcriminelen een stap voor te 
blijven.

Belastingdienst waarschuwt voor valse 
berichten via e-mail, whatsapp en sms

Regio - De agenda van de Provinciale 
Statenvergadering van 17 mei is 
gepubliceerd.

Deze agenda geeft inzicht in de 
onderwerpen waarover Provinciale 
Staten van Noord-Holland (PS) op 
maandag 17 mei debatteren en 
besluiten. Op 17 mei staat onder 
meer op de agenda:
• de Noord-Hollandse aanpak van de 
stikstofproblematiek
• het verduurzamen van infrastructu-
rele projecten
• de richting van het Smart 
Mobility-beleid

Tijdens de vergadering kunnen ook 
actuele onderwerpen aan de orde 
komen die nu nog niet op de agenda 
staan. 

Volg de vergadering live
De vergaderingen zijn op 17 mei 
online vanwege de coronamaat- 
regelen. De publieke tribune is 
gesloten. De vergadering wordt wel uitge- 
zonden.

U kunt deze live volgen of terugzien 
via:
https://noord-holland.stateninfor-
matie.nl.

Vergadering van Provinciale Staten 
Noord-Holland zijn 17 mei online te volgen

Het provinciehuis in Haarlem. Foto: aangeleverd door provincie Noord-Holland.

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

Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Billitonstraat	28,	het	plaatsen	van	een	

dakopbouw, wabonummer 830475, 
ontvangen 28 april 2021

•	 Cruquiusweg	39A,	brandveilig	gebruik	voor	
kinderopvang Les Petits op de 1e etage, 
wabonummer 830839, ontvangen  
29 april 2021, uitgebreide procedure

•	 Glipperweg	67,	het	uitbreiden	van	
de 1e verdieping aan de achtergevel, 
wabonummer 831870, ontvangen  
1 mei 2021

•	 Huizingalaan	24,	het	plaatsen	van	een	
fietsenoverkapping, wabonummer 825083, 
ontvangen 19 april 2021. Deze aanvraag 
omgevingsvergunning is ingetrokken, 
besluit verzonden 4 mei 2021

•	 Leidsevaartweg	45,	het	wijzigen	
van de agrarische bestemming naar 
een woonbestemming en plaatsen 
erfafscheiding, wabonummer 831989, 
ontvangen 2 mei 2021

•	 Mr.	J.	Heemskerkstraat	18,	het	uitbreiden	
van het woonhuis, wabonummer 822222, 
ontvangen 12 april 2021. Deze aanvraag is 
vergunningvrij. Het besluit is verzonden  
7 mei 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 César	Francklaan	43,	het	plaatsen	van	

een fietsenstalling aan de voorzijde van 

het woonhuis, wabonummer 824683, 
verzonden 4 mei 2021

•	 Heemsteedse	Dreef	126,	een	constructieve	
wijziging, wabonummer 819650, verzonden 
4 mei 2021

•	 Jacques	Perklaan	2,	constructieve	wijziging	
ten behoeve van aanbouw, wabonummer 
816703, verzonden 4 mei 2021

•	 Julianaplein	13	en	15,	het	vergroten	
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 796913, 
verzonden 5 mei 2021

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Franz	Lehárlaan	31,	het	verbouwen	van	de	

carport naar een garage, wabonummer 
804524, ontvangen 12 maart 2021

•	 Hageveld	15,	realisatie	externe	stookruimte,	
wabonummer 808751, ontvangen  
18 maart 2021

•	 Jo	Vincentlaan	3,	het	plaatsen	van	een	
dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 815685, ontvangen  
31 maart 2021

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

Omgevingsvergunningen




