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Joukje Dinkelman oudste inwoner van Heemstede
Heemstede - Bij de ontmoeting
vrijdagochtend 8 mei met mevrouw Joukje Dinkelman die vrijdag 106 jaar werd en gefeliciteerd werd door burgemeester
Astrid Nienhuis, gebeurde er iets
opmerkelijks. Ik begroette haar
op afstand en ze zei direct: “U
ken ik.” Dat kan alleen van zes jaar
geleden zijn toen ik met de toenmalige burgemeester Marianne
Heeremans haar feliciteerde met
haar 100 jaar. Toen al dachten
mensen bij haar verhaal: “Wat een
geheugen.”

Toekomstvisie Spaarne Gasthuis locatie Heemstede

Het restant van de totale 10.000
m2 (zijnde +/- 5.700 m2) aan
ruimte kan dan bestemd worden voor woningbouw. Het ziekenhuis denkt op het bestaande
bouwvlak en hoogte dit alles te
kunnen realiseren. Het ziekenhuis
gaat ervan uit dat de bestaande
huurders mogen blijven zitten.
Dit wordt bij verkoop vastgelegd
met de nieuwe eigenaar.

www.lariva.nl

juist nú

nodig is om af
teopslanken.
Kijk
lariva.nl

ZONDAG

Ze is nu erg doof, maar weet
nog verbazend veel te vertellen.
Ze vroeg aan Astrid Nienhuis:
“Heeft u ook in het Jappenkamp
gezeten?” Dat had zij twee jaar
geleden verteld bij het Vrijheidsbeeld op 4 mei in haar speech.
“Nee, dat was mijn moeder”, antwoorde Astrid Nienhuis. Het ijs
was meteen gebroken en de Indische woorden kwamen er vlot
uit. Plaatsnamen, welke kampen,
herinneringen, het is nu geschiedenis. Ze woont nog steeds zelfstandig en zit liever ‘vóór de geraniums, dan erachter’. Een hand
geven mag even niet. “Goed voor Chantal van de thuiszorg, burgemeester Astrid Nienhuis met 106-jarige mevrouw Dinkelman.
de botten, want ik leid nu een zittend leven. Mijn man noemde me inging met Menno en Hiske. Een kok, waar ze acht maanden ver- ren 60 en daarna naar de Frans
vroeger kieviet, omdat ik altijd zo tijd om nooit meer over te doen. bleven.
Léharlaan.
snel liep”, vertelt mevrouw Din- “Wat een volk is dat zeg!”
Eenmaal terug in Nederland werd Sinds 1989 woont mevrouw Dinkelman.
het gezin opgevangen bij oma kelman aan de Laan van Dick
Haar man was in die tijd werk- aan de Laan van Rozenburg. Men- Laan na het overlijden van haar
Die 106 jaar viert ze gewoon thuis zaam aan de Birmaspoorweg. Na no leerde van haar schaatsen op man. Ze was een van de eerste
tegenover het reigerbos waar ze de oorlog werd hij bemiddelaar, de Crayenestersingel achter een bewoners van de nieuwbouw. Op
zo van geniet met haar dochter je zou nu zeggen ombudsman, stoel. Die winter van 1946 viel ze de begane grond, waar zij zich
Hiske en kleindochter Famke die tussen de Japanners en de geal- goed tegen, die zit nog in haar tot heden nog prima kan redden
veel naar oma komt op de fiets lieerden. Aan de Birmalijn werk- botten. De Rubber Maatschappij met vijfmaal daags thuiszorg aan
vanuit Amsterdam. Bij de koffie ten naast Nederlanders ook En- Amsterdam riep vader terug naar huis. De geraniums gingen aan
en gebak vertelt ze over haar lan- gelsen, Fransen, maar ook Au- Sumatra en het gezin verhuisde de kant en de Dinkelmans vierge verblijf in Indonesië. Vier jaar straliërs en Nieuw-Zeelanders. Ze weer mee. Vanwege de politieke den de 106-jarige verjaardag met
zat de Heemsteedse in het Jap- kreeg bericht van haar man uit onrust moesten ze in 1950 toch de jeugdige Thuiszorg.
penkamp met twee kinderen van Thailand dat ze weg moesten uit weer terug naar Nederland. Naar
drie en één jaar toen ze het kamp Indonesië. Ze reisden naar Bang- de Mendelssohnlaan tot eind ja- Ton van den Brink

Heemstede - Het was al bekend
dat het ziekenhuis in Heemstede haar langste tijd heeft gehad.
Artsen en personeel hebben zich
teruggetrokken op de locaties in
Haarlem (Schalkwijk), Haarlem
-Noord en Hoofddorp. De gezamenlijke ziekenhuizen kampen
met een overschot aan ruimte.
Voeg daarbij de nieuwbouwplannen in Schalkwijk toe en het laat
zich raden dat de locatie Heemstede moet worden afgestoten.
Het huidige pand wordt verkocht.
Om de onderhandelingen te vergemakkelijken en de kans op een
succesvolle verkoop te vergroten,
heeft de directie van het Spaarne
Gasthuis de gemeente om medewerking gevraagd. Bij een positieve opstelling van de gemeente en daar ziet het wel naar uit,
kan de nieuwe eigenaar voortborduren op deze plannen. Wat
stelt het ziekenhuis voor? Zij hebben voor ogen om een deel van
het gebouw te bestemmen voor
eerstelijnszorg. Daarnaast zien zij
ruimte voor particuliere woonzorg waarbij bewoners in meer
of mindere mate zorg nodig hebben.
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GEEN KRANT
ONTVANGEN?
Geef het door:
0251-674433 of
info@verspreidnet.nl

KEURSLAGERKOOPJE

Burgemeester Astrid Nienhuis feliciteert 106-jarige dame

Varkensfiletlapjes
4 stuks

5,95

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

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Omgeving Willem de Zwijgerlaan/Frederik Hendriklaan
(Haarlem-Zuid) (280 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFOVERSPREIDNET.NL

Ommetje in Heemstede

Heemstede - Een prieeltje (pergola) in de Provence? Nee hoor,
deze pergola met een prachtige blauwe regen die heerlijk geurt,
bevindt zich in de Hartekamp.
Het prieeltje met fontein werd vroeger door dochter Ursula, van
de familie Von Pannwitz regelmatig bezocht. Zij genoot daar met
haar hondje. Zij bewoonde de Heerlijkheid in de jaren 90 van de
19de eeuw met haar ouders. De pergola werd ontworpen door
de tuinarchitect H.A.C. Poortman en in 1909 gebouwd.
Nu genieten de huidige bewoners ervan na een heerlijke wandeling door de tuin.

Het Heemsteedse college komt energieneutraal zijn en gasloos
nu met het antwoord te willen worden opgeleverd.
meewerken, maar verbindt daar
wel voorwaarden aan.
Tevens wenst de gemeente dat
de nieuwe eigenaar een particiZo moet er zelf voor voldoende patietraject start met de omwoparkeerplaatsen gezorgd wor- nenden. De deur naar meer beden. Van de woningen dient 30% bouwing is op een kiertje gezet
sociale huurwoningen te zijn. met de mededeling dat, mocht
Aan maatschappelijke functies dat aan de orde komen, een aparmoet 40% van de ruimte worden te ruimtelijke afweging moet
besteed. De nieuwbouw moet worden gemaakt. De omwonen-

den zijn door het Spaarne Gasthuis per brief geïnformeerd over
de voorgenomen verkoop. Het
geldende bestemmingsplan zal
gewijzigd moeten worden. Op
donderdagavond 14 mei 20 uur
komt dit onderwerp ter behandeling in de commissie Ruimte. De
vergadering is digitaal te volgen
zijn via de site van de gemeente.
Eric van Westerloo

Foto: Marenka Groenhuijzen
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Bronsteeweg
Toen en nu (11)

Bronsteeweg 36 staat bekend
als directeurswoning. Het pand
is gebouwd in 1907. De toen-foto is uit het HVHB-archief en is
van voor 1922 (bouwjaar nummers 32/34).

maar in veel advertenties wordt
het huisnummer 36 ook gebruikt voor de boerderij.
Vanaf begin jaren dertig wordt
J.A. Eldering genoemd op nummer 36. Nicolaas Hendrikus Eldering overleed op 62-jarige weg en Heemsteedse Dreef. Of
In het adressenboek van Haar- leeftijd op 20 mei 1934.
dat ook daadwerkelijk gebeurlem van 1 januari 1923 wordt
de, is onduidelijk. In het stratenN.H. Eldering genoemd als be- Op 18 juni 1935 is er een vrijwil- boek van 1 januari 1940 wordt
woner. Hij is directeur van mo- lige verkoop van zowel de Vil- N.J.J.M. Eldering op nummer 36
delboerderij ‘Bronstee’ (36a). la als alle panden en terreinen vermeld.
Daarover volgende week meer, daarachter tussen BronsteeOp 1 januari 1942 wordt W. Bos
op 36 als directeur vermeld van
de Melkinrichting en in 1948
woont garagechef A.T.J. de
Groot op nummer 36. Daarna
worden diverse bewoners vermeld in het pand, waarbij de
nummers 36 en 36a worden gebruikt. Is het pand opgesplitst
in 2 woningen?
We lezen in de jaren 50/60 o.a.
als bewoners: garagechef A.
de Groot, vertegenwoordiger
E. van Lent, zuivelbereider G. P.
Meijer, chauffeur Th. N. Esser,
automonteur P.J. Mertens en de
weduwe van Meijer.
In 1966 is er een flinke verbouwing op de 2de verdieping en
aan de achtergevel komt een
toegangstrap naar de tweede
verdieping.

Mocht u informatie over de
Bronsteeweg hebben, dan
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook
zijn we op zoek naar beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor
Heemsteder).
Bijdrage: Harry Opheikens

Na zonneschijn komt
blauwe regen

Trefpunt Bennebroek

Doopsgezinde Gemeente

Zondag 17 mei, 10u.
mw. Wilma Wieringa.

Zondag 17 mei:
geen dienst.

www.pkntrefpunt.nl

www.vdgh.nl

Akonietenplein 1 Bennebroek

PKN Heemstede

Achterweg 19A Heemstede
De kerkdiensten gaan on-line door!

Postlaan 16 Heemstede

Rafaelgemeente
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

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

Kijk op de
website voor
informatie over
aanbidding en gebed.

www.pknheemstede.nl

www.rafael-nehemia.nl

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

H. Bavo parochie

Herenweg 88 Heemstede
Zondag, 10u. en donderdag, 9u.
een besloten viering.
Mee- of terugluisteren op
Kerkomroep.nl.
Kerk op zondagmiddag
open van 14u– 15u.
Uitvaarten in de kerk, en/of
begravingen op de begraafplaats
in ‘afgeslankte’ vorm mogelijk.
Info: 06-26 83 96 75).
Diensten beluisteren:
www.kerkomroep.nl.

Petrakerk

Nederlands
Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Voor info over diensten
zie de website:
www.petrakerkheemstede.nl
www.petrakerkheemstede.nl

www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk
Aerdenhout

Heemstede - Marenka Groenhuijzen legde de onbetwiste
schoonheid van de blauwe regen vast. Kijk hoe mooi die eigenlijk
is, je hebt ook de gouden en witte variant.
Blauwe regens geuren heerlijk zoet. Het is net een sprookje uit de
Duizend-en-een-nacht, als je je ogen even dicht doet.

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

Tot in de jaren 90 is er nog bewoning geweest. Een kraakwacht heeft er ook gezeten,
maar toen was het pand al behoorlijk verpauperd. Uiteindelijk is het in 2011 gesloopt.
De nu-foto van Harry Opheikens is van 9 mei 2020 en we kijken dan naar de huidige nummers 36/38.

COLOFON

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Online viering Adventskerk
Aerdenhout

Hervormd PKN
Bennebroek

Zondag 17 mei, 10u.
Voorganger Ds. N. Scholten

Binnenweg 67 Bennebroek

Te volgen via het Youtube kanaal
van de Adventskerk:

Zondag 17 mei om 10u.
Ds. A. Christ.

www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A

www.hervormdpknbennebroek.nl

www.adventskerk.com

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage: 14.300
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

80 jaar geleden: Nederland
wordt in WO II betrokken
Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Heemstede - Het was afgelopen zondag 10 mei precies 80
jaar geleden dat de Duitsers ons
land binnenvielen en Nederland
ongewild betrokken werd in de

Valkenburgerplein Heemstede
Kerk op zondagochtend open
van 10-11 voor gebed en/of
kaarsje opsteken.
Tevens is er Uitstelling van het
Allerheiligste.
Houd u tevens de website in de
gaten voor eventuele wijzigingen.
www. parochiesklaverblad.nl

Foto Bart Jonker

Tweede Wereldoorlog. Er zou vijf
jaar bezettingstijd volgen. Op de
foto enkele dagbladen van 10
mei 1940 die over de Duitse aanval berichtten.
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Instituut voor Fysiotherapie Heemstede klaar
voor de revalidatie van ex-coronapatiënten
Heemstede - Het Instituut voor
Fysiotherapie Heemstede, gevestigd op de Burgemeester Van Lennepweg 39D en op de Frieslandlaan 34-37 in Heemstede, is klaar
om ex-coronapatiënten in hun revalidatietraject te begeleiden.
De gespecialiseerde (hart/vaat-)
long-therapeuten, hebben zich
de afgelopen tijd geschoold in
de nazorg van ex-coronapatiënten. Aangezien er in hoog tempo
meer inzicht over het coronavirus
komt, zullen zij op de hoogte gehouden worden door het Chronisch ZorgNet.
Patiënten met het coronavirus
kunnen te maken krijgen met
grote fysieke en mentale problemen. Longklachten en forse afname van spiermassa maakt dat zij
lichamelijk verzwakt zijn. De periode van quarantaine, letterlijk
afgesneden zijn van dierbaren
en de ziekte soms alleen moeten
doorstaan, kan emotionele klachten geven.
Gerlinda Star, een van de gespecialiseerde therapeuten, heeft
een lokaal, multidisciplinair netwerk opgezet om deze patiëntengroep goed te kunnen begeleiden. Zo bestaat er een goede
samenwerking met o.a. de huisarts, ergotherapeut en een diëtist. Hierdoor zijn de lijnen kort en

Foto aangeleverd door Instituut voor Fysiotherapie Heemstede

kan er bij mogelijke verwerkingsproblematiek ( zoals angst, depressie, post intensive care syndroom) snel worden teruggekoppeld naar de huisarts en/of andere betrokken zorgverlener.

spierkracht en conditie om de dagelijkse activiteiten weer op te
pakken.

Samen wordt bekeken welke
hulp u nodig heeft worden er
doelen opgesteld naar een norDe therapeuten richten zich zo- maal dagelijks functioneren. Uw
wel op de revalidatie van ex-co- herstel zal regelmatig worden geronapatiënten die het virus thuis monitord zodat uw vorderingen
hebben doorgemaakt, als patiën- goed gevolgd kunnen worden.
ten die in het ziekenhuis hebben Uiteraard begrijpt het Instituut
gelegen. Beide groepen blijken voor Fysiotherapie Heemstede
na herstel van de infectie baat dat het niet voor iedereen mote hebben bij het opbouwen van gelijk is om naar de praktijk te

komen, in dat geval komen zij u
thuis begeleiden.

Zonnige Moederdagactie
in Jan van Goyenstraat

Heemstede - De temperaturen
waren zaterdag heerlijk. MenIn overleg met beroepsvereni- sen begaven zich zomers geging ( KNGF) en het RIVM nemen kleed naar de winkelstraat om
zij, zo nodig, veiligheidsmaatre- nog even een moederdagcadeau
te kopen. In de Jan van Goyengelen.
Heeft u vragen of wilt u meer we- straat deden ondernemers goeten over onze behandelmogelijk- de zaken! Je zag vaders met groheden, neem dan gerust contact te bossen bloemen op straat.
Ook de cadeauzaken en verswinop met de praktijk:
kels mochten niet klagen over
tel.nr.: 023-528 1906.
aanloop. Niets zo lekker als verse aardbeien of heerlijke asperMeer informatie op:
ges op de dag dat je moeder verwww.fysio-heemstede.nl.

went! De ondernemersvereniging wilde alle moeders afgelopen zaterdag extra in de watten
leggen en deelde een mooi stuk
zeep uit. Of liever gezegd: dat deden Noa en Julie op twee punten
in de straat. Lavendel of Lelietjesvan-Dalen, maar net wat moeder
het lekkerst ruiken vindt. De elegante zeepjes namen goed aftrek
en zeg zelf: in deze tijd is een stuk
zeep heel nuttig!
Joke van der Zee

Kwaliteit en een vertrouwde service met net even dat stapje extra

Computerlab: IT consultancy en volledige support
voor computers en beveiligde netwerken
Haarlem - Berend Verver is eigenaar van Computerlab, professionele IT-support waar service
hoog in het vaandel staat. Sinds
2007 is Computerlab een vertrouwd adres waar iedereen voor
alle ICT zoals computers, laptops,
netwerken en IT consultancy terecht kan.
Berend heeft ruim 20 jaar ervaring met het onderhouden van
computersystemen en een voorliefde voor mooie hardware. Bovendien weet hij moeilijk ICT-jargon in begrijpelijke taal uit te leggen aan de klant.
Passie voor techniek
Berend Verver: “Ik heb altijd al een
passie voor techniek gehad. In
dit vak kan ik de toepassing van
de techniek combineren met de
omgang met klanten. Het sociale aspect daarvan bevalt me heel
goed. Computerlab levert volledige IT- support, zoals advies, verkoop en eventuele reparaties van
computers. We leggen complete netwerken aan. Ook draadloos.
Dat doen we voor diverse bedrijven en organisaties, bijvoorbeeld advocatenkantoren, huisartsen en dergelijke, maar ook
voor particulieren. Op een manier waarvan ik zelf ook graag zou
willen dat het goed gebeurt. Niet
zo zeer met een winstoogmerk,
maar met een uitstekende service
naar de klant toe. We doen meer
dan er van ons verwacht wordt,
met net even dat stapje extra. Het
is heel belangrijk dat een klant tevreden bij ons weggaat en een
volgende keer weer vol vertrouwen bij ons terugkomt.
Ons werkgebied is voornamelijk

in Haarlem en omgeving, maar
we hebben ook klanten in Amsterdam en zelfs in Maastricht, die
doelbewust voor ons kiezen. Het
grootste deel van onze klanten is
echter hier in de buurt, zodat we
ook snel kunnen anticiperen en
acteren.
Begrijpelijke taal en de
hoogste kwaliteit
Een groot voordeel is dat als onze
klanten bellen naar de helpdesk
van Computerlab, zij eerst altijd
mij aan de lijn krijgen. In overleg
met de klant ga ik of een van mijn
twee collega’s naar deze klant toe
of ik spreek met de klant op ons
kantoor af.
ICT is best een complexe materie.
Als IT-consultant vertaal ik juist de
complexiteit in begrijpelijke taal
naar de klant toe. Ik luister naar
hun wensen en geef daarbij advies. Je kunt dan denken aan het
aanleggen van de volledige ICT
bij een bedrijf, met vooral veilige netwerken en de levering van
computers, maar bijvoorbeeld
ook aan hulp bij het instellen en
gebruik van (cloud) opslag.
We leveren over het algemeen
nieuwe computers, maar ook gereviseerde gebruikte computers
zijn mogelijk. De computers die
we leveren zijn van hoge kwaliteit en ontworpen om lang mee
te gaan. Zo verkopen we onder
andere HP Elitebooks en Apple
Macs.

Berend Verver (foto aangeleverd door Computerlab).
support en ondersteuning via
een servicecontract. Alles is bespreekbaar. We zijn gespecialiseerd in computers die draaien
op Windows, Apple en Linux. Mijn
collega’s hebben daarin allemaal
hun eigen expertise: zo vullen we
elkaar fantastisch aan”, aldus Berend Verver.
Meer informatie op:
www.computerlab.nl.
Computerlab is te bereiken via
tel.nr.: 06-54701403 (Berend Verver) of per e-mail:
info@computerlab.nl.

Bezoekadres (alleen op afspraak):
Computers moeten van dusdani- Voorhelmstraat 25-203 in Haarge kwaliteit zijn dat ik er zelf vol- lem.
ledig achter sta. Daarnaast bieden we desgewenst volledige IT- Bart Jonker

Activiteiten van Adriaan Pauw
Stichting nu ook op Facebook
Heemstede - De Adriaan Pauw
Stichting heeft per direct een
Facebookaccount aangemaakt.
Op dit account worden activiteiten voor het Adriaan Pauwjaar
2020 van de Adriaan Pauw Stichting bekend gemaakt.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

deren via de link: www.facebook.
com/adriaan.pauw.31.
De activiteiten zijn ook te zien op
de website:
https://adriaanpauw.info/.

Adriaan Pauw geschilderd door
Het Facebookaccount is te bena- Gerard ter Borch.

Thuiswerken?
“Jullie zullen het wel druk
hebben zeker?” Dat is de
vraag die ik nu heel veel
krijg. “Het valt wel mee”,
is dan steevast mijn antwoord. “Het is eerder verdrietig met welke beperkingen je momenteel rekening
moet houden bij een afscheid.” Toch wil ik in deze
dagen ook een andere kant
belichten. Ik moest daar
namelijk erg om lachen.

aan. “Nou, Geert zijn horecaza- Toch zou ze heel graag zien, dat
ken zijn allemaal dicht en nu zit iedereen zo snel mogelijk weer
hij thuis. Hij gaat één keer in de naar het werk kan!
vijf dagen naar kantoor.” “Maar
dat is toch prima”, zei ik nog.
Inloopspreekuur
“Nou,” zei Henny “afgelopen
Elke eerste woensdag van
vrijdag toen ik aan het werk
de maand heeft Dunweg Uitwas, belde hij ineens vanuit de
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur
supermarkt of ik nog watteninloopspreekuur. Loop gerust
staafjes nodig had. Míjn Geert,
binnen voor informatie over
dat geloof je toch niet? Hij doet
wat er komt kijken bij het
anders nooit boodschappen.
regelen van een uitvaart.
Om vervolgens ook nog te vraDe koffie staat klaar!
gen ‘Wat zullen we vanavond
De teamleidster van de uit- eten schat?’”
•
023 - 563 35 44
vaartverzorgers was aan het
•
Dunweg.nl
werk, net als het voorgaande Toen Henny aan het einde van
weekend. Toen ik belangstel- die middag thuiskwam, zat haar
lend vroeg hoe het met haar man al op de bank te wachten,
ging, zei ze “Heb je even?” terwijl hij normaal gesproken
Ik schrok. Ik had haar zaterdag als laatste thuis is. “Goh, wat
nog op kantoor gezien, toen ruikt het lekker”, reageerde
we allebei een uitvaart hadden. Henny. “Ja, ik heb gekookt.
Trouwens zie je niet iets?” “Zie
Toen was alles nog goed.
je niet iets? Wat bedoel je?”
“Je kent Geert hè?” zei ze. “Ja, “Ik heb alle ramen gelapt!”
natuurlijk.” Wat zou er met haar
man zijn, ging meteen door me Henny is blij met die hulp hoor,
Alexander van der Pijl
heen. Afwachtend keek ik haar maar toch…
Dunweg Uitvaartzorg
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VVN: Hoe minder auto’s rond de school,
hoe minder maatregelen er nodig zijn
Regio - Veilig Verkeer Nederland
(VVN) adviseert ouders om hun
kinderen waar mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan. Na
acht weken ‘school aan huis’ gingen de scholen afgelopen maandag 11 mei weer open. Hoe mooi
is het wanneer kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar
school kunnen en er rond de
school geen verkeersdrukte ontstaat door onnodig autoverkeer
en grote groepen ouders. Moet
je toch met de auto, parkeer dan
verder weg en loop het laatste
stuk naar school. Hoe minder auto’s, hoe meer ruimte voor iedereen en hoe minder maatregelen
er nodig zijn om de schoolomgeving aan te passen aan de richtlijnen. De schoolomgeving is in deze tijd het domein van enkel en
alleen kinderen en hun leerkrachten.
De richtlijnen zorgen voor een
andere aanpak van de verkeerssituatie rondom school. Scholen,
gemeenten en ouders kunnen
zich samen inzetten om dit zo

veilig mogelijk te laten verlopen.
Sommige maatregelen kan de
school zelf nemen. Voor andere is
de hulp van de gemeente nodig.
Zelfstandig naar school is mogelijk wanneer ouders hun kinderen dat hebben geleerd door hen
steeds lopend of op de fiets naar
school te begeleiden. Kinderen
van een jaar of 9 kunnen en willen
ook graag zelf naar school. Groot
voordeel is dat de toegang van
de school niet verstopt raakt door
autoverkeer en het schoolplein
gedoseerd kan worden betreden.
Zeker in deze tijd van groot belang. Het gegeven dat 50% van
de leerlingen naar school gaan
helpt hierbij. Belangrijk dat ouders die hun jonge kinderen begeleiden naar school dat met één
ouder doen en de schoolomgeving direct na het afleveren van
hun kinderen weer verlaten.
Het consequent toepassen van
de richtlijnen heeft belangrijke
gevolgen voor de verkeersstromen in de schoolomgeving. Hoe

minder auto’s er zijn, hoe veiliger
de kinderen zelf naar school kunnen lopen en fietsen en hoe minder maatregelen in de schoolomgeving nodig zijn.
De belangrijkste richtlijnen op
een rij:
- Slechts 50% van de leerlingen
gaat tegelijk naar school.
- Ouders mogen zich niet meer in
de school of op het schoolplein
begeven.
- Leerlingen worden door maximaal één volwassene gebracht
en gehaald.
- Als niet elk lokaal een eigen ingang heeft stellen scholen gespreide breng- en haaltijden in.
Richtlijnen voor een veilige
corona-proof schoolomgeving
De richtlijnen van Veilig Verkeer
Nederland ten aanzien van een
veilige corona-proof schoolomgeving voor scholen, ouders en
gemeenten zijn te vinden op https://vvn.nl/nieuws/weer-naarschool-de-nieuwe-richtlijnenverkeersveilig-toepassen.

NIPW: Nog maar 30% van de
achterdeuren slecht beveiligd
Regio - Vijf jaar geleden bleek
uit onderzoek dat het overgrote
deel van de achterdeuren slecht
beveiligd was. Recent onderzoek
van Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) toont
aan dat mensen geluisterd hebben naar de vele tips van de politie, verzekeraars en de NIPW nog
maar 30% van de achterdeuren
heeft een ronduit slechte beveiliging.

de inbraken en inbraakpogingen
met vele tientallen procenten gedaald. Deze crisis biedt misschien
nog meer mogelijkheden, omdat
het vele thuiszitten kan leiden tot
betere inspectie van de eigen beveiliging. De NIPW heeft in veel
bouwmarkten en ijzerwarenspeciaalzaken overzichtelijke folders
verzorgd, vol met goede tips voor
de voor- en achterdeuren. Er is
ook een NIPW-app, waarmee aan
de hand van foto’s snel een inOngeveer de helft heeft het enig spectie kan worden uitgevoerd
juiste beslag gemonteerd (na- van de eigen deuren. Deze NIPWmelijk met cilindertrekbeveili- app kan in de app store of google
ging), het andere deel combi- play store gevonden worden met
neert beslag zonder cilindertrek- de zoektermen: ‘Stop Inbraak’.
beveiliging of met meerdere extra bijzetsloten gemonteerd aan Een woning met het Politiekeurde binnenzijde van de deur. “We merk Veilig Wonen kent goede
denken dat het plaatsen van goe- beveiligingsmaatregelen, zoals
de beveiliging sterk heeft bijge- gecertificeerd hang- en sluitwerk
dragen aan de daling van het en goede verlichting. Bij zo’n woaantal inbraken. In vijf jaar tijd is ning duurt het een inbreker vaak
het aantal inbraken meer dan ge- gewoon te lang om binnen te kohalveerd. In onze halfjaarlijkse men en zijn slag te slaan. Bijna
onderzoeken over de afgelopen een op de drie respondenten is
vijf jaar, zien we een sterke ver- bekend met het PKVW. Volgens
schuiving van het percentage ge- de opgave van Het CCV, dat het
slaagde inbraken, van 53% naar PKVW keurmerk beheert, heeft
37%. Steeds vaker staken de in- ongeveer 10% van alle woninbrekers dus hun pogingen”, aldus gen in Nederland een PKVW-cerCoen Staal, voorzitter van de Na- tificaat.
tionale Inbraakpreventie Weken.
In de afgelopen weken, met veel Omdat het inbrekersgilde niet
mensen thuis aan het werk, zijn stil zit, moet zo’n PKVW-certifi-

caat elke 10 jaar opnieuw worden aangevraagd. Veelal zijn dan
slechts enkele aanpassingen nodig. Tweederde van de respondenten met een PKVW-woning is
echter niet op de hoogte van deze 10-jaarstermijn, volgens de
NIPW.

Iedereen kan een tuin of balkon
in mediterrane sferen brengen
Heemstede - Een tuin of balkon
in zuidelijke mediterrane sferen
brengen, hoe doe je dat? In de
eerste instantie kijk je naar planten die eigenlijk uit het Middellandse Zeegebied komen. Denk
aan bijvoorbeeld lavendel, een
zeer dankbare en heerlijk geurende plant. In juli staat de lavendel in de Franse Provence fraai in
bloei, op uitgestrekte paars gekleurde velden, prachtig. Het aroma is rustgevend en bovendien
is lavendel zeer in trek bij bijen,
hommels en bepaalde vlindersoorten. Met deze plant doet u
wat terug voor de natuur.
Wat het altijd goed doet zijn be-

paalde kruiden in de tuin. Deze
kunnen eventueel in aparte plantenbakken. Heerlijk bij het koken. Kruiden als rozemarijn, salie, majoraan, oregano, munt en
thijm. Heel apart is de variant citroenthijm. Wrijf daar de kip eens
mee in voor het bakken. Kruiden
die allemaal tot de lipbloemenfamilie horen. Ook basilicum behoort daartoe. Peterselie is eveneens een dankbare plant voor in
de tuin. Nog wat leuks uit het zuiden voor in de tuin: een laurierboompje. Staat ook nog leuk en
een laurierblaad geeft een heerlijke smaak aan bijvoorbeeld soepen.

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

Meer informatie op:
www.stichtingnipw.nl.
(Foto aangeleverd door NIPW)

D66 draagt lse Zaal voor als nieuwe gedeputeerde
Haarlem - De fractie van D66
Noord-Holland draagt Ilse Zaal
uit Zaandam voor aan Provinciale Staten als opvolger van de op
12 mei afgetreden Jack van der
Hoek, die burgemeester wordt
van Schouwen-Duiveland.

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder

Zaal wordt verantwoordelijk voor
de portefeuille economie, landbouw en visserij, dierenwelzijn,
bestuur, Europa, recreatie en toerisme.
Provinciale Staten zullen op 18
mei over de voordracht een besluit nemen.

Vicefractievoorzitter
Amélie
Strens heeft ad interim de taken van fractievoorzitter Ilse Zaal
overgenomen. Zodra de Statenfractie van D66 weer aangevuld is
met een nieuw Statenlid, zal opnieuw een fractievoorzitter gekozen worden.

Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet:
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

Foto aangeleverd door D66

Ilse Zaal heeft ruime ervaring in
de Noord-Hollandse provinciale
politiek. Ze is zich goed bewust
van de rol die het college speelt
in het duale bestel.
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Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-*
Géén personeels- of zakenadvertenties*
Géén werk gevraagd of aangeboden*
Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing
Maximaal twee kabaaltjen per week, meer wordt niet geplaatst!
De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje
weigeren

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.

Oleander, bougainville
en olijfboompje
Wil je echte aparte mediterrane vegetatie, denk dan eens aan
een bougainville, een oleander
of een olijfboompje in een kuip
of pot. Deze moeten in de winter wel naar binnen in de schuur
of in een serre, want ze verdragen geen strenge vorst. Houd als
u kleine kinderen of huisdieren
heeft er wel rekening mee dat de
oleander een erg giftige plant is.
Citrusboompje
Denk eens aan een citrusboompje. Die staan ook zo gezellig. Bijvoorbeeld een citroenboompje
of mandarijnboompje. Vraag dan
wel om de eetbare variant. Deze
moeten ook ‘s winters naar binnen. Citrusvruchten zijn heel gezond en bevatten veel vitamine C.
Elders in deze Heemsteder kunt u
in de rubriek ‘De Heemsteder achter het fornuis’ lezen hoe u zelf
mandarijnlimonade of mandarinolikeur kunt bereiden. Heerlijk
voor op een warme zomerdag.
Keramiek en foto’s
Naast planten kunt u uw tuin nog
extra opleuken met keramiek. Zoals prachtige beschilderde plantenpotten of terracotta kruiken,
waarin u bijvoorbeeld de bougainville tegen de muur zet, of
de oleander en citrusboompjes in
plaatst. Potten op het balkon zijn
ook erg leuk. Dit geeft een zuidelijke twist aan het geheel.
Heeft u een houten schuur of
schutting? Hang daar eens keramieken sierborden op, bijvoorbeeld uit Portugal, Spanje, Italië, Griekenland en Turkije. Een
finishing touch waarmee u uw
eigen gezellige buitenhuiskamer creëert. U moet ze wel weer
even weghalen bij harde wind of
storm. In de Pluswijzer die eind
mei in deze krant verschijnt, een
artikel over keramiek en de ontstaansgeschiedenis. Houd deze editie in de gaten! Ten slotte heeft u vast wel eens fraaie foto’s gemaakt van uw vakantie. Bijvoorbeeld vergezichten of panoramafoto’s van de Middellandse
Zee. Laat deze afdrukken op canvas of als kleine poster lamineren. Hang ze ook in de tuin, zodat
u zich echt op uw vakantieadres
waant. Succes!
Tekst en foto’s: Bart Jonker
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Waterrecreatie in en om Heemstede
Heemstede - De afgelopen tijd was niet gemakkelijk voor veel mensen. Evenementen zijn afgelast, grensverkeer wordt ontraden en over vakantie houden in het buitenland hebben we het nog
maar (even) niet. Om de verspreiding van corona
zoveel mogelijk in te dammen heeft het kabinet
maatregelen afgekondigd – een aantal daarvan is
ook weer versoepeld of opgeheven. Zij volgen de
ontwikkelingen en bekijken – geadviseerd door
deskundigen – wat wijsheid is, welke risico’s aanvaardbaar zijn als ons land stukje bij beetje weer
de richting van ‘normaal’ opgaat. Gelukkig kunnen we nog van alles doen terwijl we de maatregelen in ons achterhoofd houden. Bijvoorbeeld
lekker op de fiets stappen of het water op. Zolang
we niet de grote drukte opzoeken kun je heerlijk recreëren, rust en ontspanning zoeken aan of
op het water. Natuurlijk kan dat ook in het bos of

duingebied maar ditmaal brengt de Heemsteder
het water als recreatiegebied onder de aandacht.
Heemstede heeft namelijk heerlijke waterwegen
die vooral voor kleinere boten ideaal zijn om te
bevaren. Genieten is het! En het watersportseizoen komt eraan!
De vaarten in en rond Heemstede lenen zich daarnaast voor actieve watersporten. Zwemmen natuurlijk maar ook kanoën, roeien en suppen (met
een surfplank) zijn leuk om te doen.
De Heemsteder schenkt op deze pagina aandacht
aan waterrecreatie met foto’s om van te watertanden. U ziet onder andere de Leidsevaart, de Ringvaart en het Heemsteeds Kanaal, dat uitmondt in
het Zuider Buiten Spaarne.
Tekst en foto’s: Joke van der Zee
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Weetjes uit de gemeente
door Eric van Westerloo

Foto: Harry Opheikens

RCH verlengt Open Voetbaldag
Heemstede - Meer dan 100 kinderen, verdeeld over drie groepen, hadden heel veel voetbalplezier bij de Open Voetbaldag
van RCH afgelopen zaterdag 9
mei.

Om kwart over 10 begint RCH
met de leeftijdsgroep 9 en 10
jaar en dan zullen de allerjongsten het veld moeten verlaten,
zoals gesteld in de coronaregels.
Om kwart over elf verlaten zij het
veld, zodat om 11.30 uur de leefRCH heeft daarom besloten dit tijden 11 en 12 kunnen beginnen.
gratis evenement elke zaterdag Een uur lekker met z’n allen te
te gaan herhalen tot en met 20 voetballen in verschillende parjuni.
tijvormen en andere spellen te
Vanaf negen uur spelen de kin- doen. Uiteraard worden daarbij
deren tot en met 8 jaar tot 10 uur. de RIVM-richtlijnen strikt gehandKom op tijd, maar vertrek ook op haafd. Op de website van RCH
tijd.
kunnen jullie zien welke dat zijn.

Afgelopen zaterdag zag het er
vooral zwart/blauw uit van RCH
spelertjes, maar neem ook je
vriendje, vriendinnetje, broertje, zusje mee om er een gezellig
voetbalochtend van te maken en
om RCH te leren kennen.
Er zijn trainers aanwezig op gepaste afstand en helaas mogen
de ouders niet blijven kijken,
maar het gaat deze ochtend om
het spelplezier van de kinderen.
RCH gaat er een leuke ochtend
van maken.

De coronakilo’s snel weer kwijt bij LaRiva

Weer lekker sporten en gezond eten
Heemstede - Het RIVM en de GGD’s vroegen
mensen nu naar hun welbevinden en daaruit
blijkt dat veel mensen de afgelopen tijd meer en
ongezonder zijn gaan eten en veel minder aan
beweging doen. Het gevolg daarvan is dat er bij
velen het gewicht is toegenomen, gemiddeld
zo’n 2 á 3 kilo.

zond te gaan eten en meer te bewegen. LaRiva
biedt hulp. Snel en doelgericht aan de slag d.m.v.
sporten in een warmtecabine, Ozon en voedingsadvies, passend in de agenda en het leven
van nu tijdens deze bijzondere coronatijd.

Voor meer informatie of een gratis proefbehandeling: www.lariva.nl.
Om van die extra kilo’s weer af te komen is in- LaRiva, Raadhuisstraat 27, 2101 HC Heemstede.
spanning nodig. Het kost moeite om weer ge- Tel.: 023 547 4419.

GSV Heemstede start Nordic Walking
Heemstede - Nu de RIVM maatregelen zijn versoepeld, grijpt
GSV Heemstede de mogelijkheid
aan om de Nordic Walking groepen weer op te starten. Voor geoefende lopers is dat op zaterdag
16 mei in de Amsterdamse Waterleidingduinen om 8.30 uur vanaf pannenkoekenhuis de Oase
in Vogelenzang. Geef je de voorkeur aan een lager tempo of heb
je nog nooit iets met Nordic Walking gedaan, dan kun je om 11.30
uur verzamelen bij het GSV centrum, Franz Schubertlaan 37,
Heemstede. Er wordt dan gelopen in wandelbos Groenendaal.
Alles conform RIVM-regels, voor
informatie en aanmelden bij
de instructeur Rene Reeuwijk
0653582295 of via e-mail:
renereeuwijk@gmail.com.

in Heemstede kan een eigen locatie worden gekozen.
Voor één dag wordt de gewenste locatie een zogenaamd ‘huis der gemeente’.
Naast de bestaande locaties als het Oude Slot,
de Oude Kerk en de Hartekamp kunnen een toekomstig echtpaar of een stel voor een partnerregistratie een gepaste eigen locatie kiezen. Dat
kan een restaurant of bar zijn, bij vrienden of familie, de eigen woning of zelfs de Kinderboerderij. Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan waarbij veiligheid voorop staat. Een
door velen in Nederland en dus ook in Heemstede gewenste mogelijkheid om elders de ceremonie te mogen organiseren is, na akkoord door de
gemeenteraad, hiermee een feit.

Is het in Heemstede veiliger geworden?
Als onderdeel van het integrale veiligheidsplan
zijn cijfers bekendgemaakt over de criminaliteit
In een eerder artikel in deze krant hebben wij ge- in 2019. Het totaal aantal misdrijven steeg met
inventariseerd welke problemen vooral sportver- 3% t.o.v. 2018. Er werden 912 misdrijven gereenigingen ondervinden. Daaruit bleek dat een gistreerd. Er werd 24 maal meer ingebroken, dit
aantal verwachtingen heeft over de hulp die de trof 118 huizen en/of gebouwen. Er werden 40
gemeente kan bieden. Dat lijkt nu dus het geval geweldsmisdrijven genoteerd, vier meer dan in
te zijn, zodra de raad met het voorstel akkoord 2018. Er verdwenen 120 fietsen door diefstal.
gaat. Verenigingen doen ook het nodige zelf om Uit auto’s werd aanzienlijk minder gestolen en
kosten te besparen en de organisatie draaiende ‘slechts’ vijf voertuigen zijn ontvreemd. Bij 43 bete houden. In hoeverre een lening aan instellin- stuurders werd rijden onder invloed vastgesteld,
gen en sportclubs op termijn uitpakt, wordt pas zeven meer dan een jaar eerder.
veel later duidelijk. Het terugbetalen kan dan wel
eens een probleem zijn als de inkomsten struc- Ook de baldadigheid nam iets toe waarbij zaken
tureel achterblijven. Een eerste positieve stap is werden vernield, veelal door jongeren. Het is innu wel gezet.
tussen bekend dat tijdens de coronacrisis het
aantal misdrijven aanzienlijk is afgenomen. HierHuwelijken op andere locaties mogelijk mee zal 2020 in het volgende jaaroverzicht een
Voor 185 euro extra bovenop het tarief rooskleurig beeld gaan geven van de criminalivoor een huwelijk of geregistreerd partnerschap teit in Heemstede.

De wereld van Narcisse op
Landgoed Groenendaal
Heemstede - Kunst is sinds jaar
en dag een vaste waarde binnen het monumentale koetshuis
waar restaurant Landgoed Groenendaal al 103 jaar huist. Na de
re-styling van het interieur in het
100ste jubileumjaar (2017) heeft
kunst in al haar vormen pas echt
de ruimte gekregen en is het een
maandelijks terugkerend onderdeel op de menukaart. Ook in
deze wonderlijke tijd is er een podium. Voor schilderkunst deze
keer. Met modellen die dagelijks
de revue passeren in het Groenendaalse wandelbos.
“Kunst bestaat pas als het ‘in de
wereld’ is, wanneer het een atelier
heeft verlaten en in staat is om
de sfeer in een ruimte te bepalen door slechts aanwezig te zijn.”
De wereld van kunstenaar Narcisse is momenteel te bewonderen
in de Serre van het aloude restaurant.

Eigenaar Hein Uitendaal weet te
vertellen dat de honden op een
bijzondere manier zijn geportretteerd: ze kijken de toeschouwer recht aan. De loyaliteit van
de trouwe viervoeters is prachtig
ren weer los te krijgen na 8 we- gevolgd door de tweede groep weergegeven, terwijl de eigenken lockdown. Gelukkig heeft elk om 10 uur. Op woensdag wordt zinnigheid van de katten minlid een strandbal met bijbeho- om 20 uur gesport in de buurt stens zo typerend is; zij kijken alrende oefeningen gehad en een van de Offenbachzaal en op don- lemaal buiten de kaders van het
ganzenbordspel, maar het is leu- derdag om 19 bij basisschool de schilderij en bewegen zich -net
ker om het in een gezelschap te Evenaar.
als in menig huishouden- in hun
doen.
eigen wereld.
Dinsdag begon HBC Gymnastics Meer informatie op:
om 9 uur op het voetbalterrein, www.hbcgymnastics.nl.
“Zolang de Serre wegens coronamaatregelen nog niet als restaurant mag fungeren brengt ze nu
op een andere manier plezier en
ontspanning”, vertelt Uitendaal.
“Helaas is het onze gasten voorFoto aangeleverd door Landgoed Groenendaal
alsnog verboden om op het terras plaats te nemen maar een
korte rondgang langs de schilde- Wat ons betreft een originele tip Openingstijden: dinsdag t/m
rijen is toegestaan voor maximaal voor Vaderdag: ‘Man’s best friend’ zondag van 10.30-19.30 uur.
vereeuwigd op canvas.
twee personen tegelijk.”
Bent u niet in de gelegenheid om
De schilderijen zijn vriendelijk Nog een fijne tip: sluit uw be- de expositie te bezoeken maar
geprijsd en kunnen desgewenst zoek af met een kopje koffie- wel geïnteresseerd in een schilterplekke worden aangeschaft. to-go, een lekker broodje of een derij van uw huisdier? Het team
van Groenendaal brengt u graag
Wanneer dierenliefhebbers een ijsje van chocolatier Pierre.
in contact met de kunstenaar.
schilderij van hun eigen huisdier
prefereren behoort dat ook tot de Narcisse World op Landgoed
Groenendaal is met maximaal Landgoed Groenendaal
mogelijkheden.
twee personen tegelijk te bezich- Groenendaal 3, Heemstede
Narcisse schildert ieders lieve- tigen in de Serre van het Land- Website:
Foto aangeleverd door HBC Gymnastics lingsdier aan de hand van foto’s. goed.
landgoedgroenendaal.nl.

Leden HBC Gymnastics mogen weer sporten
Heemstede - Sinds 12 mei mogen de volwassenen leden van
HBC Gymnastics weer sporten,
al is het wel buiten. Gelukkig is
HBC Voetbal bereid een veld af te
staan.
HBC Gymnastics mag op dinsdagochtend het hoofdveld gebruiken om de stramme spie-

Budget van € 175.000 voor de sport, cultuur en maatschappelijke instellingen
Wethouder Sjaak Struijf (PvdA) vraagt de gemeenteraad een budget van 175.000 euro beschikbaar te stellen voor instellingen in de culturele sector en sport te ondersteunen. Ook voor
hen is het nu een financieel moeilijke tijd. Instellingen zoals WIJ Heemstede en de Bibliotheek
vallen hier buiten, omdat zijn al door de gemeente worden gefinancierd. Mochten zij in de financiële problemen komen, dan wordt dit apart geregeld. Het geld is in eerste instantie een lening
aan clubs en instellingen. Dat houdt in dat het
op enige moment moet worden terugbetaald.
Op korte termijn kan met deze lening de continuïteit worden gewaarborgd.
Er vond op 12 mei door de commissie samenleving een debat plaats of en hoe het voorstel van
de wethouder nadere invulling behoeft.
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Orgelfestival maakt eerste selectie
Improvisatieconcours bekend

Foto aangeleverd door Kennemerhart

OppeppersTV voor deelnemers
dagbesteding Kennemerhart
Heemstede/Haarlem - Sinds
maandag 11 mei zendt Haarlem105 elke werkdag om 10 uur
het programma OppeppersTV
uit. Het tv-programma is een initiatief van de medewerkers van
‘Kennemerhart Oppeppers, innovatieve dagbesteding in Haarlem en omstreken’. Vanwege de
coronacrisis zijn de ontmoetingsen dagcentra van Kennemerhart
Oppeppers gesloten. Onder andere via OppeppersTV blijven de
medewerkers op een actieve en
positieve manier in contact met
de deelnemers zolang fysieke
ontmoetingen niet mogelijk zijn.

van Kennemerhart zouden nu activiteiten zijn, zoals culturele uitjes, sportactiviteiten en workshops.”

Het tv-programma is overigens
ook bedoeld voor mensen die
geen dag- of ontmoetingscentrum van Kennemerhart bezoeken. “Ook hen hopen we te verIn Haarlem105 vond Christien maken via OppeppersTV. DaarKessens een partner om de deel- naast hebben we met elkaar een
nemers van de dagbesteding speciaal magazine gemaakt dat
rechtstreeks in de huiskamer te eind volgende week verspreid
kunnen bereiken. “Heel span- wordt onder alle deelnemers van
nend! Want het maken van een Kennemerhart Oppeppers. Ook
tv-programma is voor ons geen hiermee willen we hen een hart
dagelijkse kost. Met hulp van een onder de riem steken in een tijd
cameravrouw en op basis van in- waarin elkaar ontmoeten niet
put van de collega’s kwamen we vanzelfsprekend is.”
tot een programma waarin bewegen, dansen, natuur, kunst, cul- De uitzendingen van Oppeptuur, creativiteit en humor cen- persTV op Haarlem105 zijn in
Christien Kessens is senior mede- traal staan. De presentatie is on- Haarlem te bekijken via Ziggo diwerker dagbesteding bij Kenne- der andere in handen van het ty- gitaal kanaal 36, in Heemstede via
merhart. Normaal is ze te vinden petje ‘Hetty Hartmans’, vrij ver- Ziggo digitaal kanaal 43, via KPN,
op dagbestedingslocatie Ram- noemd naar onze dagbeste- Telfort en XS3All kanaal 1323 en
plaanhart of Tuindershart, beiden dingslocaties die allemaal eindi- via T-Mobile kanaal 719. Mogelijk
gelegen bij woonzorglocatie De gen op de naam ‘hart’. Ook bos- wordt de zendtijd uitgebreid en
Blinkert in het Ramplaankwartier. wachter Gerard Scholten verleent krijgt het tv-programma een vasChristien: “Normaliter ontvangen zijn medewerking. Dansen op en te plek in de programmering van
we zo’n 30 deelnemers per dag. luisteren naar klassieke muziek Haarlem105.
En zouden we nu volop bezig zijn kan met onze dansleraren Cees, De uitzendingen worden elke
met tuinonderhoud, het verzor- Mirjan en Bianca. Verder zijn in werkdag op verschillende tijdgen van de kippen en pony’s, en het programma veel bekende stippen herhaald en zijn ook te
met elkaar koken en eten. Ook op gezichten van onze dag- en ont- bekijken via:
de andere dagbestedingslocaties moetingscentra te zien.”
www.haarlem105.nl/tv.

Reddingsbrigade Nederland
adviseert recreatiepubliek via poster
Regio - Het kabinet heeft besloten tot een geleidelijke versoepeling van de crisismaatregelen
én er komen meer warme dagen
aan. Deze combinatie roept de
vraag op hoe in coronatijd verantwoord gebruik is te maken
van recreatiegebieden en stranden. Ook de reddingsbrigades
prepareren zich hiervoor en passen waar nodig hun werkwijzen
daarop aan. Dit doen zij enerzijds
om zelf veilig te kunnen werken
en anderzijds uiteraard voor de
veiligheid van het publiek. Reddingsbrigades treden in overleg
met gemeenten en veiligheidsregio’s, die zich eveneens intensief met dit vraagstuk bezighouden. Reddingsbrigade Nederland
biedt in dit proces ondersteuning
vanuit haar crisisorganisatie.
Reddingsbrigades lieten al in
een vroeg stadium weten behoefte te hebben aan duidelijkheid en richtlijnen. Zij waarderen de brede ondersteuning, van
zowel Reddingsbrigade Nederland als van andere organisaties,
zeer. Die ondersteuning draagt
bij aan een gedegen voorbereiding op de veiligheidstaken die
reddingsbrigades uitvoeren in recreatiegebieden en op de stranden. In diverse veiligheidsregio’s
zijn afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de beschikbaarheid
van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). De verwachting is dat de meeste reddingsbrigades daardoor in staat zijn per 1

Haarlem - Hoewel het Internationaal Orgelfestival Haarlem met
de Zomeracademie en het Improvisatieconcours vanwege de
corona-crisis is uitgesteld tot 17
tot 31 juli 2021, heeft de geplande voorselectieronde voor de 53e
editie van het Improvisatieconcours inmiddels gewoon plaatsgevonden. In totaal ontving de
organisatie 17 inzendingen afkomstig uit Italië, de VS, Australië, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Nederland.
Alle inzenders dienden vijf korte
improvisaties te spelen op door
Jürgen Essl en Jeremy Joseph samengesteld thematisch materiaal, waaronder tekeningen van
Jehan Alain, een tekstueel gegeven en nieuw gecomponeerde
thema’s. De opdrachten zijn terug te vinden op orgelfestivalhaarlem.nl/improvisationcompetition.
De selectiecommissie, bestaande uit Jan Hage (organist Domkerk Utrecht), Ansgar Wallenhorst
(leider Orgelwelten Ratingen) en
Geerten Liefting (winnaar van
het Internationaal Orgel Improvisatieconcours Haarlem in 2016)
hebben de opnames anoniem
online beluisterd en kwamen na

bliek zullen tonen. Deze poster
zal ook via de (social-media)kanalen van Reddingsbrigade Nederland onder de aandacht worden
gebracht.
De aankomende weken gaan de
reddingsbrigades en Reddingsbrigade Nederland hard aan de
slag om zich nog beter voor te
bereiden op het bezoek aan waterrijke recreatiegebieden en de
stranden, samen met onder andere hulpverleningsorganisaties
en lokale overheden, opdat het
recreëren een plezier kan zijn én
veilig kan verlopen, in meerdere
opzichten. Dit doen de reddingsbrigades en Reddingsbrigade Nederland vanuit de gezamenlijke
missie: meer veiligheid in, op en
langs het water. Meer informatie
op: www.reddingsbrigade.nl/.

Poster
De reddingsbrigades vragen het
brede publiek begrip te hebben
voor de moeilijkere omstandigheden voor de lifeguards om hun
werk veilig te doen. Het meest effectief daarin is te voorkomen dat
je als bader, zwemmer of watersporter in nood komt en daardoor hulp nodig hebt of zelfs gered moet worden. Het helpt altijd
om vooraf na te gaan of er georganiseerd toezicht aanwezig is
en welke risico’s er op een locatie zijn. Ook het opvolgen van adviezen en aanwijzingen alsmede
het beperkt houden van de drukte zijn van wezenlijk belang. Reddingsbrigade Nederland heeft
met het oog hierop een speciale poster ontwikkeld, die al- (Foto aangeleverd door Reddingsle reddingsbrigades aan het pu- brigade Nederland)

Nu het Orgelfestival is uitgesteld
naar de zomer van 2021, is besloten om in het voorjaar van 2021
opnieuw een voorselectieronde

uit te schrijven om de overige vier
deelnemers te selecteren. Voor
deze ronde worden op 1 januari 2021 nieuwe opdrachten op de
website gepubliceerd. De deadline voor het insturen van opnames is 15 februari 2021. De achtste deelnemer van het Haarlemse
Improvisatieconcours zal de winnaar zijn die in juni 2021 het tijdens het Bachfestival Dordrecht
te houden concours op haar of
zijn naam zet.
Meer informatie is te vinden op
orgelfestivalhaarlem.nl.

Golfdag voor medewerkers Spaarne Gasthuis
Hoofddorp - Medewerkers van
het Spaarne Gasthuis worden uitgenodigd voor een leuke golfdag op de Haarlemmermeersche
Golfclub, waarmee ze letterlijk
eens goed in het zonnetje worden gezet. De golfclubs mogen
vanaf maandag 18 mei open. Dit
is mede mogelijk dankzij de medewerkers van het Spaarne Gasthuis. Hun tomeloze inzet en onverschrokken strijd in de frontlinie tegen het coronavirus wordt
zeer gewaardeerd.
Deze ‘helden’ van het Spaarne
Gasthuis kunnen dan op een leuke en ontspannen manier kennismaken met de golfsport. Na af- Foto aangeleverd door Haarlemmermeersche Golfclub
loop wordt een hapje en drankje aangeboden op het terras. Dit dankbare leden van de Haarlem- aard met in achtneming van de
alles wordt aangeboden door de mermeersche Golfclub en uiter- RIVM-richtlijnen.

NVDE: Coronacrisis raakt
energietransitie en klimaatdoelen
Regio - De coronacrisis heeft grote invloed op onze samenleving en ook op de duurzame energiesector en de energietransitie.
Dat blijkt uit dit tweede onderzoek dat de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)
heeft gedaan bij haar leden. Bijna alle bedrijven verwachten een

juni hun inzet, in enigszins aangepaste vorm, op te pakken.

uitgebreid beraad tot de conclusie dat slechts drie inzendingen
in hun totaliteit het vereiste niveau hadden om te worden toegelaten. Het bestuur van het Internationaal Orgelfestival Haarlem heeft de bevindingen van de
voorselectiejury overgenomen.
De geselecteerde kandidaten zijn
Sebastian Benetello (D), Marcel
Eliasch (D) en Cyril Julien (F).

licht tot zeer groot negatief effect
op de klimaatdoelen. De belangrijkste redenen zijn het wegvallen van de vraag en het stagneren van projecten.
“Voortzetting en versterking van
het Klimaatakkoord vormen de
beste basis voor groen herstel”,
vindt de NVDE.

NOS-journaal, NRC en Cobouw
besteedden aandacht aan deze
tweede NVDE-inventarisatie van
de corona-effecten. Het Rijk besloot intussen tot het geven van
een jaar ontheffing voor de realisatie van SDE+-projecten in 2020.
Ook kwam er overbruggingskrediet voor innovatieve startups.

Deuren
Museum
Haarlem gaan
weer open
Haarlem - Tijdens zijn persconferentie van woensdag 6 mei heeft
premier Mark Rutte laten weten
dat de musea vanaf maandag 1
juni de deuren weer mogen openen.
Ook de deuren van Museum
Haarlem gaan dan weer open op
het Groot Heiligland 47 in Haarlem. Het museum heeft twee
nieuwe tentoonstellingen: De tragische reis en 65 jaar Bloemenmeisjes. Achter de schermen
wordt hard gewerkt om dit zo
verantwoord en veilig mogelijk te
laten gebeuren.

Beeld: Laurens Bosch

Busje in brand in Zandvoort

Zandvoort - Een geparkeerde bestelbus is vrijdagnacht 8 mei beschadigd geraakt door brand.
Rond 01:30 uur is de brand ontdekt. De brand woedde aan de
Kijk voor meer informatie en ope- linker achterzijde van het voertuig. De brand is vrijwel zeker
ningstijden op:
aangestoken. Bij de linker achterwww.museumhaarlem.nl.

band lag een brandende object.
Door snel ingrijpen van de brandweer is de schade enigszins beperkt gebleven.
De politie heeft een sporenonderzoek gedaan.
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Jeugd activeert inbraakalarm Linnaeushof
Bennebroek - De politie is zaterdagnacht 9 mei druk bezig geweest met overlastgevende jongeren. Rond 03:30 uur kreeg de
politie melding dat het inbraakalarm afging bij speeltuin de Linnaeushof aan de Rijksstraatweg.
Vier personen zouden op het terrein zijn gezien en meerdere zones van het alarm hebben geactiveerd.
Bij de ingang van het park, aan
de Herenweg, zijn vier personen
aangetroffen en staande gehouden. Tijdens de controle bleken
het om 16- en 17-jarigen te gaan.
Een plausibele verklaring voor
hun aanwezigheid bleef uit.

Dames HBC Gymnastics de wei in
Heemstede - Uitgerekend op de
dag dat de HBC dames weer mogen sporten, laten de ijsheiligen
van zich horen. Een waarschuwing voor de groei van gewassen
die door de kou in gevaar kan komen.

telend lopen ze het veld op achter de sportinstructeur Jos Holdorp die het tempo aangeeft op
muziek. Geen weer om te gaan
zweten, goed ingepakt begint de
warming up, waarbij die ijsheilige het hazenpad zoekt. De regen
wordt dunner, boven de watertoDaar moet je bij de dinsdagoch- ren komt voorzichtig het zonnetend dames van HBC Gymnastics tje en verdeeld over het veld volniet mee aankomen. Zelfs een gen ‘zitoefeningen’. Lang wordt er
schuchter buitje houdt ze niet te- niet gezeten, hier wordt gewerkt!.
gen om de wei in te gaan. Dar- De tribune is even een schuilplek

voor de laatste bui, er is ruimte
voor stapoefeningen en warempel het zonnetje lonkt weer. Terug in de wei gaan de oefeningen
op het matje door als vanouds in
de sporthal.

De pubers zijn gecontroleerd,
maar omdat zij niet op het terrein
zijn betrapt, is besloten om de
ouders ter plaatse te laten komen
voor een gesprek en een lift naar
huis. Drie van de vier kinderen
zijn opgehaald door hun ouders.

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

De laatste is thuis afgezet, waar Overveen een brandmelding bij
de ouders aldaar werden toege- een zendmast veroorzaakt.
sproken. Er zijn geen boetes uitgedeeld.
Later zijn vier tieners betrapt tijdens het spoorlopen. Een van de
Vorig weekend was de politie ook tieners raakte toen flink gewond
al druk met overlast door jeugd. doordat zijn met haar ring aan
Toen hebben hangjongeren in een hek bleef hangen.

LEZERSPOST

Dumpplaats

Heerlijk om eindelijk even die corona te vergeten en je lijf weer
eens buiten aan het werk te zetten.

Er zijn altijd mensen die
vinden dat een ander mee
mag genieten van hun rotzooi.

Ton van den Brink

Zo ook op het stukje in de
oksel van de Maaslaan,
Rijnlaan en het Merwedeplantsoen waar een transformatorhuisje staat en dat
aan de achterom grenst
van de tuinen aan de Maaslaan waar wij wonen.

Open Lesmiddagen Koorschool Haarlem
Haarlem - Op welke basisschool
krijgt je kind rekenen én zangles? Welke school heeft topdirigenten in dienst? Het antwoord is
de Koorschool Haarlem: de muzikale basisschool waar alle leerlingen samen ook een professioneel
koor vormen op de Westergracht
61 in Haarlem.
Zaterdag 14 maart was de Open
Dag, maar door de coronacrisis
heeft niet iedereen deze kunnen
bezoeken. Wanneer u wel geïnteresseerd bent in de Koorschool is
uw zoon/ dochter van harte uitnodigd voor de Openbare Muzieklessen. Daarbij worden uiteraard de juiste zorgmaatregelen in
acht genomen.

Bij de Openbare muzieklessen
mogen maximaal 10 leerlingen
aanwezig zijn. Hierom is het ook
nodig om u vooraf aan te melden.
Het advies is om bij twee Openbare lessen aanwezig te zijn. Vanwege de coronamaatregelen
kunnen er helaas geen ouders in
school komen. Er wordt geprobeerd u op het schoolplein te
ontvangen.
Muzieklessen ter
voorbereiding op het
muzikaal onderzoek
• Vrijdag 15 mei, 15.30 – 16.00 uur
• Woensdag 20 mei, 14.00 – 14.30
uur
• Woensdag 27 mei, 14.00 – 14.30
uur

• Vrijdag 29 mei, 15.30 – 16.00 uur
Dit geldt uiteraard alleen voor
leerlingen die volgend jaar in
groep 5 of eventueel groep 6
kunnen instromen. Wanneer uw
zoon/ dochter nu nog in groep
3 zit is hij/zij graag uitgenodigd
voor de Open Dag van volgend
jaar.
Meer informatie over de school
vindt u op:
www.koorschoolhaarlem.nl.
Telefoon: 023 531 1054.
Om uw zoon/ dochter aan te melden voor de Openbare Muzieklessen kunt u een mail sturen naar:
a.v.zoest@koorschoolhaarlem.nl

Juul verlengt tekenwedstrijd Bevrijding
Heemstede - Juul Kids-CadeauKreatief verlengt de tekenwedstrijd voor kids over de Bevrijding
tot en met zaterdag 16 mei.
Dit betekent dat jij je tekening
over 75 jaar Bevrijding nog steeds
tot en met zaterdag 17 uur kunt

inleveren bij Juul op de Julianalaan 3 in Heemstede. Juul kiest
uit alle ingeleverde tekeningen
een winnaar.
De winnaar wint een mooie prijs
van Juul en die komt volgende
week met foto én tekening in de Meer informatie op www.juul3.nl.
Heemsteder.
Heel veel succes!

Dagelijks hebben we uitzicht op de dump van huishoudelijk afval en tuinafval,
lege sigarettenpakjes, wikkels en peuken. Ja werkelijk alles wat je bedenken
kunt.

Mandarijnlimonade

achter het fornuis

Als het mooi weer de komende tijd aanhoudt, zitten
we vaak in de tuin of op het
balkon. Dan is het wel leuk
om zelf een heerlijke dorstlesser te maken, zoals mandarijnlimonade.
Benodigdheden:
• Circa 10 tot 12 kleine mandarijnen (liefst biologisch en onbespoten)
• 150 gram suiker of naar smaak
• 100 ml. water
Pel de mandarijnen. Leg de schillen even weg.

COLUMNITEITEN

Vacature-ster
Een sollicitatiegesprek is altijd een soort van onnatuurlijke situatie. Ik heb er altijd een hekel aan
gehad. Je zit dan tegenover een leidinggevende
die geflankeerd wordt door een recruiter of HRmanager. Vaak een carrièretijger in de vorm van
een jong huppeltutje dat graag ten koste van jou
bij het management wil scoren met “Kijk hoe belangrijk ik ben” en standaardvragen opdreunt om
je in een hoek te duwen. Vraagstelling volgens de
zogenaamde STAR-methode (Situatie, Taak, Actie
en Resultaat), die dikwijls gehanteerd wordt.
Vaak maakt zo’n zelfde recruiter/HR-manager een
opzet van het functieprofiel in een vacature. Daar
zijn ze echter niet zo vaak een ‘STAR’ oftewel ster
in. Kijkt u weleens op zo’n vacaturesite? De ene
vacaturetekst is nog lachwekkender dan de andere. Dan denk je weleens: zijn jullie serieus op
zoek naar kandidaten of is dit een ontmoedigende Bananasplit? Gelooft u me niet? Nou, hier een
paar voorbeelden van afgelopen week die ik bij
toeval op de LinkedIn-site voorbij zag komen.
Zo krijg je tijdens het gesprek bij deze kinderopvang hoogstwaarschijnlijk een droge keel:
“Schud jij creatieve oplossingen voor plan-puz-

zels met een glimlach uit je mouw? Dan zoeken
wij jou en drinken we graag een virtuele koffie
met je om meer te horen.”
Een virtuele koffie, dat was inderdaad een puzzel
voor me. Daar ga ik niet van glimlachen maar van
janken: hoe verzin je het. Neem die thermoskan
koffie dus zelf maar mee van huis.
Het kan nog gekker: de vacature van communicatieadviseur bij een bank: “Doorzettingsvermogen met gevoel voor interne krachtenvelden.”
Hè? Interne krachtenvelden, alsof je werkplek
een transformatorhuisje is en je voortdurend een
stroomschok krijgt en getaserd wordt. Je gaat
daar toch niet werken als elektricien?
Maar een gemeente in Nederland spant wel de
kroon: “Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee.” Enigszins overdreven, dat moet toch niet uitmaken? Het draait
er toch vooral om of iemand de juiste competenties heeft voor een functie?
Met de interne krachtenvelden en geaardheid
vrees ik dat ik het verkeerde stopcontact ben
waar geen enkele stekker van deze vacatures op
past. En anders doe ik sowieso de stoppen doorslaan bij de huppelende recruiters. Ik neem nog
maar een kop koffie.
Bart Jonker

Doe het vruchtvlees van de mandarijnen in een grote theezeef
en druk met de bolle kant van een lepel het sap uit het vruchtvlees boven een pan. Zo blijven eventuele pitjes in de zeef achter. Herhaal dit tot al het sap eruit is.
Voeg de suiker en het water toe. Breng dit in de pan aan de
kook. Voeg bij het kookvocht een mandarijnschilletje toe (wel
onbespoten schil gebruiken).
Roer het mengsel door tot het kookt en het een gladde siroop
wordt. Verwijder de mandarijnschil.
Laat de siroop afkoelen. Giet de afgekoelde siroop met een
trechtertje in een lege glazen fles en voeg van water toe. Zet de
limonade in de koelkast. Serveren met ijsblokjes. Heerlijk!

Mandarinolikeur
Dit is de mandarijnversie van de Italiaanse limoncello. Lekker
voor bij de koffie na het eten. De overige (onbespoten) schillen
van bovenstaand limonaderecept, kunt u daarvoor gebruiken
door deze op een halve liter pure alcohol of wodka te zetten in
een afgesloten weckpot. Laat deze minstens drie weken op een
donkere plek staan en trekken.
Breng na drie weken een pan met 1,5 liter water en 600 gram
suiker al roerend aan de kook. Laat 5 minuutjes doorkoken.
Voeg na ca. 7 minuten voorzichtig door een zeef de alcohol
(zonder schillen) toe. Even het oranje mensgel doorroeren en
een dag laten afkoelen. Daarna met een trechtertje in lege flessen gieten en in de koelkast zetten.
Koud serveren bij een espresso.

De gemeente gaat eens in
de 3 maanden langs om
het groen in toom te houden en treft dan een vuilnisbelt aan waar ze zich op
mag storten.
Tot de volgende onderhoudsbeurt, na drie maanden, groeit het vuil dan
weer met enige regelmaat
aan.
De betonen schuttingdelen liggen er al een paar
jaar, want die zijn een beetje te zwaar voor de jongens
van het groen. Dus laat de
rechtmatige eigenaar zich
er eens over ontfermen.
Bij dezen het verzoek aan
diegenen die zich aangesproken voelen om de
daarvoor geeigende en ingerichtte kanalen voor hun
huisvuil te gebruiken en
het terrein schoon te houden. Alvast dank.
T. en J. van Dieren,
Heemstede
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stede. Julianaplein 1, Heemstede. Kijk voor openingstijden
op: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/klantenservice/
bibliotheek-weer-open.html.

1 juni
Vanaf 14 mei

Start KIMT. Meer informatie op www.Kominmijntuin.
com.

Online tour door Frans Hals Museum

TENTOONSTELLINGEN
16 mei

Haarlem - Op maandag 1 juni
heropent het Frans Hals Museum aan het Groot Heiligland 62
in Haarlem en kan de schitterende collectie weer in het echt worden bekeken.

GSV Heemstede start Nordic
Walking. Geoefende lopers:
Amsterdamse Waterleidingduinen,8.30 u. vanaf pannenkoekenhuis de Oase in Vogelenzang. Lager tempo/ beginners: om 11.30 u.verzamelen
bij het GSV centrum, Franz
Schubertlaan 37, Heemstede.

Het museum kan daarnaast digitaal worden bezocht en biedt
vanaf vandaag een nieuwe, vijfdelige miniserie van online tours.
Directeur Ann Demeester belicht in elke aflevering een thema uit ‘Haarlemse Helden. Andere Meesters’. Deze collectietentoonstelling toont een groot aantal meesterlijke schilders uit de
16e en 17e eeuw die in Haarlem
voor artistieke vernieuwing zorgden, zoals Karel van Mander en
Hendrick Goltzius, in combinatie
met werk van hedendaagse kunstenaars zoals Guido van der Werve, Shirana Shabazi en Celine van

Eikenprocessierups- en mezenkastcontrole. Verzamelen om
10 u. bij de kinderboerderij ’t
Molentje, Burgemeester van
Rappardlaan 1 in Groenendaal.

Ann Demeester (foto door Muze Media)
Balen. Door een relatie te leggen
tussen de oude meesters en hedendaagse werken uit de collectie daagt het Frans Hals Museum
het publiek uit om anders te kijken - en daardoor méér te zien.
De mini-serie, geproduceerd door

Deuren Museum Haarlem
gaan weer open. Groot Heiligland 47 in Haarlem. Meer informatie en openingstijden op
www.museumhaarlem.nl.

Paula Vonhof en Yvette Bosch van
Muze Media, is vanaf vandaag te
bekijken op het YouTube-kanaal
van het Frans Hals Museum:

Vanaf 18 mei

Heropening Bibliotheek Heem-

T/m 17 mei

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

T/m 31 mei

Zandvoorts Museum voor kids
online. Meer informatie op:
www.zandvoortsmuseum.nl/
nl/museum/kinderen

Uw activiteit in
deze agenda?
Mail:
redactie@heemsteder.nl

Heropening
volgens RIVMrichtlijnen:
Vanaf ma 1 juni

• Toneel- en Filmschuur, Lan•
•
•
•
•
•

ge Begijnestraat 9 in Haarlem. Zie www.toneelschuur.
nl.
Podia Heemstede in de Luifel en De Oude Kerk. Zie
www.podiaheemstede.nl.
Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem. Zie
www.theater-haarlem.nl.
WIJ Heemstede. Zie www.
wijheemstede.nl.
Frans Hals Museum in Haarlem. Zie www.franshalsmuseum.nl.
Zandvoorts Museum in
Zandvoort. Zie www.zandvoortsmuseum.nl.
Teylers Museum in Haarlem. Zie www.teylersmuseum.nl.

Nog steeds afgelast:
NV VH-Vrouwennetwerk
stopt alle activiteiten tot
medio september.

•

www.youtube.com/playlist?list=
PLBvvNxCeugTKv3cj8AVa2j2loT
7j_-Uu6.

Deel je hoop in Grote of St. Bavokerk in Haarlem
naar de Bavo. Schrijf op een kaartje waar je op hoopt in deze tijd.
Bind het kaartje aan een ballon
en laat je hoop in deze eeuwenoude kerk los. Wil jij je hoop delen met anderen? Maak dan een

Foto aangeleverd door Protestantse Gemeente Haarlem

Meeste vestigingen Bibliotheek
Zuid-Kennemerland gaan open
Heemstede/Regio - De bibliotheken mogen vanaf maandag
18 mei hun deuren voorzichtig
weer openen wel met de richtlijnen van de Rijksoverheid en het
RIVM zodat je de Bibliotheek veilig en prettig kunt bezoeken.

filmpje van je ballon en deel het
op social media met de hashtag #deeljehoop.
Meer informatie in deze video op
YouTube:
https://youtu.be/sIYbCR8tl-E.

lijnen voor hygiëne en de onderlinge afstand van 1,5 meter gehanteerd.

Foto aangeleverd door Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Haarlem - De Grote of St.-Bavokerk is in deze tijden van corona
dagelijks open tussen 12-14 uur.
Gratis. In die kerk, in het Hart van
Haarlem delen mensen al eeuwenlang geloof, hoop en liefde. In mooie en ook, zoals nu, in
moeilijke tijden. Het coronavirus
bedreigt ons op allerlei manieren.
Gezondheid, inkomen, sociale
contacten zijn geen vanzelfsprekendheid meer. In de Bavo kan iedereen dagelijks tijdens 12:00 en
14:00 uur terecht om een kaarsje
te branden, even je gedachten laten gaan of op veilige afstand een
ander ontmoeten.
Je kunt ook een klein ritueel uitvoeren door je hoop te delen met
anderen. Hoe doe je dat? Kom

De Bibliotheek Heemstede in
Plein1 aan het Julianaplein 1 is
vanaf maandag 18 mei overdag
op werkdagen open. Plein1 blijft
Vanaf 18 mei ben je weer wel- verder nog gesloten. Ook zaterkom in onze vestigingen Heem- dag van 10- 14 uur is de Bibliostede, Haarlem-Centrum, Haar- theek Heemstede te bezoeken.
lem Noord, Haarlem Schalwijk,
Bloemendaal, Bennebroek en Hil- Bekijk voordat je langs wilt kolegom. In Zandvoort kun je van- men de openingstijden op www.
af zaterdag 23 mei weer terecht.
bibliotheekzuidkennemerland.
nl/klantenservice/bibliotheekDoor alle maatregelen is een weer-open.html zodat je niet
biebbezoek nog wel een beetje voor een gesloten deur komt te
anders dan anders. Er kan een be- staan.
perkt aantal mensen tegelijk naar Je kunt voorlopig alleen terecht bekeken hoe het gaat en of de
binnen en natuurlijk worden on- voor het lenen en terugbrengen services uitgebreid kunnen worder meer ook de landelijke richt- van materialen. Per week wordt den.

Zolang je (bingo)ballen hebt, is er hoop
Haarlem - Twee dragqueens Miss
Multiple Joyce en Lucinda St.
John, acteurs uit de voorstelling
‘Four Drags and a Funeral’, organiseren voor de thuiszitters een hilarische live bingo.
De ‘Trek de Drags door de crisis
Bingo’ is op vrijdag 15 mei om 20
uur en is live te beleven via hun
Facebookpagina.
Check alle info op de site als je
mee wil doen:
www.fourdragsandafuneral.nl .
Lucinda St. John & Multiple Joyce
(fotografie Arjan Boes).

Kom In Mijn
Tuin weer
van start
Heemstede - Op donderdag 14
en vrijdag 15 mei gaan de hekken
toch weer open op Kom In Mijn
Tuin (KIMT) voor de kinderen van
de kindertuinen, op Herenweg 18
in Heemstede (ingang tegenover
de Manpadslaan in Wandelbos
Groenendaal).
Nu de scholen ook weer begonnen zijn, heeft ook KIMT groen
licht gekregen van de gemeente om weer met de kindertuinen
te kunnen starten. Uiteraard alles volgens de richtlijnen van het
RIVM, o.a. minimaal 1.5 meter afstand en een maximum aantal
vrijwilligers om de kinderen te
ondersteunen. De ouders zijn inmiddels op de hoogte gebracht
van alle maatregelen.
De generatietuinen moeten nog
even wachten. KIMT hoopt dat
ook deze groep binnen niet al te
lange tijd weer kan starten.

Dit jaar is toch anders, de kindertuinen zijn inmiddels al deels
voorbewerkt door de vrijwilligers
en de startdatum is 4 weken opgeschoven.
Er zijn nog plaatsen vrij op de kindertuinen op de donderdag- en

vrijdagmiddag (van 16-17 uur).
Opgeven via info@kominmijntuin.com of telefonisch:
023-528 2651 (Mik van der Bor).
Meer informatie op:
www. Kominmijntuin.com.

Eikenprocessierups- en mezenkastcontrole
Heemstede - Na een winter lang
bouwen zijn er eind februari er
tegen de 150 mezennestkasten
en vleermuizenkasten opgehangen door Stichting MEERGroen in
Wandelbos Groenendaal met het
preventieve doel om o.a. de rupsen de vlinders van het eikenprocessieprobleem onder controle
te houden met natuurlijke middelen.

structies. Neem een fototoestel
mee voor de vele fotogenieke
momenten.
Nieuw klusmateriaal in de vorm
van (2e hands) hardhout is nog
steeds welkom. Hiermee kunnen

we nog meer nestkasten en vleermuizenkasten maken.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Stichting
MEERGroen, Franke van der Laan,
tel.nr.: 06-48226490. E-mail:
info@stichtingmeergroen.nl.

Rond half mei is zowel de rupsenpiek als de piek in het aantal jonge vogels. En dat nodigt uit om te
kijken hoeveel van de nestkasten
er inmiddels bewoond zijn.
Op zaterdag 16 mei wil Stichting MEERGroen zoveel mogelijk
kasten gaan controleren Graag
roepot de stichting de hulp in
van geïnteresseerden zonder al
te veel hoogtevrees. Verzamelen
om 10 uur bij de kinderboerderij
’t Molentje aan de Burgemeester
van Rappardlaan 1 in Groenendaal.
Graag van te voren aangeven wie
er komt in verband met catering,
technische voorbereiding en in- Pimpelmezennest in nestkast (aangeleverd door Stichting MEERGroen).

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 13 mei 2020

Heemstede

Anderhalve meter zichtbaar gemaakt
met krijtsymbolen

Kijk voor alle info
over corona op
www.heemstede.nl/
corona
Gemeentehuis
alleen op afspraak
open tussen
08.30 en 13.00 uur.
Afhalen van reisdocumenten/
rijbewijs kan dan wel zonder
afspraak

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
Publieksbalie:
Openingstijden van 08.30-13.00 uur
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Anderhalve meter afstand houden is niet
overal even makkelijk. Sommige plekken zijn
drukker, soms denken we er net even iets
minder aan en hoe ver is 1,5 meter precies?
Als reminder en om het makkelijker te maken
zijn er op verschillende plekken in Heemstede
krijtsjablonen geplaatst. De rode pijlen met
stippellijn geven aan hoeveel 1,5 meter precies
is, door deze afstand te bewaren geven we
elkaar de ruimte!
Burgemeester Astrid Nienhuis: “De anderhalve
meter afstand is onderdeel van het nieuwe
normaal. De krijttekeningen zijn een initiatief

om mensen hieraan te herinneren. Houd
rekening met elkaar en geef elkaar de ruimte.”

Beleidsregels aanwijzen locaties
huwelijk/geregistreerd partnerschap
Heemstede 2020
Op 14 april 2020 heeft het college de Beleidsregels aanwijzen locaties huwelijk/geregistreerd
partnerschap Heemstede 2020 vastgesteld. Deze
beleidsregels treden in werking op 1 juni 2020.

Op maandagmiddag 18 mei gaat de bibliotheek
in Plein1 in Heemstede weer beperkt open.
Voorlopig is dat alleen voor het lenen en terugbrengen van materialen. De dienstverlening is
aangepast vanwege de coronamaatregelen.
De openingstijden zijn:
maandag
13.30 -17.30 uur
dinsdag
10.00 -17.30 uur
woensdag 10.00 -17.30 uur
donderdag 13.30 -17.30 uur
vrijdag
10.00 -17.30 uur
zaterdag
10.00 -14.00uur
Let op: alléén de bibliotheek is open,
de rest van Plein1 nog niet.

Nieuwe regelgeving
Aanwijzing (buitengewoon) ambtenaren
van de burgerlijke stand
Op 10 maart 2020 heeft het college
buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke
stand en ambtenaren van de burgerlijke stand
aangewezen.

Bibliotheek in
Plein 1 vanaf 18 mei
weer beperkt open

Nota duurzaamheid Heemstede
2020-2024 inclusief Uitvoeringsprogramma 2020/2021
Op 23 april 2020 heeft de raad de Nota
duurzaamheid Heemstede 2020-2024 inclusief
Uitvoeringsprogramma 2020/2021 vastgesteld.
Deze nota vervangt de Nota Duurzaamheid
2016-2020 is hiermee vervallen.
Lees de volledige bekendmakingen in
het digitale Gemeenteblad via
zoek.officielebekendmakingen.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Blekersvaartweg 24, het restaureren van een
kozijn, wabonummer 600966, ontvangen 3
mei 2020
• Franz Lehárlaan 41, het uitbreiden van
het woonhuis, wabonummer 596667,
ontvangen 26 april 2020
• Heemsteedse Dreef 257, het plaatsen
van een fietsenhok in de voortuin,
wabonummer 601169, ontvangen 1 mei
2020
• Johan Wagenaarlaan 29, het bouwen van
een erker aan de zijgevel, wabonummer
596155, ontvangen 24 april 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

572935, ontvangen 23 maart 2020
• Hageveld 15, het vervangen van
divers monumentenglas, aanbrengen
van gevelventilatie ter verbetering
binnenklimaat, wabonummer 567077,
ontvangen 13 maart 2020
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
• Groenendaalkade 2, het plaatsen van een
hekwerk en toegangspoort, wabonummer

Belanghebbenden kunnen binnen 2 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan
• Groenendaalkade 2, het plaatsen van een
hekwerk en toegangspoort, wabonummer
572935, ontvangen 23 maart 2020

Aan de slag als vrijwilliger

Hulpaanbod Top 3
Heeft uw tuin wat onderhoud nodig?
Heeft u zelf de mogelijkheden niet om zelf
uw tuin bij te houden en kunt u wat hulp
gebruiken? Vele Heemstedenaren met groene
vingers willen u graag helpen. Interesse? Bel ons!

Handige handen helpen

Heemstede kent veel inwoners die graag even de
handen uit de mouwen willen steken om kleine
klusjes in en rondom het huis voor u te doen. Natuurlijk met 1,5 meter afstand en rekening houdend van de overige RIVM-richtlijnen. Het gaat
dan om allerlei technische vragen en klusjes als
kleine reparaties zoals het ophangen van een
schilderij of het installeren van tv/telefoon.

Boodschappen nodig?

Vindt u het ook zo lastig om op dit moment
in drukke supermarkten of andere winkels uw
boodschappen te doen? Gelukkig zijn er heel
veel mensen die naast hun eigen inkopen
graag wat voor u willen meenemen. Interesse?
Laat het ons even weten!

Meer weten over het aanbod
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag
van 10.00-13.00 uur
telefoon: (023) 54 83 824
website: heemstede.wehelpen.nl
heemstede@wehelpen.nl
e-mail:

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

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

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’.

