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Wij zijn op zoek naar

BEZORGERS/STERS 

Voor meer informatie: 
Tel. 0251-674433

info@verspreidnet.nl 
www.verspreidnet.nl

Kijk voor de aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

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

OPEN VAN 10.00 - 17.00 UUR
2E PINKSTERDAG

1,75

0.99
BACOPA

Geïnteresseerd in 
raadswerkzaamheden?

In maart 2022 kiest Heemstede een 
nieuwe gemeenteraad.

GroenLinks zoekt maatschappelijk betrokken 
mensen die mee willen helpen het Heemsteeds 
beleid schoner, groener, duurzamer en socialer 

te maken.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de 
fractievoorzitter Eric de Zeeuw.

edezeeuw@heemstede.nl • Tel. 06-53199211
of met fractielid tvanderheijden@heemstede.nl • 

Tel. 06-24870840

Door Eric van Westerloo

Heemstede - Deelname aan de 
Metropool Regio Amsterdam (MRA) 
was een onderwerp van langdurig 
overleg in de commissie Middelen. 
Het college bracht een stuk in van de 
MRA waarop de commissie een ziens- 
wijze kon geven. Er werd door de 
MRA druk gezet, want zij wilden op 
17 mei al een antwoord hebben van 
de gemeente.

HBB was kritisch op deelname. Zij 
zien weinig meerwaarde voor Heem-
stede. Een democratische structuur is 
er niet. Er wordt één raadslid van 
Heemstede afgevaardigd naar de 
MRA, die heeft enige zeggenschap of 
invloed. De MRA vraagt de gemeente 
om niet-ambtelijke ondersteuning te 
geven. De kosten komen dan voor 
rekening van Heemstede. Rocourt 
(D66) vond dat dit niet kan en dat dit 
binnen de begroting van de MRA 
moet worden gebracht. Het door- 
belasten van de kosten kan bij de 
gemeente cq de burgers terecht- 
komen. 

Regionale samenwerking
Een meerderheid ziet wel iets in regi-
onale samenwerking, al bestaat er al 
een regio Kennemerland-Zuid. De 
commissie denkt dat er via deze 
regio ook zaken onder de aandacht 
van de MRA kunnen worden 
gebracht en dat dit meer gewicht 
heeft dan Heemstede alleen. De 
commissie is uiterst kritisch op de 
democratische inbedding. Zij wil ook 
graag een antwoord hebben op de 
pijnpunten die Heemstede gaat 
inbrengen. Jagtenberg (HBB) ver- 

baasde zich over het feit dat in 2019 
werd gesproken over het nauw 
betrekken van de raden en Provin-
ciale Staten. Nu wordt dit opeens niet 
meer vermeld. Op vragen aan de 
MRA kwam Commissaris van de 
Koning in Flevoland met het ant- 
woord: “Dan stap je er toch uit?” 
Volgens burgemeester Nienhuis 
heeft Heemstede al geprofiteerd van 
de MRA via een bijdrage aan de fiet-
senstalling bij het station. 

Wat gebeurt er als Heemstede nee 
zegt? Niemand heeft daar een ant- 
woord op. Burgemeester Nienhuis is 
positiever dan Jagtenberg. Nienhuis 

gaf wel toe dat niet ieder besluit 
langs de bureaus van de raadsleden 
komt. Wethouders praten mee in de 
MRA en brengen daar de stand-
punten van de Heemsteedse raad in. 
Brouwers (VVD) verwacht dat zij 
slecht oog kan houden op alle 
plannen en besluiten, al is haar partij 
voor de MRA. Rocourt is sterk voor-
stander van regionale samenwerking 
al moet het slagvaardiger en effec-
tiever. Het klinkt als een extra 
bestuurslaag met burgemeesters en 
Commissarissen van de Koning die 
verantwoording afleggen aan een 
algemene vergadering dat volgens 
hem uitloopt op een Poolse landdag. 

Hij wil startnotities waar de raden in 
de gemeenten dan over kunnen 
oordelen. 

Heemsteedse raadsleden kunnen de 
werking van de MRA slecht overzien, 
want het is veelomvattend en demo-
cratische controle ontbreekt. Het 
wordt uitdrukkelijk geen extra 
bestuurslaag genoemd, al moet zich 
dat in de praktijk nog bewijzen. 
Commissievoorzitter Stam (VVD) kon 
niet eenvoudig tot een conclusie 
komen. De commissie is kritisch, 
maar kan zich wel vinden in regio-
nale samenwerking. Unaniem was 
het allerminst.

Meerderheid commissie Middelen onder 
voorwaarden akkoord met deelname MRA

Raadhuis van Heemstede. Foto: Bart Jonker.

Nieuwe winnaar 
kruiswoordpuzzel

Heemstede - Deze week mag de 
Heemsteder weer een winnaar 
van de kruiswoordpuzzel blij 
maken. De juiste oplossing was: 
‘Wacht niet op een mooie dag, 
maak er zelf een’.
Uit de loting van juiste oplos-
singen is Elke Schütt de uitein-
delijke gelukkige winnares 
geworden. Zij mag de goedge-
vulde AH-boodschappentas vol 
artikelen afhalen in de Albert 
Heijn-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede en is 
inmiddels geïnformeerd.
Van harte gefeliciteerd met uw 
prijs! Volgende week weer een 
nieuwe kruiswoordpuzzel in de 
krant.
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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

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 23 mei 10u. Pinksteren.
Spreker: Henk Stoorvogel.
Reservering verplicht.
www.rafael-nehemia.nl

PETRAKERK
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Elke zondag, 10-11u. Aanmelden via 
reserveringpetrakerk@gmail.com. 
Online volgen via 
www.petrakerkheemstede.nl/live
www.petrakerkheemstede.nl

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 30 mei 10u.        
Ds. P. Terpstra.
De diensten zijn online te volgen via 
YouTube en kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag  23 mei, ds. Jolien Nak.
Vieringen zijn alleen online via 
www.pkntrefpunt.nl, klik op actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 20 mei om 9u. Eucharis-
tieviering. Voorganger Past. R. 
Verhaegh. Zondag 23 mei (Pink-
steren) om 10u. Eucharistieviering.
Voorganger Past. R. Verhaegh.
Maximaal 75 personen per viering 
toegestaan. Reserveren verplicht: 
hbavo.aanmelden-vieringen@gmail.
com. Of: 023-5280504. Alle vierin-
gen zijn te volgen via live-stream:
www.parochiesklaverblad.nl. 

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Doordeweekse vieringen:
Woensdagmorgen 19 mei, 10 u.  
viering Hart voor Ouderen.

Saturday 22 May,  5 P.M. Mass in 
English, Father Tristán Peréz.
Pinksterzondag, 23 mei, 10u. Eucha-
ristieviering pater Tristán Peréz.
Pinksterzondag, 18.45 Plechtig 
Marialof, m.m.v. E.J. Eradus, orgel en 
Michelle Mallinger, zang. Per viering 
zijn maximaal 70 kerkgangers 
toegestaan. Voor elke viering is 
vooraf reserveren verplicht: info@
olvh.nl of telefonisch 023-5286608.
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Pinksteren. Zondag 23 mei om 10u. 
Ds. J. Mulder. De diensten kunt u 
volgen via de link www.kerkom-
roep.nl/#/kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KERKDIENSTEN

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

In 1908 is er een verbouwtekening van Kerklaan 47 
tot winkelhuis, dus het bouwjaar zou nog eerder 
kunnen zijn. De eerste winkelier is D. Tesselaar, 
genoemd op de bouwtekening. Hij blijkt er al langer gevestigd te zijn.
In een berichtje in de Nieuwe Haarlemsche Courant van 3 september 1908, 
maakt D. Tesselaar bekend zijn kruidenierszaak over te plaatsen van 
Kerklaan 29 naar het nieuw verbouwde perceel Kerklaan 47.
In het Haarlems Dagblad van 6 augustus 1917 maakt Tesselaar bekend zijn 
kruidenierszaak over te doen aan P. Diekman. Deze kruidenier verhuist in 
1924, waarna in 1924 deze wordt overgenomen C.B. van der Heuvel.
Hoewel in het adresboek van Haarlem van 1 januari 1926 C.B. van der 
Heuvel nog genoemd wordt op nummer 47, wordt ook J. Visscher als winke-
lier op hetzelfde adres genoemd, evenals in diverse advertenties.
De familie Visscher bevindt zich tot 1935 op Kerklaan 47, want in ‘De Eerste 
Heemsteedsche Courant’ van 25 oktober 1935 staat de heropening vermeld 
van de kruidenierswinkel door C.M. van der Linden, voorheen J. Visscher. 

Over het pand Kerklaan 47 staat in ‘De Eerste Heemsteedsche Courant’ van 
30 december 1937 dat de verhuur van het woonhuis/winkel 10 gulden per 
week is en in de ‘Nieuwe Haarlemse Courant’ van 21 januari 1938 staat 
geschreven dat Kerklaan 47 voor fl . 4900,- verkocht is aan dhr. Wakker.  

C.M. van der Linden blijft met zijn winkel nog zeker tot in de jaren 50 op 
Kerklaan 47. Carel Marinus van der Linden overleed op 27 augustus 1957, 62 
jaar oud. 
Vervolgens is Jan W. Bos de kruidenier en staat hij vermeld in het adresboek 

van Heemstede van 1 april 1961, in ieder geval tot in de jaren 70. De toen-
foto is uit de jaren 60, die door G. Kooijman op Facebook geplaatst was met 
rechts nummer 47. Het adresboek van Heemstede van 1 januari 1975 ver- 
meld G.A.J.. ter Linden op nummer 47, die. in 1972 het pand heeft ver- 
bouwd tot koffi  eshop.  

De nu-foto van Harry Opheikens is van 16 mei 2021, in 2011 gesplitst naar 
47 en 47a. op google worden nog wel bedrij� es vermeld: J.W. van Os belas-
tingadviseur, Bouwbedrijf Anton.  
Mocht u informatie of beeldmateriaal van de panden van de Kerklaan 
hebben, dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens).
Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Kerklaan toen en nu (15)

Zandvoort - Een aantal jaren gele-
den is de Dierenbescherming begon-
nen met het werven van zogenaam-
de ‘dierenbuddy’s’. Deze vrijwilligers 
helpen structureel ouderen en chro-
nisch zieken met het verzorgen van 
hun huisdier(en), wanneer de eige-
naar daar zelf niet meer volledig toe 
in staat is. Op deze manier kunnen 
baasje en huisdier zo lang mogelijk 
bij elkaar blijven en wordt ‘gedwon-
gen afstand’ van het huisdier voor-
komen. 
 
Lokale coördinator Dierenbuddy  
Om meer mensen in Haarlem en 
omgeving te kunnen helpen is de 

Dierenbescherming op zoek naar 
twee lokale coördinatoren. De tijds-
besteding is 4 tot 6 uur per week.
De taken van een lokale coördinator 
zijn het begeleiden en ondersteunen 
van de huidige vrijwilligersgroep, het 
voeren van intakegesprekken met 
nieuwe vrijwilligers en het voeren 
van intakegesprekken bij nieuwe 
cliënten.
Dat laatste vindt plaats bij de 
ouderen/chronisch zieken thuis of in 
een zorgcentrum. Ook koppelt een 
coördinator de juiste vrijwilliger aan 
de juiste cliënt en onderhoud het 
contact met hen.  
 
Past deze functie bij jou? 
Voor deze vrijwillige functie is het 
belangrijk dat je affi  niteit hebt met 
ouderen en mensen met een fysieke 
of mentale beperking. Daarnaast heb 
je basiskennis en ervaring met de 
verzorging van dieren en hun ge-
drag.

Als lokale coördinator ben je sociaal 
vaardig, goed georganiseerd en heb 
je MBO werk- en denkniveau. 
Door dit vrijwilligerswerk heb je de 

mogelijkheid om (zeer) kwetsbare 
mensen oprecht te helpen, doordat 
baasje en dier langer bij elkaar kun-
nen leven. Hulp hierbij komt ook 
direct het welzijn van het huisdier 
ten goede.
De volledige vacature is te bekijken 
op de website van de Dierenbescher-
ming: www.dierenbescherming.nl/
vacatures. Of scan de QR-code.

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.

Geopend van maandag tot en met
zaterdag 11.00-16.00 uur, dan ook
telefonisch bereikbaar.

Project Dierenbuddy zoekt een lokale coördinator 

Geopend van maandag tot en met

Dierenbuddy.  Foto: aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland.

Werkzaamheden 
ProRail
Heemstede - Van 27 mei 24 uur tot 
en met donderdag 28 mei 6 uur, 
voert ProRail diverse slijpwerkzaam-
heden uit aan het spoor in Heem-
stede.
Deze werkzaamheden kunnen geluids-
hinder voor de omwonenden ver-
oorzaken.
Meer informatie op www.prorail.nl.

BURGERLIJKE 
STAND

GEBOORTE
14 mei
Beau van Beelen
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Door Bart Jonker 

Heemstede – Ons dorp is een heer-
lijke eetwinkel rijker, waar iedere culi-
naire fi jnproever terecht kan voor 
een verse en met liefde bereide smaak-
volle maaltijd. Culinair, creatief en 
veelzijdig, maar vooral ook erg lekker. 
Zo kun je de maaltijden die je bij 
Menno’s eetwinkel kunt vinden op 
de Camplaan 16A in Heemstede het 
beste omschrijven, maar ga ze vooral 
eens proeven.  Met deze Eetwinkel 
zag eigenaar Menno Vreeburg een 
langgekoesterde droom in vervulling 
gaan. Een Eetwinkel met een wereld-
keuken voor iedereen. Zoals Menno 
zelf omschrijft: voor drukke gezin-
nen, senioren, alleenstaanden, carriè-
rejagers, studenten en sporters. 
Kortom: voor iedereen die van ge-
mak en vooral van lekker eten houdt.  

Menno: “Ik heb altijd gekookt in 
restaurants. Ik heb een tijdje bij mijn 
vader Ad Vreeburg in de slagerij 
gestaan en toen zag ik dat het onder-
nemen ook heel leuk was. Daarna 
ben ik voor mezelf begonnen met 
catering voor bedrijven en evene-
menten. Dit konden allerlei soorten 
feesten of partijen zijn tot het cate-
ren van Mysteryland. Maar ik kwam 
ook als kok bij intieme etentjes tot 
tien personen bij de mensen thuis 
koken.  Vorig jaar hield dit door de 
coronacrisis op. Ik ben toen gestart 
met Menno’s Borrel waar ik borrel-
planken bereidde en ik nam deel aan 
de Support Your Localsbox. Daar-
naast had ik nog een project in 
Amsterdam lopen om allerlei borrel-
planken te bereiden. Doordat mijn 
vader onlangs als slager met pen- 
sioen ging, was dit de uitgelezen 
kans voor mij om  deze zaak Menno’s 
Eetwinkel te beginnen.”  

Uitstekend gevoel voor smaken en 
mooie ingrediënten
Menno’s eetwinkel biedt gerechten 
in verschillende categorieën. Zo zijn 
er eenpersoonsmaaltijden, maar 
biedt de winkel ook diverse compo-
nenten. Dit zijn componenten zoals 
pasta of rijst die je nog even thuis 
moet koken of een broodje dat je 
nog even afbakt. Menno heeft altijd 
vis, vlees, vegetarisch of vegan in 
huis, zodat je zelf uit deze compo-
nenten je maaltijd kunt samen-

stellen. Alle facetten van de wereld-
keuken komen langs in zijn assorti-
ment. Noem het maar: van Aziatisch, 
Italiaans tot de Hollandse keuken. 
Fusiongerechtjes worden niet ge- 
schuwd. Laat dat maar aan Menno 
over, die zijn passie, creatieve vin-
dingrijkheid en zijn uitstekende ge- 
voel voor smaken en mooie verse 
ingrediënten graag daarop loslaat. 
Bijvoorbeeld een bietenstamppot 
met feta, rucola en een gekarameli-
seerd uitje. Of een vegetarische 
bloemkoolcurry, waar hij zelf de 
boemboe voor maakt. “Ik probeer 
gewoon altijd lekker eten voor te 
schotelen”, aldus Menno.  

Een culinair paradijsje
Menno biedt daarnaast nog in zijn 

Eetwinkel andere delicatessen aan. 
Een mooie wijn of een heerlijke olijf-
olie bijvoorbeeld. “Ik heb veel gereisd 
en zelf wijnen geproefd her en der, 
zoals in Italië”, vervolgt Menno 
enthousiast. De wijnen koop ik recht-
streeks bij deze wijnhuizen.” 

Een culinair paradijsje daar op de 
Camplaan dat uw bezoek dubbel en 
dwars waard is.  

Menno’s Eetwinkel, Camplaan 16A in 
Heemstede. Tel. 06-19688307. 
Meer informatie op:
www.mennoseetwinkel.nl/ of via 
Menno’s Eetwinkel op Facebook en 
Instagram. Geopend van dinsdag t/m 
zaterdag, van 12 t/m 19 uur. 
Maandag en zondag gesloten.  

Menno’s Eetwinkel: “Ik probeer gewoon 
altijd lekker eten voor te schotelen”

Menno Vreeburg bij zijn assortiment delicatessen.

Menno bereidt zijn maaltijden met passie en liefde. Foto’s: Bart Jonker.

Menno’s vegetarische bloemkoolcurry.

WEETJES UIT DE GEMEENTERAAD

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Afgelopen week vergaderde de drie 
gemeentelijke commissies. Hieruit volgde de 
besluiten. 
 
JA-JA sticker 
Per 1 januari wordt de JA-JA sticker ingevoerd. Inwoners kunnen hiermee 
aangeven dat zij zowel reclamefolders en huis-aan-huisbladen willen 
ontvangen. Plakt men niets op de brievenbus, dan krijgt men ook niets. 
Wil men wel de lokale kranten ontvangen dan kan een NEE- JA sticker 
worden aangebracht, zodat u geen reclamedrukwerk krijgt, maar wel de 
huis-aan-huisbladen. 
 
Aandeel Stedin 
Stedin verzorgt het transport van elektriciteit in Heemstede en vele 
andere gemeenten in Nederland. Zij zien zich geplaatst voor grote aan-
passingen aan het elektriciteitsnet, o.a. wegens de druk die ontstaat door 
windmolens en zonneparken. Stedin heeft nu 200 miljoen nodig en op 
termijn mogelijk 1 miljard. De gemeenten zijn eigenaar van Stedin en 
bezitten de aandelen. Stedin wil preferente extra aandelen uitgeven met 
een rendement van 3%. De commissie vroeg zich af of Heemstede deze 
stap moet zetten. In juni volgt een tweede overleg in de commissie waar 
wordt vastgesteld of Heemstede meedoet en voor welk bedrag, dat overi-
gens niet meer dan 3,6 miljoen mag bedragen. 
 
Ledverlichting RCH Pinguïns honkbal 
Op het terrein van RCH Pinguïns honkbal gaat een lang gekoesterde 
wens van de club en de omwonenden in vervulling. Een nieuwe lichtin-
stallatie moet voor minder overlast zorgen voor de buurt en het ledlicht is 
ook nog eens duurzamer dan de huidige verlichting. De kosten bedragen 
110.000 euro. De afschrijving wordt in 30 jaar gedaan dat geeft een jaar-
lijkse kapitaallasten van €4.456,-. Als ook de raad in juni akkoord gaat, 
start het aanbestedingstraject. 
 
Zonnepanelen op parkeerplaatsen 
In het kader van de energietransitie en duurzaamheid is onderzocht of en 
op welke parkeerplaatsen in Heemstede eventueel zonnepanelen kun-
nen komen. Er zijn een aantal parkeergebieden onderzocht en daaruit 
zijn de volgende opties voortgekomen.
Parkeerterrein bij het raadhuis, Sportpark Groenendaal, Parkeerterrein 
Station, ‘t Sorghbosch en Sportpark HBC. Het Sportpark Groenendaal 
biedt de hoogte opbrengst met een oppervlakte van 7540 m2. Dit park 
kan 550.400 kW per jaar opleveren en een reductie van 102.900 ton CO2 
uitstoot. Er volgt een projectplan.   

FOTOMOMENT

Heemstede - Loes Crouwel stuurde deze schattige foto van een kool-
meesnestje in een vogelhuisje. “Zo leuk om ze uit te zien vliegen, ik heb er 
zes geteld, heb nu last van een leeg nest syndroom!”, vertelt Loes 
enthousiast.

 In mei leggen alle vogeltjes een ei
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Heemstede – In de nacht van zater-
dag 15 mei hebben koplampdieven 
toegeslagen in Haarlem en omge-
ving. De politie ontving diverse mel-
dingen van gestolen koplampen die 
uit auto’s zijn gedemonteerd. Ook in 
Heemstede zijn er meldingen van 
koplampdiefstallen geweest. De 
dieven hebben het vooral voorzien 

op de koplampen van de Volvo V60. 
De politie heeft de zaak in onder- 
zoek.

De landelijke media berichtten al 
eerder deze week dat buiten 
koplampen ook motorkappen van 
auto’s gedemonteerd werden op 
diverse plaatsen in het land.

Koplampdieven actief in Heemstede e.o.

Van deze Volvo V60 zijn de koplampen gestolen. Foto: aangeleverd.

Overveen/Heemstede – Voor de 
derde keer in korte tijd hebben die- 
ven daklood van het monumentale 
poortgebouw van buitenplaats
Elswout gestolen. De diefstal vond 
plaats in de nacht van donderdag
6 mei.

Drie verdachten zijn via de beveili-
gingscamera’s in beeld gebracht. In 
de nacht van maandag 3 mei vond al 
eerder een diefstal van daklood in 
Heemstede plaats van het dak van de 
Calvariekapel van de OLV Hemel-
vaartkerk aan het Valkenburgerplein. 
De politie is een onderzoek gestart.

Grote schadepost
De dieven moeten halsbrekende 
toeren hebben uitgevoerd om het 
lood op het 8 meter hoge gebouw, 
deels boven de gracht, te verwij-
deren in het holst van de nacht.
Direct is een tijdelijk noodherstel 
aangebracht, om waterschade te 
beperken, zonder het daklood regent 
het binnen in het 17e eeuwse poort-
gebouw waar het kantoor van Staats-
bosbeheer en ‘Van kind tot Ouder’ in 
is gevestigd.

Met de huidige loodprijs van € 1,50 
per kilo heeft deze actie de dieven 
een paar honderd euro opgeleverd. 
Daarentegen zijn de herstelkosten 
geschat op € 20.000,-.

Naar het schijnt vindt er vaker lood-
diefstal plaats in de regio. In overleg 
met de Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed onderzoekt Staatsbosbeheer 
nu de mogelijkheid om ander, niet-
diefstal gevoelig materiaal, op het 
dak terug te brengen. Dit is jammer 
want op gebouwen uit deze periode 
hoort echt lood wat het poortge-
bouw haar unieke uitstraling geeft.

Poort op slot
Voor de veiligheid en om de rust op 
de buitenplaats te bewaken is beslo-

ten om de toegangsdeuren van het 
poortgebouw na zonsondergang te 
sluiten.

Mochten bezoekers of omwonenden 
verdachte zaken hebben gezien of in 
de toekomst waarnemen, dan 
verzoekt Staatsbosbeheer deze te 
melden via elswout@staatsbosbe-
heer.nl of bel bij heterdaad de politie 
via 112.

Weer diefstal van daklood, deze 
keer op buitenplaats Elswout

Op het dak van Elswout is duidelijk te zien waar het lood is weggenomen.

Foto: aangeleverd door Staasbosbeheer.

Heemstede – De politie sloot 
zondagochtend 16 mei tijdelijk de 
Javalaan en Slotlaan af na een 
melding van een mogelijk gewa-
pende verwarde man in een woning.
De politie arriveerde uit voorzorg in 

kogelwerende vesten. Ook werd een 
helikopter ingezet. Na aanhouding 
en fouillering van de verwarde man 
werd echter geen wapen aange-
troffen. De aangehouden man krijgt 
passende zorg aangeboden.

Politie sluit Javalaan en Slotlaan af wegens 
verwarde man in woning

Regio – ANWB, BOVAG, Natuur & 
Milieu, RAI Vereniging en VNA (vere-
niging autoleasemaatschappijen) 
presenteerden woensdag 12 mei een 
geheel uitgewerkt, haalbaar en 
betaalbaar plan voor de hervorming 
van de autobelastingen aan de infor-
mateur en aan alle politieke partijen. 
Deze unieke coalitie stelt voor om de 
autobelastingen in Nederland een-
voudig, stabiel en voorspelbaar te 
maken en ze te laten bijdragen aan 
het halen van de aangescherpte 
klimaatdoelen voor 2030 en het 
einddoel om in 2050 klimaatneutraal 
te zijn. Waarbij mobiliteit voor iedere 
Nederlander betaalbaar en bereik-
baar blijft. De coalitie vraagt de 
formerende partijen het plan inte-
graal mee te nemen in de formatie- 
besprekingen.

Het huidige autobelastingsysteem is 
complex, remt vergroening en maakt 
de markt grillig. En daardoor is de 
autokoper afwachtend. Bovendien is 
het huidige systeem onhoudbaar als 
het gaat om de overheidsinkomsten. 
Tegelijkertijd moet de sector mobili-
teit bijdragen aan het behalen van 
de klimaatdoelen, die met de Euro-
pese Green Deal onlangs verder zijn 
aangescherpt (55 procent minder 
CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte 
van uitstoot 1990). 

Betalen naar Gebruik
De opstellers van het plan stellen 
voor het huidige autobelastingsys-

teem te vervangen door Betalen naar 
Gebruik (BnG). De coalitie kiest voor 
een variant waarin het tarief per kilo-
meter wordt gebaseerd op de CO2- 
emissie van het voertuig.

De invoering van dit nieuwe stelsel 
moet volgens de opstellers zo snel 
mogelijk in een kaderwet worden 
vastgelegd om een soepele over-
gang voor iedereen mogelijk te 
maken. Het invoeren van BnG kost 
namelijk minimaal 8,5 jaar. BnG kan 
daardoor geen rol spelen in de 
CO2-reductie richting 2030, maar is 
voor de periode daarna cruciaal.

De coalitie komt daarom ook met 
plannen voor de periode 2022–2030.
Deze omvatten onder andere:

• Zo snel mogelijk Betalen naar 
Gebruik (BnG) invoeren met een 
tarief gebaseerd op uitstoot; de 
invoering daarvan nú in een kader- 
wet vastleggen;
• Snelle instroom van nulemissievoer-
tuigen om fossiele kilometers struc-
tureel te vervangen door emissievrije 
kilometers; 
• Sturing op gedrag: prikkels in- 
bouwen in het huidige fiscale sys- 
teem om bewuste keuzes te maken 
in aankoop en reisbewegingen;
• Gericht inzetten van verantwoorde 
biobrandstoffen en synthetische 
brandstoffen daar waar nul-emissie 
nog niet mogelijk is.

Kijk voor het volledige plan op 
toekomstautobelastingen.nl.

Nieuw voorstel autobelastingen: 
‘betalen naar gebruik’ stelsel

Minder rijden, minder uitstoot en minder autobelasting. Foto: Bart Jonker.

Zandvoort – In een loods aan de 
Max Planckstraat is dinsdag 11 mei 
een hennepkwekerij aangetroffen. 
Daarna is een verdachte aangehou-
den. In het pand is een nepvuur-
wapen aangetroffen. Meerdere 

objecten zijn in beslag genomen. Een 
gespecialiseerd bedrijf is ter plaatse 
gekomen om de kwekerij te ruimen 
en de planten te vernietigen.
De politie heeft de zaak in onder- 
zoek.

Politie treft hennepkwekerij aan in Zandvoort

Beeld: NieuwsFoto.nl.
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Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Het aantal besmet-
tingen loopt nu zienderogen terug. 
Op vrijdag 14 mei was er zelfs niet 
één besmetting te melden. Het totaal 
voor Heemstede deze week kwam uit 
op 24, waar dat in week 18 nog 54 
nieuwe gevallen betrof. Een inwoner 
is helaas in het ziekenhuis opgeno-
men. Er blijkt zich dus geen nadelig 
effect te zijn van de eerdere versoe-
peling van de maatregelen. Als deze 
trend doorzet kan er meer vrijheid 
worden toegestaan voor alle inwo-
ners van Nederland.  
 
Om te beginnen zal het kabinet be- 
sluiten om fase twee van de versoe-
peling per 19 mei in te voeren. 
Buitensportlocaties, sportscholen en 
zwembaden gaan weer open zij het 
met enige restricties. Er mogen 30 
personen in één ruimte samen zijn 
mits op 1,5 meter afstand. Binnen 
moet men een mondkapje dragen 
behalve als er actief wordt gesport. 
Jongeren tot 26 jaar mogen samen 
buitensporten zonder de 1.5 meter in 
acht te nemen. Dierentuinen, attrac-
tieparken en kinderboerderijen 
mogen open met 1 persoon per m2. 
Reserveren en een gezondheids-
check zijn verplicht.  
 
Binnenverblijven blijven nog wel 

dicht. Maximaal twee personen 
mogen weer muziek-, dans- of 
toneellessen volgen samen met een 
docent. Ook hier maximaal 30 per-
sonen en in een ruimte met 1,5 af- 
stand. Groepslessen zijn mogelijk 
voor kinderen tot 17 jaar. Openlucht-
theaters mogen open tot 30 perso-
nen reserveren en gezondheidscheck 
zijn verplicht. 
 
Terrassen mogen langer open van 
06.00 tot 20.00 met maximaal 50 
personen op een terras en twee 
personen aan een tafel. Terrassen bij 
sportlocaties mogen dan ook weer 
open. Het verhuur van fietsen, boten 
en kano’s is weer mogelijk. Ten slotte 
mogen sekswerkers hun deuren weer 
openen. Reizen is mogelijk naar 
landen met de code geel. Er gelden 
per land afwijkende maatregelen dus 
goed oriënteren voor vertrek. 
 
Mocht de daling ook na 19 mei door-
zetten dan volgt de volgende stap op 
9 juni. 
De komende week zullen 8 miljoen 
prikken zijn gezet. Iedere minuut 
worden er momenteel +/- 200 
mensen gevaccineerd. Het aantal 
loopt gestaag op en als er voldoende 
vaccins worden aangeleverd kan 
men binnenkort 2 miljoen prikken 
per week zetten. Het gaat dus de 
goede kant op. 

Corona in Heemstede week 19

Heemstede/Regio - GGD Kennemer-
land heeft in totaal inmiddels bijna 
150.000 vaccinaties gezet. Afgelopen 
week werden in de regio 21.792 vac- 
cinaties gezet. Dat zijn er bijna vijf-
duizend meer dan de week ervoor. 
Komende week zal dat aantal nog 
verder toenemen en worden meer 
dan 27.000 prikken gezet. 
De uitnodigingen voor mensen die 
volgens hun huisarts tot een medi-
sche risicogroep behoren zijn de af- 
gelopen weken in fases verstuurd. 
Tot de medische risicogroepen beho- 
ren mensen die jaarlijks een oproep 
voor de griepprik krijgen. Het gaat in 
Nederland om ongeveer 1,5 miljoen 
personen uit de geboortejaren 1961 
tot en met 2003. Na ontvangst van 
de uitnodiging kunnen zij een af- 
spraak maken bij de GGD. Zij krijgen 
dan een vaccin van BioNTech/Pfizer 
of Moderna. De laatste uitnodigingen 
vallen aanstaande zaterdag op de 
mat. Daarna wordt verdergegaan 
met de groep zonder medische indi-
catie van oud naar jong.
 
GGD 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 (6 t/m 12 mei) 
waren er in Kennemerland 1257 
nieuwe besmettingen. Dat zijn er 36 
meer dan afgelopen week, terwijl het 
aantal tests is afgenomen.
In die week (6 t/m 12 mei) zijn er 
11.058 COVID-19 testen afgenomen 
door GGD Kennemerland. Dit zijn er 
1799 minder dan vorige week.
 
Inwoners uit de regio Kennemerland 
kunnen zich laten testen in Haarlem, 
Beverwijk en bij P4 Lang Parkeren 
Schiphol. Een mobiele testbus staat 
tenslotte in wisselende gemeenten. 
 
Extra testlocatie Haarlem opent 
maandag 
Op maandag 17 mei opent GGD 
Kennemerland een mobiele testlo-
catie in Haarlem. Inwoners kunnen 
vanaf dan ook getest worden bij de 
Kathedrale Basiliek St. Bavo aan het 
Jos Cuypersplein. Uniek aan deze 
testlocatie is dat er ook zonder 
afspraak getest kan worden. 

Beleidslijn gele boekje 
In samenwerking met het ministerie 
van VWS heeft GGD GHOR Nederland 
een nieuwe beleidslijn opgesteld als 
het gaat om het registeren van een 
vaccinatie in het gele boekje. Dit 
betekent dat alle GGD’en vanaf nu 
hetzelfde omgaan met deze 
verzoeken.   
Inwoners nemen soms hun Gele 
Boekje mee en vragen of hun 

COVID19-vaccinatie daarin gezet kan 
worden. Dat is heel begrijpelijk. 
Wanneer mensen over het Gele 
Boekje beschikken, kan de vaccina-
tiebrief met hierop de registratie-
kaart coronavaccinatie in het gele 
vaccinatieboekje ingevoegd of 
bewaard worden.

GGD Kennemerland (en alle andere 
GGD’en) plaatsen geen aanvullende 
aantekening in de vorm van een 
stempel of handtekening als regis-
tratie in het Gele Boekje in het kader 
van efficiëncy, zeker gezien de verder 
opschaling naar 2 miljoen vaccinaties 
per week.

Stukken IJmuider Zee- en Haven- 
museum te zien in vaccinatie- 
locatie 
GGD Kennemerland en het IJmuider 
Zee- en Havenmuseum zijn een 
samenwerking gestart. Een aantal 
stukken uit het museum, dat 
vanwege de coronamaatregelen niet 
open is, is vanaf nu te zien in de 
vaccinatielocatie aan de Dokweg te 
IJmuiden. Het gaat om een serie 
foto’s die de geschiedenis en ontwik-
keling van het Noordzeekanaal en 
IJmuiden, visserij en maritieme acti-
viteiten zoals sleepvaart, reddings- 
en Loodswezen en industrie in en 
rondom IJmuiden tonen. De foto’s 
hangen bij binnenkomst aan beide 
wanden.

Bron: GGD Kennemerland

Wekelijkse corona-update GGD INGEZONDEN COLUMN GGD

U kent ongetwijfeld in uw omge-
ving een of meerdere mensen die 
een eerste prik tegen het corona-
virus gehad hebben. Zelf kreeg ik 
die onlangs van mijn huisarts. 
Inmiddels hebben circa 7 miljoen 
mensen een vaccin toegediend 
gekregen. De komende weken zien 
we het aantal beschikbare vaccins 
stijgen en zal dit aantal sterk 
oplopen. Toch is het belangrijk om 
ons te realiseren dat we er – ook 
met het toegenomen aantal gevac-
cineerde mensen – nog niet zijn. 
Nu de beperkende maatregelen 
mondjesmaat worden opgeheven 
en steeds meer mensen gevacci-
neerd zijn, wanen we ons steeds 
meer beschermd tegen en vrij van 
het virus dat ons al zo lang in zijn 
greep houdt. Wat is het niet fijn om 
een dierbare weer eens te kunnen knuffelen.  Wanneer een van de twee 
of beide gevaccineerd zijn, zou dat toch moeten kunnen, zou je denken. 
De kans dat je na twee vaccinaties corona krijgt is klein, maar niet nul. Na 
de eerste vaccinatie kan je nog corona krijgen, omdat je afweer tegen het 
virus nog niet helemaal is opgebouwd. Na de tweede vaccinatie is de 
kans om ziek te worden nog weer kleiner, omdat je beter beschermd 
bent. Op dit moment gaat het virus nog steeds rond en we weten nog 
niet of iemand die gevaccineerd is toch het virus kan verspreiden. 
Daarom nemen we het zekere voor het onzekere: voor gevaccineerde 
personen gelden dezelfde maatregelen als voor mensen die niet gevac-
cineerd zijn. Lekker overzichtelijk. We houden ons gewoon allemaal aan 
de basisregels.

Ik begrijp heel goed dat de drang om elkaar te knuffelen nu groter is dan 
ooit. In een samenleving waarin we nog altijd beperkt zijn in onze vrij-
heden, zorgt een knuffel met een dierbare voor een stukje emotionele 
afsluiting van deze crisis. In bepaalde gesloten groepen, bijvoorbeeld 
verpleeghuizen waar bewoners en personeel twee keer gevaccineerd zijn, 
is er inmiddels weer ruimte voor nauwer contact. Maar wij moeten nog 
even geduld hebben. Over een paar maanden is die ruimte er wellicht 
wel, maar laten we nu niet het risico nemen om het virus al knuffelend 
alsnog massaal te verspreiden.  Nog even volhouden dus!

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Knuffelen

Bert van de Velden. Foto: aange-

leverd door GGD Kennemerland.

Nieuw-Vennep - Het scanwerk dat 
wordt aangeboden is grotendeels 
smalfilm en videotapes. Amerstudio 
heeft voor alle gangbare filmsoorten 
vanaf ca. 1925 tot heden alle appara-
tuur in huis om dit digitaal te maken. 
16 mm film. Dubbel 8, Super 8, Single 
8 zijn filmsoorten die voor Amer-
studio geen onbekenden zijn. 
 
Daarnaast zijn de videosystemen 
V2000, Betamax, VHS, video 8 en mini 
DV de gangbare tapesoorten waar-
voor Amerstudio alles klaar heeft 
staan. Ook nog oudere, minder voor-
komende soorten kunnen zij digitaal 
maken. 

Het komt voor dat films met een 
Amerikaans systeem zijn opgenomen 
(NTSC). Dit kan Amerstudio digitali-
seren naar een Europees formaat.  
Op die manier kan al het beeldmate-
riaal dat jarenlang werd bewaard, 
weer tot leven komen. 

Filmmateriaal heeft soms van alles 
meegemaakt: meerdere keren ver-
huisd of op een warme of ijskoude 
zolder bewaard. Hier heeft filmmate-
riaal vaak van geleden en daarom is 
het noodzakelijk om het veroude-
ringsproces vóór te zijn voordat het 
materiaal echt onbruikbaar is ge- 
worden. 

Videobanden worden meestal in een 
kast in de huiskamer bewaard en zijn 
vaak nog goed mits dit op een goede 
scanner gedraaid wordt.  
Bij alle filmmateriaal is schoonmaken 
een noodzakelijk standaardwerk. 
Smalfilms worden ook gecontroleerd 
op breuk en dat wordt kosteloos en 
professioneel gerepareerd. Het uit- 
eindelijke doel is dat er een mooie 
digitale film tevoorschijn komt die 
gezien mag worden. 

Rob de Groot, Amerstudio,
Nieuw-Vennep, 06-22 54 97 80.
Meer informatie op:
www.amerstudio.nl.

Amerstudio digitaliseert deel 2
Rob de Groot. Foto: Bart Jonker.
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Bloemendaal - Het buiten aan de 
Kennemerweg 24 in Bloemendaal, 
Zorgvilla Fleurâge Residences, straalt 
lichtheid en stijlvol leven uit. Bloe-
mendaal begroette de afgelopen 
jaren meerdere nieuwe bewoners, 
die een bewuste keuze voor Fleurâge 
Residences maakten. Op die plek 
mag je immers oud worden op je 
eigen manier - en leven naar eigen 
inzicht. Als bewoner heb je vanzelf-
sprekende zeggenschap in eigen 
huis, met vakkundig en ervaren 

personeel ter ondersteuning. Eigen-
lijk zou dat overal vanzelfsprekend 
moeten zijn. Net als genieten van 
activiteiten in het bijzondere dagpro-
gramma en van heerlijk en gezond 
eten. Eigenlijk al jaren iets heel bij-
zonders binnen de dorpsgrenzen van 
Bloemendaal. Dat mag best gezegd 
worden. 

De bewuste kleinschaligheid levert 
voordelen op waar bewoners, maar 
ook medewerkers echt voor kiezen. 

Ook bij de nieuwe vacatures voor 
oproepkracht en gespecialiseerd 
verzorgende psychogeriatrie. Zo krijg 
je een hecht en betrokken team dat 
de gezondheid en het welzijn van de 
bewoners voorop heeft staan - van 
directie tot vrijwilliger.  
 
In de Villa aan de Kennemerweg 
maakt iedereen samen het tot een 
echt thuis.
Meer informatie op:
www.fleurage-residences.nl/.

Oud worden op je eigen manier in 
de Zorgvilla Fleurâge Residences

De Zorgvilla met binnenplaatsje aan de Kennemerweg in Bloemendaal. Foto: aangeleverd door Fleurâge Residences.

IJmuiden - Veel dia’s, die in het ver- 
leden met veel plezier en zorg zijn 
gemaakt, liggen nu in donkere kas- 
ten of op zolder te verstoffen. De dia-
projector is er al jaren niet meer of is 
defect geraakt, maar die leuke dia’s 
weggooien willen we ook niet. Foto 
Loek Anderson heeft een zeer betaal-
bare en mooie oplossing bedacht. Al 
vijftien jaar zet Loek Anderson uw 
dia’s digitaal over op dvd, usb-stick of 
harde schijf. Zo kunt u de dia’s na 
jaren weer terugzien op uw moderne 
grootbeeld-tv.

De dia’s worden eerst stofvrij ge- 
maakt en de kleuren opgefrist. Vanaf 
de dvd of usb-stick kunt u ook weer 
papieren foto’s bestellen. Leuk om in 
het familiealbum te plakken! 

Wanneer u met uw dia’s langskomt 
bij Foto Loek Anderson op het 
nieuwe adres bij Elta Print aan de 
Trompstraat 1-5 (telefoon: 0255 
535818) maakt Loek een duidelijke 
en scherpe prijsopgave. Profiteer nu 
van de voorjaarsactie: een korting 
van tien tot twintig procent.
De hoogte van de korting wordt be- 
paald door het aantal dia’s.

Voor het digitaliseren van uw oude 
super-8-films of videobeelden heeft 
Loek ook mooie en betaalbare oplos-
singen bedacht. Haal even een folder 
op voor nadere informatie. Er is van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
08.15 en 17.00 uur iemand aanwezig. 
Foto Loek Anderson, Trompstraat 1-5 
in IJmuiden.

Jammer van al die mooie dia’s?

Loek Anderson zet oude dia’s en videofilms over naar computerbestanden.

Foto: aangeleverd.

Jachthaven Poelgeest Foto: aangeleverd.

Oegstgeest - Het komende weekend 
organiseert Jachthaven Poelgeest uit 
Oegstgeest de traditionele Pinkster-
show. Met inachtneming van alle 
corona-maatregelen is het mogelijk 
de modellen van Antaris, Maril en 
Maxima te bekijken. 

De tenders van Maxima worden gele-
verd met Honda buitenboordmo-
toren. Deze boten onderscheiden 
zich in comfort en gebruiksgemak 
voor een zeer scherpe prijs.

De populairste modellen uit deze 
serie, de 600, 620 en 630 zijn tijdens 
de Pinkstershow te bezichtigen. Van 
de Friese sloepenbouwer Maril 
liggen demonstratiemodellen van 6 
& 7Nxt klaar. Beide modellen zijn 
uitermate populair en combineren 
eigentijdse lijnen met een klassieke 
en elegante vormgeving. Kenmer-
kend voor deze sloepen is het 
handige deurtje naar het zwempla-

teau en uitgebreide mogelijkheden 
om ook wat langere trips te maken.

Naast de Maril liggen ook de immens 
populaire Antaris Fifty5 en Sixty6 in 
de showroom. Met deze vernieu-
wende modellen heeft Antaris zeer 
veel succes. De strakke lijnen, royale 
ruimte en perfecte vaareigenschap-
pen maken deze modellen al jaren 
achtereen zeer populair.
Door de grote vraag is de voorraad 
van Poelgeest voor dit seizoen vrij-
wel uitverkocht. Maar voor wie er vol- 
gend jaar niet naast wil zitten is er de 
mogelijkheid nu reeds een boot te 
bestellen voor het vaarseizoen 2022.

De show wordt gehouden van vrij- 
dag 21 tot en met maandag 24 mei 
van 11.00 tot 17.00 uur bij Jacht-
haven Poelgeest aan de Hugo de 
Vrieslaan 1 in Oegstgeest. 
Meer informatie vindt u ook op:
www.poelgeest.nl.

Pinkstershow bij Jachthaven 
Poelgeest in Oegstgeest

Velserbroek - Van 24 tot en met 29 
mei zijn het weer de Electric Drive 
Experience dagen bij Velserbeek.

Op deze dagen kunt u kennismaken 
en proefrijden met de elektrische 
modellen en u laten informeren over 
elektrisch rijden. 
 
Elektrisch rijden wordt steeds popu-
lairder. Of het nu gaat om een vol-
ledig elektrische, plug-in- of hybride 
auto, iedereen wordt steeds 
enthousiaster.
Met elektrisch rijden heeft u nauwe-
lijks tot geen CO2-uitstoot en u kunt 

vaak profiteren van flinke fiscale 
voordelen. 
 
Elektrisch rijden begint bij Velser-
beek. Welke duurzame oplossing u 
ook zoekt, zij hebben ‘m: volledig 
elektrisch, hybride en plug-in 
hybride. Of elektrisch rijden voor u al 
interessant is, hangt van meerdere 
factoren af. De experts van Velser-
beek willen u daarom zo goed moge-
lijk informeren over alles wat met 
elektrisch rijden te maken heeft, 
zodat u samen met hen het ideale 
moment kunt bepalen om over te 
stappen. Nu of in de toekomst. 

Ontdek het rijplezier van de model-
len van Renault, zoals de Renault 
Twingo en Zoe Z.E. of de hybride 
modellen! U bent van harte welkom 
bij de vestiging aan de Kleermakers-
traat 71 in Velserbroek. Wilt u proef-
rijden met de modellen van Hyundai, 
zoals de Hyundai Kona of de Ioniq? 
Kom dan naar de vestiging aan de 
Wagenmakerstraat 2 in Velserbroek. 
Het rijcomfort van de allereerste, 
100% elektrische cross-over van 
Mazda ervaren? Het team van Velser-
beek staat voor u klaar aan de Kleer-
makerstraat 63 in Velserbroek. U bent 
van harte uitgenodigd.

Kom elektrisch proefrijden bij Velserbeek

Van 24 tot en met 29 mei proefrijden met elektrische modellen. Foto: aangeleverd
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Heemstede/Regio - Ook dit jaar zet 
een aantal tuineigenaren op Tweede 
Pinksterdag, maandag 24 mei de 
hekken van hun fraaie tuin voor het 
publiek open.  U bent van 11.00 tot 
16.00 uur welkom in de volgende 
tuinen: 
•  Posthumes Meijeslaan 17, Bloemen-

daal (NB alleen per fiets bereikbaar) 
•  Zuidlaan 35, Aerdenhout 
•  Nieuwegracht 96, Haarlem alleen te 

bereiken via de poort aan de 
Parklaan tussen de huisnummers 8 
en 10 

•  Crayensterlaan 21, Haarlem 
• Overboslaan 25, Heemstede 
• Johan Wagenaarlaan 29, Heemstede 
 
In alle tuinen worden de maatre-
gelen van het R VM die genomen zijn 
ter bestrijding van Covid-19 in acht 
genomen. Van de bezoekers wordt 
verwacht dat zij deze maatregelen 
respecteren en de anderhalve meter 

regel aanhouden en eventuele aan-
wijzingen van de tuineigenaren op- 
volgen. Zo kan het mogelijk zijn dat 

u even moet wachten voor u de tuin 
binnen kunt, mocht het te druk 
worden. 

Open Tuinen Dag op Tweede Pinksterdag

Enkele voorbeeldtuinen. Foto’s: aangeleverd.

KEN UW BOS

Door Leo van Os 

Je ziet ze van een 
afstandje duidelijk 
staan. Vaak gemaakt 
van takken van net 
gevelde bomen – die 
plaats moesten 
maken omdat ze 
andere bomen in de 
weg stonden. Die 
takken zijn schuin 
omhoog tegen een boomstam gezet, zodat er een 
gezellige ruimte wordt gecreëerd vlak naast die boom 
en onder het takkendak.

Zo ontstaat een heuse wigwam, met alle moderne 
comfort van dien: natuurlijk licht overdag, milieuvrien-
delijke verwarming, geleverd door de zon – 100% 
Heemsteedse zonne-energie dus. Gratis vloerbedek-
king, behang is overbodig.  
 
Er staat een aantal, door het hele bos verspreid. Wat 
vormgeving van deze recreatieve tiny houses betreft 
lijken ze erg op elkaar, alsof ze door dezelfde architect 
zijn ontworpen. Overal puntdaken tot de grond. 
Nergens een plat dak te zien.
Een enkele is ook gemeubileerd; er staat een 2-zits-
bank, ook een klein tafeltje kan je onder de takken 
ontwaren. Kortom, prima geschikt voor jonge kinderen 
om even gezellig ‘vadertje en moedertje’ in te spelen. 
Of om als ‘buut’-plaats te gebruiken bij ‘krijgertje’, 
‘boe e’ of ‘die e met verlos’. Zo maar, midden in het 
Groenendaalse wandelbos.  
 
Ga op zoek en probeer al die wigwams maar te vinden! 

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.
www.wandelbosGroenendaal.nl. 

Wigwam in Groenendaal   

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Heemstede - Afgelopen zaterdag 15 
mei werkten de weergoden gelukkig 
mee: op 3 spatjes regen na, is het 
droog gebleven tijdens de moestuin-
markt van Kom n Mijn Tuin (K MT).  
De kramen waren dit jaar over het 
hele terrein verspreid om voldoende 
afstand te creëren. Er waren door de 
vrijwilligers diverse soorten taart 
gebakken en die hadden veel aftrek. 

Voor de kinderen was er ook een 
activiteit bedacht: bloembommetjes 
maken. Zo komen de vlinders en 
bijen uiteindelijk ook nog aan hun 
trekken. Voor de volwassenen was er 
een quiz gemaakt om een (bloem)
zaadje te herkennen. Een tuinadvi-

seur was beschikbaar om allerlei 
tuinvragen te kunnen beantwoor-
den. Er werden aardbeienplantjes, 
dahlia’s en andere zomerbollen ver-
kocht. Ook gingen de sla-plantjes en 
ander moestuingoed hard en dat is 
maar goed ook want de opbrengst 
komt goed van pas. Door corona 
konden er vorig jaar geen activiteiten 
plaatsvinden, dus ook geen inkom-
sten voor K MT.
De opkomst was boven verwachting 
groot en over de hele dag verspreid. 
Al met al een zeer geslaagde markt.  

Meer informatie op:
www.kominmijntuin.com of zie de
Facebookpagina Kom n Mijn Tuin.

Moestuinmarkt KIMT weer 
geslaagd als vanouds

Geslaagde moestuinmarkt K MT. Foto: Monique Rusman.

 

omgeving Frederik Hendriklaan/Willem de Zwijgerlaan (Haarlem-Zuid), 
(300 kranten) 
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FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Lente in je eigen tuin. 
Neem eens de tijd ervoor, om te 
ontdekken wat er zoal groeit en 
bloeit.

Het zal je verwonderen wat er alle-
maal uitkomt. In Marenka’s wonder-
lijke tuin bloeit de witte en paarse 
sering (Syringa vulgaris hybride). Als 
de zon erop schijnt, komt er een 
heerlijke geur vanaf. Insecten zijn er 
dol op.

 Ook rododendrons (hybride ‘Linda’) 
bloeien als balletdanseresjes, wit, 
rood, roze en cyclaam. Een wonder-
lijke bloem, een wonderlijke wereld.

Lente in Heemstede

Paarse sering (Syringa vulgaris 

hybride).

Rodondrendron (hybride ‘Linda’).

Door Bart Jonker

Heemstede – In deze aflevering van 
‘Ken uw tuin’ halen we twee uiteenlo-
pende bloemsoorten voor het voet-
licht: de clematis (Clematis montana) 
en het madelie�e (Bellis perennis), 
ook wel meizoentje genoemd.  

De clematis: een sieraad voor uw 
muur, pergola of schutting
De clematis is een bijzonder fraaie 
klimplant. Het is een vroegbloeiende 
plant die vele soorten kent. Van 
nature komt de clematis voor in de 
Himalaya en in de bergachtige 
gebieden van West- en Centraal- 
China.

De clematis die we hier bespreken is 
de Clematis montana ‘Rubens’, een 
fraaie soort met vier lichtroze 
bladeren en een gele kern. Deze 
soort is uitstekend geschikt als klim-
plant voor uw schutting, pergola of 

muurtje. De Clematis montana 
‘Rubens’ begint te bloeien in mei-
juni. De uitlopers kunnen zelfs 600 
cm lang worden.
De takken hechten zich vast, dus u 
kunt de plant het beste een beetje 
leiden.

De plant voelt zich thuis op een 
zonnige plek in de tuin, vooral met 
een ochtend- en avondzon doet de 
clematis het goed. De voet van de 
plant kan het beste beschut zijn en 
uit de zon staan. In vol ornaat is de 
clematis een prachtige plant en een 
mooi sieraad in uw tuin, waar u 
iedere dag van kunt genieten. 

Het schattige madelie�e
Van geheel andere orde is het made-
lie�e oftewel het meizoentje, een 
algemene soort uit de composieten-
familie en een bloempje dat op 
menig grasveld in groten getale te 
vinden is. Madelie�es bloeien vrij 

lang, namelijk gedurende de periode 
februari-november. Het lieftallige 
plantje kan maar liefst 15 cm hoog 
worden.
Het bloempje heeft witte spatelvor-
mige bloembladeren met een geel 
bloemhoofdje in het midden. Aan 
iedere stengel zit maar een enkel 
bloemhoofdje. Het is grappig om te 
zien hoe het madelie�e reageert op 
de hoeveelheid daglicht. In volle zon 
is de bloem volledig open, als de 
lucht betrekt en het donkerder wordt 
sluiten de witte spatelvormige 
bloembladeren zich snel.

Het madelie�e wordt zowel bejubeld 
als gehaat. Waar de een het een 
schattig bloemetje vindt, kan de 
ander, die echt een volledig groen 
gazon wil, het bloempje als een hard-
nekkige plaag ervaren. Je kunt het 
bloemhoofdje eraf maaien, maar 
binnen enkele dagen groeit aan de 
stengel weer snel een nieuwe bloem.

Ken uw tuin: de klimmende clematis 
en het oh zo lieftallige meizoentje

Bloeiende Clematis montana ‘Rubens’. Foto’s: Bart Jonker.

Madelie�e (Bellis perennis).

FOTOMOMENT

Heemstede - Marianne Wever stuurde deze foto’s in. Ze vertelt erbij: 
“Eerst stonden ze te pronken op het bollenveld, daarna te stralen in mijn 
vaas en nu, uitgebloeid in de groenbak, zijn ‘mijn’ prachtige, kleurige 
tulpen nog steeds een plaatje (waard).”

Zelfs uitgebloeid zijn ze nog mooi
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Heemstede/Hillegom – Allemaal 
blije gezichten in het buitenzwem- 
bad De Vosse in Hillegom op zater- 
dag 8 mei. Sinds lange tijd kunnen 
de zwemmers van HPC Heemstede 
eindelijk weer het water in.

Door de lockdown is het eigen ver- 
trouwde zwembad Groenendaal al 
sinds december gesloten voor de 
zwemvereniging. Ondanks online 
trainingen en landtrainingen buiten 
op het grasveld, missen alle zwem-
mers toch het echte trainen, in het 
water waar een zwemmer hoort.
Gelukkig is het buitenzwembad in 
Hillegom nu open en kan HPC daar 
terecht met allevier de zwemsporten: 
wedstrijdzwemmen, triatlon, water-
polo en voor de allerkleinsten water-

plezier. Nog niet alle gemiste uren 
kunnen hiermee worden gedekt 
maar het begin is er weer.
Na afloop van de training komen de 
kinderen met een grote glimlach op 
hun gezicht en klappertandend het 
water uit: “Eindelijk weer kunnen 
zwemmen!” klinkt het.

Niet alleen de wedstrijdzwemmers 
en kinderen van waterplezier trot-
seren de koude wind, ook de triat-
leten zijn erg blij om weer hun sport 
te kunnen beoefenen: ‘Het voelt als 
thuiskomen, al is het bij de buren’. 
HPC is erg blij met de samenwerking 
met De Vosse waardoor het mogelijk 
is de zwemmers weer te kunnen 
laten trainen in water.
Website: www.hpcheemstede.nl.

Zwemvereniging  HPC Heemstede 
kan weer buiten zwemmen

Lekker buiten zwemmen. Foto: aangeleverd door HPC.

Heemstede - Veel hardlopers doen 
een loop in het weekend. Lekker 
rustig je rondje lopen over straat of 
door de natuur, om je zinnen te 
verzetten en tegelijk sportief bezig te 

zijn. Het kan een korte of lange ronde 
zijn. Dat maakt niet uit. Je bent 
immers sportief bezig en daar gaat 
het om. De meesten doen dit vroeg 
in de ochtend, omdat je dan daarna 

nog een hele dag voor je hebt om 
andere dingen te doen.  
De lopers van de loopschool van 
Lopers Company by Enno lopen ook 
graag in het weekend en gaven aan 
dat graag in groepsverband te willen 
doen. Vandaar dat er bij de loop-
school van Lopers Company by Enno 
nu de mogelijkheid is om naast de 
doordeweekse trainingen ook op 
zaterdag- of zondagochtend in 
groepsverband een duurloop te 
doen.  

Er zijn verschillende groepen die hun 
eigen tempo en afstand lopen. Start-
punt is altijd de parkeerplaats van 
Buitenplaats Leyduin en ze verza-
melen om 9 uur.

Wil je meer informatie en misschien 
een keer meelopen, kom dan naar de 
winkel op de Binnenweg 35. Daar 
kunnen ze je alle info geven.
Bellen of mailen kan natuurlijk ook of 
kijk op de site:
www.loperscompanyheemstede.nl.

Samen sportief een rondje hardlopen 
met Lopers Company by Enno

Samen hardlopen. Foto: aangeleverd door Lopers Company by Enno. 

Heemstede - Wat een topdag was 
het afgelopen zaterdag15 mei bij 
voetbalvereniging VEW. Met ruim 70 
kinderen verdeeld over kleine 
groepen werden er 11 verschillende 
voetbalspelletjes gespeeld. Dankzij 

de aanwezigheid en materialen van 
de KNVB en de vrijwilligers van VEW 
die de kinderen begeleidden was het 
echt een groot feest. Dat daarbij ook 
de zon nog scheen was natuurlijk 
een cadeautje!

Geslaagd voetbalfeest bij VEW

Plezier op het voetbalveld. Foto: aangeleverd door VEW.

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede/Haarlem - De wijkraad 
Zuiderhout & Vredenhof heeft 
ernstige bezwaren tegen de bouw 
van het nieuwe onderkomen en 
tribune voor HFC. De buurt voelt zich 
gepasseerd bij de vergunningaan-
vraag die bij de gemeente Haarlem is 
ingediend. Na realisatie voorzien de 
buurtbewoners overlast van verkeer 
en geluid.  
 
Onaangenaam aangesproken 
Dat de wijkraad niet of onvoldoende 
is geïnformeerd bestrijdt HFC. Het 
bestuur van HFC voelt zich onaange-
naam aangesproken. De afgelopen 
drie jaar zijn er verschillende bijeen-
komsten, brieven en overleggen 
geweest met de bewoners. De omge-
vingsvergunning is al eerder inge-
diend bij de gemeente en daarop 
moesten wat wijzigingen worden 
aangebracht. Het wordt zeker een uit 
de kluiten gewassen clubhuis met 
daaraan vast een tribune. Het geheel 

staat min op de zelfde plek waar  het 
huidige clubhuis en tribune nu staan. 
Het komt ruwweg een meter of 30 
meer richting de ingang van het 
complex. De gemeente Haarlem is in 
alle stadia betrokken geweest en 
draagt voor een bedrag van +/- 1 
miljoen bij aan de bouw van kleedka-
mers en de renovatie van het hoofd-
veld. De gemeenteraad ging akkoord 
met deze investering.  
 
Buitenterras en verkeersoverlast 
punten van kritiek
Voor de bewoners is vooral het 
buitenterras een punt van kritiek. Zij 
verwachten lallende spelers en 
supporters die tot laat aan de 
buitenbar hangen. Dat zal in de prak-
tijk echter meevallen. In het Neder-
landse klimaat zijn er maar weinig 
dagen dat de temperatuur zo aange-
naam is dat men even lekker buiten 
een biertje drinkt. Het is aan de club 
om bijvoorbeeld de buitenbar om 
19.00 uur te sluiten. Binnen is ruimte 
te over.  

De omwonenden verwachten meer 
verkeersoverlast dan nu het geval is. 
HFC en de gemeente denken na om 
op het terrein een bescheiden parkeer- 
voorziening te treffen.

Er zijn in de loop der jaren voorstel-
len geweest voor o.a. eenrichtings-
verkeer, deze zijn afgewezen door de 
buurtbewoners. Er komen meer elek-
trische voertuigen dus zal het geluid 
afnemen. Het HFC veld ligt er al 100 
jaar, nog voordat er in de omgeving 
huizen werden gebouwd. Ga je naast 
een school, een kerk of een sportveld 
wonen neem je een zekere mate van 
overlast op de koop toe.
Door de jaren heen nodigde HFC de 
omwonenden uit bij festiviteiten, 
jubilea, Nieuwjaarswedstrijd e.d. dat 
zorgde voor een prima relatie. Het 
verkeer bij thuiswedstrijden wordt 
via handhavers geregeld.
Op klachten wordt adequaat gerea-
geerd. Deze week gaat het HFC 
bestuur opnieuw in gesprek met de 
wijkraad.

Omwonenden verzetten zich 
tegen nieuwbouw clubhuis HFC

Tekening van het nieuwe clubhuis. Foto: Heiko Hulsker architecten.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Corona dwingt tot creativiteit in  
uitvaartzorg; het wordt een stuk intiemer  
en er ontstaan nieuwe rituelen
De dood is onlosmakelijk verbonden aan het leven 
en houdt geen rekening met maatschappelijk aan-
zien of status. Voor de dood is iedereen gelijk. 

Het gaat erom dat iedereen dát afscheid krijgt, dat 
hem of haar recht doet. 
“Ik zorg dat het afscheid bijzonder wordt en past bij 
de overledene én de nabestaanden. Ik fungeer als 
houvast en heb oog voor alle betrokkenen. Bij een 
bezoek aan de nabestaanden voel ik meteen bij 
binnenkomst wat mijn rol kan zijn. Alle puzzelstukjes 
bijeenbrengen, bescheiden en op gepaste afstand 
blijven, aanwezig zonder zichtbaar te zijn. Zo facili-
teer ik het proces na een overlijden tot aan de dag 
van het afscheid. Maar óók daarna ben ik beschik-
baar voor zorg en vragen.”, aldus Yvonne Reichrath. 

In deze coronatijd wordt veel ‘digitaal’ besproken. 
Het persoonlijke contact is belangrijk voor Yvonne om 
haar werk goed te kunnen doen; en daarbij is zij er 
graag voor de mensen. 

“Tijdens de eerste coronagolf hadden we géén idee 
wat ons te wachten stond. Verpleeghuizen gingen 
plots dicht, samenkomsten werden beperkt en men-
sen konden niet altijd meer bij het afscheid zijn; het 
leidde tot angst, woede en onbegrip.” Een ongeloof-
lijk ingewikkelde periode brak aan toen de horeca 
dicht moest. Hierdoor konden condoleances niet 
meer plaatsvinden. Families moesten opeens kiezen 
wie ze wel of niet op een uitvaart wilden uitnodigen. 
“Je voelde de opstandigheid op de voorgrond en de 
emoties op de achtergrond.” 

Het was zaak om met creativiteit te zoeken naar 
mogelijkheden binnen de grenzen van het toelaat-
bare. Denk bijvoorbeeld aan een ‘borrel-to-go’ op de 
begraafplaats om samen het leven te vieren en de 
dierbare te herdenken, walk-by condondoleances én 
livestream. 

“Het in goede banen leiden van 
de plechtigheid met de huidige 
beperkingen voelt tegennatuurlijk 
en blijft ingewikkeld.” Gaandeweg 
merkte Yvonne wel dat mensen 
makkelijker accepteerden dat 
uitvaarten intiemer en kleiner 
werden en het zelfs ook gingen 
waarderen.  De erehaag kennen 
we al, maar is nu een vaak voor-
bijkomend verzoek. Hierbij rijdt de 
rouwstaatsie door de straat van de 
overledene om de achterblijvers 
de kans te bieden afscheid te 
nemen. Losse bloemen worden 
op de rouwauto gelegd. Het eer-
betoon aan de overledene om 
de vlag halfstok te hangen heeft 
Yvonne nog nooit zo vaak meege-

maakt als in deze periode. 

“In alle stilte wordt zo een moment van onschat-
bare waarde gecreëerd.” Daarnaast wordt er veel 
meer geschreven. Belangstellenden die niet bij het 
afscheid aanwezig kunnen zijn, schrijven brieven met 
herinneringen en verhalen. De onuitgesproken woor-
den op de uitvaart zelf worden nu vervangen door 
tastbare herinneringen gekoesterd door de nabe-
staanden.

“Afscheid nemen is niet loslaten, maar een andere 
wijze van vasthouden”. Tijdens een afscheidscere-
monie wordt de basis gelegd verhalen te delen en 
het is belangrijk verhalen te blijven delen, grote of 
kleine verhalen. “Het lichaam wordt losgelaten maar 
alle mooie verhalen neem je met je mee.” 

Elke cultuur kent een andere omgang met de dood. 
De diversiteit is fascinerend en dwingt eigen 
opvattingen bij te stellen en open te staan voor 
andere gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een 
Creools-Surinaamse uitvaart, waarbij geloof hand in 
hand gaat met verdriet én blijdschap of de 
gezamenlijkheid tijdens een begrafenis in 
Moslim-traditie waarbij het graf door alle mannen 
samen wordt dicht geschept. Zo gelden bij elke 
cultuur andere rituelen met andere betekenissen. 

Een uitvaart is een kruispunt in een mensenleven en 
een goed verloop ervan is belangrijk voor het verdere 
verwerkingsproces. Het is niet het eindpunt, maar het 
begin om het leven in de toekomst weer te kunnen 
omarmen.  

Tenslotte vraagt deze tijd om flexibiliteit en solidari-
teit! “Wat is er mooier dan er voor elkaar te zijn, juist 
op de momenten dat je medemens het moeilijk 
heeft. Voor mij is het belangrijk dat we goed op 
elkaar letten, nu meer dan ooit!”

EEN MOOI AFSCHEID...
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Individuele wandeling
Westerveld biedt een bijzondere 
wandeling als onderdeel van een 
offi ciële route van het wandelnetwerk 
Noord-Holland. De route toont de 
veelzijdigheid van het park, met 
prachtige natuur en bijzondere 
monumenten.

Een plattegrond en routebeschrijving 
is verkrijgbaar in Petit Café Westerveld, 
waar wij u graag ontvangen op ons 
terras. Vanaf hier kunt u starten met 
de wandeling.

Uiteraard houden we rekening met 
de dan geldende coronamaatregelen.

WANDELEN TIJDENS WEEKEND 
VAN DE BEGRAAFPLAATS
ZONDAG 30 MEI – 10.30–15.30 UUR

BEGRAAFPLAATS 
& CREMATORIUM
WESTERVELD

Duin en Kruidbergerweg 2-6
1985 HG Driehuis
P  Postbus 45
     1970 AA IJmuiden
T  0255 - 514843  
E  info@bc-westerveld.nl 
www.bc-westerveld.nl

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Het landelijke Weekend van de Begraafplaats heeft dit jaar 
als thema ‘Vol liefde’. In Gedenkpark Westerveld is de liefde 
overal voel- en zichtbaar en dat willen we u graag laten zien.

www.weekendvandebegraafplaats.nl 

In het kader van het landelijke Weekend van de Be-
graafplaats – met dit jaar als thema ‘Begraafplaatsen: 
vol liefde’- biedt Begraafplaats & Crematorium Wester-
veld op zondag 30 mei een bijzondere wandeling in 
het natuurrijke gedenkpark. 

Individuele wandelingen
“Omdat groepswandelingen en -activiteiten vanwege 
coronamaatregelen nu niet mogelijk zijn, verwelko-

men we bezoekers graag op een andere manier”, 
vertelt Carla Bosua, directeur van Begraafplaats & 
Crematorium Westerveld. “Ons gedenkpark is namelijk 
heel geschikt voor een wandeling alleen of met een 
klein groepje. Met een plattegrond en beschrijving kan 
iedereen zelf ontdekken dat ook onze begraafplaats 
‘vol liefde’ is”.

Westerveld biedt een bijzondere wandeling door na-

tuur en langs talloze monumenten als onderdeel van 
een officiële route van het wandelnetwerk Noord-Hol-
land. Voor de wandeling is een routebeschrijving ver-
krijgbaar in Petit Café Westerveld. Onze medewerkers 
ontvangen u graag op het terras, waar u ook iets kunt 
eten en drinken.

Zondag 30 mei 10.30 u – 15.30u, Petit Café Wester-
veld.

Westerveld ‘vol liefde’ tijdens Weekend van de Begraafplaats
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Regio - Gemiddeld betalen we in Noord-Holland 3.818,- (2020: 3.683,-) voor een 
eenpersoons particulier graf op een begraafplaats. Dit en meer blijkt uit het jaarlijk-
se onderzoek van Monuta naar de Graf- en crematiekosten onder 1.697 begraaf-
plaatsen en 107 crematoria.

Consumenten kiezen volgens Quiten Fraai, CEO van Monuta, steeds bewuster 
voor begraven. Hij legt uit: ,,Zo kijken ze naar het soort begraafplaats, de plekken 
die daar beschikbaar zijn, hoe de begraafplaats eruitziet en naar de prijs. In ons 
Grafkostenonderzoek zien we dat gemeentelijke begraafplaatsen verschillend 
omgaan met termijnen en de grootte van een graf. Daardoor kan een consu-
ment geen goede vergelijking op prijs maken met een ander soort begraafplaats 
in de omgeving. Uniformiteit in de looptijd en verlenging, vanaf tien jaar telkens vijf 
of tien jaar erbij, én beginnen bij een eenpersoonsgraf, zou bij alle gemeentelijke 
begraafplaatsen zo moeten zijn. Doordat we de Grafkosten voor het gros van de 
begraafplaatsen inzichtelijk maken, zijn de tarieven toegankelijker. Hiermee helpen 
we de consument die zich goed wil voorbereiden op later. Zo kan iemand met 
een gerust hart een keuze maken voor zijn of haar laatste rustplaats.”

Lokaal bepaald
Gemeenten bepalen zelf de prijs voor een graf op een gemeentelijke begraaf-
plaats. Ook bepalen zij de duur van de grafrechten, begraafkosten, kosten voor 
het grafonderhoud en de jaarlijkse indexering van de prijzen. Vanuit de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn een model-beheerverordening 

Grafkosten in Noord-Holland 
gemiddeld 3.818,-
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Team Patty Duijn

Vragen?  Een overlijden melden?  06 300 93 482
  info@pattyduijn.nl   |   www.pattyduijn.nl   |

 Begeleiding bij leven en afscheid
● Specialist in luisteren en vertalen van wensen
● Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
● Expert in gespreksvoering terminale situaties
● Begeleiding met oog voor detail en eigenheid

Lisette Mayke Natasja Evelyne Patty

Begraafplaatsen en tarieventabel beschikbaar die gebruikt kunnen worden. Een 
gemeente bepaalt uiteindelijk echter zelf hoe zij uiteindelijk communiceren over 
hun grafkosten.

Over het graf- en crematiekostenonderzoek
Monuta heeft de Grafkosten van 1.697 begraafplaatsen (gemeentelijk en bijzon-
der) in Nederland onderzocht. Daarbij zijn de kosten voor grafrechten en begraaf-
kosten in kaart gebracht. De grafrechten, onderhoud- en begraafkosten samen 
bepalen de totale kosten voor de aanschaf van een graf. Daarnaast zijn 108 
crematoria in Nederland gevraagd naar de kosten van een stille crematie met 
en zonder gebruik van de aula. Van 107 crematoria zijn de tarieven publiekelijk 
bekend of zijn de tarieven met het onderzoeksteam gedeeld. Al deze kosten zijn in 
de online Graf- en crematiekostenmeter van Monuta inzichtelijk gemaakt en voor 
iedereen toegankelijk.

Advies en begeleiding bij:
• het opstellen van uw (levens-) testament
• uitvoeren van uw (levens-) testament
• afhandelen van nalatenschappen, aangifte erfbelasting, vereffening
Maak vrijblijvend een afspraak.
06 55 178 475 | karin@karinrutte.nl | www.karinrutte.nl | lid van

persoonlijk assistent en (levens)executeur



Vol liefde samen de uitvaart regelen 
Haarlem - Ik ben iemand 
van echt. Echte mensen, 
authentieke mensen. Die 
zich niet beter voordoen 
dan ze zijn. Die niet de 
schijn ophouden. 
En daarom is mijn vak zo 
mooi! Want in de dagen 
tussen overlijden en uitvaart 
is iedereen op z’n ‘echtst’. 
Het is een verdrietige en 
daardoor gevoelige tijd. 
En gevoel kan je niet faken. 
Hierdoor heb ik snel door 

hoe iemand is. En hoe de 
verhoudingen binnen een 
familie liggen. 
Na een overlijden zijn de 
nabestaanden weer meer-
dere dagen intensief 
samen. En als de kinderen 
samen de uitvaart moeten 
regelen, komen aloude 
rollenverdelingen van 
vroeger weer bovendrijven. 
Er is er een met de grootste 
mond, een wat stillere. 
Een zakelijke en een wat 

emotionelere. Mijn taak is te 
zorgen dat iedereen aan z’n 
trekken komt en een goed 
gevoel over het afscheid 
heeft. Dus soms wordt er wat 
geschipperd en 
gediscussieerd. 
Maar wat het belangrijkst is: 
iedereen spreekt vol liefde 
over de overledene. 
En iedereen is toch vooral 
ook heel lief voor elkaar! Er 
wordt veel geduldiger naar 
elkaar geluisterd dan bij een 
doorsnee discussie tijdens 
het kerstdiner. De ‘snelle-
beslisser-zus’ die lief blijft luis-

Even voorstellen
Hanny de Bruijn 
uitvaartverzorgster
Regio - Mijn naam is Hanny 
de Bruijn en ben uitvaartver-
zorgster in Haarlem en 
omstreken en heb in mijn 
werk mijn roeping 
gevonden. Ik kan in dit werk 
mezelf zijn en dat betekent 
dat ik heel mijn ziel en zalig-
heid erin kwijt kan en 
mensen oprecht kan helpen 
in een zeer kwetsbare en 
verdrietige periode in hun 
leven. Dit helpen kan in 
kleine dingen zitten zoals 
een mooi gedicht bij de kist-
sluiting, wat extra aandacht  
en warmte geven waar 
nodig. Als nabestaanden 
met waardering praten over 
de uitvaart weet ik dat het 
goed is. Dat is niet in te 
studeren of te repeteren. 
Dan heb ik anderen de 
kracht gegeven die ze 
nodig hadden Daar waar 
de kracht wordt gevonden, 
geeft het de juiste energie 
om anderen verder te 
helpen en het rouwproces 

op gang te helpen. Ik geef 
de begeleiding die nodig is 
in een kwetsbare periode en 
ben uw steun en toeverlaat.
Hanny de Bruijn 
Uitvaartverzorging
06 38662153
www.hannydebruijnuitvaart-
verzorging.nl
info@hannydebruijnuitvaart-
verzorging.nl 

Weekend van de Begraafplaats 2021
Heemstede - Op vrijdag 28, 
zaterdag 29 en zondag 30 
mei wordt het Weekend van 
de Begraafplaats 
gehouden. Het thema dit 
jaar is: Begraafplaatsen: vol 
liefde. Tijdens het weekeinde 
organiseren begraaf-
plaatsen in heel Nederland 
diverse activiteiten. Begraaf-
plaatsbeheerders en vrijwil-
ligers staan klaar om bezoe-
kers gastvrij te ontvangen.

Vanwege de coronamaa-
tregelen zijn groepsrond-
leidingen op de begraaf-
plaats, uitvaartmarkten of 
een tentoonstelling niet 
mogelijk. Zelfstandig een 
wandeling maken kan ech-
ter wel. Bezoekers kunnen 
dan zelf ervaren welk mooi 
terrein er - met vakman-
schap, zorg en aandacht 

- beheerd wordt door me-
dewerkers en vrijwilligers. Als 
bezoeker kun je te allen tijde 
herdenken en gedenken; 
niet alleen de personen 
die daar begraven liggen, 
maar iedereen die wordt 
gemist.

Wandelen
Op begraafplaatsen vind je 
bijzondere graven, monu-
menten, bomen en andere 
bezienswaardigheden, die 
je als bezoeker doen besef-
fen dat je ook op andere 
momenten (dan tijdens 
een afscheid) welkom bent. 
Een wandeling over een 
begraafplaats, in plaats van 
te wandelen in een stads-
park, bos of weideveld, is de 
aandacht en tijd meer dan 
waard. 

Rouw in coronatijd
Gedurende het afgelopen 
jaar zijn de afscheidsmo-
menten niet altijd ‘normaal’ 
en zoals gewenst verlopen 
(denk aan minder genodig-
den, beperkt thuisbezoek, 
enzovoort), waardoor het 
rouwproces minder goed 
op gang kwam. Tijdens het 
Weekend van de Begraaf-

plaats kunnen mensen die 
daaraan behoefte hebben, 
de gelegenheid krijgen hier 
op eigen wijze alsnog vorm 
aan te geven. Immers, een 
ieder geeft een eigen in-
vulling aan wat liefde voor 
hem/haar betekent.

Informatie
Kijk op www.weekendvande-
begraafplaats.nl voor meer 
informatie.

teren als haar ‘twijfel-broer’ 
over iets kleins maar geen 
beslissing kan nemen.
In de heftige, emotionele 
week, zijn ze samen en 
regelen ze samen: vol 
liefde!

Bausch&Schultz uitvaarten
Klein Heiligland 74 rood
2011 EJ Haarlem
06 28 157 217
florien@bausch-schultz.nl
www.bausch-schultz.nl
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Col�nda Veldman

"Onze kracht z�t �n 
de aandacht en deta�ls" 

Loft Uitvaartbegeleiding & Uitvaartinformatiehuys 
Rijksstraatweg 20, 2121 AE Bennebroek

 
www.loftuitvaartbegeleiding.nl 

 Bel: 06 - 203 802 24

Loft begeleidt u met zorg, 
aandacht en tijd
Bennebroek - Voor speciale 
gelegenheden zoals een 
bruiloft of geboorte struinen 
we het hele internet af en 
vergelijken we alle mogelijk-
heden die er zijn. Maar hoe 
we afscheid nemen van het 
leven: daar praten we niet 
graag over. En dat terwijl het 
zoveel rust kan geven om 
het afscheid, uw uitvaart, 
goed voor te bereiden. 
Aandacht besteden aan uw 
afscheid, uit liefde voor uw 
nabestaanden. Want als er 
niets is vastgelegd, moeten 
uw nabestaanden alle 
beslissingen nemen, zoals: 
begraven of cremeren, een 
uitvaartkist, -mand of wade, 
thuis opbaren of elders, 
afscheid in de kerk of aula, 
wat te doen met de as na 
crematie en niet onbelang-

rijk: wat zijn de kosten? Ze 
zijn in de periode rondom 
het overlijden verdrietig over 
het verlies van hun dierbare. 
Ze willen graag die laatste 
dagen zoveel mogelijk tijd 
hebben om afscheid te 
nemen en te rouwen in 
plaats van al deze, voor hen 
vaak moeilijke keuzes te 
moeten maken.

Loft Uitvaartbegeleiding kan 
samen met u kijken naar uw 
wensen, de mogelijkheden 
en de kosten. Ook kunt u 
geheel vrijblijvend de 
huidige waarde van uw 
uitvaartpolis door Loft laten 
checken of een ‘Rustament’ 
ontvangen. Dit is een 
bijzonder inspirerend boekje 
dat u op een laagdrempe-
lige wijze leidt door de 

keuzemogelijkheden voor 
uw laatste wensen. 
Of misschien heeft u vragen 
over onze uitvaartbegelei-
ding of het betrekken van 
kinderen bij een afscheid? 
Kom gerust bij Loft Uitvaart-
begeleiding langs in hun 
nieuwe ‘Uitvaartinformatie-
huys’ aan de Rijksstraatweg 
20 te Bennebroek voor een 
persoonlijk gesprek of het 
verkrijgen van informatie. 
Zij adviseren u graag, het 
kost u niets. Uiteraard kunt u 
Loft ook bellen voor een 
afspraak bij u thuis.
Loft Uitvaartbegeleiding & 
Uitvaartinformatiehuys | 
tel. 06-203 802 24
www.loftuitvaartbegeleiding.
nl | info@loftuitvaartbegelei-
ding.nl 
 

Herenweg 92 Heemstede
Eksterlaan 104 Haarlem
Vergierdeweg 458 Haarlem
Tel. 023 - 531 02 38
Dag en nacht bereikbaar.
www.brokkingenbokslag.nl
info@brokkingenbokslag.nl

Als hecht team staan wij garant voor een uitvaart die bij u past.
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1997

Onze vaste en freelance uitvaartbegeleidsters Afscheidshuis & kantoor:
Afscheidskamer Eksterlaan:

Afscheidskamer Sterrenheuvel:Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding 
verbindt mensen
Een warm huis voor iedereen 
Heemstede - In 2012 kreeg 
Marry Brokking de mogelijk-
heid om in het pand op 
Herenweg nr. 92 in 
Heemstede haar uitvaarton-
derneming te vestigen. 
Daar is het team nog steeds 
zeer dankbaar voor. Het 
Afscheidshuis is inmiddels 
een prachtig monument, 
een warm huis voor vele 
families. “Steeds weer 
leggen we hier nieuwe 
verbanden en verbinden we 
mensen met elkaar.”  
De Herenweg is een lange 
weg die mensen met elkaar 
verbindt, een slagader die 

in oude tijden het hart van 
Holland, Den Haag, 
verbond met verder 
gelegen steden. Ooit een 
weg van groot strategisch 
belang, die werd onder-
houden door de graven 
ofwel de heren van Holland. 
Al in de 17e eeuw reden op 
de Herenweg de koetsen 
van kooplieden, die in deze 
streek hun buitenhuizen 
hadden. Aan de weg lagen 
halteplaatsen voor post-
koetsen, zoals het oude 
Posthuis op nummer 96 (nu 
Theater de Luifel). Hier 
werden de paarden verwis-

Afscheid nemen op een natuurbegraafplaats

seld en stapten soms ook 
reizigers in. In 1832 werd 
‘Huize Postlust’, op nummer 
92 gebouwd als een nieuw 
posthuis en gastenverblijf.
Deze postdienst werd helaas 
geen succes en tien jaar 
later alweer opgeheven, 
mede door de opkomst van 
de spoorwegen. In de jaren 
daarna heeft het pand 
meerdere functies vervuld, 
maar altijd gefungeerd als 
een huis waar verbinding 
wordt gelegd tussen 
mensen. 
Meer informatie op: 
www.brokkingenbokslag.nl.  

Herenweg 92 
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AGENDA

ZATERDAG 22 MEI
Derde RCH extra meidenvoet-
baltraining. RCH Sportparklaan 
6, Heemstede. Van 13 - 14u.

MAANDAG 24 MEI
Open Tuinen Dag. Van 11-16 uur. 
Opengestelde tuinen:
•  Posthumes Meijeslaan 17, Bloe-

mendaal (NB alleen per fi ets 
bereikbaar) 

•  Zuidlaan 35, Aerdenhout 
•  Nieuwegracht 96, Haarlem 

alleen te bereiken via de poort 
aan de Parklaan tussen de huis-
nummers 8 en 10 

•  Crayensterlaan 21, Haarlem 
•  Overboslaan 25, Heemstede 
•  Johan Wagenaarlaan 29, 

Heemstede. 

DINSDAG 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 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 
Gratis online symposium 
‘Adriaan Pauw Goes Live’. 
Bijwonen via de livestream: 
https://youtu.be/OZBWpS1qG0Y.
Van 16.30-18 u.  Programma op:
https://adriaanpauw.info/.

ZONDAG 30 MEI 
10.000 stappenwandeling. Start 
om 10u. vanaf Sportplaza Groe-
nendaal, Sportparklaan 16 in 
Heemstede.

Heemstede - Onder de titel ‘Adriaan 
Pauw goes live’ vindt vrijdag 28 mei, 
vanuit de Oude Kerk een gratis live-
stream symposium plaats over mis-
schien wel de markantste man die 
Heemstede gekend heeft; de Amster-
damse koopman die Heemstede tot 
ontwikkeling bracht, de raadspensio-
naris van Holland en toponderhan-
delaar tijdens de besprekingen van 
de Vrede van Munster (1648), Adriaan 
Pauw. Genoeg reden om te herden-
ken dat Adriaan Pauw 400 jaar gele-
den (1620) het Oude Slot kocht en 
‘Heer van Heemstede’ werd. 

Burgemeester Astrid Nienhuis zal het 
symposium openen. De historicus 
Menno Witteveen zal de historische 
betekenis van Adriaan Pauw belich-
ten en voormalig Europarlementariër 
en Turkije-analist Joost Lagendijk zal 
via live-verbinding vanuit Instanboel 
ingaan op het Europa van nu en of er 
een verband te leggen is met het 
Europa van de 17de eeuw.  

De muzikale intermezzo’s worden 
verzorgd doorTrio d’Encore: Caspar 
Vos (piano), Koen Stapert (viool), 
Marcus van den Munckhof (cello). 
Het trio leerde elkaar kennen op het 
conservatorium van Amsterdam 
waar een hechte vriendschap ont-
stond. Door de gedeelde passie voor 
muziek en hechte vriendschap is hun 

samenspel gepassioneerd en weten 
zij het publiek op een verfrissende 
manier te overtuigen van hun muzi-
kale boodschap.  
Zij spelen muziek van George Ger-
shwin, Domenico Gabrielli (Ricer-
care,cello solo), Astor Piazzolla en tot 
slot van Led Zeppelin Stairway to 
Heaven.  
 
Het symposium is een gezamenlijk 
initiatief van Stichting Adriaan Pauw 
en Stichting Podia Heemstede. 
Het symposium is op 28 mei gratis bij 
te wonen via onderstaande link: 
https://youtu.be/OZBWpS1qG0Y. 
 
Aanvang: 16.30 uur, met muzikale 
inloop vanaf 16.15 uur.
Einde: 18.00 uur.
Kijk voor het volledige programma 
en de YouTube-link op: www.adriaan-
pauw.nl of www.podiaheemstede.nl. 

Gratis vanuit huis genieten 
van ‘Adriaan Pauw goes live’

Trio d’Encore. Foto: Pim Hendriksen  

ACHTER HET FORNUIS

Een smakelijk nagerecht uit Toscane, 
dat zeer eenvoudig te bereiden is. 

Benodigdheden (2 personen):
• 1 bakje ricotta
• 2 el witte bastersuiker
• 1 handje fi jngemalen koffi  e(bonen)
• 1 wijnglas rum 

Bereiding:
Draai het bakje met de 
ricotta om en plaats de 
ricotta omgekeerd op een 
plat bord. Snijd de ricotta in 
2 helften en plaats op 2 
borden.
Meng de basterdsuiker met 
de koffi  e. Bestrooi dit 
mengsel over de ricotta.
Giet hierover de rum.  

Buon appetito! 

Ricotta al caffé (dessert) 

achter het fornuis 

Ricotta. Foto: Bart Jonker.

Heemstede - Zondag 16 mei zijn de 
leerlingen van Dance Ballet Center 
on tour geweest. Zij zijn met een 
grote touringcar naar drie bejaarden/
verzorgingstehuizen gereden om 
daar een spetterend optreden te 
geven. 

Buschauff eur Nico heeft de leer-
lingen en de docenten eerst naar 
Velserbroek gereden waar het eerste 
optreden was bij de bewoners van 
de Molenweid. Gelukkig begon daar 
de zon te schijnen. Na dat optreden 
kregen we een heerlijk chocolaatje. 

Daarna reed de bus door naar Hoofd-
dorp. Daar was een optreden bij de 
bewoners van De Eijk. Daar werden 
de leerlingen verwend met verse 
saucijzenbroodjes, chips en limo-
nade. Het was daar erg gezellig maar 

er moest doorgereden worden naar 
het derde en laatste tehuis in Haar-
lem. Het laatste optreden was voor 
de bewoners van De beschermd 
wonen groep - locatie Herensingel. 
Ook hier werden de leerlingen 
verwend door bewoners als dank 
voor hun leuke optreden. Dit keer 
een lekker verfrissend ijsje.
Na het ijsje weer terug naar de bus. 
Waar buschauff eur Nico nog even 
expres met een omweg naar 
Heemstede reed. Want in de bus was 
erg gezellig met zijn allen. 

Er zijn veel blije gezichten gezien 
zowel de bewoners in de tehuizen, 
als de leerlingen en de docenten. 
Voor Dance Ballet Center zal dit een 
terugkerend evenement zijn. Het is 
een goed doel om met dans heel 
veel mensen blij te maken.

Dance Ballet Center met 
de touringcar op stap

De leerlingen van Dance Ballet Center voor de touringcar. Foto: aangeleverd door 

DBC.

Heemstede/Regio - Per woensdag 
19 mei zijn de openingstijden van 
terrassen verruimd van 6.00 - 20.00 
uur. Het kabinet heeft dit besloten op 
basis van de dalende besmettings- 
en ziekenhuisbezettingscijfers.
Edwin Vlek, bestuurder FNV Horeca: 
“Het is goed dat deze stap – stap 2 in 
het Openingsplan van de overheid - 
nu eindelijk gezet wordt. Wat ons 
betreft wel veel te laat: de horeca 
heeft al tijden zijn zaakjes op orde 
om mensenstromen en sociale 
contacten veilig te reguleren. Hier 
had veel eerder goed gebruik 
gemaakt van moeten worden.”

Alleen de huidige openstelling van 
de terrassen is geen oplossing voor 

het overgrote deel van de horeca. 
Voor herstel van de sector is het van 
levensbelang dat de volgende 
openingsstappen snel volgen.

FNV Horeca gaat ervanuit dat 
stappen 3 en 4 waarin restaurants en 
hotel-restaurants onder voor-
waarden de deuren binnen mogen 
openen, nu ook snel gezet worden.

Openen restaurants
Vlek: “Vooralsnog is het openen van 
de restaurants voorzien op 9 juni a.s. 
Dat duurt nog ruim drie weken.
“Met het openen van de terrassen 
hebben horecamedewerkers laten 
zien dat zij klaar zijn voor verdere 
versoepelingen. Horecamedewerkers 

kijken dan ook erg uit naar de 
volgende stappen. Zij mogen dan 
nog meer gasten ontvangen en 
kunnen dan ook weer op de dagen 
met minder mooi weer gasten 
binnen ontvangen,” aldus Vlek.

Buiten dat het ontvangen van gasten 
erg fi jn is, zorgen meer versoepe-
lingen ook voor meer zekerheid bij 
horecamedewerkers. Zekerheid die 
hard nodig is, zodat deze medewer-
kers hun toekomst niet in andere 
sectoren gaan zoeken.

Vlek: “Met een groot personeelste-
kort in het vooruitzicht, wordt het 
nog een fl inke opgave om genoeg 
gemotiveerd personeel te vinden.”

FNV Horeca: “Verruiming openingstijden terrassen 
goede, maar veel te kleine stap van het kabinet”
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Heemstede/Regio - Omdat inbre-
kers de laatste maanden minder 
gemakkelijk konden toeslaan door 
de avondklok en het thuiswerken 
tijdens de lockdown, zijn de inbraken 
in de eerste maanden van dit jaar tot 
wel 40% gedaald. De inbrekers 
zoeken blijkbaar hun heil in het 
stelen uit auto’s die op een oprit 
staan en uit schuurtjes en kelder-
boxen. Het Verbond van Verzekeraars 
meldt dat er dagelijks 200 tot 300 
claims zijn van een inbraak in een 
auto. Volgens Coen Staal, voorzitter 
van de stichting Nationale Inbraak-
preventie: “Inbrekers zoeken altijd 
naar de zwakste schakel. Mensen 
hebben vaak minder zicht op hun 
schuurtje of oprit, ook al is men thuis. 
Uit het onderzoek van de stichting*) 
blijkt dat de waarde van spullen in 
schuur of kelderbox soms oploopt 
tot wel € 7.000; denk maar eens aan 
gereedschap en (elektrische) fietsen. 
Uit auto’s worden vaak laptops en 
gereedschap ontvreemd.”

Camera’s schrikken af
De afgelopen jaren zijn steeds meer 
woningen voorzien van goede sloten 

en vooral van goed deurbeslag. De 
inbraakcijfers zijn niet voor niets 
meer dan gehalveerd in de afge-
lopen vijf jaar. Staal: “We hebben 
geconstateerd dat cilindertrekken - 
een populaire inbraakmethode 
waarbij de van buiten zichtbare 
cilinder met geweld uit het slot 
wordt getrokken - door betere bevei-
liging steeds minder kansrijk is voor 
inbrekers. Zij zoeken het mede 
daarom ook in auto’s en schuurtjes. 
We juichen het daarom toe als men 
een (deurbel)camera plaatst, en 
daarmee weer een extra stap zet in 
het verbeteren van de veiligheid van 

woningen. Zo’n (deurbel)camera 
versterkt het gevoel van veiligheid, 
maar misschien nog wel belangrijker: 
het schrikt dieven af die het voorzien 
hebben op een schuurtje of auto op 
de oprit. Trouwens, de verwachting 
van alle experts is, dat, nadat onze 
maatschappij na corona weer hele-
maal open is gegaan, de inbraken 
weer flink zullen stijgen.”

Inbraken in auto’s en schuurtjes nemen toe

WIFI Voordeurcamera.

Foto: aangeleverd door NIPW.

Regio - De winnaars van de Natio-
nale Vrijwilligersprijzen 2021 zijn 
bekend en krijgen op 10 juni door 
demissionair minister van VWS tus- 
sen 20.30 en 22.00 tijdens een live 
uitzending de prijzen uitgereikt. 
Lokale- en landelijke vrijwilligersiniti-
atieven konden vanaf 1 januari mee-
dingen naar de Nationale Vrijwilligers- 
prijzen in hun eigen categorie. De 
uitzending is via een livestream te vol- 
gen op www.vrijwilligersprijzen.tv. 

Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet
Hoewel de prijzen elk jaar worden 
uitgereikt is het dit jaar extra 

bijzonder vanwege het Nationaal 
Jaar Vrijwillige Inzet. De Nationale 
Vrijwilligersprijzen dragen hetzelfde 
thema van diversiteit en inclusie. We 
vroegen lokale vrijwilligersinitia-
tieven om in een vlog of andere crea-
tieve uiting aan te geven wat ze doen 
om ervoor te zorgen dat mensen zich 
thuis voelen binnen de organisatie. 

Landelijke vrijwilligersinitiatieven zijn 
genomineerd door bedrijven. Met de 
Nationale Vrijwilligersprijzen worden 
vrijwilligers in het zonnetje gezet en 
hopen we mensen te inspireren om 
ook vrijwilliger te worden.

Een jury met Abdelkader Benali, 
Kathleen Ferrier, Nanoah Struik, Rick 
Brink, Jan van Zanen en Marianne 
Besselink heeft uit meer dan 170 
inzendingen de winnaars geselec-
teerd. Een winnaar voor landelijke 
vrijiwilligersorganisaties en 12 
winnaars voor lokale vrijwilligersor-
ganisaties, waaruit de jury ook één 
winnaar kiest.
De winnende organisaties krijgen dat 
op de avond van 10 juni te horen.
De twee winnaars krijgen 7.500 euro 
en alle twaalf winnen sowieso een 
videoproductie ter waarde van 3.000 
euro.

Winnaars van de Nationale 
Vrijwilligersprijzen 2021 bekend

Heemstede - Op zondag 16 mei 
vond er een sportdag voor de jeugd 
van de gymafdeling van HBC plaats. 
Deze dag werd georganiseerd door 
Merel en Diaz als opdracht voor hun 
opleiding tot verenigingsleidster. 

Lang voordat de dag er was werd er 
gebrainstormd wat zij zouden gaan 
doen. Onder leiding van hun coaches 
Monique en Marleen werd alles op 

papier gezet en uitgewerkt. Met alles 
was rekening gehouden, alleen het 
juiste weer konden zij niet ‘bestellen’. 
De regen was er in de ochtend helaas 
wel aanwezig, maar gelukkig hadden 
zij daar ook rekening mee gehouden. 
Alle spelen konden doorgaan of 
werden vervangen door droge vari-
anten. Zo mochten de kinderen een 
parcours afleggen met een lepel en 
ei. Op een gedeelte van het veld 

vond een smokkelspel plaats en even 
verderop werd het evenwicht op de 
proef gesteld.

Uiteraard werd er ook geturnd met 
gebruik van  airmatten en tot slot 
(HBCGymnastics was tenslotte bij 
hun grote voetbalbroer, waarvoor 
dank) paaltjesvoetbal. Met een kleine 
onderbreking kregen de 70 kinderen 
een leuke sportdag voorgeschoteld.

Geslaagde sportdag voor jeugd HBCGymnastics 

Gezellige sportdag bij HBCGymnastics. Foto: aangeleverd door HBCGymnastics.

Heemstede - “En maar weer ge- 
woon”, riep de eerste trainer Wim 
Verzijlbergen altijd na een goede 
oefening. Van 1970 tot 1985 was hij 
de eerste trainer van EMWG.
Op 3 mei jl. is hij op 94-jarige leeftijd 
overleden, maar zijn ‘cluppie’ leeft 
voort.

Op de sportshirts staat zijn kreet 
afgedrukt en elke zaterdagmorgen 
van 8 tot 9 uur kunt u samen met de 
club genieten van een heerlijk trai-
ningsuurtje in het nu prachtig 
groene Groenendaalse Bos. 

U mag meedoen. Kom geheel vrijblij-
vend een uurtje mee trimmen. In de 
huidige tijd volledig coronaproof.
De trimclub start om 8 uur vanaf de 
parkeerplaats in het honden vrije 
deel van het bos en wellicht kan 
EMWG u dan begroeten als nieuwe 
deelnemer.

Lekker trimmen in Groenendaal met EMWG

Lekker trimmen in het Groenendaalse Bos. Foto: Harry Opheikens.

Heemstede/Regio - Schildklier Orga-
nisatie Nederland (SON) heeft met 
prof. dr. Liesbeth van Rossum (‘Dik 
ben je niet voor de lol’), sportarts 
Jessica Gal en sportfysio Lorraine 
McNab sprekers van formaat voor 
twee gratis webinars tijdens de Week 
van de Schildklier (25 t/m 29 mei). Als 
officiële belangenbehartiger van 
meer dan 500.000 schildklierpati-
enten organiseert SON in deze week 
diverse activiteiten om de aandacht 
te vestigen op schildklieraandoe-
ningen en de gevolgen ervan.

De webinars waarvoor ieder zich kan 
aanmelden:
Woensdag 26 mei van 11:00–12:00 uur 
‘Bewegen en sporten met 
schildklierklachten’
Door sportarts Jessica Gal (ex-judoka; 
4x Olympische spelen) en Lorraine 
McNab (sportfysio-manueelthera-
peut). Regelmatig bewegen is goed 
voor iedereen. Maar als je (nog) niet 
goed bent ingesteld op schildklier-
medicatie is het vaak moeilijk om in 
beweging te komen of te blijven. 
Zelfs schildklierpatiënten die wel 
goed zijn ingesteld, houden vaak 
klachten als spier- en gewrichtspijn.

Vrijdag 28 mei van 11:00–12:00 uur 
‘Gewicht: de rol van hormonen, de 
schildklier en verborgen dikmakers’.
Door prof. dr. Liesbeth van Rossum, 
internist-endocrinoloog en mede-
oprichter van het Centrum Gezond 
Gewicht en Europees leider op het 
gebied van obesitas en diabetes. 
Mensen met een schildklieraandoe-
ning hebben vaak problemen met 
hun gewicht. Ook als zij goed zijn 
ingesteld, blijkt afvallen vaak lastiger 
dan voor andere mensen. Tijdens het 
webinar komt ook de relatie met 
medicatie, stress en voeding aan 
bod.

Overige activiteiten
Naast de webinars zijn er extra 
openingstijden van de Schildklierte-
lefoon (085 300 1800) voor het 
stellen van vragen aan ervaringsdes-

kundige vrijwilligers. Dit jaar met 
speciale spreekuren voor vragen over 
Schildklierkanker, de ziekte van 
Graves en de Oogziekte van Graves. 
Ook vinden online deelgenotencon-
tact bijeenkomsten plaats.

Schildklieraandoeningen
In ons land gebruiken meer dan een 
half miljoen mensen medicatie voor 
een schildklieraandoening. Vermoe-
delijk zijn er nog ruim 500.000 
mensen van wie de schildklier niet 
goed werkt, maar bij wie nog geen 
diagnose is gesteld. De klachten van 
een schildklierpatiënt zijn zeer divers 
en kunnen zowel op lichamelijk als 
psychisch vlak zijn.

Een aantal veel voorkomende 
klachten: ernstige vermoeidheid 
(geen/weinig energie), gewrichts-
klachten en spierpijn, slechte 
concentratie, gedeprimeerde en snel 
wisselende stemming (kort lontje), 
opgejaagd gevoel, slecht slapen, 
obstipatie en haaruitval. Dit kan ook 
grote impact hebben op de naaste 
omgeving en relaties. School, studie 
of werk kunnen er onder leiden. 
Studeren of werken is niet altijd meer 
(volledig) mogelijk.

Webinars en andere activiteiten 
in Week van de Schildklier

Prof. dr. Liesbeth van Rossum.

Foto: aangeleverd door Schildklier 

Organisatie Nederland (SON).



Met ruim 3000 leden 
is het burgerinitiatief 
HeemstedeApp het 
grootste buurtpreventie-
netwerk in Heemstede. 
Deze app vergroot al 
jaren de veiligheid in 
35 wijkgroepen.Deze app 

vergroot al jaren de veiligheid in inmiddels 
35 wijkgroepen.

Door de vele ‘ogen in de buurt’ zijn al 
meerdere inbraken verstoord of voorkomen. 
Ook zijn inbrekers op heterdaad betrapt. De 
politie houdt de appgroepen met actuele 
ontwikkelingen en preventietips op de hoogte. 
Deze tips verschijnen ook op de Facebook- en 
Twitteraccounts van HeemstedeApp.

Zelf ook meedoen?
Wij zijn met spoed op zoek naar beheerders in 
de volgende wijken:
•	 entrum	we t	 ge ie 	tu en	

Blekersvaartweg, Kerklaan, Binnenweg west, 
eerste deel Koediefslaan)

•	 eleer enwi k	oo t	 ge ie 	tu en	
Herenweg west, Eykmanlaan zuid, Van der 
Waalslaan oost)

Ook kunnen we in andere wijken aanvulling 
gebruiken. 

Kijk voor meer informatie op heemstedeapp.nl. 
Hier kunt u zich ook aanmelden als deelnemer 
en/of beheerder en de berichten op sociale 
media volgen.

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 19 mei 2021

Adresgegevens

Heemstede

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

TWEEDE PINKSTERDAG 24 MEI 
GESLOTEN

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linke in 	 eem te e onne t	 roup
youtube.com/gemeenteheemstede

HeemstedeApp draagt bij 
aan de veiligheid in uw wijk Vanaf 1 juli online 

bekendmakingen 
leidend
Op 1 juli 2021 treedt de Wet 
elektroni e	pu li atie 	 ep 	in	
werking. Vanaf dat moment zijn de 
offi  ciële publicaties via de landelijke 
website offi  cielebekendmakingen.nl 
leidend. Nu al publiceert de gemeente 
Heemstede daar bekendmakingen. 
Omdat deze online bekendmakingen 
leidend worden, gaan we in juli over 
op beknoptere bekendmakingen in 
de krant. Op de gemeentepagina 
HeemstedeNieuws vindt u dan een 
overzicht van de bekendmakingen; 
de volledige tekst vindt u op 
bovengenoemde website. 

Blijf op de hoogte van bekend-
makingen over uw buurt
•	 A onneer	u	op	 e	e mail er i e	

van overheid.nl. U ontvangt 
bekendmakingen en kennisgevingen 
over door u geselecteerde 
onderwerpen.

•	 ownloa 	 e	app	 mge ing alert	o 	
‘Over uw buurt’ om geïnformeerd te 
blijven over bekendmakingen in uw 
buurt. U ontvangt een melding op uw 
mobiel.

•	 Via	 eem te e nl eken makingen	
vindt u de bekendmakingen van de 
gemeente op overheid.nl.

Op vakantie naar het buitenland? 
Check de geldigheid 
van uw reisdocumenten
Reizen naar landen met een groen of geel 
rei a ie 	i 	weer	mogeli k 	 aat	u	 eze	zomer	op	
akantie 	 ontroleer	 an	 e	gel ig ei atum	

van uw paspoort of identiteitskaart. Is die datum 
i na 	 erlopen,	maak	 an	een	a praak	met	 e	

afdeling Publiekzaken om het document 
te	 er angen 	 a	 ier oor	naar	
heemstede.nl/afspraak of bel 14 023.

Samenleven is samen doen, samen wonen 
en samen ontspannen. Meedoen in de 
samenleving kan een opstap zijn naar 
ri williger werk 	 it	kan	op	allerlei	manieren 	

In uw buurt, in een vereniging of bij een 
organisatie.

Woont u in de gemeenten Heemstede, 
Bloemendaal, Haarlem of Zandvoort? Bent 
u	nog	niet	met	pen ioen	en	wilt	u	 weer 	
aan de slag? Op de online participatiemarkt 
vindt u informatie over verschillende 

Ontdek uw kansen op de 
Digitale Participatiemarkt

organisaties. Kijk voor meer informatie op 
participatiemarkthaarlem.nl.

Vergadering gemeente-
raad 27 mei 2021
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
digitale raadsvergadering op 27 mei 2021 
om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd 
deze digitale vergadering te volgen via 
gemeentebestuur.heemstede.nl.

Op de agenda:
•	 pening
•	 Va t tellen	agen a	raa erga ering	
 27 mei 2021
•	 Vragenuur	raa erga ering	 	mei	

Bespreekpunten:
•	 ntwerp	 aar er lag	 	Veilig ei regio	

Kennemerland en ontwerp 
Programmabegroting 2022-2025 
Veiligheidsregio Kennemerland.

•	 ien wi ze	ontwerp egroting	 	 	
Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 
Zuid-Kennemerland en IJmond

Hamerpunten:
•	 i ziging	Veror ening	materi le	en	

fi nanciële gelijkstelling onderwijs
•	 Ka er	 oor	 e	am teli ke	 amenwerking	

Heemstede – Bloemendaal
•	 egionale	 nergie trategie	 	
 Noord-Holland Zuid
•	 Va t tellen	A al to 	en eror ening	

Heemstede 2021

Overige punten: 
•	 ekra tigen	ge eim ou ing	op	 i lagen	

bij het raadsvoorstel Kapitaalversterking 
Stedin

•	 Verlenging	ont e 		ng	 erei te	 an	
ingezetenschap wethouder

•	 i t	 an	 ngekomen	 tukken	
raadsvergadering van 27 mei 2021

•	 at	 er er	ter	ta el	komt
Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit.

Meer weten? Neem contact op met de raads-
gri 		e	 ia	tele oonnummer	 	 	 	 	
of per e-mail griffi  e@heemstede.nl

Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 inge	 ,	 et	 ouwen	 an	een	 arport	

aan de bestaande schuur aan de voorzijde 
van de woning en wijzigen voorgevel en 
kozijnen, wabonummer 809335, ontvangen 
19 maart 2021. Deze aanvraag is niet verder 
in behandeling genomen. Besluit verzonden 
11 mei 2021

•	 urgemee ter	 an	 ennepweg	 ,	
het aanleggen van een inrit/uitweg, 
wabonummer 833547, ontvangen 
4 mei 2021

•	 er	 oogte	 an	 a en traat,	 eem tee e	
Dreef, Van den Eijndekade, Industrieweg, 
het realiseren van een passanten haven 
in Heemstede, het aanleggen van nieuwe 
kolkleidingen en aansluiten op het riool 
aan de Heemsteedse dreef, wabonummer 

,	ont angen	 	april	 	 eze	
aanvraag is vergunningvrij. Besluit 
verzonden 10 mei.

•	 uizingalaan	 ,	 et	plaat en	 an	een	
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 835533, ontvangen 
7 mei 2021

•	 r 	 el laan	a ter	nummer	 ,	 et	
doortrekken van het schelpenpad achter 

Omgevingsvergunningen
lottuin,	wa onummer	 ,	ont angen	

10 mei 2021
•	 ei e aartweg	 ,	 et	plaat en	 an	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 835783, ontvangen 9 mei 
2021

•	 oemer	Vi erplein	 	terrein,	 et	
plit en	 an	 e	in 	en	uitrit	 an	 et	 	

terrein van station Heemstede-Aerdenhout 
en vervangen van de slagboominstallatie, 
wabonummer 833143, ontvangen 
4 mei 2021

•	 	 eni laan	 ,	 e	inpan ige	garage	
verbouwen tot een badkamer en 
slaapkamer en het plaatsen van een 
erker met een kozijn aan de voorgevel, 
wa onummer	 ,	ont angen	
7 mei 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 innenweg	 ,	 et	 ergroten	 an	 e	

bestaande dakkapellen op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 819492, 
verzonden 10 mei 2021

•	 ran 	 i ztlaan	 ,	 et	kappen	 an	een	
wilg,	wa onummer	 ,	 erzon en	
10 mei 2021

•	 roenen aal	 ,	 et	 er angen	 an	
de bestaande overkapping op het 
innenterrein	 i 	re taurant	 roenen aal,	

wabonummer 785944, verzonden 
12 mei 2021

•	 olenwer laan	 ,	 et	aanleggen	 an	
een uitweg/inrit, wabonummer 809597, 
verzonden 12 mei 2021

elang e en en	kunnen	 innen	 	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
•	 innenweg	 A,	 e	 e taan e	 akop ouw	

verlengen op het dakterras, wabonummer 
,	ont angen	 	maart

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
eze	aan ragen	 e	 e li termi n	met	 	weken	

te verlengen.



Heemstede - De ambassadeur van 
Slovenië was op dinsdag 18 mei naar 
Heemstede voor de landelijke kick-
off van ‘World Bee Day’.

Her Excellency Ms. Sanja Stiglic 
kwam op uitnodiging van de lande-
lijk bekende Heemsteedse imker Pim 
Lemmers. In gezelschap van burge-
meester Astrid Nienhuis zaaide zij 
bloemzaad bij De Hartekamp en 
kreeg ze hier een rondleiding rond- 

om de bijenstal van de boerderij bij 
De Hartekamp. 
Wereld Bijendag vindt op 20 mei 
voor de vierde keer plaats. In de 
aanloop hiernaar gaf de Sloveense 
ambassadeur op 18 mei de aftrap 
voor de viering in Nederland. Wereld 
Bijendag is een internationale dag 
om de rol van bijen en andere bestui-
vers voor het ecosysteem te vieren. 
De dag is op initiatief van Slovenië 
door de Verenigde Naties ingesteld; 

wereldwijd doen er elk jaar vele 
landen aan mee.
In Nederland is de organisatie van 
Wereld Bijendag in handen van de 
Bijenstichting en de Bijenvrienden. 
Pim Lemmers is aangesloten bij de 
Bijenvrienden en nauw betrokken bij 
de organisatie van Wereld Bijendag. 

Volgende week een reportage door 
Eric van Westerloo in de Heemsteder 
hierover.

Ambassadeur Slovenië in Heemstede 
op bezoek voor kick-off World Bee Day

Heemstede - Winnie Hagedooren uit 
Heemstede meldde bij de redactie 
de vermissing van twee konijnen 
Pieter en Nijntje.
Vermist in omgeving Ir. Lelylaan sinds 
vrijdagochtend 14 mei. Het deurtje 
stond open,

Heeft u Pieter met korte oren en 
Nijntje met lange hangoren gezien? 
Of heeft u ze misschien in huis?
Laat het haar weten s.v.p. even 
weten.
06-21374784 of via
w.hagedooren@ziggo.nl.

Wie heeft konijnen Pieter en Nijntje gezien?

De vermiste konijnen Pieter en Nijntje. Foto: aangeleverd.

Regio - De Natuur en Milieufedera-
ties lanceren in alle provincies fiets-
routes langs duurzame landwinkels 
en boerderijverkooppunten. De 
routes zijn te vinden op de site Good-
FoodClub.nu/fietsroutes. Het doel is 
consumenten te laten kennismaken 
met de honderden initiatieven waar 
je als consument duurzame lokale 
groenten, fruit, kaas en vlees kunt 
kopen. Met iedere fietsroute kun je 
een maaltijd bij elkaar fietsen.

De routes zijn een onderdeel van de 
GoodFoodClub.nu, een campagne 
die bijdraagt aan de transitie van de 
landbouw in Nederland door het 
promoten van voedsel van aanbie-

ders die op een zo natuurlijk moge-
lijke manier werken. Zo kies je als 
consument voor lokale producten 
die bijdragen aan herstel van de 
biodiversiteit en zorg je voor een 
eerlijke prijs voor boeren en telers.
 
De eerste routes zijn vanaf zaterdag 
22 mei, de landelijke dag van de 
biodiversiteit, beschikbaar. Het aantal 
fietsroutes wordt de hele zomer 
verder uitgebreid. Per provincie zijn 
ze te vinden op www.GoodFoodClub.
nu/fietsroutes . Op de GoodFoodClub 
staan tevens alle duurzame landwin-
kels, afhaalpunten en restaurants op 
een rij. Inmiddels zijn dat er zo’n 600 
en dit aantal groeit.

Fietsroutes langs duurzame 
landwinkels en boerderijen

FOTOMOMENT

Heemstede - H. Valens stuurde dit pittoreske plaatje geschoten aan de Vrijheidsdreef. “Wat zijn die paarde-
bloemen mooi”, vertel hij erbij.

Wat zijn die paardenbloemen mooi!

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

Verwijderd voertuig 
Nijverheidsweg
In onze publicatie van 17 februari hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van:

•	 Vouwwagen,	merk	Alpen	Kreuzer,	kleur	wit	
ter hoogte van Nijverheidsweg nummer 15.

Bovengenoemd voertuig is op 10 mei 2021 in 
opdracht van het college van burgemeester 
en wethouders verwijderd en opgeslagen 
voor een periode van maximaal 13 weken 
na verwijdering. Binnen deze periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn voer- of vaartuig ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten.

Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.




