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Ommetje in Heemstede
Heemstede - Lekker luieren en grazen bij de boer. Een echt 
Hollands plaatje dit zicht op Hageveld. Uitgebreid genieten de
‘dames’ van het samenzijn, zonder de anderhalvemeterafstand 
en de intelligente lockdown: ‘vrij’ zoals het hoort bij koeien.
Een rustgevend aangezicht, vanaf het Jaagpad, haast een medi-
tatief moment waardoor je met een fi jn gevoel weer huiswaarts 
keert.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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Omgeving Willem de Zwijgerlaan/Frederik Hendriklaan
(Haarlem-Zuid) (280 kranten)

BEZORGERS/STERS

Sport nu
met ons
buiten!

Heemstede - Dit jaar is het 75 
jaar geleden dat Nederland be-
vrijd werd. “Maak jij de mooiste 
tekening over 75 jaar Bevrijding? 
Doe dan mee met de kids teken-
wedstrijd die de Heemsteder sa-
men met Juul Kids-Cadeau-Kre-
atief op de Julianalaan 3 organi-
seert.” Zo stond het in de uitnodi-
ging van de Heemsteder.
Juul koos uit alle ingeleverde te-
keningen een winnaar. De win-
naar is Rebecca Jansen van 9 jaar 
en haar broer Booy kreeg de aan-
moedigingsprijs voor zijn vre-
desduif. Beiden waren zaterdag-
ochtend bij Juul aan de Juliana-
laan om hun prijs van Juul in ont-
vangst te nemen. Rebecca had 
haar persoonlijke beleving van 
de opdracht volgens de jury het 
best uitgebeeld.

Achterin de winkel staan ook 
voorbeelden van het knutselwerk 
van kinderen uitgestald. Naast 
de verkoop van knutselmateri-
aal geeft Juul ook ‘doe-lessen’. De 
meeste knutsels liggen natuurlijk 
thuis in de slaapkamers van de 
kinderen. De knutselworkshops 
bij Juul volgen de seizoenen of 
lopen erin vooruit. Zo zijn de eer-
ste voorbereidselen voor de sur-
prises voor Sinterklaas al klaar. 
Ballonnen met papier-maché be-
plakt, waarmee je aan de slag 
kunt. Er staat al een model lucht-

ballon met mandje. Werken met 
papier-maché is trouwens heel 
leerzaam voor kinderen, vooral 
voor de motoriek. Je kunt je hier 
ook leuk in uitleven met de vele 
kleuren die klaarliggen om mee 
te schilderen.
De workshop en partijtjes zijn 

populair onder de kinderen in 
Heemstede, want er is nu al een 
aantal aanmeldingen voor Sinter-
klaas en de zomer moet nog ko-
men. Maar Juul weet hoe hard 
dat kan lopen en voor ze er erg in 
hebben zitten ze met een wacht-
lijst.

9-jarige Rebecca Jansen maakt 
mooiste Bevrijdingstekening

Wat een leuke winkel is die Juul 
aan de Julianalaan 3 in Heem-
stede.

Ton van den Brink

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

ZONDAG
OPEN

10.00 - 17.00 UUR

VAN 12.00 - 17.00 UUR

HEMELVAARTSDAG

OPENOPEN

 dagelijks verkrijgbaar bij 

 Landgoed Groenendaal

schepijs van

Heemstede - Vanaf woensdag 20 
mei is Tabakswinkel John Voor-
ham op de Camplaan 4 in Heem-
stede een nieuw afzetpunt voor 
de Heemsteder.
Zo kunnen bewoners rond het 
Wilhelminaplein en uit de Indi-
sche Buurt daar ook voor een los 
exemplaar van de Heemsteder te-
recht.

Tabakswinkel
John Voorham 
nieuw afzetpunt

Worden Camplaan en Van Merlenlaan 30 km-wegen?
Heemstede - De bewoners van 
de Camplaan en de Van Merlen-
laan zijn doende een stichting op 
te richten. In eerste instantie om 
de veiligheid en overlast in hun 
lanen op te lossen. Daarnaast wil-
len zij met andere lanen, straten 
en buurten meehelpen huidige 
en toekomstige problemen op 
te lossen. Ook zoeken zij nadruk-
kelijk samenwerking met de ge-
meente. 
De heer De Ronde sprak in na-
mens het comité Camplaan - Van 
Merlenlaan. De laanbewoners 
zijn de overlast en onveiligheids-
situatie beu. Vooral het zware 
vrachtverkeer geeft problemen. 
De gemeente komt de komende 
maand met een algeheel omvat-
tend overzicht van alle wegcate-
gorieën en kruisingen. De Ron-
de ziet nu graag per direct maat-
regelen.
 
De Lanckhorstlaan is al dicht-
geknepen, zodat oost-west ver-
keer nu veelal de Camplaan - Van
Merlenlaan kiest. De navigatie-
systemen geven deze route ook 
aan. Wethouder Mulder gaat zich 
oriënteren hoe de routeinforma-
tie tot stand komt bij de leveran-
ciers en of de gemeente die kan 
bijsturen. Volgens haar zoeken 
deze systemen de snelste route. 
Door de doorstroming via de ver-
keerslichten te optimaliseren zal 
de navigatie dat volgen, omdat 
het domweg sneller gaat.
 
Radix (VVD) vroeg zich af waarom 
verkeer, komende van de Span-
jaardslaan (Haarlem) de Heren-
weg wordt opgestuurd om ver-
volgens bij de kruising met de 
Zandvoortselaan stil te staan. Vol-
gens wethouder Mulder is het 
de bedoeling dat het verkeer de 
Randweg neemt. Dat is geen lo-
gische route en Bloemendaal zal 
daar niet blij van worden. De wet-

houder vindt dat er al wel iets is 
bereikt, doordat Haarlem geen 
probleem meer heeft met ver-
keer uit Heemstede dat nu via de 
Spanjaardslaan loopt.
 
Boeder (CDA) vraagt om contact 
tussen de gemeente en bewo-
ners van de Dreef en Herenweg. 
Deze wegen krijgen steeds meer 
verkeer te verwerken. De VVD wil 
in de raadsvergadering van 28 
mei een motie indienen om van 
de Camplaan - Van Merlenlaan
30 km-wegen te maken en vracht-
verkeer te weren. Of dat brede 
steun krijgt zal op 28 mei  blijken.
 
Eric van Westerloo

mooiste Bevrijdingstekening
75 jaar vrijheid

Bij één van onderstaande adressen kunt u eventueel zelf
de Heemsteder halen:

Albert Heijn   Zandvoortselaan
Primera De Pijp   Raadhuisstraat
Bruna   Binnenweg
Spar Adema   Te Winkelhof
Slagerij Arjen van der Slikke   Jan van
   Goyenstraat
Gemeentehuis Heemstede  Raadhuisplein
Coop / Slagerij Van der Werff   Glipperdreef
Supermarkt Van der Weijden   Amstellaan
Tabakswinkel John Voorham  Camplaan

Van Merlenlaan.

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

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

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Vieringen in het Trefpunt
worden deze maand
digitaal uitgezonden.

Zoek op www.pkntrefpunt.nl
en klik op Actueel

 
Donderdag 21 mei: 

Hemelvaartsdag: ds. Jolien Nak
gezamenlijke dienst met 
Heemstede via Youtube.

 
Zondag 24 mei: mw.ds. Ellis 

Ezinga (Hazerswoude).

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

 Kerk op zondagochtend open 
van 10-11 voor gebed en/of 

kaarsje opsteken.
Tevens is er Uitstelling van het 

Allerheiligste.

Houd u tevens de website in de 
gaten voor eventuele wijzigingen.

www. parochiesklaverblad.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Zondag, 10u. en donderdag, 9u. 
een besloten viering.

Mee- of terugluisteren op 
Kerkomroep.nl.

Kerk op zondagmiddag
open van 14u– 15u.

Uitvaarten in de kerk, en/of 
begravingen op de begraafplaats 

in ‘afgeslankte’ vorm mogelijk.
Info: 06-26 83 96 75).

Diensten beluisteren:
www.kerkomroep.nl.

www.parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Donderdag 21 mei, 10u.
Ds. Dirk Jorissen &

ds. Conny Berbee-Bakhuis.
Zondag 24 mei, 10u.
ds. G.J van Butselaar.

 
Beide diensten kunt u volgen

via de link:
 www.kerkomroep.nl/#/

kerken/11159

www.hervormdpknbennebroek.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

De kerkdiensten
gaan on-line door!

Kijk op
www.kerkpleinheemstede.nl,

klik op Meditatief Moment.

www.pknheemstede.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Kijk op de
website voor

informatie over
aanbidding en gebed.

www.rafael-nehemia.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Voor info over diensten
zie de website: 

www.petrakerkheemstede.nl

www.petrakerkheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Online viering Adventskerk 
Aerdenhout

Te volgen via het Youtube kanaal 
van de Adventskerk:

www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A

www.adventskerk.com

GEEN KRANT?
0251-674433

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 14.300

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

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

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Een boerderij aan de Bronstee-
weg 36a, onvoorstelbaar als je 
nu de huidige bebouwing ziet.
Frans Harm schreef in Heerlijk-
Heden zomer 2012: ‘Bronstee, 
vijf eeuwen, vijf bestemmin-
gen’. Op de plek waar nu nieu-
we huizen staan (daarvoor Ga-
ragebedrijf Van Lent) heeft een 
lange tijd ‘Modelboerderij Bron-
stee’ gestaan.
Gaan we nog verder in de tijd 
(17de eeuw) stond daar ‘Hofste-
de Bronstee’, waar de Bronstee-
weg naar vernoemd is. In 1856 
is de hofstede afgebroken. In-
middels was al het land en ge-

bouwen in bezit van verschil-
lende personen.
Op 23 juli 1907 wordt de ‘NV 
Modelboerderij Bronstee’ op-
gericht. Medeoprichter N.E.H. 
Eldering werd directeur van de 
boerderij en voor hem werd 
Bronsteeweg 36 gebouwd (zie 
artikel vorige week), rechts van 
de ingang van de boerderij. De 
boerderij krijgt als adres Brons-
teeweg 36a. Van 1907 is er een 
bouwtekening van een koe-
stal en paardenstal. In de jaren 
30 wordt er ook geadverteerd 
met ‘Garage Bronstee’ op 36a.In 
1934 overlijdt dhr. Eldering. Zijn 

vrouw blijft achter met 13 kin-
deren en een zoon zet de boer-
derij voort. Vervolgens neemt 
Gerrit Meijer (voormalig perso-
neelslid) dit over.

In april 1937 koopt Van Lent het 
boerderijcomplex voor 30.000 
gulden. Ook de boerderij draait 
nog een tijdje door, al wordt de 
voormalige koestal wel inge-
richt als garage. Volgens diverse 
advertenties in de jaren 30/40 
heeft ‘Melkinrichting Bronstee’ 
een fi liaal op Valkenburglaan 71 
voor de verkoop van vele zui-
velproducten.

De boerderij wordt op 16 febru-
ari 1963 opgeheven. Eind ja-
ren 60 verdwijnt het laatste ge-
bouw van de boerderij. In 2008 
vertrekt de garage naar Haar-
lem en wordt er begonnen aan 
de huidige nieuwbouw.

De toen-foto is uit het HVHB ar-
chief is tussen 1907 (bouw nr. 
36) en 1922 (bouwjaar num-
mers 32/34) gemaakt. De nu-fo-
to van Harry Opheikens is van 
16 mei 2020.
Mocht u informatie over de 
Bronsteeweg hebben, dan kunt 
u terecht via webmaster@hv-
hb.nl (H. Opheikens). Ook zijn 
we op zoek naar beeldmateri-
aal. Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heem-
steder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Bronsteeweg
Toen en nu (12)

Zandvoort - Nu het kittensei-
zoen weer begint is het Dieren-
tehuis Kennemerland in Zand-
voort op zoek naar gastgezin-
nen voor de opvang van kittens 
met of zonder moederpoes. In 
het asiel worden al weer twee 
zwangere poezen en een poes 
met kittens opgevangen. Voor 
deze dieren is al een gastgezin, 
maar het asiel weet natuurlijk 
nooit hoeveel dieren die nog 
moet gaan opvangen. Een aan-
tal dingen zijn belangrijk om 
gastgezin te kunnen worden: 
je woont in de omgeving van 
Zandvoort en bent in het bezit 
van een auto om spullen bij de 
opvang op te halen en om met 
de kittens naar de dierenarts te 
kunnen gaan. Je beschikt over 
een aparte kamer om de die-
ren in op te vangen. Naast het 
verzorgen en socialiseren is het 

ook van belang dat je in kunt 
schatten hoe het gaat met de 
katten en eventueel doortas-
tend te reageren. Je hebt vol-
doende tijd voor het socialise-
ren van de kittens; dus geen 
fulltime baan buitenshuis.

Het is geweldig om de kittens 
in de eerste periode van hun le-
ven mee te kunnen maken en 
ze op te zien groeien tot vrolij-
ke huiskatten. Maar je moet je 
wel bewust zijn van de verant-
woording om de kittens een 
goede start mee te geven waar 
ze de rest van hun leven van 
kunnen profi teren. Natuurlijk is 
nu nog niet bekend of er veel 
kittens binnenkomen geduren-
de deze zomer en kan dus ook 
niet gegarandeerd worden dat 
je een nestje kunt opvangen.

Lijkt het je toch wel heel leuk 
om gastgezin te worden? Solli-
citeer dan via de website: 
www.dierenbescherming.nl/
dierenasiel/dierentehuis-ken-
nemerland, vacatures.

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. 

Foto aangeleverd door
Dierentehuis Kennemerland

Gastgezin 
worden

Online informatieavonden over verslaving
Heemstede - In verband met de 
covid-19 pandemie verzorgt Brij-
der preventie deze keer online in-
formatieavonden over verslaving. 
U kunt zich inschrijven voor twee 
avonden, dinsdagavond 2 en 
donderdagavond 11 juni 2020. 
De avonden zijn bestemd voor 
partners/kinderen/familieleden/
vrienden van mensen met een 
verslavingsprobleem. Uitdrukke-
lijk niet voor ouders met een kind 
onder de 25 jaar.

Tijdens deze avonden komt aan 
bod:
•  Welke gevolgen kan het over-

matig gebruik van alcohol en 
/of drugs hebben voor het li-
chaam, het denken en het ge-
drag?

•  Wat is verslaving?
•  Wat zijn de gevolgen voor de 

omgeving van verslaafde per-
soon?

•  Hoe kunt u het beste met hem 
of haar omgaan?

•  Welke grenzen kunt u stellen?
•  Hoe voorkomt u dat uzelf of an-

dere gezinsleden te veel in het 
gedrang komen?

•  Hoe kunt u iemand met een ver-
slaving helpen?

•  Welke hulpverlening is er voor 
mensen met verslavingsproble-
men?

•  Wat voor hulp is er voor ‘naas-
ten’? 

U kunt deelnemen door middel 
van een specifi eke online om-
geving (beeldbellen). Daardoor 
bent u in direct contact met Brij-
der medewerkers en de andere 
deelnemers. De avonden zijn in-
teractief en er is voldoende ruim-

te om vragen te stellen. Vooraf-
gaand aan de eerste avond wordt 
u door een van de Brijder mede-
werkers gebeld om u weg wijs te 
maken in de speciale online om-
geving. Dit duurt ongeveer 5 mi-
nuten.  

Wat u nodig heeft voor deze on-
line avonden is een laptop of ta-
blet, goede Wi-Fi en een ruimte 
met voldoende privacy. 

De online bijeenkomsten vin-
den plaats op dinsdagavond 2 
en donderdagavond 11 juni 2020 
van 19.30 tot 21.00 uur. 

Voor verdere informatie en in-
schrijving kunt u bellen met Brij-
der Haarlem, tel.: 088 – 358 38 00 
of een e-mail sturen naar:
preventie@brijder.nl.

Optreden ‘Altijdwat’ bij St. Jacob
Haarlem - De Dag van de Ver-
pleging wordt elk jaar op 12 mei
gehouden. 12 mei 1820 is de ge-
boortedatum van Florence Nigh-
tingale, die algemeen wordt be-
schouwd als grondlegster van de 
moderne verpleegkunde. Sinds 
1965 is 12 mei International Nur-
ses Day. Vanaf 2013 wordt deze 
dag ook wel de Dag van de zorg.

De clownsgroep ‘Altijdwat’ trad 
afgelopen 12 mei op voor de be-
woners in St. Jacob. Deze groep 
is ontstaan na een twee jarige 
Clownsopleiding bij de ‘School 
voor clown en leven’, uit Utrecht.

Zij vinden het belangrijk om in 
deze lastige tijd wat vrolijkheid 
en plezier te brengen en doen 

dat graag bij de kwetsbare oude-
ren. Zij hopen dat hun optreden 
een glimlach brengt bij de oude-
ren maar ook bij de medewerkers.

U kunt hen volgen op Facebook. 
Voor boekingen:
t.van.hees@hotmail.com 06-
3371257.

Zij spelen kosteloos maar stellen 
een bijdrage in de reiskosten erg 
op prijs.
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Gaat u gasten uitnodigen?
Dek uw tafel op zijn mooist!
Heemstede - Ondanks de co-
ronamaatregelen, kunt u nog 
steeds iemand bij uw thuis uit-
nodigen, als de anderhalvemete-
rafstand maar in acht genomen 
wordt. Als u gasten uitnodigt, 
wilt u ook dat uw gasten zich bij 
u thuis op hun gemak voelen. 
Natuurlijk slooft u zich uit in de 
keuken om een weergaloos en 
smaakvol menu op tafel te tove-
ren met een prachtige wijn of bij-
voorbeeld door een uitgebreid 
aperitief met eigengemaakte ge-
neugten te serveren. Of u ser-
veert een sfeervolle High Tea, zo-
als elders in deze krant beschre-
ven staat in de rubriek ‘De Heem-
steder achter het fornuis’.

Thuisvoelen
Een van de manieren om uw gas-
ten zich echt thuis te laten voelen 
is de eettafel waaraan gegeten 
wordt zo fraai mogelijk uit te dos-
sen en te dekken. Hiermee geeft 
uw blijk aan uw gasten dat hun 
bezoek echt gewaardeerd word. 
Een mooi opgemaakte eettafel 
kun je op verschillende creatieve 
manieren invullen. Je kunt dit be-
schouwen als een representatie-
ve PR van uw huishouden. Hierbij 
wat tips ter inspiratie.

Een mooi servies met toepasse-
lijk bestek en prachtig tafellinnen 
vormt natuurlijk de basis voor 
een mooi gedekte tafel. Met een 
effen servies kunt u eindeloos 
combineren, met diverse kleu-
ren van een damast tafelkleed en 
servetten. Daarnaast geeft een 
prachtig kristallen glasservies ex-
tra cachet aan het geheel. Tafelzil-
ver maakt alles helemaal chique. 
Ten slotte zet een prachtig boeket 

bloemen of biedermeiertje op ta-
fel in deze kleurstelling de laatste 
puntjes op de i.

Wat ook ontzettend decoratief 
kan zijn is in plaats van bloemen 
een mooie fruitschaal op tafel te 
plaatsen. Met druiven, appels, 
peren of bananen. Leg onder de 
schaal een foulard in de kleuren-
combinatie van uw servies en ta-
fellinnen. Schik deze rondom de 
schaal.

Speeltafel
U kunt uw tafel personifiëren aan 
uw gasten, of het nu een forme-
le of een informele gelegenheid 
is. Ik haalde wat inspiratie uit 
het boek ‘Table Decorating’ van 
Beate Rabe. Speelt iemand bij-
voorbeeld graag bordspellen? 
Of is het een gamer? Doe dan 
eens gek. Zo kunt u denken om 
de tafel uit te dossen als spelta-
fel, in bijvoorbeeld de basiskleu-
ren zwart, wit en rood. Een idee is 
om een bordspel als Scrabble als 
placemats te gebruiken (gewoon 
kopiëren). Met de lettersteentjes 
van Scrabble vormt u op de rand 
van de borden de namen van 
uw gasten. Enkele aaneengeleg-
de dominosteentjes geven de fi-
nishing touch aan het geheel met 
tafellinnen in zwart, wit en rood. 
Of wat dacht u van een kaarten-
spel met harten, ruiten, klaver en 
schoppen en dobbelstenen? Leg 
op de borden van uw gasten bij 
het servet een rode roos voor de 
romantische twist. Voetbalt ie-
mand graag? Dek uw tafel dan 
in deze sportieve stijl. Bijzonder 
origineel en creatief. Uw gast zal 
waarschijnlijk zwaar onder de in-
druk zijn.

Een tafel waar muziek in zit
Is uw gast muzikaal? Gebruik dan 
als placemat een muziekstuk in 
notenschrift. Heeft u een vleugel 
of piano thuis? Zorg dan dat u ge-
dekte tafel qua kleur en stijl in de-
ze entourage past. In het midden 
van de tafel plaatst u wat minia-
tuurbeeldjes van muzikanten. 

Natuurlijk laat u tijdens het eten 
op de achtergrond een prachtig 
klassiek muziekstuk horen. Uw 
gast gaat daar zeker van genieten 
in deze een rustgevende en muzi-
kale ambiance.

Landentafel
Kookt u gerechten uit een be-
paald land? Bijvoorbeeld Spaans, 
Frans of Italiaans? Of juist oos-
ters? Pas dan uw tafel daarop aan. 
Gebruik bij het Spaans koken in-
dien u het tot uw beschikking 
heeft Spaans keramiek als servies. 
Gebruik kanten placemats of een 
kanten tafelkleed als verwijzing 
naar de flamenco. Zet een vlag-
getje van het betreffende land 
op tafel. Leg wat castagnetten als 
decoratie op tafel en plaats in de 
hoek een Spaanse gitaar.

Dien bijvoorbeeld de paëlla op 
in een grote paëllapan en plaats 
deze in het midden van de tafel. 
Deze geeft juist een informeel en 
ongedwongen tintje. En draai op 
de achtergrond heerlijke opzwe-
pende flamencomuziek.

Tot zover enkele tips voor een 
mooie en toepasselijk gedekte ta-
fel ter inspiratie. De mogelijkhe-
den zijn eindeloos. Succes!

Bart Jonker
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Coroniteiten
Heemstede- In het pre-
coroniale tijdperk kreeg je 
ook wel eens een tegoed-
bon voor een niet gemaak-
te reis of van een winkelier. 
Die heette toen enigszins 
in het nette gezegd een 
voucher, uit te spreken als: 
‘voesjee’.

Nu, in deze coroniale 
tijd hoor je op de televi-
sie steeds het woord ‘fau-
ger’ waarbij ik in het begin 
moeite had om te weten 
waar ze het over hadden. 
Dat klinkt minder waarde-
vol dan de vroegere uit-
spraak. Ik snap nu dat ze 
het over dezelfde tegoed-
bon hebben, die heeft ech-
ter een gevaarlijke  lading 
meegekregen. Die ‘fau-
ger’ kan grote bedrijven 
in moeilijkheden brengen, 
faillissementen zijn niet 
uitgesloten.

Wonderlijk hoe een virus
zelfs een taal in de (griep)
greep kan krijgen. Het 
heeft zich verder ont-
wikkeld met vele nieuwe 
woorden. Een greep uit de 
nieuwe virus vocabulaire.
We kennen allemaal de
‘ellenbogengroet’ vanuit 
het begin, is weinig toege-
past. ‘Raambezoek’, heeft 
niks met prostitutie te ma-
ken, maar met bezoek bij 
opa en oma achter het 
raam. ‘Lockdown’ al of niet 
intelligent of economisch. 
‘Anderhalvemeter shop-
pen’ met of zonder mond-
kapje. Coronakilo, coro-
nabuikje, hoestschaamte,
coronomie of colonials, de 
generatie baby’s van nu.

Zomaar wat voorbeel-
den van de zevenhonderd 
nieuwe woorden die door 
de coronacrisis het Neder-
landse taalgevoel prikkelt. 
U mag zelf de rest invullen.

Ton van den Brink

COLUMN

Overhandiging Adriaan Pauw Foodbox
Heemstede - Afgelopen vrijdag 
15 mei namen Adriaan Pauw en 
zijn gemalin Anna van Ruyten-
burg samen met burgemeester 
Astrid Nienhuis de Adriaan Pauw 
Foodbox uit handen van Es-
mée Beekman. Onder het motto 
Support Your Locals’ is de food-
box een initiatief om de Heem-
steedse middenstand te onder-
steunen. De box bevat daarom lo-

kale Heemsteedse producten van 
Heemsteedse ondernemers.
De Adriaan Pauw Stichting is een 
samenwerking aangegaan om dit 
Heemsteedse initiatief te onder-
steunen. Degenen die de box be-
stellen krijgen een prachtig diner 
gerelateerd aan de tijd van Adri-
aan Pauw en daarnaast een paar 
heel leuke Adriaan Pauwproduc-
ten waaronder twee kleurpla-

ten van Bianca van Loon en Eric 
Coolen. 

Meer informatie over de foodbox:
www.esmeebeekman.nl/food-
box.
Meer informatie over het Adriaan 
Pauwjaar: 
www.2020adriaanpauw.nl.

Bart Jonker

V.l.n.r.: Adriaan Pauw, Anna van Ruytenburg, Esmée Beekman en burgemeester Astrid Nienhuis.
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Nog even persoonlijk dank je wel zeggen tegen zijn klanten

Haarstylist Ben Weijers draagt 
schaar over aan Sharona van Dams
Heemstede - Ben Weijers Haar-
mode op de Kerklaan 39 heet 
nu Infi nity Haarsalon. Na 41 jaar 
droeg  Heemsteeds kappersicoon 
Ben Weijers op 1 februari jl. zijn 
zaak en schaar over aan Sharona 
van Dams, professioneel haarsty-
list met ruim 15 jaar ervaring.

Ben Weijers: “Het is allemaal best 
wel snel gegaan. Ik wilde echt 
stoppen en mijn zaak overdra-
gen. Voor mij was het wel mooi 
geweest. Ik ben nu 71 jaar en had 
mijn zaak 41 jaar, waar ik iede-
re dag met plezier werkte. Ik ben 
nog nooit met tegenzin naar mijn 
werk gegaan. Het was een gewel-
dige tijd. Sharona van Dams wilde 
mijn zaak graag overnemen. Op 
30 december vorig jaar tekende 
zij ervoor dat zij per 1 februari de 
kapperszaak met het bestaande 
personeel zou gaan runnen. Dit 
zijn Nel, Bianca, Dorien en sinds 
februari Karin. Die had al eerder 
bij me gewerkt en is na vier jaar in 
april weer teruggekomen.

Via deze weg persoonlijk 
bedanken en afscheid nemen
Omdat het allemaal zo snel is ge-
gaan met de overdracht, heb ik 
nauwelijks de kans gehad om 
mijn trouwe vaste klanten per-
soonlijk te bedanken en om af-
scheid van hen te nemen. Je komt 
als klant natuurlijk niet iedere dag 
bij de kapper: daar zitten vaak en-
kele weken of twee maanden tus-
sen. Omdat ik mijn eigen kappers-
zaak in 1978 hier aan de Kerklaan 
begon, heb ik verschillende ge-
neraties van families geknipt. Zo 
kwamen er klanten als kind al bij 
me om geknipt te worden. Nu 
hebben ze vaak zelf kinderen, die 
ook weer mijn kapsalon wisten 
te vinden. Sommige klanten zeg-
gen: “Er heeft nog nooit iemand 
anders aan mijn haar gezeten dan 
Ben Weijers.” Daarom wil ik ieder-
een via deze weg in de Heemste-
der nog extra persoonlijk bedan-
ken en op deze manier afscheid 
van ze nemen.
Veel is er niet veranderd: alleen 
is de naam Ben Weijers Haarmo-
de gewijzigd in Infi nity Haarsa-
lon en sta ik zelf niet meer in de 
zaak. Sharona is nu het vertrouw-
de en professionele gezicht van 
de haarsalon en ik wens haar 
veel succes met dit mooie kap-

persvak en de voortzetting van 
de zaak. Bestaande klanten vin-
den beslist hun weg naar de zaak 
die vertrouwd gevestigd blijft op 
Kerklaan 39.  De coronamaatre-
gelen zijn onlangs versoepeld 
voor kappers, dus Infi nity Haar-
salon staat weer voor u klaar. Ui-
teraard op afspraak volgens de 
RIVM-richtlijnen voor ieders vei-
ligheid.

Bijzonder pand
In 1978 kocht ik het pand aan 
de Kerklaan 39 van groenteman 
Meure, die stopte met zijn zaak 
vanwege hartklachten.  Vroeger 
was daar een steegje met zijn 
pakhuis, oorspronkelijk opge-
trokken uit drie huisjes met de 
nummers 33, 35 en 37. Deze oude 
huisjes hadden nog niet eens een 

toilet; in de tuin stond in plaats 
daarvan een poepdoos. Dat 
steegje bestaat allang niet meer 
en deze huisjes zijn eveneens af-
gebroken. Dat is nog steeds de 
reden waarom de huisnummers 
hier verspringen en enkele num-
mers aan de Kerklaan overslaan.
Ik ga nu lekker genieten met 
mijn partner Henneke van mijn 
vrije tijd. Wij houden beiden van 
mooie reizen maken, dus we zul-
len ons niet vervelen”, aldus Ben 
Weijers.

Haarsalon Infi nity is vijf dagen 
per week geopend en te bereiken 
op tel. 023-5283113 op afspraak. 
Meer informatie op:
www.infi nityhaarsalon.nl.

Bart Jonker

Ben Weijers.

Sharona van Dams.

Donderdag 14 mei jl hebben enkele medewerkers van 
SportPlaza Groenendaal namens alle medewerkers op ludie-
ke wijze de noodklok geluid op het raadhuis van Heemstede.
Door het covid-19 virus werken de wethouders thuis maar 
het surfboard met handtekeningen van het personeel werd 
in ontvangst genomen bij de balie en wethouder Struijf zou 
op de hoogte worden gebracht.

Wij willen onder zijn aandacht brengen dat het water ons 
aan de lippen staat. Dat reservepotjes op zijn en het moeilijk 
wordt te overleven in deze bizarre tijd.
Wij werken hard aan een vlotte opening maar het moet wel 
veilig zijn voor ons als medewerkers maar zeker ook voor
onze gasten en dat is een hele organisatie.
Wij hopen dat de wethouder ook aan het zwembad denkt en 
ons wil steunen. Dieper gaan wij er niet op in, dat is een taak 
van onze directie en de wethouder.  

Medewerkers SportPlaza Groenendaal, Heemstede

LEZERSPOST

Help het zwembad verzuipt!

Als trouwe luisteraar van Buitenhof op zondag 12.10 uur 
op Hilversum 1, sprak de laatste keer mij de opvatting van 
Wim Pijbers over Groen zeer aan. Een groot deel van de Ge-
leerdenwijk moet door de gemeente worden onderhouden.
En dat is niet best sinds het uitbesteed wordt. Onderhoud is 
iets meer dan rechte kantjes trekken. Heel jammer allemaal, 
want vooral de rechterachterhoek in de buurt is mooi aan-
gelegd.

Hij had het over particulieren die daar invloed op hebben, 
vooral in parken in het buitenland. Het deed mij denken aan 
de bijna 30 jaar die ik in Haarlem-Zuid woonde in een V. Log-
hemhuis met de grote binnentuinen. Daar werden in de ja-
ren 90 alle V. Loghemhuizen opgeknapt. Omdat er sprake 
was van containers in de parktuin, werd er geen onderhoud 
gedaan. Het is mij toen gelukt met medewerking van de ge-
meente om eens in de maand met bewoners de tuinen bij 
te houden.

Zou het mogelijk zijn om zoiets ook hier in de wijk te doen? 
Iemand anders zal dat moeten doen, ik ben bijna 91 en zeer 
slecht ter been. Er is vast iemand die dat leuk vindt om te 
doen en de gemeente zou daar in de Heemsteder een op-
roep kunnen doen. De Geleerdenwijk heeft iets van een 
dorp. Vooral door de plek van de stortkokers, net de dorps-
pomp. Met groene groeten. 

 E. Hoedemaeker, Heemstede

LEZERSPOST

Groen Geleerdenwijk

Home Made By Ree en KB at 
home slaan de handen ineen
Heemstede - Het devies #blijf-
thuis zorgt ervoor dat vele thuis-
werkers gaan klussen. Ook col-
lega ondernemers die noodge-
dwongen hun deuren sloten, be-
nutten deze periode om hun zaak 
op te frissen. Collega’s uit de ho-
reca en kappersbranche ontvan-
gen daarom al enkele weken een 
speciale coronakluskorting bij 
Home Made By Ree. Elke kapper, 
kok, ober of thuiswerker wordt in 
een handomdraai een echte klus-
ser met de juiste kwaliteit mate-
rialen én een passend advies van 
het deskundige team bij Ree.

De deuren van Ree aan de Bin-
nenweg 89 zijn van maandag t/m 
zaterdag geopend van 9 tot 17 
uur. Uiteraard gelden ook hier de 
richtlijnen van de RIVM. Na slui-
tingstijd biedt Ree ook de mo-
gelijkheid voor private shopping. 
Op deze manier kan er in alle vei-
ligheid en rust de collecties wor-
den besproken met één van de 
verkoopadviseurs. Ook is bestel-
len en bezorging mogelijk om het 
(fysieke) contact met elkaar tot 
een minimum te beperken. Op 
www.homemadeby-ree.nl staat 
hier meer over uitgelegd.

Vanaf deze week gaat Ree een
bijzondere samenwerking aan

- onder het motto ‘support your 
locals’ - samen met het alom be-
kende Pannenkoekenhuis De Ko-
nijnenberg op de Herenweg. Met 
KB at home biedt De Konijnen-
berg 7 dagen per week de moge-
lijkheid tot afhaal/take away  van 
12 – 19.30 uur. Rijd na je klus eens 
langs voor bijv. een lekker brood-
je kroket, aspergesoep, diverse 
maaltijdsalades, stoofpotje, ham-
burger met dikke frieten en uiter-
aard heerlijke pannenkoeken.

Alle klanten ontvangen van-
af deze week bij hun aankoop 
bij Home Made By Ree het take 
awaymenu van KB at home mee 
met daarin een speciale code. 
Geef je deze code door bij je be-
stelling bij De Konijnenberg, dan 
ontvang je er gratis een heerlijke 
verrassing bij. Een fi jne beloning 
voor je harde (klus)werk.

Foto aangeleverd
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Richtlijnen op terreinen 
SEIN tijdens coronacrisis
Heemstede/ Cruquius - In Heem-
stede en Cruquius liggen zorgter-
reinen van SEIN. Op zowel het ter-
rein Meer en Bosch in Heemstede 
als De Cruquiushoeve in Cruquius 
kunnen omwonenden wandelen 
en kunnen kinderen spelen.

Op beide terreinen van SEIN wo-
nen mensen met epilepsie. Veel 
van de bewoners hebben een 
kwetsbare gezondheid. Vanwe-
ge het coronavirus mogen zij nu 
geen bezoek ontvangen of maar 
heel beperkt. Dat is moeilijk voor 
hen, zeker als zij op het terrein 
wel veel mensen zien. Ook is het 
belangrijk dat de kwetsbare be-
woners voldoende ruimte krijgen 

om naar buiten te kunnen en zij 
zich veilig over de paden kunnen 
bewegen.

Tijdens de coronacrisis sluit SEIN 
de terreinen niet af. Wel wil SEIN, 
voor de veiligheid van de bewo-
ners, iedereen verzoeken niet lan-
ger op de terreinen te blijven dan 
nodig en altijd minimaal 1,5 me-
ter afstand te bewaren. Het is dus 
niet de bedoeling dat de terrei-
nen worden gebruikt voor bijv. 
een picknick of als ontmoetings-
plek voor jongeren.
Hopelijk worden er op deze ma-
nier de risico’s geminimaliseerd 
en hoeven er geen extra maatre-
gelen te worden genomen.

Gebouw Salem op Meer en Boschterrein (aangeleverd door SEIN).

Hardlopen in coronatijd
Heemstede - Vanaf 16 maart za-
ten een hoop mensen plotsklaps 
thuis. De samenleving lag groten-
deels stil. Horeca, veel winkels en 
de scholen waren dicht gegaan 
en zo waren ook de sportscho-
len en sportverenigingen geslo-
ten. Om toch te kunnen bewe-
gen ging iedereen massaal wan-
delen, fietsen en vooral hardlo-
pen. Want wat is er nu makkelij-
ker je dan sportkleding aantrek-
ken en te gaan hardlopen? Wat 
helaas veel mensen niet weten, is 
dat hardlopen één van de meest 
blessuregevoelige sporten is. Om 
blessures te voorkomen is het 
goed om de intensiteit langzaam 
op te bouwen. Dat doe je, door 
met korte stukken in een rustig 
tempo te beginnen en deze in de 
loop van enkele weken uit te brei-
den. Verder voorkomt een goe-
de looptechniek overbelasting en 
blessures.

Ben je in de afgelopen tijd hard-
lopen leuk gaan vinden en wil je 
het goed leren? Op maandag 25 
mei start Lopers Company by En-
no met een nieuwe cursus van 
13 weken ‘Hardlopen voor Be-
ginners. De kracht van deze cur-

sus is de rustige opbouw van het 
hardlopen en het gelijk leren van 
de goede looptechniek. Dit is een 
beproefde methode die door 
de Atletiekunie is ontwikkeld en 
door Lopers Company by Enno 
op dezelfde wijze wordt gegeven.
Loop je al met regelmaat hard 
dan zijn de andere trainingen 
wellicht wat voor jou. Deze wor-
den op drie niveaus gegeven, zo-
dat er voor elk type loper een pas-
sende groep is.

Wil je met een van deze groepen 
kennis maken? Bij Lopers Com-
pany by Enno ben je altijd wel-
kom om een keer op proef mee te 
doen. Bij welke groep je ook aan-
sluit, je krijgt altijd van een gedi-
plomeerde trainer les en een per-
soonlijk schema voor het doel dat 
jij bepaalt.

Alle informatie hierover staat op 
www.loperscompanyheemstede.
nl/hardloop-trainingen. 

Binnenlopen bij Lopers Company 
by Enno op de Binnenweg 35 in 
Heemstede kan natuurlijk ook. 
Daar kun je gelijk alle antwoor-
den op je vragen krijgen.

Foto aangeleverd door Lopers Company by Enno

Dag tegen homofobie
Heemstede/Regio - Zondag 17 
mei was de Dag tegen homofo-
bie. Discriminatie en haat tegen 
mensen is nooit acceptabel. Daar-
om wordt er op de Dag tegen ho-
mofobie hierbij stilgestaan.

Iedereen mag zijn wie hij is. De 
verschillen in achtergrond, af-
komst, cultuur, leeftijd, man/
vrouw, seksuele geaardheid, ta-
lenten en krachten maken on-

ze wereld juist tot wat het is, een 
mooie plek. Omdat deze verschil-
len niet bestaan wanneer je el-
kaar ontmoet van mens tot mens. 
We zijn allemaal gelijk.

Homofobie is net als xenofobie 
vaak een uiting van angst. Door 
homofobie durven homoseksue-
le mensen de straat niet meer op. 
Homofobie hoort daarom niet 
thuis in onze samenleving.

Foto aangeleverd door Assadaaka Community

Je merkt dat met de versoe-
peling van de coronamaatre-
gelen gaandeweg iedereen 
weer teruggaat naar het regu-
liere dagelijkse leven, ook in 
het autoverkeer. Daar maak je 
af en toe wat mee zeg! Je kunt 
er werkelijk een boek mee ‘vul-
len’. Deze amusementsshow 
krijg je gratis en voor niets 
als je stopt voor het rode ver-
keerslicht, of bij het filerijden.

In de auto voor je een dame 
die haar lippen stift en haar 
mascara opdoet. Achter je zie 
je in je achteruitkijkspiegel ie-
mand heen en weer swingen 
in zijn autostoel die keihard 
meebrult met André Hazes. 
De automobilist echter naast 
je maakt het pas echt bont. Je 
ziet dat diegene als een beze-
tene ongegeneerd met een 
flinke vinger in zijn neus wroet 
en het residu met twee vin-
gers wegschiet richting jouw 
open raampje van je auto aan 
de bijrijderskant. Jakkes, wat 

een brutale snotneus. Godzij-
dank knalt het net je auto niet 
in tegen je dashboard. Lekker 
hoor, met die coronabesmet-
tingen.

Deze ‘peuterklas’ sla je steeds 
vaker gade in het verkeer, 
vooral dus in files en bij de ver-
keerslichten. Tussen neus en 
lippen door zullen we maar 
zeggen, wordt de neusinhoud 
volledig weg gepulkt als-
of het een lieve lust is en ver-
volgens als een ongeleid pro-
jectiel weggeschoten. Alsof 
je een oud behang wegkrabt. 
Het kan echter nog walgelij-
ker: sommigen nuttigen deze 
inhoud ook als een soort bor-
relhapje in de spits.

Gatver. Misschien horen kots-
zakken niet langer alleen in 
het vliegtuig thuis, maar is het 
vooral raadzaam om er ook 
een paar in je auto te hangen. 
Aangezien je nu over je nek 
kunt gaan van de zogenaam-
de file- en verkeerslichtenmo-
mentjes. Wat een geneuzel.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Peuterklas

Recreëren in de regio!
Heemstede - Op vakantie gaan naar het buitenland zal er mis-
schien bij inschieten deze zomer. Maar… we kunnen wel weer 
sporten en recreëren, lekker in de eigen regio. Dat is zo’n straf nog 
niet als je in Heemstede woont. Varen, watersporten, zwemmen… 
kanoën, roeien, picknicken, vissen… Zolang je de drukte niet op-
zoekt, is het goed. Mooi zomers vooruitzicht!
Wil je vissen? Bezoek dan de firma Heems in Heemstede eens en 
laat u informeren.
 
De Heemsteder geeft de komende periode aandacht aan water-
sport en recreatie via advertenties en tekst. Wilt u adverteren? 
Stuur een mail naar verkoop@heemsteder.nl of bel 06-50284402.

Heemstede - Het is een vreem-
de tijd, coronatijd. Natuurlijk is 
gezondheid het allerbelangrijk-
ste maar zo goed mogelijk pro-
beren te ondernemen is nu een 
must. Winkeliers hebben maat-
regelen genomen opdat u vei-
lig kunt winkelen. Hoe doen ze 
dat in Heemstede? De Heem-
steder gaat de leukste winkels 
in Heemstede in. Deze keer: 
Square Mode.
 
Voor wie? Dames vanaf een 
jaar of 25 tot 100. Van slank tot 
een maatje meer. Wat zien we? 
Mooie, goed vallende mode van 
dames die elegant voor de dag 
willen komen. Soepele materia-
len en keuze uit frivool van kleur 
of behoedzaam rustig van tint.

Geheim? Square Mode heeft 
naast nieuwe collecties ook 
mooie basics in huis, zoals soe-
pel vallende tops en broeken 
die je heel goed kunt combine-
ren en prima als basis dienen. Je 
wordt heel goed geadviseerd.

Trends? Naast kledingstukken 
die altijd goed zijn zoals zomer-
vestjes en zomerjurkjes voor elk 
moment zie je nu bij Square Mo-
de leuke sets van broek en top 
in hetzelfde dessin. Kleedt slank 
af! Heel zomers, informeer in 
de winkel. Kleuren van nu: on-
der andere zonnebloemgeel, 
dieproze en wit/zwart combi-
naties.

Prijzen? Zeker niet duur. Er zijn 

wel altijd scherpe aanbiedingen.
Veilig winkelen: Bij Square Mo-
de houden de overigens zeer 
beleefde winkelmedewerkers 
goed afstand en is er een be-
schermend spatscherm opge-
hangen tussen de balie/kassa 
en u.
 
Adres:
Binnenweg 148, Heemstede.

 Joke van der Zee

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Vertrouwd winkelen in Heemstede:
Deze keer langs bij ‘Square Mode’
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Oproep Noord-Hollands Archief:
Deel jouw beeld uit Noord-Holland!
Haarlem/Regio - Met elkaar zijn 
in tijden van het coronavirus. Hoe 
doe je dat? Het Noord-Hollands 
Archief vraagt het publiek om 
beeld van slimme oplossingen in 
tijden van social-distancing te de-
len voor de latere generaties.
 
Contact met je oma en opa, bu-
ren of beste vrienden op 1,5 me-
ter afstand. Hoe doe je dat? Voor-
al op dagen als Koningsdag en  4 
en 5 mei was dit nogal een uit-
daging. Het Noord-Hollands Ar-
chief is op zoek naar beeld van 
de oplossingen die het publiek 
in heel Noord-Holland voor so-
ciaal contact heeft gevonden in 
tijden van social-distancing. Wie 
een foto heeft genomen die dit il-

lustreert, kan deze schenken aan 
het Noord-Hollands Archief. Hier 
wordt een keuze gemaakt van de 
mooiste inzendingen. Deze wor-
den toegevoegd aan de beeld-
bank op de website zodat ook de 
toekomstige generaties begrij-
pen en kunnen beleven wat er nu 
gebeurt.
 
Heb je een sprekende aanvulling 
op deze beelden, in Heemstede, 
Haarlem of elders in Noord-Hol-
land, dan zien we die graag tege-
moet. Foto’s kun je uploaden via 
het formulier via de website:
www:noord-hollandsarchief.nl/
corona.
Mail voor vragen naar: coronain-
beeld@noord-hollandsarchief.nl.

Foto aangeleverd door 
Noord-Hollands Archief

Toneel- en Filmschuur heropent vanaf 1 juni
Haarlem - Op maandag 1 ju-
ni openen de Toneelschuur en 
Filmschuur aan de Lange Begij-
nestraat 9 in Haarlem weer de 
deuren voor publiek.
Sinds donderdag 12 maart is de 
Schuur gesloten in verband met 
de landelijke maatregelen in de 

strijd tegen het coronavirus. Bin-
nen de richtlijnen van de over-
heid en het RIVM kan het theater 
in de maand juni per zaal maxi-
maal dertig bezoekers ontvan-
gen. Voor de heropening is een 
mooi programma met fi lm en 
theater samengesteld. Ook het 

Toneelschuurcafé heropent de 
deuren, alleen voor bezoekers 
van het fi lm of theaterprogram-
ma met een maximum van 30 
personen.

Meer informatie op:
www.toneelschuur.nl/.

Expositie Dory Worseling-Daane
Heemstede/Haarlem - Tot en 
met vrijdag 3 juli exposeert de 
Heemsteedse beeldend kunste-
naar Dory Worseling-Daane bij 
Sanquin Bloedvoorziening in 
Haarlem. Dory heeft een selectie 
van 23 aquarellen en tekeningen 
uitgezocht voor haar eerste over-
zichtstentoonstelling. Ze schil-
dert en tekent al jaren, in lesver-
band en open atelier. Haar inspi-
ratie haalt ze uit de natuur en de 
portretfotografi e in the Natio-
nal Geographic. Met landschap-
pen in zachte kleuren, ‘lolly-bo-
men’ en sprookjesachtige details 
draagt haar werk bij aan een pret-
tige sfeer op de locatie.
Het adres is Boerhaavelaan 32/C 
in Haarlem. Voor openingstijden 
zie: www.sanquin.nl.

Verlaat startschot kindertuinen op KIMT
Heemstede - Afgelopen donder-
dagmiddag 14 mei was het dan 
eindelijk zover: vier jongens en 
twee meisjes konden onder lei-
ding van Mik van den Bor en een 
vrijwilligster aan de slag op hun 
stukje grond. Dit keer moesten 
de ouders buiten de hekken van 
Kom In Mijn Tuin (KIMT) blijven 
en werden de richtlijnen van het 
RIVM opgevolgd.
Aangekomen werden eerst de 
handen schoongemaakt en stel-
den de jongens en meisjes zich 
voor. Er werd uitgelegd wat ze 
konden verwachten en de eer-
ste moestuinles kon beginnen. 
De kinderen kregen hun tuintje 
toegewezen en gingen hun stuk-
je grond schoff elen. Daarna werd 
de tuinkers gezaaid en de peter-
selie geplant. Het uur was om-
gevlogen en de eerste les zat er 
weer op. Nu maar kijken hoe het 
er volgende week uitziet.
 
Aanvankelijk zouden de lessen 
na Pasen beginnen op 16 en 17 
april, maar het coronavirus gooi-
de roet in het eten. Alles werd stil-
gelegd, zo ook de lessen op KIMT. 
Gelukkig kon vier weken later, na 
toestemming van de gemeen-

te, toch nog gestart worden met 
de kindertuinen. De generatie-
tuinen zullen, als hier ook groen 
licht voor wordt gegeven, starten 
op een andere dag, zodat er niet 
te veel mensen op één plek bij el-
kaar zijn. Het is al met al toch een 
heel ander jaar op KIMT dan nor-
maal.
Ook andere activiteiten zoals de 
moestuinmarkt in mei en lezin-
gen zijn allemaal niet doorge-

gaan. De vrijwilligers van KIMT 
hebben keihard doorgewerkt in 
tweetallen om zowel de kinder- 
en generatietuinen, als de alge-
mene tuinen bij te houden. Er ligt 
nog veel werk te wachten, maar 
het resultaat zal net als ieder jaar 
weer prachtig zijn, de natuur gaat 
gelukkig altijd door met uitbun-
dig groeien en bloeien, ook in 
2020.
(www.kominmijntuin.com)

Foto aangeleverd door KIMT

Zonnende schildpad

Heemstede - Dit jaaargetijde 
zorgt altijd voor een prachtige en  
fl eurige bloemenzee aan de Vrij-
heidsdreef. Ingrid Bosschert uit 
Heemstede legde die vast tijdens 
een wandeling en stuurde deze 
foto’s naar de redactie.

Bloemenzee op Vrijheidsdreef

Help juist nu het Vogelhospitaal
Haarlem - Van de coronacrisis 
trekt de natuur zich niets aan en 
is het nu gewoon lente, zoals ie-
der jaar.
Er worden volop nestjes door de 
vogels gebouwd. Het is het jon-

ge vogelseizoen waar vrijwilli-
gers van het Vogelhospitaal in 
drie ploegen, van zonsopgang tot 
zonsondergang, bezig zijn om de 
jonge vogels te voeren.
In 2018 zijn er van mei tot en

met augustus meer dan 3.000 
vogels binnengekomen, dat is
tweederde van het jaartotaal in 
vier maanden. Het grootste ge-
deelte hiervan waren de jonge 
weesjes. 

De vogels mogen niet de dupe 
worden van de coronacrisis. Het 
Vogelhospitaal wil ze blijven hel-
pen, maar dat kan niet zonder uw 
hulp. Helaas is de Open Dag en 
de voorjaarscollecte niet doorge-
gaan door de coronamaatregelen 
en ook hun collectebus bij de re-
ceptie blijft leeg nu het Vogelhos-
pitaal voor publiek gesloten is.
De dierenambulances werken ge-
lukkig door, de vogels blijven ko-
men.
Het goede nieuws is dat Stichting 
Dierenlot deze keer uw bijdrage 
gaat verdubbelen. Dus kunnen er 
twee keer zo veel vogels mee ge-
holpen worden.
Wilt u helpen of donateur wor-
den, of meer informatie? Kijk dan 
op de website: www.vogelhospi-
taal.nl/.
Het Vogelhospitaal/Stichting Vo-
gelrampenfonds, Vergierdeweg 
292 in Haarlem.
Tel.: 023 – 525 53 02.

Heemstede - Lotte van Beers uit Heemstede stuurde wel een heel bijzondere foto in. Ze vertelt daar-
bij: “Zondagmorgen hebben we gekanood en kwamen we een schildpad tegen! Deze zat lekker te 
zonnen op een boomstronk op het Spaarne. Even voorbij Opzeeland, aan de overkant. Wij waren blij 
verrast en wilden dit graag delen. Wildlife in Heemstede!”



 20 mei 2020 13

In Memoriam Remko de Reus
Koster van de Oude Kerk en de Pauwehof
Heemstede – Hij vocht tot het laatst maar hij 
moest de strijd opgeven. Remko wist dat het 
een verloren strijd was, maar hij bleef strijd-
baar. Een jaar lang zelfs. Alle pogingen  kanker 
te stoppen sloegen niet aan. Hij kon er open-
lijk over praten, graag zelfs, zo leek het wel als-
of het hem opluchtte. Op de sociale media deed 
hij zijn verhaal.

Hij was koster in de Oude Kerk en had de Pau-
wehof erbij als sociaal centrum van de PKN, de 
Protestantse Kerk Nederland en de vele Heem-
stedenaren die er kwamen  voor de cursussen, 
de vergaderingen, evenementen en bijeenkom-
sten. Daar was hij de gastheer die zorgde voor 
de zaalindeling, drankjes en hapjes, het licht en 
geluid. Hij zorgde voor de voorzieningen die het 
vergaderen makkelijk maakten .Hij had zijn cre-
atieve inbreng in de verbouwing van de Pauwe-
hof en de nieuwe technische mogelijkheden in 
de Oude Kerk die aangepast werden om nieu-
we functies te vervullen voor de Heemsteedse 
cultuur. Het laatste concert op 8 januari 2020 
was eigenlijk zijn afscheid van zijn werk dat hij 
zo graag deed. Werken met mensen! Hij was de 
bindende figuur aan de Achterweg. Altijd de 
glimlach bij de hand. Dat uitgerekend nu de co-
ronacrisis hem belette om nog eens leuke din-
gen te doen, al was het maar een terrasje pik-

ken, daar kon hij op zijn manier kwaad om wor-
den. Voor zijn vrouw en dochters een groot ver-
lies, de protestantse gemeente Heemstede zal 
hem herinneren als de gastvrije en hartelijke 
koster van de Oude Kerk en als mens oprecht, 
enthousiast, energiek en altijd in voor leuke 
ideeën. Woensdagmiddag 20 mei rond 13 uur 
luidt de klok van de Oude Kerk ter gedachtenis 
van deze onvergetelijke koster.

Ton van den Brink

Fitness buiten met Praktijk Deen Fysiotherapie
Heemstede - Sinds vorige week 
is Praktijk Deen weer open voor 
alle soorten behandelingen, on-
derzoeken en revalidatie.
Helaas mogen de fitnessleden 
van Praktijk Deen nog niet bin-
nen sporten, in verband met de 
RIVM-regels.
De praktijk heeft direct na dit be-
sluit geregeld dat de groepen 
buiten kunnen fitnessen.
Sinds afgelopen maandag 11 mei 
zijn alle groepen buiten begon-
nen en dit was een groot succes. 
Iedereen was blij weer onder be-
geleiding te kunnen sporten.
Buiten bleken er ook veel moge-
lijkheden te zijn. Intensief voor 
gevorderden: een stevige wan-
deling met een paar oefeningen 
onderweg voor de minder gevor-
derden.
Natuurlijk worden de hygiëne-ei-
sen opgevolgd en houdt ieder-
een minimaal 1,5 meter afstand.
Bent u het binnen zitten ook zat 
en wilt u onder deskundige be-
geleiding van een fysiothera-
peut veilig sporten? Dan is er al-
tijd wel een groep waar u past. 
Praktijk Deen heeft 25 groepen 
van maximaal 10 personen, van 
verschillende niveaus, die op ver-
schillende locaties plaats vinden. 

Foto aangeleverd door Praktijk Deen

U betaalt een abonnement per 
maand, dus u kunt stoppen wan-
neer u wilt. U kunt zich aanmel-
den voor een eenmalige proefles.

Meer informatie: Praktijk Deen, tel.nr.: 023-5293919 /
023-5285677 of per e-mail: info@praktijkdeen.nl.

website: www.praktijkdeen.nl

WIJ Heemstede last Buitenboel
en Straatspeelavonden dit jaar af
Heesmtede - WIJ Heemstede 
kan de jaarlijkse vakantieweek 
de Buitenboel, altijd in de laatste 
week van de zomervakantie, jam-
mer genoeg vanwege de Coro-
na maatregelen niet laten door-

gaan. Ook de straatspeelavon-
den in mei, juni en juli in 10 wij-
ken van Heemstede zijn jammer 
genoeg afgelast.

Wel starten we de jeugdactivitei-

ten in kleiner verband weer voor-
zichtig op, zoals de Skateboard 
en Sport Hangout op dinsdag en 
donderdagavonden, zie hiervoor 
ook het persbericht elders in de-
ze krant.

Skateboard & 
Sport Hangout 
bij Plexat
Heemstede - Sinds dinsdag 
12 mei is Plexat weer voor-
zichtig aan begonnen met het 
jeugd- en jongerenwerk van 
WIJ Heemstede, met de Skate-
board & Sport Hangout bij het 
skatepleintje op Sportpark 
Groenendaal aan de Sport-
parklaan 16 in Heemstede. 
Met droogweer, kun je daar 
iedere dinsdag en donderdag 
van de maand mei van 15-17 
uur lekker skateboarden, een 
balletje trappen of een ander 
spel doen. Leeftijden 8 t/m 12 
jaar en 13 t/m 18 jaar mogen 
deelnemen. De leeftijdsgroep 
13 t/m 18 jaar houdt zich aan 
1,5 meter afstand. Geen skate-
board? Geen probleem, er zijn 
er genoeg aanwezig. Geen 
zin in skaten, trap of gooi een 
balletje? De auto zit vol met 
sport- en spelmateriaal.Er is 
geen toegang voor bezoekers 
van 19 jaar en ouder. Verza-
melen vanaf 15.00/15:10 uur 
bij de entree aan de Sport-
parklaan rechts naast de sport-
hal. Op dit moment is aanmel-
den niet noodzakelijk.

Plan Spaarne Gasthuis Heemstede 
doet gemoederen oplaaien
Heemstede - Het was te ver-
wachten dat tegen de voorgeno-
men verkoop- en bouwplannen 
van het Spaarne Gasthuis Heem-
stede weerstand ontstaat bij om-
wonenden. Dat is bij ieder bouw-
plan het geval, dus waarom nu 
niet. De politiek is verdeeld, de 
omwonenden komen met wen-
sen.

Ruim 2 uur worstelde de com-
missie Ruimte met de plannen. 
De gemeente heeft op verzoek 
van de huidige eigenaar een lijst 
met randvoorwaarden opgesteld 
waaraan het gebouw en de om-
geving moet voldoen. In het kort 
behelst dit dat de gemeente wil 
meewerken aan eerstelijnszorg, 
wonen met zorg, sociale en vrije-
sector appartementen. Drie om-
wonenden kwamen inspreken. 
Verkeersoverlast, parkeerdruk, 
uitzicht, aantasting woonklimaat 
passeerden de revue. Bewoners 
van de Wijk Watermuziek willen 
niet dat appartementen uitkijken 
op hun achtertuin. Dit lijkt een 
onmogelijke eis: een  blinde muur 
en appartementen zonder dag-
licht. Bewoners vrezen dat status-
houders in de sociale woningen 
komen met alle overlast van dien.
 
Dit werd vanuit de commissie di-
rect ontkracht met de medede-
ling dat tot op heden alle status-
houders prima zijn geïntegreerd.  
Stam (VVD) zocht alvast steun 
door het college aan alle kan-
ten te kapittelen. Waarom niet 
eerst verkeer en parkeren rege-
len, waarom is er geen participa-
tietraject gestart? Ook de even-
tuele 10% overschrijding van het 
bouwvolume vond zij niet kun-
nen. Haar eigen partijvoorgan-
gers hebben de 10% vastgelegd 
en deze is nu zelfs een landelijke 
norm.
 
Wethouder Mulder verdedig-
de de opstelling van het colle-
ge. Ze zegde toe een verkeers-
onderzoek (nulmeting) te doen. 
Zij meent dat er nu voorwaarden 

zijn gesteld waaraan de nieuwe 
eigenaar minimaal moet voldoen. 
Stam wilde de brief aan het zie-
kenhuis van tafel hebben en op-
nieuw starten met inspraak, ver-
volgens de gemeenteraad en dan 
pas een brief. Ook vond zij socia-
le woningbouw niet nodig. Haar 
verzoeken werden door de meer-
derheid afgewezen.
 
Alle partijen willen stenen voor 
stenen en groen voor groen. De 
een wil juist middensegment-
woningen de ander juist soci-
aal en of een combinatie. Opge-
merkt werd  dat alleen vrijesec-
tor appartementen sociale bouw 
financieel mogelijk maakt. Boe-
der (CDA) heeft moeite met het 
feit dat de raad niet meer aan 
zet is, totdat de nieuwe eigenaar 
met plannen komt. Hij vraagt om 
voorkeursrecht anders komt hij in 
de raad met een motie. Dat voor-
keursrecht kent vele voetangels 
en klemmen en is voor Heemste-
de mogelijk niet nuttig.
 
Kremer (HBB) is blij met de maat-
schappelijke invulling. Wel uit-
te hij zijn zorg over de participa-
tie/inspraak maar verwacht dat 
dit zeker gaat gebeuren.  Verkeer 
en parkeerproblemen kunnen 

pas worden opgelost als bekend 
is wat er gebouwd wordt. D66, bij 
monde van Carmen v.d. Hoff, wil 
woningen voor starters. Pameijer 
(PvdA) vulde dit aan met een plei-
dooi voor woonruimte voor zorg 
medewerkers en leraren. Zij be-
grijpt de onrust in de buurt, om-
dat er nog niets bekend is. Parti-
cipatie is/wordt per wet geregeld 
in de nieuwe omgevingswet dus 
dat komt goed volgens haar.
 
De Zeeuw (GL) gaat akkoord met 
de randvoorwaarden van het col-
lege en ook denkt dat participa-
tie pas zinvol is als er een plan op 
tafel ligt, net als het bij de Slottui-
nen gebeurde.

De conclusie: een meerderheid 
gaat akkoord met de randvoor-
waarden. Heel positief zijn al-
le partijen over de 40% bestemd 
voor eerstelijnszorg en wonen 
met zorg. Het CDA wil nog een 
extra beslismoment voor de poli-
tiek. De VVD distantieert zich als 
enige van het collegevoorstel. De 
wethouders zegden toe de op-
merkingen te zullen verwerken 
en komt daarmee terug naar de 
raad.
 
Eric van Westerloo 

Bewoner mee met politie 
na brandje in woning
Heemstede - In een woning aan 
het Dr. Droogplein is woensdag-
avond 13 mei een klein brandje 
uitgebroken. Rond 23.30 uur is de 
brandweer gealarmeerd.

De bewoner had een klein brand-
je gesticht op een bordje. Bij aan-

komst van de hulpdiensten stond 
de woning blauw van de rook.
 
De man is door het ambulance-
personeel gecontroleerd, maar 
hoefde niet naar het ziekenhuis. 
De politie heeft de man meege-
nomen.

Beeld: NieuwsFoto.nl

Groot hart onder de riem 
voor de zorgmedewerkers
Heemstede - Edith van der Wel 
uit Heemstede stuurde deze fo-
to in naar de redactie. “Mijn neef-
je Daan van 10, heeft samen met 
oma een groot houten hart voor 
de zorg gemaakt en daarna met 

een drone deze prachtige foto 
gemaakt.
Hoe enorm zou ik het hem gun-
nen wanneer deze foto in de 
Heemsteder wordt geplaatst”, 
aldus Edith. Nou, bij dezen!



Uw activiteit in
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

Vanaf 14 mei
  Start KIMT. Meer informa-
tie op www.Kominmijntuin.
com.

Iedere donderdag
  Skateboard & Sport Hangout 
bij Plexat. Sportpark Groenen-
daal aan de Sportparklaan 16 
in Heemstede. Van 15-17 u. 
Leeftijden 8 t/m 12 jaar en 13 
t/m 18 jaar mogen deelnemen. 
Verzamelen vanaf 15.00/15:10 
u.

31 mei
  10.000 stappenwandeling van-
af Sportplaza Groenendaal, 
Sportparklaan 16, Heemstede. 
Start om 10 u.

Vanaf 18 mei
  Heropening Bibliotheek Heem-
stede. Julianaplein 1, Heemste-
de. Kijk voor openingstijden 
op: www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl/klantenservice/
bibliotheek-weer-open.html.

▲

1 juni
  Deuren Museum Haarlem 
gaan weer open. Groot Heilig-
land 47 in Haarlem. Meer in-
formatie en openingstijden op 
www.museumhaarlem.nl.

Iedere dindag
  Skateboard & Sport Hangout 
bij Plexat. Sportpark Groenen-
daal aan de Sportparklaan 16 
in Heemstede. Van 15-17 u. 
Leeftijden 8 t/m 12 jaar en 13 
t/m 18 jaar mogen deelnemen. 
Verzamelen vanaf 15.00/15:10 
u.

TENTOONSTELLINGEN
T/m 31 mei

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

T/m 3 juli
  Expositie Dory Worseling-
Daane. Sanquin Bloedvoorzie-
ning, Boerhaavelaan 32/C in 
Haarlem. Openingstijden zie 
www.sanquin.nl.

Vanaf ma 1 juni
•  Toneel- en Filmschuur, Lan-

ge Begijnestraat 9 in Haar-
lem. Zie www.toneelschuur.
nl.

•  Podia Heemstede in de Lui-
fel en De Oude Kerk. Zie 
www.podiaheemstede.nl.

•  Stadsschouwburg en Phil-
harmonie Haarlem. Zie 
www.theater-haarlem.nl.

•  WIJ Heemstede. Zie www.
wijheemstede.nl.

•  Frans Hals Museum in Haar-
lem. Zie www.franshalsmu-
seum.nl.

•  Zandvoorts Museum in 
Zandvoort. Zie www.zand-
voortsmuseum.nl.

•  Teylers Museum in Haar-
lem. Zie www.teylersmuse-
um.nl.

 

Nog steeds afgelast:
•  NVVH-Vrouwennetwerk 

stopt alle activiteiten tot 
medio september.

Heropening
volgens RIVM-
richtlijnen:

Afgelast:
•  Buitenboel en Straatspeelavon-

den Plexat Wij Heemstede.

Afternoon of High Tea
achter het fornuis 

Van een Britse Afternoon Tea of High Tea is iedereen wel ge-
charmeerd en het is vooral leuk en speciaal om deze in de 
tuin te houden. Haal uw beste servies maar van stal (net als
Hyacinth Bucket oftewel “It’s Bouquet” in ‘Schone Schijn’) om 
de Afternoon Tea een extra chique tintje te geven. Dus kom 
maar op met bijvoorbeeld Wedgwood, Villeroy & Boch of jawel,
Royal Doulton. Misschien heeft u zelfs een theeservies van het 
chique Duitse Meissen porselein?

Een Afternoon Tea bestaat uit zoete en hartige versnaperingen. Je kunt aan zoetigheden denken 
als muffi  ns, brownies, petit-fours, chocolaatjes, pralinés, stroopwafeltjes en natuurlijk scones. Ser-
veer er ook een klein schaaltje verse aardbeien bij om van te snoepen. Daarnaast wordt er door-
gaans ‘clotted cream’ (stijfgeslagen (slag)room), vruchtenjam en lemon curd  (een soort zoetfrisse 
gelei van citroen) geserveerd. Serveer ook een assortiment van verschillende theesoorten, waar-
uit je kunt kiezen.

Het hartige gedeelte wordt doorgaans ingevuld met sandwiches. Het beste kunt u daarvoor als
basis een gesneden wit casinobrood nemen. Snijd hiervan de korsten af. Hierbij wat tips voor heer-
lijke sandwiches:

Sandwich ‘carpaccio’
•  Zakje rucola, begin met de slablaadjes op sneetjes brood te beleggen, laat het tegenovergestel-

de sneetje leeg
•  Een pakje met plakjes carpaccio, leg op de sla een plak carpaccio
•  Versgemalen peper, bestrooi de carpaccio een beetje hiermee
•  Een el olijfolie van de eerste persing of truff elolie, sprenkelen over de carpaccio
•  Een el balsamicoazijn, sprenkelen over de carpaccio
•  75 gram geraspte Parmezaanse kaas, strooi dit over de carpaccio
•  Handje pijnboompitjes geroosterd. Verdeel dit over de carpaccio
•  Doe de sneetjes op elkaar en snijd dit in driehoekjes, zoals op foto
•  Eventueel garneren met een stukje zure augurk en halve cherrytomaat op cocktailprikker

Sandwich ‘ham’
•  Een pakje achterham, beleg de sneetjes brood hiermee, laat het tegenovergestelde sneetje leeg
•  Bestrijk de achterham met bijvoorbeeld honing, mosterd dillesaus, (zelf maken: meng een theele-

pel mosterd een eetlepel honing, een beetje balsamicoazijn en wat fi jn gehakte dille, even door-
roeren) of koop een potje in de winkel

•  Doe de sneetjes op elkaar en snijd dit in driehoekjes, zoals op foto
•  Eventueel garneren met halve cherrytomaat op cocktailprikker

Sandwich ‘gerookte kip’
•  Een pakje gesneden gerookte kipfi let, beleg de sneetjes brood hiermee, laat het tegenovergestel-

de sneetje leeg
•  Pel en snijd een rijpe avocado in dunne plakjes en leg een plakje op de kipfi let
•  Versgemalen peper, bestrooi de avocado een beetje hiermee
•  Vers limoensap, besprenkel de avocado hiermee, zo blijft naast de smaak de avocado groen
•  Doe de sneetjes op elkaar en snijd dit in driehoekjes, zoals op foto
•  Eventueel garneren met een schij� e limoen op cocktailprikker

Sandwich ‘ei/tomaat’
•  Kook 3 eieren hard, pel en halveer deze en doe ze in de blender
•  Voeg 6 gehalveerde snoeptomaatjes toe in blender
•  Een klein theelepeltje kerriepoeder toevoegen in blender naar smaak
•  Eventueel mayonaise om het mengsel smeuïger te maken in blender.
•  Bestrijk de sneetjes brood hiermee, laat het tegenovergestelde sneetje leeg.
•  Doe de sneetjes op elkaar en snijd dit in driehoekjes, zoals op foto
•  Eventueel garneren met halve cherrytomaat op cocktailprikker

Sandwich ‘gerookte zalm’
•  Een pakje gesneden gerookte zalm, beleg de sneetjes brood hiermee, laat het tegenovergestel-

de sneetje leeg
•  Kruidenkaas als Paturain of 

Boursin, smeer dit lichtjes 
op het lege sneetje

•  In plaats van kruidenkaas is 
een heerlijk alternatief met 
een ‘bite’ een beetje mieriks-
wortel.

•  Doe de sneetjes op elkaar en 
snijd dit in driehoekjes, zoals 
op foto

•  Eventueel garneren met hal-
ve cherrytomaat of augurk 
op cocktailprikker

Andere sandwiches
Je kunt natuurlijk ook nog ex-
tra sandwiches maken met 
komkommersalade of krab-
salade.
Succes, enjoy your High Tea!

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

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

 

 

 

 

 

 

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder 
Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing  
- Maximaal twee kabaaltjen per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje 
 weigeren 
* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor 
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:  
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onder-
werp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een 
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
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Beleef Dag van het 
Nationaal Park online
Regio - Op zondag 24 mei vindt 
de 21ste editie van de Europe-
se Dag van het Nationaal Park 
plaats, een dag die door veel Eu-
ropese parken wordt gevierd. Ui-
teraard wordt dit door de coron-
acrisis dit jaar online gedaan. Dat 
maakt het thema van dit jaar mis-
schien wel extra actueel: dit jaar 
staat de Dag van het Nationaal 
Park in het teken van Natuur en 
Gezondheid.

De Nationale Parken hebben een 
belangrijke missie om mensen 
met de natuur te verbinden. Par-
ken beschermen niet alleen on-
ze waardevolle natuur, ze leveren 
ook positieve gezondheidsresul-
taten op. Contact met de natuur 
is essentieel voor de gezondheid, 
en in een Europa dat steeds meer 
verstedelijkt moeten we kansen 
creëren voor burgers om het bui-
tenleven te verkennen. Positief 
contact met de natuur heeft be-
wezen welzijn te creëren en een 
actieve levensstijl te bevorderen.

Vanwege de bijzondere situatie 
waarin we momenteel leven, vie-
ren we dit jaar de Dag van het Na-
tionaal Park online. Voor deze ge-
legenheid is de hashtag #Parks-

ForHealth en #Natuurdoetje-
Goed gemaakt. Zo beleven men-
sen vanuit huis de Nationale Par-
ken en leren ze de leukste dingen 
over deze bijzondere natuurge-
bieden. 
Zo bieden we tijdens de Dag van 
het Nationaal Park iedereen de 
gelegenheid om de bijzondere 
natuur van de Nationale Parken 
te ontdekken onder het motto: 
‘natuur doet je goed’. Delen kan 
met de volgende hashtags:
#dagvanhetNationaalPark
#ParksForHealth
#natuurdoetjegoed
#europeandayofparcs.

GEEN KRANT 
ONTVANGEN?

Geef het door:
0251-674433 of

info@verspreidnet.nl

Betrekken bij Groen Fonds honoreert 36 
vrijwilligersprojecten in Noord-Holland
Regio - Mensen betrekken bij 
de natuur is het belangrijkste 
doel van het Betrekken bij Groen 
Fonds. De provincie Noord-Hol-
land kent met dit fonds € 102.000 
toe aan groene projecten. Ruim 
100 vrijwilligersorganisaties klop-
ten in 2020 aan bij het fonds met 
een projectidee, bijna twee keer 
zo veel als in 2019. Projecten die 
de soortenrijkdom in onze pro-
vincie versterken én zoveel mo-
gelijk doelgroepen en partners 
betrekken, kwamen voor een fi -
nanciële bijdrage in aanmerking. 
De jury honoreerde in totaal zes-
endertig projecten; zeventien 
volledig en achttien aanvragen 
kregen een deel van het aange-
vraagde bedrag toegekend.

Ruim 100 inzendingen vroegen 

in totaal voor bijna € 625.000 
budget aan, terwijl er totaal ruim 
€ 100.000 beschikbaar was. Dit 
laat zien dat vrijwilligers vol idee-
en zitten om de biodiversiteit een 
impuls te geven en om de Noord-
Hollanders te betrekken bij hun 
groene leefomgeving. De jury is 
onder de indruk van de enorme 
inzet en het enthousiasme waar-
mee vrijwilligers in hun eigen tijd 
een bijdrage leveren aan groen 
en natuur in onze provincie.
 
De jury bestond uit een bre-
de vertegenwoordiging van Ter-
reinbeherende Organisaties in 
Noord-Holland: Amsterdam-
se Bos, Goois Natuurreservaat, 
IVN Noord-Holland, Landschap 
Noord-Holland, Natuur en Milieu-
federatie, Natuurmonumenten, 

PWN, Recreatieschap Noord-Hol-
land, Staatsbosbeheer en Water-
net. Landschap Noord-Holland 
is penvoerder van het Betrekken 

bij Groen programma. Meer infor-
matie op: www.landschapnoord-
holland.nl/projecten/program-
ma-betrekken-bij-groen.

Foto: Henk van Bruggen
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 20 mei 2020

Adresgegevens

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

Publieksbalie:
Openingstijden van 08.30-13.00 uur

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

Heemstede

Heemstede

Gemeentehuis 
alleen op afspraak 

open tussen 
08.30 en 13.00 uur.

Afhalen van 
reisdocumenten/rijbewijs 

kan dan wel zonder afspraak 

Kijk voor alle info 
over corona op 

www.heemstede.nl/
corona

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?
Voor gevonden of verloren voorwerpen 
kijkt u op iLost. Zet zelf bijvoorbeeld de tas 
online die u gevonden hebt of zoek naar 
de portemonnee die u kwijt bent. Meer 
weten? Kijk op www.heemstede.nl/ilost

Heemstede

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

Energie en geld besparen met 
De Bespaarbon
Met kleine energiebesparende 
maatregelen is vaak veel geld te 
besparen. De Bespaarbon helpt u om 
uw energierekening te verlagen. Met de 
Bespaarbon mag u gratis voor € 50 aan 
energiebesparende producten voor uw 
woning uitzoeken. De Bespaarbon is een 
initiatief van de gemeenten Haarlem, 
Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal.

Hoe werkt het?
U vraagt uw persoonlijke cadeaucode aan op 
www.debespaarbon.nl. Na het ontvangen van 
de code vult u deze in op dezelfde website 
en zoekt u producten uit in onze speciale 
webshop.
U bespaart al veel energie en geld door het 
aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips, 
het plaatsen van ledlampen of zelfs met een 
waterbesparende douchekop! In de webshop 
kunt u een keuze maken uit verschillende 
producten of kiezen voor een kant-en-klaar 
pakket. Uw bestelling wordt per fi etskoerier bij 
u thuis afgeleverd.

Ook energieadvies is mogelijk
Woningeigenaren kunnen daarnaast ook 
een gratis energie-advies ter waarde van € 
75 voor de eigen woning aanvragen. U krijgt 
dan persoonlijke tips en advies over het 
energiezuinig maken van uw huis. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan het aanbrengen van isolatie, 
zonnepanelen of een warmtepomp. Huurders 
kunnen voor advies terecht bij het Duurzaam 
Bouwloket (www.duurzaambouwloket.nl) of 
bij hun verhuurder, VVE’s kunnen terecht 
bij het VVE Duurzaamheidsloket via 
www.vveduurzaamheidsloket.nl 

Met de Bespaarbon dragen de 
regiogemeenten bij aan het terugdringen van 
onze CO2-uitstoot. Een toekenning van een 
bedrag via de landelijke Regeling Reductie 
Energiegebruik (RRE) aan de deelnemende 
gemeenten maakt dit mogelijk.

Werkgroep Toegankelijkheid 
Heemstede zoekt leden
Sinds 2016 geldt het VN verdrag Handicap in Nederland en dus ook in 
Heemstede. Het doel van dit verdrag is dat het de positie van mensen met 
een beperking verbetert, zodat zij op alle terreinen kunnen meedoen in 
de samenleving. Gemeenten spelen hierbij een actieve rol. De gemeente 
Heemstede laat zich adviseren door de nieuwe Werkgroep Toegankelijkheid 
Heemstede, die zal bestaan uit inwoners. Immers zijn het de inwoners van 
een gemeente die het beste weten waar zij met hun zichtbare of onzichtbare 
beperking in het dagelijks leven tegen aan lopen. 

Komt u ons versterken?
De Werkgroep Toegankelijkheid zal uit 5 leden gaan bestaan. Hebt u een lichamelijke of 
psychische beperking? Bent u ouder, vertegenwoordiger of mantelzorger van iemand 
met een beperking en wilt u zich namens hem of haar inzetten? Bepaalt, beperkt of 
beïnvloedt deze beperking het dagelijks functioneren in Heemstede? Vindt u het leuk 
om hier met elkaar maar ook met ambtenaren van de gemeente Heemstede over van 
gedachten te wisselen? U bent van harte welkom. 

Werkwijze en tijdsbeslag
De Werkgroep Toegankelijkheid komt iedere 6-8 weken overdag in het Raadhuis 
bij elkaar. De werkwijze van de werkgroep zal zowel praktisch zijn, het schouwen 
van situaties die als ontoegankelijk worden ervaren, maar ook zullen wij ons op 
beleidsmatig gebied bezighouden. Op deze manier wil de Werkgroep Toegankelijkheid 
bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen binnen zijn of haar eigen 
mogelijkheden mee kan doen. 

Interesse?
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem contact op met Dominieke Bos
e-mail: voorzitter@werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl 

Gedurende de coronamaatregelen wordt een eventueel kennismakingsgesprek 
georganiseerd via videobellen.

Gemeentehuis 
gesloten op 
Hemelvaartsdag
Op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) 
is het gemeentehuis gesloten. 
Op vrijdag 22 mei zijn we op afspraak 
open van 8.30 tot 13.00 uur. 
Zie ook www.heemstede.nl/contact

Op 12 mei 2020 heeft het college de 
Beleidsregels terug- en invordering en verhaal 
Participatiewet Heemstede 2020 en het 
Handhavingsplan Participatiewet, IOAW, IOAZ 
en Bbz Heemstede 2020
vastgesteld. De Beleidsregels treden met 
terugwerkende kracht in werking per 1 januari 
2020. De Beleidsregels terug- en invordering 

en verhaal Participatiewet Heemstede 2015, 
de aanpassing beslagvrije voet (besluit van 
1 oktober 2019) en het Handhavingsplan 
Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz Heemstede 
2017 zijn vervallen.
Lees de volledige bekendmakingen in 
het digitale Gemeenteblad via zoek.
offi  cielebekendmakingen.nl

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• r. Schaepmanlaan , het plaatsen van een 

entreepoort en tuinmuur, wabonummer 
605326, ontvangen 8 mei 2020

• lipperweg , het vervangen van 
kozijnen, dakgoot, wijzigen voorgevel, 
gevelbekleding en vergroten dakkapel, 
wabonummer 605332, ontvangen 

 8 mei 2020
• Heemsteedse reef , diverse 

constructieve wijzigingen, het plaatsen 
van een dakkapel op het zijgeveldakvlak 
en vergroten dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 601964, 
ontvangen 4 mei 2020

• an Steenlaan , het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 604852, ontvangen 

 8 mei 2020
• an Steenlaan , het plaatsen van 

een fi etsenhok, wabonummer 605335, 
ontvangen 8 mei 2020

• ohannes Vermeerstraat , het vergroten 
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 603283, ontvangen 

 6 mei 2020
• Reggelaan , het wijzigen van de 

voorgevel, wabonummer 602059, 
ontvangen 5 mei 2020

• Wilhelminaplein , restaureren pand en 
wijzigen bestemming winkel naar wonen 
met winkelfunctie, wabonummer 604008, 
ontvangen 7 mei 2020

• andvoortselaan , het bouwen van 
een bord t.b.v. een vrijplakplaats bij station 
Heemstede-Aerdenhout, wabonummer 
601403, ontvangen 4 mei 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Raadhuisstraat A, het aanpassen van 

de dakconstructie, wabonummer 546085, 
verzonden 12 mei 2020

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
• Binnenweg - , verbouw/uitbreiden 

winkelpanden, het verbouwen/uitbreiden 
bovenwoningen met een extra bouwlaag 
tot 6 appartementen, wabonummer 
578234, ontvangen 30 maart 2020

• Heemsteedse reef , het uitbreiden 
van de kap aan de zijgevel, wabonummer 
589638, ontvangen 15 april 2020

• Provinci nlaan , het plaatsen van een 
luchtbehandelingsinstallatie op het 
laagbouwdak met warmtewisselaar, 
wabonummer 574757, ontvangen 

 24 maart 2020

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

Beleidsregels en Handhavingsplan 
Participatiewet



CDA: Stikstofruimte opkopen biomassacentrale
Regio - Het CDA presenteert tij-
dens de komende Provinciale 
Statenvergadering een mogelij-
ke oplossing om de bouw van de 
omstreden biomassacentrale in 
Diemen alsnog tegen te houden. 

Willemien Koning-Hoeve, woord-
voerder namens het CDA, zal een 
oproep doen aan Gedeputeer-
de Staten om in overleg met het 
Rijk en betrokkenen een moge-
lijkheid te zoeken om de stikstof-

ruimte van de biomassacentrale 
op te kopen.
“We begrijpen heel goed dat ver-
leende rechten uit het verleden 
niet afgepakt kunnen worden, 
maar de rechten kunnen natuur-
lijk wel worden opgekocht om op 
die manier de stikstofuitstoot te 
verlagen en de bouw van de om-
streden biomassacentrale tegen 
te houden. Tot op heden wordt 
vrijwel alleen gesproken over het 
opkopen van de stikstofruimte 

bij agrarische bedrijven,’ vervolgt 
Koning, ‘maar deze biomassacen-
trale stoot relatief genomen veel 
stikstof uit. De opgekochte rech-
ten inzetten voor natuur en rea-
lisatie van woningbouw zal veel 
positieve impact hebben voor 
onze provincie.’ 

Koning zal tijdens de Provinciale 
Statenvergadering een motie in-
dienen met het verzoek tot het 
onderzoeken van het opkopen 

van de stikstofrechten bij de bio-
massacentrale in Diemen. Het be-
spreken van de vergunningverle-
ning van biomassacentrale Die-
men is door het CDA zelf geagen-
deerd. De vergunningverlening 
van de centrale ligt onder vuur 
omdat met de nieuwe vergun-
ning alleen op papier de uitstoot 
afneemt, doordat de vergunning 
in het verleden hoger was dan de 
daadwerkelijke hoeveelheid uit-
gestoten stikstofoxide.

Start restauratie rijksmonumentaal complex Jansstraat
Haarlem - Schakel & Schrale 
heeft opdracht gekregen voor 
de restauratie van een rijksmonu-
mentaal gebouwencomplex aan 
de Jansstraat in Haarlem. 

De gebouwen – bestaande uit 
een vleugel aan de Jansstraat, 
een archiefgebouw en een tuin-
huis – krijgen een woonbestem-
ming met in totaal 73 huurappar-
tementen. inmiddels is gestart 
met de werkzaamheden en rondt 
deze volgens planning in 2021 af.
 
Het gebouwencomplex kent 
een rijke historie. Begin zestien-
de eeuw stonden er op het per-
ceel kloostergebouwen, die door 

de eeuwen heen deels werden 
gesloopt of een andere bestem-
ming kregen.
Sinds de achttiende 
eeuw heeft het complex
achtereenvolgens dienst ge-
daan als gemeentehuis, gouver-
nement van Holland, provincie-
huis, rijksarchiefdepot en kanton-
gerecht. 

Er zijn nog enkele zeer waarde-
volle oude interieuronderde-
len bewaard gebleven, zoals een 
houten plafond met zeventien-
de eeuwse beschildering en een 
rijk gesneden en van schilder-
werk voorziene schouw en deur-
omlijsting. 

Het ontwerp is van Heiko Huls-
ker Architecten. Het totale vloer-

oppervlakte bedraagt circa 3.900 
m² BVO.

Appartementen aan de Jansstraat (beeld Heiko Hulsker Architecten).

Drie aanhoudingen voor 
winkeldiefstal in Cruquius
Cruquius - De politie heeft maan-
dagmiddag 18 mei drie personen 
aangehouden, die verdacht wor-
den van een winkeldiefstal bij een 
winkel in de Cruquiuszoom. Op de 
Spaarneweg in de Cruquius wer-
den twee personen aangehou-
den, beide personen, een man en 
een vrouw werden naar het bu-
reau overgebracht in een arres-
tantenbusje. De politie was nog 

op zoek naar een vierde verdach-
te. Een medewerker van de afde-
ling communicatie van de politie 
kon niet vertellen om welke win-
kel het ging. Wel stond er bij de
Mediamarkt een politiebus.

Boven de Cruquius en de omge-
ving heeft lange tijd een politie-
helikopter gevlogen, die ook aan 
het mee zoeken was.

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

Provincie NH maakt 110 miljoen euro 
vrij om coronacrisis te bestrijden
Regio - Op initiatief van de coa-
litie in Noord-Holland, bestaan-
de uit VVD, PvdA, GroenLinks 
en D66, is Provinciale Staten op 
maandag 18 mei akkoord gegaan 
met twee nieuwe fondsen ter be-
strijding van de gevolgen van de 
coronacrisis. Het ene fonds krijgt 
de naam Provinciaal Noodfonds 
Sociale Infrastructuur en heeft tot 
doel om culturele en maatschap-
pelijke organisaties voor de kor-
te termijn te steunen zodat die 

organisaties niet omvallen. Dit 
fonds krijgt een omvang van 10 
miljoen euro.
Het andere fonds dat wordt op-
gericht is het Economisch Her-
stel- en Duurzaamheidsfonds 
en zal zich voornamelijk richten 
op herstel en stimulering van de 
economie, duurzaamheid, CO2-
reductie en de maatschappelijke 
infrastructuur. In dit fonds inves-
teert de provincie 100 miljoen eu-
ro. Het initiatief werd verder nog 

gesteund door een brede meer-
derheid.
Door het coronavirus is Noord-
Holland in een diepe economi-
sche en sociale crisis beland en 
hebben veel inwoners, onderne-
mers, maatschappelijke organisa-
ties en culturele instellingen het 
moeilijk. 
Het provinciebestuur zal bin-
nenkort met in detail uitgewerk-
te plannen voor de twee fondsen 
komen.

Solo fi etsen voor Stichting Hartekind
Regio - Van 27 juni t/m 4 ju-
li vindt Hartekind Ride Solo voor 
kinderen met een aangeboren 
hartafwijking plaats. Vanuit heel 
Nederland � etsen deelnemers 
voor Stichting Hartekind, solo in 
hun eigen omgeving of op de 
� etstrainer. Deelnemers dragen 
bij  aan onderzoek naar genezing 
en betere behandelingen voor 
kinderen met hartfalen.
 
Op dit moment is een hartafwij-
king nog steeds doodsoorzaak 
nummer 1 bij kinderen tot 15 
jaar. Stichting Hartekind wil hier 
verandering in brengen. Daarom 
Hartekind Ride Solo. Van 27 ju-
ni t/m 4 juli wordt deze bijzonde-
re � etstocht gehouden. Iedereen 
kan (solo) meedoen! Bepaal zelf 
de route en het aantal kilometers. 
 
Zaterdag 4 juli is het grootse slot-
event. Deelnemers � etsen 2,5 
uur, voorafgaand is er een live-
programma via YouTube met 

het o�  ciële startschot, live inter-
views met deelnemers en kinder-
cardiologen in het land. Na 2,5 
uur � etsen wordt het bedrag dat 
is opgehaald voor Stichting Har-
tekind bekendgemaakt.

 Ga jij de uitdaging aan? Challen-

ge jezelf voor kinderen met hart-
falen en � ets van 27 juni t/m 4 juli 
samen met Yara van Kerkhof mee 
met Hartekind Ride Solo!

Voor meer informatie over het 
evenement en inschrijvingen ga 
naar: www.hartekindride.nl.
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Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

13e Nationale Buitenspeeldag
Regio - Tijdens deze unieke pe-
riode is het zeer belangrijk voor 
kinderen om gezond te blijven 
en buiten te kunnen blijven spe-
len. Nickelodeon en Jantje Be-
ton hebben daarom besloten 
om op woensdag 10 juni voor 
de 13e keer de Nationale Buiten-
speeldag te organiseren. Vorig 
jaar hielpen meer dan 1.000 loka-
le initiatieven mee om meer dan 
100.000 kinderen volop te laten 
buitenspelen. Deze 13e editie be-

looft door de huidige situatie een 
historische dag te worden. Dit jaar 
gaan er, volgens de richtlijnen van 
het RIVM en de overheid, geen 
grote speelevenementen plaats-
vinden. Nickelodeon en Jantje 
Beton geven de komende tijd 
via  www.buitenspeeldag.nl  éxtra 
veel tips op welke manier kinde-
ren alsnog veilig buiten kunnen 
spelen. Denk aan racebaankrij-
ten op de stoep, touwtjespringen, 
balspelletjes, en veel meer.

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

Vergadering 
gemeenteraad 28 mei
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
digitale raadsvergadering op 28 mei 2020 om 
20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd deze 
digitale vergadering te volgen via 
www.gemeentebestuur.heemstede.nl 

Op de agenda:
• Vaststellen agenda raadsvergadering 
 28 mei 2020

Bespreekpunten:
• Participatiebeleid gemeente Heemstede

Hamerpunten:
• Vaststellen meerjarig Actieplan Integrale 

Veiligheid Heemstede 2020-2023
• Tijdelijke overbruggingsregeling liquiditeit/

continuïteit sport, cultuur en overige 
maatschappelijke instellingen

• Wijziging Verordening leges 
Heemstede 2020 voor huwelijken en 
partnerschapsregistraties

Overige punten:
• Verlenging ontheffing vereiste van 

ingezetenschap wethouder mei 2020
• Lijst van ingekomen stukken 

raadsvergadering 28 mei 2020

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit.
Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl




