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Heemstede – HBC-jeugdvoetballer Tuur van den Hurk is opgenomen in de jeugdopleiding van BVO AZ. Een prachtige uitdaging voor de talentvolle Tuur en een 
mooi resultaat van de jeugdopleiding van HBC. Tuur heeft zich de afgelopen seizoenen, onder leiding van trainer Lars Baan, dusdanig goed ontwikkeld dat hij is 
opgevallen bij de scouts van AZ en gaat spelen in AZ O11.

HBC-talent Tuur van den Hurk naar AZ

Tuur van den Hurk wacht een mooie voetbalcarrière. Foto: aangeleverd.
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Volgend jaar maart kiezen we een nieuwe gemeenteraad. 
Wil je invloed uitoefenen op de lokale politiek?

Noord-Holland

Kies 20 maart voorKies 20 maart voor

vertrouwde namen in devertrouwde namen in de

provincie en waterschapprovincie en waterschap

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale
Staten en de Waterschappen. Op de kandidatenlijsten
kunt u 2 vertrouwde namen uit Heemstede aantreffen.
Christa Kuiper op plaats 2 voor Provinciale Staten en
Marieke Waterlander op plaats 3 voor het waterschap
Rijnland.

Christa Kuiper

Marieke Waterlander

Christa Kuiper

Marieke Waterlander

Christa: na 12 jaar wethouderschap
voor Heemstede  ga ik mijn kennis en
ervaring nu inzetten bij de provincie
Noord-Holland.
Marieke: Veel van wat de
waterschappen doen is misschien niet
zichtbaar, maar als het niet goed
gebeurt hebben we er allemaal last
van. Daarom ga ik mij ervoor inzetten.

cda.nl/noord-holland

cda.noordholland

cdanh

cdanh

Iets voor jou?
Neem dan contact op met onze fractievoorzitter Oscar Boeder, 

o.boeder@heemstede.nl 
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Wel eens aan het CDAHeemstede 
gedacht? 

Wij zoeken betrokken inwoners die 
actief onze lokale afdeling 
komen versterken.
Die met ons meedenken, 
meepraten en invulling willen 
geven aan ons nieuwe 
verkiezingsprogramma.   

Kortom: we zoeken mensen met 
een hart voor ons dorp. 

 dagelijks verkrijgbaar bij de BosBar van 

 Landgoed Groenendaal

smakelijk schepijs
van

Heemstede - Per 1 juni legt Joke van 
der Zee, die verantwoordelijk was 
voor de advertentieverkoop, haar 
functie als media-adviseur voor de 
Heemsteder neer. Joke zal zich gaan 
toeleggen op haar eigen tekstbureau 
Van der Zee Tekst en treedt als free-
lancer toe tot het correspondenten-
team van de Heemsteder. Joke van 
der Zee was vele jaren het boegbeeld 
van de Heemsteder als bladmanager. 
Haar functie van verkoop en media-
advies wordt overgenomen door het 
verkoopteam uit IJmuiden, dat 
bestaat uit Ellen Gouda en Jeroen 
van Duijn die beiden aanspreek-
punten worden voor de verkoop in 
Heemstede en op locatie klantencon-
tacten gaan opbouwen. Ellen en 
Jeroen maken al jaren deel uit van 
het professionele verkoopteam voor 
de zusterkranten de Jutter/Hofgeest 
en leunen op veel ervaring. Zij stellen 
zich graag aan u voor.
Op kantoor zal Petra Schiltmeijer alle 
hand- en spandiensten als onder-
steuner voor het verkoopteam ver- 
richtten. Elders in deze krant een 
interview met Joke van der Zee. 

Het nieuwe verkoopteam van
de Heemsteder stelt zich voor!

V.l.n.r.: Ellen Gouda, Petra Schiltmeijer, Jeroen van Duijn en Joke van der Zee.

Kijk voor de aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij
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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

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 30 mei om 10u. 
Ds. A. Six - Wienen.
De diensten kunt u volgen via de 
link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Zondag 30 mei om 1 u. Eucharistie-

viering. Voorganger pater D. Pildain. 
Donderdag 3 juni om 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor 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 26 mei, 10u, 
viering Hart voor Ouderen.
Saturday  29 May, 5 P.M., Mass in 
English, Father Tristán Peréz.
Zondagmorgen, 30 mei, 10u, eucha-
ristieviering, pastor Rob Verhaegh.
Zondagavond, 18.45 Plechtig 

Marialof, m.m.v. E.J. Eradus, orgel en 
Michelle Mallinger, zang.
Per viering zijn maximaal 70 kerk-
gangers toegestaan. Voor elke 
viering is vooraf reserveren 
verplicht: info@olvh.nl of telefo-
nisch 023-5286608.
www.parochiesklaverblad.nl

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

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 30 mei 10u. Ds. P. Terpstra.

Maximaal 30 personen per dienst 
toegestaan. Verplicht uw belang-
stelling aanmelden via www.kerk-
pleinheemstede.nl/kerkdienstaan-
melding. De diensten zijn online te 
volgen via YouTube en kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 30 mei 10.00 uur.
Spreker: Peter de Jong.
Reservering verplicht.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 30 mei:
Afscheidsdienst van ds. Jolien Nak.
Vieringen zijn alleen online via 
www.pkntrefpunt.nl, klik op actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Kerklaan 51 is in het huidige straatbeeld niet meer 
te vinden, al is er wel een bouwtekening uit 1973 
(woonhuis + bedrijfsruimte). Kerklaan 49(B-C) is in 
1979 gebouwd (opdrachtgever Damave BV).  
Voor de nieuwbouw was er echter wel een Kerklaan 49 en 51. Zo werd 
Kerklaan 49 in 1908 te huur aangeboden als ‘een lief huisje’. In 1911 is 
Kerklaan 49 voorzien van een waterleiding. De bewoner in de jaren 20, M. 
Meesters, overleed in 1929, waarna J. Zorge, met de ‘1ste Heemsteedsche 
Glazenwasscherij’ zijn intrek in 49 nam. In 1933 is de glazenwasserij verhuisd 
naar de Oosterlaan 17. 

Volgens de ‘Eerste Heemsteedsche Courant’ van 13 december is het geves-
tigde gezinshoofd op nummer 49 J.H. van den Bogaerde. Arbeider/schip-
persknecht A.H. van Bakel is vanaf 1940 de bewoner tot in de jaren 50. Hij is 
als bewoner ‘opgevolgd’ door expeditieknecht H. van Poelgeest. 
In de Raadsnotulen van 28 mei 1964 staat dat Kerklaan 49 onbewoonbaar 
verklaard is. Vloeren en dakkapellen zijn gedeeltelijk vergaan, binnen zes 
maanden moet het pand ontruimd zijn. 

Kerklaan 51 heeft diverse ondernemingen/ondernemers gekend: Het Haar-
lems Dagblad van 27 februari 1912 vermeldt ‘Obligatie maatschappij Het 
Witte Kruis’ met als agent H.J. Bonfrer. In de jaren 20 is dat tuinbaas J.F. van 
Eijkern, begin jaren 30 tuinman  H.W.D. Elberse en R. Elberse v.d. Berg runt 
een ‘Machinale Brei-inrichting’, De volgende ondernemer is schoenmaker 
Th. Mens, waarvan we de eerste vermelding zien in het adresboek van 
Heemstede van 1 januari 1940. In 1961 is er sprake van een onbewoonbaar-
verklaring van nummer 51. In de notulen van 27 november 1969 staat 
beschreven dat nummer 49 en 51 gesloopt zijn. 

Vanaf 1979 was op 49 de tandartspraktijk van mevrouw Honee gevestigd. 
Op Kerklaan 49b woonde oud-HVHB-penningmeester K. de Raadt, tevens 
schrijver van diverse HVHB publicaties. 
Tandarts John Otto heeft vanaf 2000 de tandartspraktijk overgenomen en 
houdt daar nog steeds praktijk. 

De toen-foto is van 1972 uit de verzameling van Johan van Schie, de nu-foto 
is van 24 mei 2021. Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de 
Kerklaan hebben, dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Ophei-
kens). Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).  

Kerklaan toen en nu (16)

Heemstede Nadat er drie weken 
nauwelijks iets in de haven gedaan is 
ging het opeens erg hard afgelopen 
week.
Een groot gedeelte van de basis-
platen voor de steigers en het zit-
plateau aan de kopse kant van de 
haven is in vier dagen tijd geplaatst.
Deze week wordt de verbinding 
gemaakt tussen het reeds bestaande 
steigerdeel vanaf de horeca naar het 
plateau en ook aan de aanlegsteigers 
aan de Van den Eijndekade wordt 
gewerkt.

Op de planning staat het gereed-
komen op 1 juni. Of dat helemaal 
gaat lukken zullen valt te bezien, 
want ook de ventweg moet nog 
opnieuw worden ingericht.

Plaatsing steigers en zitplateau in de haven

Foto: Harry Opheikens

Een leuk betaalde 
bijbaan als bezorger 
van de Heemsteder?
Heemsteder - Zoek je een leuk 
betaalde bijbaan in de buitenlucht? 
Word dan bezorger van de Heem- 
steder. De Heemsteder heeft plekken 
vrij en zoekt bezorgers voor de vol- 
gende wijken: 
-  Omgeving Lanckhorstlaan/
Bronsteeweg,  

-  Omgeving Herenweg/ Broeder 
Josephlaan

-  Omgeving Raadhuisstraat/
Raadhuisplein

-  Omgeving Binnenweg.
Ook 65-plussers zijn van harte wel- 
kom om te solliciteren!
Meer informatie en solliciteren via 
www.verspreidnet.nl of via 0251-
674433. Vragen naar Marco.
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Met recht een mijlpaal 
als je 42 jaar lang hebt gewerkt en 
dan nog louter met biologische en 
dieetvoeding. De carrière van de 
Heemsteedse Marja Schemmekes 
begon aan de Zandvoortselaan 
nummer 16-18 waar een bevlogen 
ondernemer (Ligterink reform- en 
dieethuis) zich in 1979 ging toe- 
leggen op de verkoop van gezonde 
producten. Producten waar geen gif, 
kleur of andere stoffen aan waren 
toegevoegd. Het assortiment was in 
die tijd nog heel bescheiden, mensen 
moesten deze producten nog leren 
kennen.  

De zaak werd tot tweemaal toe over-
gedragen aan een nieuwe eigenaar. 
Marja twijfelde of ze door moest 
gaan, maar bleef de winkel en de 
vaste klanten trouw. In 2018 werd de 
zaak overgedaan aan Ekoplaza en 
Marja verhuisde mee. Zij is helemaal 
in haar element in deze zaak die 
grondig werd verbouwd tot een 
echte supermarkt. In de schappen 
liggen 3500 biologische producten. 

Ook dieetvoeding, zoals glutenvrij, 
lactose of suikerarm. Het aanbod is 
enorm, zodat er voor de toenemende 
aantallen klanten keus te over is.  
Door de crisis, die nu al twee jaar de 
gemoederen bezighoudt, worden 
mensen zich steeds meer bewust van 
hun gezondheid. Met de juiste voe- 
ding kunnen virussen en andere 
medische ongemakken op een af- 
stand worden gezet. Marja en haar 
collega’s volgden de opleiding om 
drogisterijartikelen te mogen verko- 
pen en vooral goed te kunnen advi-
seren. Een enorm assortiment aan 
deze producten neemt een flink deel 
van de winkelruimte in beslag.  

Vrijwilligerswerk
Marja zal niet alleen de winkel, haar 
collega’s maar vooral de vele vaste 
klanten gaan missen. Bij de pakken 
neerzetten is er bij de energieke 
Marja niet bij. Ze wil vrijwilligerswerk 
gaan doen en inwoners van de Harte- 
kamp begeleiden. Ze is al een be- 
scheiden mantelzorgster voor haar 
directe buren, die soms wat hulp 
kunnen gebruiken. Ze zal haar bood-
schappen natuurlijk bij Ekoplaza 

blijven doen. Zo houdt ze nog con- 
tact met de eigenaar Jan Derk de 
Boer en Ida van Schaik en haar ex- 
collega’s. Jan Derk zelf is opgeleid in 
de biologische landbouw en kent de 
producten en de wijze waarop deze 
worden bereid tot in de finesses. Als 
franchise-ondernemer binnen de 
keten van Ekoplaza winkels heeft hij 
zijn draai gevonden. Een verdere 
uitbreiding van zijn zaak verkeert 
nog in de ontwikkelingsfase.

Marja spreek met passie over het 
brood dat ze verkopen. Ze betrekken 
onder meer brood van een Hille-
gomse bakker, ‘De Edelbakker’, die in 
een piepklein bakkerijtje, dagelijks 
biologisch brood bakt. Hij brengt het 
zelf langs en is rond 12 uur bij Ekop-
laza. De klanten staan soms in de rij 
om het nog warme brood direct mee 
te nemen voor der lunch.

Voor de klanten ligt er een boek in de 
winkel waarin zij iets kunnen opte-
kenen als afscheid voor Marja. Op 29 
mei is het haar laatste werkdag. Na 
42 jaar gaat Marja van haar welver-
diende pensioen genieten.

Marja Schemmekes neemt na
42 jaar afscheid van Ekoplaza

Marja Schemmekes (tweede van rechts) te midden van haar collega’s. Foto: Eric van Westerloo.

Heemstede/Regio - GGD Kennemer-
land heeft in totaal inmiddels bijna 
175.000 vaccinaties gezet. Afgelopen 
week werden in de regio 28.291 vac-
cinaties gezet. Dat zijn er ruim vijfdui-
zend meer dan de week ervoor. Deze 
week zal dat aantal nog verder 
toenemen en worden er rond de 
30.000 prikken gezet. Dan zal ook de 
200.000e prik in onze regio gezet 
worden. 
 
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 (13 t/m 19 mei) wa- 
ren er in Kennemerland 706 nieuwe 
besmettingen (128 per 100.000 in- 
woners). Dit zijn er 385 minder dan 
vorige week. In diezelfde week zijn er 
9.150 testen afgenomen door GGD 
Kennemerland. Dit zijn er 2.038 
minder dan vorige week (-18%).
 
Inwoners uit de regio Kennemerland 
kunnen zich laten testen in Haarlem, 
Beverwijk en bij P4 Lang Parkeren 
Schiphol. Een mobiele testbus staat 
ten slotte in wisselende gemeenten. 
Sinds deze week staat in Haarlem bij 
de Kathedrale Basiliek St. Bavo aan 
het Jos Cuypersplein een mobiele 
testlocatie waar mensen ook zonder 
afspraak terecht kunnen voor een 
test.
 
GGD Kennemerland start komende 
week met Moderna vaccin 
Komende week start GGD Kennemer-
land met het Moderna vaccin. 
Moderna en Pfizer zijn geschikt voor 
dezelfde vaccinatiedoelgroepen. Op 
locaties waar Moderna wordt ge- 
bruikt, krijgt iedereen in principe 

Moderna voor zo ver dat beschikbaar 
is. Mochten mensen eerder al gevac-
cineerd zijn met Pfizer, krijgen zij ook 
als tweede vaccin Pfizer. Mensen 
jonger dan 18 jaar krijgen geen 
Moderna. Op korte termijn wordt 
ook gestart met het Janssen vaccin, 
daarover volgt meer informatie.
 
Streeklab Haarlem en GGD 
Kennemerland valideren unieke 
nieuwe (thuis)test   
Het Streeklab Haarlem en GGD 
Kennemerland zijn gestart met het 
validatietraject van een LAMP test 
die gebruikt kan worden voor point 
of care (bijvoorbeeld in ambulances) 
of eventueel zelfs thuisgebruik. De 
technische validatie is inmiddels 
voltooid, nu volgt een test in de prak-
tijk met bezoekers van de GGD 
Kennemerland teststraat bij Schiphol.
 
Deze nieuwe test werkt met een klein 
LAMP apparaatje dat voor een kleine 
prijs (zo’n 15 euro) aangeschaft kan 
worden. De eerste resultaten zijn 
veelbelovend. De test is veel sensi-
tiever dan de huidige antigeen zelf-
tests. Gebruikers nemen een neus-
swab af die vervolgens in het appa-
raatje geanalyseerd wordt. De uitslag 
is met een half uur bekend.
 
GGD Kennemerland en Streeklab 
Haarlem zijn wereldwijd een van de 
eersten die onderzoek doen naar 
deze innovatieve testmethode.
 
Versnelde testuitslag voor 
eindexamenkandidaten op 
testlocatie Schiphol 
Tot en met 9 juli kunnen leerlingen 
op de testlocatie bij Schiphol aan-
geven dat zij graag een snellere uit-
slag willen omdat zij eindexamen 
doen. Er wordt een antigeentest af- 
genomen. Zij worden binnen 1 uur 
gebeld door onze backoffice met de 
uitslag. Deze dienst is ook beschik-
baar voor leerlingen uit de regio 
Amsterdam.
 
Bron: GGD Kennemerland

Wekelijkse corona-update GGD

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Tegen het einde van 
deze week zijn er ruim 9 miljoen 
prikken gezet. Het RIVM en GGD 
rekenen met meer dan één miljoen 
prikken per week, dus het gaat nu 
erg hard. Dat wil niet zeggen dat 
iedereen ook al een tweede prik 
heeft ontvangen. Het aantal gezette 
tweede prikken ligt rond de twee 
miljoen.
Nu ook het Janssen vaccin meer en 
meer geleverd wordt komt er nog 
meer schot in. Het Janssen vaccin 
voldoet al met één prik, dus het 
aantal beschermde Nederlanders 
beneemt zo nog sneller toe.  
 
Het dagelijkse aantal positief geteste 
landgenoten is flink gezakt dat ligt 
nu rond de 3.000 per dag, waar dat 
kortgeleden nog het dubbele was. 
Hetzelfde geldt voor de ziekenhuis-
opnames en op de IC bezette bed- 
den.
Wat tevens goed nieuws is, is dat er 
in verpleegtehuizen, gehandicapten-
zorg en thuiswonende 70+ ers ook 
een sterke daling is te zien. Kortom 
het gaat steeds meer de goede kant 
op.  

 In Heemstede is de daling ook inge-
zet, al lag het aantal besmettingen in 
week 20 iets hoger dan een week 
eerder. Deze week werden er 27 
nieuwe besmettingen vastgesteld 
(week 19 vierentwintig). Niemand 
overleed, wel werd er één inwoner in 
het ziekenhuis opgenomen.   
 
Op 1 juni komt het kabinet, naar een 
ieder hoopt, met een volgende ver-
soepeling van de lockdown. De kans 
is zelfs aanwezig dat snel na 1 juni 
een verdere versoepeling snel volgt. 
Dan mogen er thuis en buiten vier 
personen samen zijn. Binnenrecrea-
tie mag open, eten in de horeca 
wordt mogelijk, culturele instellingen 
open, sporten mag weer binnen en 
buiten.  
 
Minister Slob liet in het weekend 
weten dat middelbare scholen weer 
normaal open mogen, dus met volle 
klassen, vanaf 31 mei vanaf 7 juni 
moeten alle scholen verplicht weer 
open. In de klas geldt de 1,5 meter 
niet meer. Voor de rest van het land 
blijft de 1,5 meter en mondkapjes, 
waar voorgeschreven, net als handen 
veelvuldig wassen nog (even) van 
kracht.

Corona in Heemstede week 20

Door Bart Jonker 

Haarlem – Het Vogelhospitaal van 
Stichting Vogelrampenfonds aan de 
Vergierdeweg 92 in Haarlem viert zijn 
65-jarig bestaan. Sinds 1956 heeft 
het duizenden vogels weten op te 
vangen en te redden. Mooi en nood-
zakelijk werk, want vogelopvang is 
nog steeds broodnodig, juist nu. Offi-
cieel was de verjaardagsdatum van 
het jubileum op 22 maart, maar door 
de coronabeperkingen was een jubi-
leumfeestje helaas niet mogelijk. Het 
Vogelhospitaal is daarom voorne-
mens het feestje in september alsnog 
te vieren, met een Open Dag. De 
exacte datum volgt nog. 
Het Vogelhospitaal zit nooit stil en 
gaat met volle moed de toekomst in. 

Er liggen nu plannen om het badhuis 
voor de vogels van overloopbassins 
te voorzien, zodat de vogels zowel 
binnen al buiten kunnen zwemmen. 
Ook kunnen hierdoor grotere water-
vogels worden opgevangen. Om de 
bassins te vullen, moet een waterin-
stallatie met filtersysteem worden 
aangelegd om het water op biologi-
sche wijze te kunnen verversen. Voor 
de bekostiging van de nieuwe over-
loopbassins, organiseert het Vogel-
hospitaal daarom dit voorjaar en 
grote jubileumactie om geld te inza-
melen. Wilt u meer weten of done-
ren, kijk dan op www.vogelhospitaal.
nl of maak uw donatie over naar 
bankrekening/IBAN-nummer: 
NL73INGB0000199399, t.n.v. Stich-
ting Vogelrampenfonds.

Vogelhospitaal 65 jaar oud en 
met volle moed de toekomst in

Pimpelmees in water. Foto: Bigstock.
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. Spaanse schilder; 7. goede manieren in de
omgang; 12. dwaas; 13. in het water levend knaagdier; 14.
opstootje; 15. windrichting (afk.); 17. verpakking voor tandpasta;
19. geestdrift; 21. binnenlandse zaken (afk.); 22. tenger; 24.
grote winkel; 27. dierentuin; 28. doorbraak; 30. kloosterzuster;
31. priem; 32. rolprent; 33. plaats in Gelderland; 35. land (staat);
37. aanwijzend voornaamwoord; 38. fijne alcoholische drank;
41. koud en vochtig; 42. deel van een breuk; 44. de gehele film-
ploeg; 46. donkere kamer (afk.); 47. land in Zuid-Amerika; 48.
erker; 49. toetsing van de kennis; 50. lichtbron; 52. ver (in
samenstelling); 54. hoofdstad van Turkije; 56. ledemaat; 58.
deel van een schip; 61. glansverf; 62. hemelgeest; 64. Engelse
graanjenever; 65. Nederlandse rivier; 67. mollengang; 68.
Nederlandse Omroep Stichting (afk.); 70. eikenhout van schors
ontdoen; 72. gewicht; 73. land in Zuid-Amerika; 76. vlekkenwa-
ter; 77. loofboom; 78. verdriet; 79. verleidelijke vrouw; 81. rivier
in Noord-Brabant; 82. cilinder; 83. Friese jongensnaam; 84. olie
(Engels); 86. volhardende geestkracht; 87. niet afwijkend van
het gewone.

Verticaal  1. pijnlijk (hachelijk); 2. lengtemaat (afk.); 3. wilde
haver; 4. leep (listig); 5. elfenkoning; 6. bakplaats; 7. adellijke
ongehuwde dame; 8. metselspecie; 9. Japanse munt; 10. oos-
terlengte (afk.); 11. periode van mooi weer voor de herfst; 16.
sterk ijzerhoudende grondsoort; 18. kerkelijke straf; 20. water-
plant; 21. meetkundig lichaam; 23. ondeskundige; 25. bijbelse
reus; 26. welzijn (voorspoed); 27. onstoffelijk deel van de mens;
29. sinterklaaskoek; 32. het verzamelen van postzegels; 34.
Europa (afk.); 36. plaats in Noord-Brabant; 37. scheepsvloer;
39. in elkaar; 40. aandoening van de gewrichten; 42. bekend
gebouw in Londen; 43. plaats in Duitsland; 45. speeltoestel; 46.
middagslaapje; 51. woonboot; 53. kippeneigenschap; 54.
behoeftige toestand; 55. schoollokaal; 56. Griekse zuilengang;
57. spijskaart; 59. schrijfvloeistof; 60. briljant (begaafd); 62. kort
stukje (restje); 63. dichter bij de wind zeilen; 66. meisjesnaam;
67. hertensoort; 69. bladgroente; 71. tijdperk; 73. deel van een
wiel; 74. hoofdkaas; 75. god van de liefde; 78. waardeloze lap;
80. jongensnaam; 82. muzieknoot; 85. opbergruimte.
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Deze puzzel wordt u aange-
boden door Albert Heijn aan 
de Blekersvaartweg 57 in Heem- 
stede. Lekker puzzelen voor 
een heerlijke prijs: een goed-
gevulde AH-tas vol artikelen! 

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 31 mei 17 uur naar 
redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van 
uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht 
via de e-mail waarmee de 
gewonnen boodschappentas 
afgehaald kan worden in de 
AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. 
Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd.
Succes!
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KRUISWOORDPUZZEL
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omgang; 12. dwaas; 13. in het water levend knaagdier; 14.
opstootje; 15. windrichting (afk.); 17. verpakking voor tandpasta;
19. geestdrift; 21. binnenlandse zaken (afk.); 22. tenger; 24.
grote winkel; 27. dierentuin; 28. doorbraak; 30. kloosterzuster;
31. priem; 32. rolprent; 33. plaats in Gelderland; 35. land (staat);
37. aanwijzend voornaamwoord; 38. fijne alcoholische drank;
41. koud en vochtig; 42. deel van een breuk; 44. de gehele film-
ploeg; 46. donkere kamer (afk.); 47. land in Zuid-Amerika; 48.
erker; 49. toetsing van de kennis; 50. lichtbron; 52. ver (in
samenstelling); 54. hoofdstad van Turkije; 56. ledemaat; 58.
deel van een schip; 61. glansverf; 62. hemelgeest; 64. Engelse
graanjenever; 65. Nederlandse rivier; 67. mollengang; 68.
Nederlandse Omroep Stichting (afk.); 70. eikenhout van schors
ontdoen; 72. gewicht; 73. land in Zuid-Amerika; 76. vlekkenwa-
ter; 77. loofboom; 78. verdriet; 79. verleidelijke vrouw; 81. rivier
in Noord-Brabant; 82. cilinder; 83. Friese jongensnaam; 84. olie
(Engels); 86. volhardende geestkracht; 87. niet afwijkend van
het gewone.

Verticaal  1. pijnlijk (hachelijk); 2. lengtemaat (afk.); 3. wilde
haver; 4. leep (listig); 5. elfenkoning; 6. bakplaats; 7. adellijke
ongehuwde dame; 8. metselspecie; 9. Japanse munt; 10. oos-
terlengte (afk.); 11. periode van mooi weer voor de herfst; 16.
sterk ijzerhoudende grondsoort; 18. kerkelijke straf; 20. water-
plant; 21. meetkundig lichaam; 23. ondeskundige; 25. bijbelse
reus; 26. welzijn (voorspoed); 27. onstoffelijk deel van de mens;
29. sinterklaaskoek; 32. het verzamelen van postzegels; 34.
Europa (afk.); 36. plaats in Noord-Brabant; 37. scheepsvloer;
39. in elkaar; 40. aandoening van de gewrichten; 42. bekend
gebouw in Londen; 43. plaats in Duitsland; 45. speeltoestel; 46.
middagslaapje; 51. woonboot; 53. kippeneigenschap; 54.
behoeftige toestand; 55. schoollokaal; 56. Griekse zuilengang;
57. spijskaart; 59. schrijfvloeistof; 60. briljant (begaafd); 62. kort
stukje (restje); 63. dichter bij de wind zeilen; 66. meisjesnaam;
67. hertensoort; 69. bladgroente; 71. tijdperk; 73. deel van een
wiel; 74. hoofdkaas; 75. god van de liefde; 78. waardeloze lap;
80. jongensnaam; 82. muzieknoot; 85. opbergruimte.

KRUISWOORDPUZZEL

Heemstede - Nu de BIZ Heemstede 
Centrum een feit is, kunnen het aan 
de slag met professionalisering van 
marketing en promotie, evenemen-
ten en het aanstellen van een centrum- 
manager om ons mooie centrum toe- 
komstbestendig te maken en te hou- 
den. Alle ondernemers en winkeliers 
gaan samen sterker de toekomst 
tegemoet.  
 
Het liefst zou BIZ Heemstede Cen- 
trum een evenement organiseren, 
maar vanwege de situatie laat dat 
nog even op zich wachten. Daarom 
start BIZ Heemstede Centrum eerst 
met een kassabonnenactie voor alle 
bestaande en nieuwe klanten van de 
winkels aan de Binnenweg en Raad-
huisstraat, Binnendoor en Kop van de 
Blekersvaartweg en zijstraten, dus 
vooral ook voor jou. 
 
Kassabonnenactie, hoe gaat dat in 
zijn werk?  
Hoe werkt deze kassabonnenactie? 
Bewaar alle kassabonnen van je 
aankopen in het winkelcentrum van 
Heemstede. Dat zijn alle winkels, 
horecabedrijven, kappers en andere 

bedrijfstypen aan de Binnenweg en 
Raadhuisstraat en zijstraten, de Binnen- 
door en de kop van de Blekersvaart- 
weg. Verzamel tenminste 5 kassa-
bonnen van 5 verschillende bedrij- 
ven die opgeteld minimaal €150,- 
bedragen. Doe de 5 bonnen in een 
wedstrijdenvelop en deponeer deze 
met je gegevens erop bij één van de 
vijf inleveradressen. 
Wedstrijdenveloppen zijn in iedere 
winkel of bedrijf in het centrum te 
verkrijgen. Mocht de ene winkel 
geen enveloppen meer hebben, dan 
heeft een ander ze nog wel. 

Je mag zo vaak meedoen als je wilt, 
maar let wel: bonnen van 5 verschil-
lende bedrijven, samen minimaal 
€150,-. Heb je meer dan 5 bonnen 
nodig om aan het bedrag van €150,- 
te komen, dan kun je gewoon mee- 
doen, als ze maar van 5 verschillende 
winkels zijn. De aankoopdatum op 
de bon moet van 20 mei 2021 of 
recentere datum zijn. Start van de 
actie is vrijdag 28 mei, de laatste inle-
verdag is vrijdag 2 juli. De uitreiking 
van de 2 hoofdprijzen is op zaterdag 
9 juli.  

 100 prijzen, hoofdprijs een iPad! 
De hoofdprijs is een iPad, de tweede 
prijs €250,- aan waardecheques te 
besteden in de winkelstraat. Daar-
naast zijn er meer dan 100 prijzen 
door ruim 50 winkeliers en onderne-
mers ter beschikking gesteld, dus 
wekelijks tenminste 20 winnaars. 
Bewaar je bonnetjes niet tot het 
allerlaatst. Wekelijks worden er prijs-
winnaars getrokken uit de enve-
loppen van die week. De laatste 

week worden 2 hoofdprijzen getrok- 
ken uit alle ingeleverde enveloppen. 
De winnaars krijgen per mail bericht 
bij welke winkel/bedrijf ze hun prijs 
kunnen ophalen. De betreffende 
zaak krijgt de naam van de winnaar 
door. 
 
Bewaar uw kassabonnen en lever ze 
snel in de wedstrijdenveloppen in. 
Hoe vaker je meedoet, des te meer 
kans je op een prijs maakt. Succes!

Win een van de 100 prijzen met de kassa-
bonnenactie van BIZ Heemstede Centrum

Foto: Bigstock.

Hoe het zit met 
de Ja/Ja- en 
Nee/Ja-sticker
Heemstede – Per 1 januari 
worden de Ja/Ja-sticker en Nee/
Ja-sticker ingevoerd. Dit is on- 
langs besloten in de gemeente-
raad. Inwoners kunnen hiermee 
aangeven dat zij zowel reclame-
folders en huis-aan-huisbladen 
(H.A.H.) willen ontvangen.
Hoe dit nu precies in zijn werk 
gaat, heeft de Heemsteder nog 
eens nagevraagd bij de ge- 
meente.
Dit wordt de nieuwe situatie per 
1 januari 2022:
•  a a sticker  el  

en wel reclame
• ee a sticker  el  
en geen reclame
•  ee ee sticker  geen  

en geen reclame
•  iets op de brievenbus  

wel H.A.H. en geen reclame.

Heemstede - Pinksteren staat bij NJV 
de Haven traditiegetrouw in het 
teken van instructie: een extra stimu-
lans voor de zeilvaardigheid van de 
leden. De harde wind van afgelopen 
weekend weerhield de leden en 
leiding van NJV er niet van de hele 
dag op de Molenplas door te 
brengen. Veel tijd om te oefenen, te 
leren en te herhalen. Zelfs met wind-

vlagen tot 8 Beaufort wisten de leden 
de boten veilig te manoeuvreren.

Je ziet de controle over de boot 
groeien - en daarmee de leden. Leuk 
voor de leden zelf, voor de instruc-
teurs (die veelal zelf als jeugdlid bij 
de Haven zijn begonnen) en voor de 
ouders /omstanders aan de wal. 
Trots!

NVJ de Haven heeft wind 
in de zeilen op Molenplas

Instructie op Molenplas. Foto: aangeleverd door NVJ de Haven.

Bibliotheek is open 
met verruimde 
openingstijden
Heemstede - Ook de Bibliotheek op 
Plein 1 aan het Julianaplein 1 is weer 
open. Voorlopig is de Bibliotheek 
open als ‘doorstroomlocatie’. In het 
kort betekent dit dat je materialen 
kunt lenen en inleveren. Houd je wel 
nog steeds aan de coronamaatre-
gelen te houden in de Bibliotheek. 
Op die manier kan iedereen de 
Bibliotheek veilig bezoeken.
De Bibliotheek heeft nieuwe ope- 
ningstijden en is langer en vaker 
open! Wil je meer weten over de her- 
opening en wat wel en niet kan?
Lees er alles over op de website: 
www.bibliotheekzuidkennemerland.
nl/open.
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Door Eric van Westerloo

Heemstede - Aan de Binnenweg 4 in 
Heemstede opende Bas Raaphorst 
een nieuwe wijnspeciaalzaak. Een 
winkel waar het accent ligt op wijnen 
met net dat beetje extra, dat wijn tot 
een van de geneugten van het leven 
maakt. Zijn winkel maakt onderdeel 
uit van een groep van tien zaken 
verdeeld over het land. Het assorti-
ment kenmerkt zich door wijnen die 
over het algemeen van kleine produ-
centen worden betrokken. 

Omweg maken voor wijn
Bas heeft een ruime ervaring op het 
gebied van wijnproeven en verko- 
pen. Na de hogere hotelschool 
werkte hij in hotels en restaurants, 
alwaar hij zijn passie voor wijn ont-
wikkelde. Tijdens zijn werk in binnen- 
en buitenland maakt hij graag een 
omweg voor wijn.  Bij bezoeken aan 
producenten verdiepte hij zijn kennis 
over de teelt van druiven. De afge-
lopen vijf jaar werkte Bas Raaphorst 
in een vestiging van De Gouden Ton 
in Amsterdam–Zuid, tot het moment 
zich voordeed om in Heemstede 

voor zichzelf te beginnen. Hij was 
intussen inwoner van Heemstede 
geworden, dus heeft hij nu zijn werk-
plek dicht bij huis. 

Interessant verhaal
In de loop der jaren heeft hij de 
meeste van zijn leveranciers bezocht 
op de plek waar de wijnen worden 
geproduceerd. Hij heeft dus in de 
keuken kunnen kijken en kan inmid-
dels een aantal producenten tot zijn 
vrienden rekenen. Het zijn over het 
algemeen de kleinere producenten 
die uitblinken in een specifieke wijn-
stijl, waarbij kwaliteit en zuiverheid 
het allerbelangrijkste is. Bij iedere 
wijn heeft Bas Raaphorst een interes-
sant verhaal te vertellen. De meeste 
wijnen komen uit de traditionele 
Europese wijnlanden zoals Frankrijk, 
Italië, Spanje, Duitsland  en Oosten-
rijk. Als de wijn echt bewezen heeft 
iets uitzonderlijks te zijn, importeert 
De Gouden Ton ook uit Zuid-Afrika, 
Amerika of Chili. Uiteraard wordt er 
naast wijn ook champagne verkocht 
en een bescheiden aantal bijzondere 
producten zoals biologische wijn, 
vooral uit Oostenrijk. 

Wijnadvies bij gerechten
Afgelopen zaterdag 22 mei is de 
winkel open gegaan, wegens de 
coronabeperkingen werd dit (nog) 
niet groots gevierd. De officiële 
opening volgt later dit jaar.

Wat Bas Raaphorst tot zijn specialiteit 
rekent, is klanten adviseren welke 
wijnen erbij welke gerechten passen. 
In de zaak in Amsterdam ontving hij 
regelmatig menu’s, waarbij de 
klanten verzochten mooie passende 
wijnen te leveren. Zoals het een 
volwassen bedrijf betaamt zijn de 
wijnen ook online te bestellen 
(degoudenton.nl). 

In de zaak aan de Binnenweg zijn alle 
wijnen perfect uitgestald in rekken, 
rood, wit, rosé, champagne en 
overige aan wijn gerelateerde pro- 
ducten. In de nabije toekomst zal Bas 
ook wijnproeverijen organiseren of 
voor groepen lezingen geven over 
wijn, de productie en de wijnstreek.
 
Wijnkoperij De Gouden Ton is een 
mooie aanvulling voor het Heem-
steedse winkelbestand.

De Gouden Ton: een nieuwe 
wijnspeciaalzaak in Heemstede

Bas Raaphorst in zijn wijnzaak. Foto: Eric van Westerloo.

Regio - De twaalf commissarissen 
van de Koning vragen in een brief 
aan informateur Mariëtte Hamer blij-
vende inzet op de aanpak van onder-
mijnende criminaliteit door het 
nieuwe Kabinet. Zij benadrukken dat 
deze aanpak een lange adem vergt 
en dat een gezamenlijk en voortdu-
rend optreden nodig is. De commis-
sarissen doen concrete voorstellen 
om de in de afgelopen kabinetspe-
riode geïntensiveerde aanpak voort 
te zetten.
 
Aanpak van ondermijning
De Kring is bezorgd dat de opge-
richte en goed functionerende net- 
werken, zoals de Regionale Informa-
tie en Expertise Centra (RIEC), zullen 

verdwijnen of niet meer functioneren 
wanneer de financiering terugvalt. 
Hierdoor zou de in de afgelopen 
jaren opgebouwde samenwerking 
teniet worden gedaan. Daarom stel-
len de commissarissen voor om het 
nationaal Ondermijningsfonds, dat 
vooralsnog hoofdzakelijk uit inciden-
teel geld heeft bestaan, structureel te 
maken. Daarnaast pleit de Kring voor 
het verbeteren van de mogelijk-
heden voor informatie-uitwisseling 
tussen overheden en hun partners. 
Dit blijkt nu nog vaak een groot en 
soms het voornaamste struikelblok in 
de aanpak van ondermijning. Voor de 
aanpak van cybercrime en cyberon-
dermijning vraagt de Kring een duur-
zame investering voor een landelijke 

regie in samenwerking met gemeen-
ten, provincies en organisaties zodat 
overheden sneller op digitale ontwik-
kelingen kunnen inspelen.
 
De commissarissen zijn als rijksor-
gaan vertegenwoordiger van het Rijk 
in de twaalf provincies. Zij richten 
zich tot het nieuwe Kabinet vanuit 
hun zorgplicht voor de kwaliteit van 
het openbaar bestuur in hun pro- 
vincie.
In de brief vragen de commissarissen 
van de Koning ook aandacht voor de 
huisvesting van statushouders, de 
positie van burgemeesters en 
spreken zij tot slot hun zorgen uit 
over de financiële positie van ge- 
meenten.

Commissarissen van de Koning dringen aan op 
blijvende inzet voor aanpak ondermijning

INGEZONDEN COLUMN GGD

Komende week start GGD 
Kennemerland naast Pfizer 
en AstraZeneca met het 
gebruiken van de vaccins 
Moderna en Janssen. Dat is 
goed nieuws: er komen 
steeds meer vaccins beschik-
baar en dat betekent dat we 
per dag meer inwoners uit 
de regio kunnen vaccineren. 

Waar tijdens de start van de 
vaccinatiecampagne in 
januari zo’n 2000 prikken per 
week werden gezet, zijn dat 
er inmiddels 33.000 per 
week. 

Wij zijn in onze regio zijn 
gelukkig op tijd gestart met 
het neerleggen van een 
infrastructuur die berust is 
op grote hoeveelheden 
vaccins. We zijn er dan ook klaar voor om deze grote hoeveelheden te 
verwerken. De komende weken zal het aantal vaccins dat wordt geleverd 
verder oplopen en ook die zullen wij – zeven dagen per week – 
wegprikken om zo bij te dragen aan de bestrijding van de pandemie. Al 
brengt de introductie van nieuwe vaccins wel de nodige (logistieke) 
uitdagingen met zich mee. 

Op een aantal locaties in onze regio worden straks verschillende vaccins 
toegediend. Het ministerie van VWS bepaalt welk vaccin voor welke doel-
groep wordt gebruikt. Moderna en Pfizer zijn geschikt voor dezelfde 
vaccinatiedoelgroepen. Op locaties waar Moderna wordt gebruikt, krijgt 
iedereen in principe Moderna voor zo ver dat beschikbaar is. Mochten 
mensen eerder al gevaccineerd zijn met Pfizer, krijgt men dat ook als 
tweede vaccin.
De vaccins zijn gebaseerd op dezelfde technologie. Het Europees Genees-
middelenbureau heeft ze ook op dezelfde manier beoordeeld. Deze 
vaccins zijn meer dan 90% effectief in het voorkomen van ziekte door het 
coronavirus. 

Dit betekent dat er in een groep gevaccineerde mensen 90% minder 
mensen coronaklachten krijgen dan in een (even grote) groep mensen 
die niet gevaccineerd zijn. Uit de onderzoeken blijkt dat mensen die na 
een vaccinatie toch corona kregen, minder ernstig ziek werden.

Ik wil u dan ook vragen om op onze locaties niet in discussie te gaan met 
het personeel over welk vaccin u krijgt. Beide vaccins zijn goedgekeurd 
en helpen mee aan een collectieve bescherming tegen het virus.
Achter de schermen zorgen wij ervoor dat alles logistiek goed geregeld is 
met de verschillende vaccins. U hoeft zelf alleen maar de prik komen te 
halen.    

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Verschillende 
vaccins 

Bert van de Velden. Foto: aangeleverd door 

GGD Kennemerland.

 

VOOR DE WIJKEN:

- Omgeving Lanckhorstlaan/Bronsteeweg (300 kranten)

- Omgeving Herenweg/ Broeder Josephlaan (225 kranten)

- Omgeving Raadhuisstraat/Raadhuisplein (300 kranten)

- Omgeving Binnenweg (270 kranten)

Ook 65+ van harte welkom!

Wij zijn met SPOED op zoek naar een serieuze

BEZORGERS

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL
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Door Bart Jonker

Heemstede - In de rubriek ‘Een wijn-
momentje met…’, heeft de Heemste- 
der mooie, ontspannen, persoonlijke 
en informele gesprekken heeft met 
Heemstedenaren onder het genot 
van een goed glas wijn en wat hap- 
jes. Tijdens het gesprek wordt de wijn 
gekeurd en beoordeeld. Deze keer is 
Joke van der Zee te gast. Joke is geen 
onbekende in Heemstede en was 
jarenlang het gezicht van de krant als 
bladmanager en media-adviseur. Per 
1 juni stopt zij als media-adviseur bij 
de Heemsteder om zich te richten op 
haar eigen tekstbureau Van der Zee 
Tekst.

Gaat ze na zoveel jaren de Heem- 
steder dan helemaal verlaten? Niet 
helemaal: Joke blijft aan als free-
lancer en gaat het correspondenten-
team versterken, waar we als Heemste- 
der dolgelukkig mee zijn. De wijn die 
tijdens dit gesprek wordt ingeschon-
ken, is een prachtige witte Fragas do 
Lecer uit Monterrei in Spanje, gele-
verd door wijnhuis Grapedistrict op 
Binnenweg 200-A in Heemstede. 
Grapedistrict brengt kwaliteitswijnen 
van de kleinere wijnboeren onder de 
aandacht.

Ik wil graag schrijven
Joke: “Ooit ben ik begonnen bij de 
ING-groep op de externe communi-
catieafdeling. Dat was ontzettend 
leuk en daar heb ik veel geleerd en 
cursussen en opleidingen gedaan. Ik 
was daar al veel met de media bezig 
en de pers. Ik ondersteunde woord-
voering en de ontvangst van de pers. 
Helaas moest ik na een bezuinigings-
ronde naar een financiële afdeling. 
Daar lag mijn hart echter niet. Ik be- 
sloot toen naar een lokale krant te 
schrijven. Ik had ooit namelijk toen ik 
18 jaar was op een blauwe maandag 
bij het Witte Weekblad gewerkt. Naar 
aanleiding van de brief werd ik uitge-
nodigd door de directeur van de 
Nieuwe Meerbode in Aalsmeer, dezelf- 
de uitgever waar de Heemsteder 
onder valt, om eens mee te draaien. 

Ik zag al snel dat de krantenjournalis-
tiek mij het meeste aantrok. Ik wil 
graag schrijven, dat is echt mijn pas- 
sie. Radio-interviews en filmpjes ma- 
ken is minder mijn ding. Bij de Nieu- 
we Meerbode heb ik een aantal jaar-
tjes gezeten en heb ik van alles ge- 
daan. Ik wilde toch wat anders en 
ben bij Bloemenveiling Flora Holland 
in Aalsmeer terechtgekomen. Ik 
kwam daar op een afdeling waar je 

niets zelf mocht en voortdurend over 
je schouder werd meegekeken, in 
tegenstelling tot de vrijheid die ik 
gewend was bij de krant. Ik mocht 
ook niet schrijven voor het perso-
neelsblad. Dit heeft me besloten om 
terug te gaan naar de krant.

Zodoende volgde ik de redacteur op 
bij de Heemsteder die wegging. Ik 
ben toen een aantal jaren in het 
kantoortje aan de Camplaan werk-
zaam geweest als bladmanager, 
waarbij ik zowel voor de redactie als 
advertentieverkoop verantwoordelijk 
was. Dat is best wel een groot pakket 
in je eentje. In 2019 is toen in overleg 
besloten dat ik me op media-advies 
en advertenties zou gaan richten en 
heeft Bart Jonker het stokje van de 
redactie overgenomen.”

Geen sufferdje
“Door de jaren heen is de Heem-
steder veel volwassener geworden 
als lokaal nieuwsblad, waarbij het 
nog steeds de ‘vriend aan huis’ is 
gebleven. Aan de ouderwetse spot-
naam Sufferdje’ heb ik altijd een 
hekel gehad en die naam doet onze 
krant absoluut geen recht aan. We 
zijn een mooie veelzijdige krant 
geworden waarin voor ieder wat wils 
is te vinden vooral gericht op echt 
Heemsteeds nieuws.  De nieuwe 
huisstijl die afgelopen jaar werd 
geïntroduceerd heef daar zeker toe 
bijgedragen.”

Heemsteder kan niet gratis 
verschijnen zonder adverteerders
“Een gratis krant kan nu eenmaal niet 
verschijnen zonder adverteerders”, 
vervolgt Joke. “Je moet uitleggen bij 
ondernemers waarom publiciteit niet 
zonder advertentie kan, want anders 
wordt dit niet begrepen. Door de 
jaren heen is het vak van media-advi-

seur best veranderd en gegroeid. Het 
is niet meer louter de advertentiever-
koop, er komt veel meer bij kijken.  
Het is bij wijze van spreken niet meer 
alleen ‘de komkommers zijn in de 
aanbieding’, er zijn zoveel andere 
manieren van publiciteit en acqui-
sitie. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat 
een adverteerder in plaats van een 
advertentie kiest voor een adverto-
rial, een advertentie die redactioneel 
is opgesteld.”

Langdurige relaties opbouwen
“Ik doe dit vak al zo lang en heb in 
mijn werk daarom langdurige zaken-
relaties opgebouwd met adverteer-
ders. Dat heeft me zulke leuke en 
enthousiaste contacten opgeleverd. 
Dat is zo belangrijk in dit vak. Ik heb 
het altijd leuk geworden om voor 
hen publiciteit te organiseren. 
Klanten adviseren over de adverten-
tiemogelijkheden en de wijze 
waarop, is hartstikke leuk en dat 
maakt het allemaal veel persoonlijker 
dan het vroeger was. Een gezonde 
dosis humor speelt ook een grote rol 
hierin. Je leert het vak van de onder-
nemer ook beter kennen. Meer maat-
werk dus. Moeilijker vond ik als 
adverteerders teleurgesteld waren, 
ondanks dat je alles op alles gezet 
had voor hen. De uitdaging was dan 
juist voor mij om het op te lossen.”

“Het nieuwe team uit IJmuiden, dat 
bestaat uit de verkoopafdeling met 
Ellen Gouda en Jeroen van Duijn, 
waarbij Petra Schiltmeijer voor de 
hand- en spandiensten zorgt, gaat 
natuurlijk helemaal blanco in het 
Heemsteedse. Het team biedt al 
jarenlang professionaliteit en heeft 
veel ervaring met de zusterkranten 
de Jutter/Hofgeest in IJmuiden, dus 
dat komt helemaal goed! Ik wens ze 
heel veel succes. Nu ik me op mijn 

eigen tekstbureau kan richten, ga ik 
als freelance correspondent bij de 
Heemsteder aan de slag per 1 juni. 
Hierdoor blijf ik toch betrokken bij de 
krant. Het team van de Heemsteder 
is al jaren een heel hechte club en 
leuk om mee te werken. Ik heb me 
daarin altijd gewaardeerd en thuis 
gevoeld en ik heb er daarom heel 
veel zin in om de correspondenten-
pen samen weer op te pakken.”

En dan de wijn…
Joke: “ Dit vind ik een fabuleuze wijn. 
Smaakvol en pittig, maar niet te. 
Deze wijn hangt een beetje qua 
smaak tussen de Sauvignon blanc en 
Chardonnay in. Voor mij een frisse en 
prettige wijn die snel vrienden met je 
maakt en die geschikt is voor vele toe- 
passingen, zonder te zwaar te wor- 
den. Ik vind hem heerlijk”, aldus Joke.

Een wijnmomentje met… Joke van der Zee:
“Ik ga niet helemaal weg bij de Heemsteder”

Joke van der Zee. Foto: Bart Jonker.
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NLdoet dit 
weekend op ruim 
5.500 locaties

Heemstede/Regio - Het Oranje 
Fonds organiseert komende 
vrijdag en zaterdag de 17e editie 
van NLdoet. Tijdens de grootste 
vrijwilligersactie van ons land 
kan iedereen op een laagdrem-
pelige manier ervaren hoe mooi 
het is om iets voor een ander te 
doen. Op ruim 5.500 plekken in 
ons land kunnen mensen mee-
doen aan NLdoet-klussen. 
Gezondheid en veiligheid staan 
daarbij voorop. Aanmelden kan 
nog altijd via www.nldoet.nl.
 
Vanwege de coronacrisis is deze 
editie verplaatst van 12 en 13 
maart naar aankomend wee-
kend. Het Oranje Fonds heeft 
deelnemers opgeroepen te allen 
tijde de coronamaatregelen in 
acht te nemen en activiteiten zo 
veel mogelijk buiten plaats te 
laten vinden. Ook is er extra geld 
beschikbaar gesteld voor de 
aanschaf van beschermende 
middelen zoals mondkapjes. 

“We zijn heel blij dat de actie dit 
weekend door kan gaan”, vertelt 
Sandra Jetten, directeur van het 
Oranje Fonds. “De organisaties 
die meedoen aan NLdoet zetten 
zich in voor mensen in onze 
samenleving en zij drijven op 
vrijwilligers. Alle hulp is daarom 
welkom. Er is lange tijd weinig 
mogelijk geweest en natuurlijk 
gelden er nog altijd beperkin-
gen. Maar juist door de crisis 
waar we in zitten is hulp van vrij-
willigers nóg belangrijker dan 
die al was.
Gelukkig kun je ook op ander-
halve meter afstand iets voor 
een ander betekenen.”
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Door Eric van Westerloo

Heemstede – Op 18 mei bracht de 
ambassadrice van Slovenië een 
bezoek aan Heemstede. Zij was uit- 
genodigd door de landelijk bekende 
Heemsteedse imker Pim Lemmers.
Op 20 mei is er wereldwijd aandacht 
besteed aan het belang een gezonde 
bijenpopulatie. De bijen hebben een 
belangrijke taak bij het voortbestaan 
van gewassen en fruit. Vindt er geen 
bestuiving door bijen plaats, dan kan 
op termijn een plantensoort verdwij- 
nen.
Pim Lemmers heeft overal zo zijn 
contacten. Hoe komt hij uit in Slove- 
nië? Dat land heeft zich binnen de 
Verenigde Naties hard gemaakt om 
meer aandacht te schenken aan de 
bij. De bijenpopulatie loopt de 
laatste decennia sterk terug. Slovenië 
diende een voorstel in dat alle lan- 
den binnen de Verenigde Naties 
oproept vaart te maken met de 

bescherming van de bij. Voorwaar- 
den moeten geschapen worden dat 
bijen hun nuttige werk kunnen doen, 
vooral door het zaaien van voldoen- 
de bloemen en het uitbannen van 
giftige bestrijdingsmiddelen.

Ambassadrice World Bee Day
De huidige ambassadrice in Neder-
land Sanja Stĭglic werkte in die tijd bij 
de VN in New York en werd benoemd 
tot ambassadrice van ‘World Bee 
Day’. Op de Hartekamp, waar een 
aantal bijenkasten staat opgesteld, 
kreeg zij samen met burgemeester 
Astrid Nienhuis een rondleiding van 
Pim Lemmers en Jan Kroezen, be- 
stuurder van de Bijen Stichting en 
Bijenvrienden. De ambassadrice was 
onder de indruk van wat Lemmers 
allemaal teweeg heeft gebracht. Van 
de Koning tot schoolklassen en van 
premier Rutte tot hobby imkers, zij 
allen kregen tekst en uitleg over het 
belang van bijen.

Interessant is in het echt te zien hoe 
de bijen hun werk doen. Er zijn wilde 
bijen die geen hechte groep vormen 
en sterven in de winter. De honingbij 
leeft in een groep en legt een voor-
raad honing aan om de winter door 
te komen. Alleen de vrouwtjes van 
beide soorten kunnen steken, al 
doen de honingbijen dat eerder. Zij 
hebben namelijk iets te verdedigen, 
de koningin en de honing. Vakkundig 
opent Pim een kast en toont een 
honingraat gevuld met overheerlijke 
honing.

De ambassadrice werd gevraagd een 
bed in te zaaien met bloemen die 
binnen een maand de bijen zullen 
uitdagen hun werk te doen. Vervol-
gens reisde het gezelschap af naar 
het gemeentehuis waar op het dak 
ook bijenkasten staan.
Hiermee is het startsein voor ‘World 
Bee Day’ in Nederland officieel van 
start gegaan.

Sloveense ambassadrice Sanja Stĭglic 
doet de kick-off van World Bee Day

V.l.n.r.: Burgemeester Astrid Nienhuis, Pim Lemmers, Jan Kroezen en ambassadrice Sanja Stĭglic. Foto: Eric van Westerloo.

Heemstede - Op zaterdag 29 mei is 
er op Kom In Mijn Tuin (KIMT) weer 
NLdoet van 13.00 tot 16.00 uur. 
KIMT is te vinden in het Groenen-
daalse Bos, Herenweg 18 Heemstede, 
tegenover het Manpad.  Er wordt een 
hek gemaakt achter in de tuin om 
een doorgang te maken voor de 
grotere machines; ‘mankracht’ is 
welkom! Verder is er altijd wel een 
klusje in de vorm van tuinieren. Uiter-
aard is er koffie/thee met lekkere 
taart voor de vrijwilligers die komen 
helpen. Opgeven kan via info@kom-
inmijntuin.com of telefonisch op : 
023-528 2651 (Mik van der Bor. 
Het Oranje Fonds organiseerde de 
afgelopen 17 jaar NLdoet, de 
grootste vrijwilligersactie van Neder-
land. De 16e editie kon in 2020 niet 
doorgaan vanwege de coronapan-
demie. In maart 2021 waren de 
besmettingscijfers nog te hoog en er 
is toen besloten NLdoet door te 
schuiven naar het weekend van 
29-30 mei.Info: www.kominmijntuin.
com of Facebook: Kom In Mijn Tuin.

NLdoet op Kom In Mijn Tuin

Burgemeester Nienhuis helpt mee met NLdoet op KIMT (archiefoto uit 2019).

Foto: Monique Rusman.

FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - De prairielelie (Camassia quamash) ook wel Indianenbloem 
genoemd, is een meerjarig bolgewas, dat vrij snel groeit en bloeit. De 
plant komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. De hoge bloeistengels zijn 
bezet met blauwe stervormige bloemen met gele meeldraden. De plant 
houdt van een zonnige plek en vochtige grond.
Ze staan op de begraafplaats aan de Herfstlaan. Best bijzonder zo tussen 
de andere gewassen in.

Lente in Heemstede

FOTOMOMENT

Heemstede - “Deze pimpelmees vliegt al weken tegen het raam van onze 
keukendeur, vermoedelijk om zijn spiegelbeeld te verjagen uit zijn territo-
rium”, volgens inzender Guus van Ditzhuijzen.

Pimpelmees aan keukendeur
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Door Bart Jonker 

Heemstede – Wat is er toch veel te 
zien in uw tuin, maar ook te horen. In 
deze aflevering bespreken we de 
merel (Turdus merula) en de fraaie 
akelei (Aquilegia vulgaris), die vele 
varianten kent.
 
De merel: een waar zangtalent
Als u ‘s ochtends wakker wordt bij het 
krieken van de dag, hoort u vast vaak 
de prachtige en melodieuze zang 
van de merel (Turdus merula). Een 
mooi openingslied om de dag te 
beginnen. De merel kan echter ook 
luidruchtig zijn als er gevaar dreigt 
en waarschuwt dan op schetterende 
toon soortgenoten. De merel is lid 
van de lijsterfamilie (Turdidae). Het is 
een zeer algemene broedvogel, die 
de laatste jaren in aantal is afge-
nomen door de uitbraak van het 
usutuvirus. Gelukkig duikt deze vogel 
weer steeds meer op. Oorspronkelijk 
is de merel een bosbewoner, die zijn 
habitat tevens heeft verlegd naar 
tuinen en parken en zich daar goed 
weet te handhaven.
Mannetjes en vrouwtjes zijn gemak-
kelijk te onderscheiden. Het 
mannetje is zwart (in het Engels heet 
de merel daarom blackbird) met een 
geel/oranje snavel. Het vrouwtje is 
bruingrijs van kleur. Het voedsel van 
de merel bestaat uit wormen, 
insecten, bessen en fruit. Merels 
kunnen overal hun nest bouwen: in 
bomen en struiken, maar zelfs in 
gebouwen nestelen ze. Per seizoen 
komen vier tot vijf broedsels voor. 
Een broedsel kan uit drie tot vijf 
groen gespikkelde eieren bestaan, 
die worden uitgebroed door het 
vrouwtje. In de winter overwinteren 
ook gastmerels uit noordelijke 
regionen in ons land.  

De akelei: een juweeltje in uw tuin 
Wat is het een prachtig en bijzonder 
juweeltje die akelei (Aquilegia 
vulgaris). Er is door diverse kruisbe-
stuivingen een scala aan soorten 
bekend, zowel eenkleurig als in 
verschillende kleurschakeringen. Er 
zijn maar liefst 120 varianten bekend. 
De plant is ook eenvoudig te kruisen. 
De bloemen bevatten vijf kroonbla-
deren die in een punt lopen, met 
daarbinnen eveneens bloemblaadjes, 
die van de plant een opvallende en 
bijzondere verschijning maken. De 
akelei komt uit het geslacht van de 
ranonkelfamilie en is inheems in 
Europa, Noord-Amerika en op 
plaatsen in Azië. Akelei is winterhard 
en een vaste meerjarige plant, die 
blad verliest. De bloeitijd is nu: mei-
juni. De plant stelt geen hoge eisen: 
iedere goede tuingrond is geschikt 

als voedingsbodem, zolang het maar 
geen klei is. De plant staat zowel 
graag in zon tot halfschaduw en kan 
tot 70 cm hoog worden. Door de vele 
beschikbare kleurvarianten kunt u 
eindeloos met de kleuren van de 

akelei variëren. Een schatkist van 
fleurige bloemen die goed tot hun 
recht komen in een wat verwilderde 
tuin. Pas wel op met huisdieren en 
kleine kinderen, aangezien akelei 
giftig is. 

Ken uw tuin: de melodieuze 
merel en de bekoorlijke akelei

Merel (mannetje). Foto: Bigstock. 

Een fraaie meerkleurige akelei (Aquilegia vulgaris). Foto: Bart Jonker.

Een prachtige roze akeleivariant. Foto: Joke van der Zee.

FOTOMOMENT

Heemstede - Een bijzondere foto 
van Rosita van Wingerden.

“Kennelijk is de woningnood onder 
de mezen ook zo groot dat ze zich 
in een asbak aan het hek van de 
tennisbaan bij HBC gevestigd 
hebben”, vertelt ze erbij.

Woningnood bij 
mezen?

Heemstede - Op 28 en 29 mei vindt 
de landelijke actie NLdoet weer 
plaats en worden er in heel Neder-
land acties georganiseerd. Ook het 
schoonmaken van Heemstede is een 
klusje waar hulp bij nodig is!
 
Margreet, Barbara, Ageeth en Han- 
neke ruimen al regelmatig op eigen 
initiatief zwerfafval in hun wijk op. 
Zaterdag 29 mei gaan zij in het kader 
van NLDoet een uurtje samen aan de 
slag. ‘We starten zaterdag om 10 uur 
bij het raadshuis. Loop met ons mee 
of ga met je kinderen of een buur zelf 
een rondje lopen in je eigen wijk. 
Vanaf 9.30 uur kun je bij ons materi-
alen ophalen voor het raadhuis 
(Raadhuisplein 1) en om 10 uur gaan 
we kijken of we in tweetallen kunnen 
lopen. Lekker buiten aan de slag, 
nieuwe mensen leren kennen en een 
schoon Heemstede: superleuk!’, aldus 
de dames. 
 
Gemeente stelt materialen ter 
beschikking
De gemeente houdt de openbare 
ruimte dagelijks schoon, maar wat 
extra hulp bij het schoonmaken van 
onze omgeving is natuurlijk altijd 
welkom. Daarom stelt de gemeente 
hulpmiddelen ter beschikking aan 
haar inwoners om op een veilige 

manier zwerfafval op te kunnen 
ruimen. U kunt iedere werkdag gedu-
rende openingstijden van de 
gemeentelijke receptie daar terecht 
voor een afvalgrijper, veiligheids-
hesje, handschoenen en vuilniszak. 
Als u op donderdag 27 en vrijdag 28 
mei materialen komt afhalen, dan 
ontvangt u een kleine attentie als 
dank voor uw hulp. De gemeente 
ondersteunt dit initiatief, kijk ook op 
de Facebookpagina van Duurzaam 
Heemstede voor de laatste updates 
over dit initiatief. 
 
Zwerfval grote ergernis 
Mede door de corona-crisis ziet u her 
en der verdwaalde mondkapjes en 
plastic handschoenen op straat. Ook 
is er meer zwerfafval dat ontstaat 
door illegaal bijplaatsen van (grof- en 
rest)afval bij openbare containers. 
Verder zoeken meer mensen de rust 
en ruimte op in de buurt en laten 
(onbedoeld) zwerfafval achter in de 
natuur. Zwerfafval is storend, slecht 
voor het milieu en kost veel geld en 
tijd om aan te pakken.
 
Ook de handen uit de mouwen 
steken, maar lieverbij een ander 
klusje? Voor een overzicht van alle 
NLdoet initiatieven bij u in de buurt, 
zie www.nldoet.nl.

NLdoet zwerfafval opruimen in 
Heemstede: doe je ook mee?

NLdoet zwerfafval opruimen. Foto: aangeleverd.

FOTOMOMENT

Heemstede - Leo Zwarter stuurde deze fraaie foto in. “Al ruim 50 jaar staat 
deze Azalea mollis in mijn achtertuin.
Er staan nog andere soorten in mijn voortuin die regelmatig door voorbij-
gangers worden gefotografeerd”, vertelt Leo Zwarter enthousiast. 

Azalea van ruim 50 jaar oud





Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-
Holland heeft in het eerste kwartaal van 2021 
aan 64 cultuur- en natuurprojecten een fi nan-
ciële bijdrage toegezegd. Het gaat om een 
bedrag van in totaal ruim €228.000. 

Het is elk kwartaal mogelijk om een aanvraag in 
te dienen. De criteria waaraan een aanvraag 
moet voldoen, zijn te vinden op de website van 
het Cultuurfonds. Juist in deze moeilijke tijden 
roept het Cultuurfonds stichtingen en vereni-
gingen op om een aanvraag in te dienen. Hier-
onder is een aantal projecten uitgelicht. Voor 
de volledige lijst met toekenningen in de eerste 
ronde van 2021 klik hier.

Gluren bij de buren
Stichting de Bühne ontvangt €4000 voor hun 
project Gluren bij de Buren. Tijdens dit 
amateurkunstenfestival krijgt lokaal podiumta-
lent de unieke kans om op te treden bij mensen 
thuis. In Hilversum, Amstelveen, Bloemendaal 
en Haarlem stellen zo’n 250 bewoners hun tuin 
ter beschikking voor optredens van lokaal 
talent.

Nieuw podium Caprera
Stichting Caprera Openluchttheater & Wandel-
park bevindt zich middenin het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland en wil cultuur en inspiratie 

te bieden aan een breed en divers publiek. Ze 
ontvangt €5000 voor de bouw van een nieuw 
podium voor theatervoorstellingen en work-
shops gericht op families.
 
Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt 
mensen, werelden en ideeën samen om cultuur 
en natuur te laten leven. Dankzij onze 
bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe 
culturele initiatieven en wordt cultureel 
erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers 
en makers, liefhebbers en experts, bedenkers 
en beschermers. En met de bijdrages van de 
BankGiro Loterij, de Nederlandse Loterij en van 
al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuur-
fonds Noord-Holland is een van de twaalf 
provinciale afdelingen.

Op weg naar 
een gezond gewicht
Kamp je met overgewicht en klachten als vermoeidheid, maag-, darm- en/of 
gewrichtsklachten? En kost het je moeite om die overtollige kilo’s kwijt te raken? 

Contact opnemen?       Bel me op 06-18 647 985 of mail naar avenema@cure4life.nl     Meer info: www.cure4life.eu of

‘Over gewicht’ in de praktijk 

Alexia Venema, paramedisch 
natuurgeneeskundig therapeut, 
schrijft over haar praktijk en 
de methode van Cure4Life 
die ze inzet om mensen te 
begeleiden naar een gezond 
gewicht. Zij is aangesloten bij 
de beroepsvereniging BATC. 

Overgewicht heeft een oorzaak. Een relatie met 
onder meer diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. 
Daarover schrijf ik in deze maandelijkse column. 
Ook beschrijf ik hoe ik je kan begeleiden naar 
een gezond gewicht en een betere gezondheid. 

Je volgt de professionele, medisch verantwoorde 
methode van Cure4Life. Een methode op maat op 
basis van je persoonlijke situatie en diverse metingen. 
Denk daarbij aan je bloedwaarden en een urine- en 
speekseltest. Meten is immers weten. 

Centraal staat je persoonlijke programma. 
Je leert te eten in hoeveelheden en 
combinaties die bij jou smaak en jouw lichaam 
passen. Geen dieet, maar jezelf een nieuwe 
manier van eten eigen maken. Resultaat? 
Je gaat je prettiger voelen. Fitter. Energieker.

Je lichaam komt in balans. 
Dat zie je terug op 
de weegschaal en 
in de badkamerspiegel!

Vóór corona sportte ruim 70% van de Nederlanders minimaal 
één keer per week. Tijdens de lockdown in januari deed slechts 
49% van de Nederlanders één keer per week aan sport. Dat blijkt 
uit cijfers van NOC*NSF. Nu volwassenen weer met vier personen 
buiten mogen sporten, wordt verwacht dat Nederlanders de 
komende tijd vaker hun sportkleding aantrekken. Voor deze 
buitensporters is de CoronaMelder-app nuttig.
 
Sport is goed voor de gezondheid. Het is dan ook een belang-
rijke ontwikkeling dat volwassenen weer in kleine groepen 
onder begeleiding mogen trainen. Tegelijkertijd ontstaan er 
door deze versoepeling meer risicovolle ontmoetingen.

Voorkom dat je onbewust anderen besmet
Uit doorlopend onderzoek onder leiding van Prof. dr. Wolfgang 
Ebbers van de Erasmus Universiteit blijkt dat 7 op de 10 mensen 
die een melding in CoronaMelder kregen sneller in beeld 
kwamen voor het bron- en contactonderzoek. Dat is belangrijk, 
aldus Ebbers. “Als je een melding via CoronaMelder krijgt, weet 
je dat je meer kans hebt om besmet te zijn. Zo kun je eerder 
maatregelen treff en om te voorkomen dat je onbewust sport-
maatjes of mensen in jouw omgeving besmet. Want ook voordat 
je klachten krijgt, kan je al besmettelijk zijn.”

CoronaMelder in het kort
CoronaMelder waarschuwt gebruikers die langere tijd in de 

buurt zijn geweest van iemand die achteraf corona blijkt te 
hebben. Dit kan een bekende zijn, maar ook een app-gebruiker 
bij wie je in de buurt was en die je niet kent. Wie de app down-
loadt, hoeft géén persoonlijke gegevens in te vullen. De app 
weet niet je naam, niet je e-mailadres en niet je telefoon-
nummer. Ook werkt CoronaMelder niet met locatiegegevens 
(GPS). De app weet dus niet wie je bent of waar je bent. In de 
video hieronder wordt eenvoudig uitgelegd hoe CoronaMelder 
werkt. Ontvang je een melding? Dan geeft de app je het advies 
om je te laten testen, ook als je geen klachten hebt.

Pauzeknop handig voor buitensporters
Sinds kort zit in CoronaMelder een pauzeknop. Hiermee kunnen 
gebruikers de app pauzeren. Deze pauzefunctie is handig voor 
buitensporters die hun telefoon tijdens de les in een tas of bak 
leggen met andere telefoons. Terwijl ze zelf 1,5 meter afstand 
bewaren van hun medesporters. De telefoon kan dus dicht bij 
de telefoon van een andere gebruiker van CoronaMelder zijn, 
zonder dat de gebruikers in elkaars buurt zijn. Je kan zelf 
aangeven hoe lang je de app wilt pauzeren, met een maximum 
van 12 uur. Is de ingestelde pauze voorbij? Dan krijg je een 
melding om CoronaMelder weer te activeren.

Basisregels blijven belangrijk
Inmiddels hebben ruim 4,7 miljoen mensen CoronaMelder 
gedownload. Als je CoronaMelder op je mobiel hebt, blijft het 

belangrijk om je te houden aan de basisregels. Zoals 1,5 meter 
afstand houden tijdens het sporten en in groepjes van maximaal 
4 personen trainen.

Zo download je CoronaMelder
Heb je de app nog niet gedownload? Ga naar de App Store en 
de Google Play Store om CoronaMelder te downloaden. In een 
minuut zet je de app op je mobiel. Het gebruik van de app is 
altijd vrijwillig.

Meer weten over CoronaMelder?
Kijk op www.coronamelder.nl voor meer informatie over Corona-
Melder. Voor vragen over de app zelf, kan je ook gratis bellen 
met de medewerkers van de Helpdesk CoronaMelder op 0800-
1280. Deze helpdesk is elke dag geopend van 8:00 tot 20:00 uur.

CoronaMelder-app nuttig voor 
buitensporters

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland heeft in het eerste kwartaal van 2021 aan 
64 cultuur- en natuurprojecten een fi nanciële bijdrage toegezegd. Het gaat om een bedrag 
van in totaal ruim €228.000.

Prins Bernhard Cultuurfonds 
Noord-Holland steunt 64 
projecten in eerste kwartaal

Caprera ontvangt 5000 euro voor de bouw van een nieuw podium voor theatervoorstellingen en 

workshops gericht op families. Fotocredit: Stichting Caprera Openluchttheater & Wandelpark
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AGENDA

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/.

ZATERDAG 29 MEI 
NLdoet op Kom In Mijn Tuin. 
Groenendaalse Bos, Herenweg 
18 Heemstede. Van 13-16 u. 
Opgeven via info@kominmijn-
tuin.com of telefonisch: 023-528 
2651 (Mik van der Bor). 

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

Interview met Erna Sassen in 
Schrijvers op zondag. Via live- 
stream op www.boekhandel-
blokker.nl. Om 16 u.

WOENSDAG 2 JUNI 
Iedere woensdag Inloopspreek-
uur Werkgroep Toegankelijkheid. 
Plein1, Julianaplein 1 in Heem-
stede. Van 9.30-12 u.

Heemstede - De Werkgroep Toegan-
kelijkheid Heemstede houdt op 2 
juni voor het eerst in maanden op 
Plein1 op Julianaplein 1 weer een 
inloopspreekuur.
Dan zit Dominieke Bos van de Werk-
groep Toegankelijkheid Heemstede 
weer elke eerste woensdagochtend 
van de maand tussen half tien en 
twaalf uur klaar om te horen, waar 
zich in Heemstede knelpunten be- 
vinden voor mensen met een beper-
king. Inwoners kunnen zonder af- 
spraak langskomen op Plein1 (op de 
eerste etage tussen trap en lift).
 
Waarom dit spreekuur?
De werkgroep verzamelt de knel-
punten en bespreekt deze met de 
gemeente. Ze denken mee over 
mogelijke oplossingen en, indien 
mogelijk, dragen ze daar ook aan bij. 
Zo wordt Heemstede steeds toegan-
kelijker voor iedereen. Wie niet naar 
het spreekuur kan komen, kan z’n 
verhaal mailen naar contact@werk-
groeptoegankelijkheidheemstede.nl
 
VN-verdrag Handicap en 
Werkgroep Toegankelijkheid
Twee miljoen Nederlanders hebben 
een beperking. Ze zijn slechtziend, 
blind of doof, hebben een lichame-
lijke of verstandelijke beperking of 
psychische problemen. Gewoon 
meedoen is voor hen niet altijd 
vanzelfsprekend. Sinds 2016 geldt 
het VN-verdrag handicap in Neder-
land. Vanaf 2020 moest elke ge- 
meente een klankbord organiseren, 
dat gevraagd én ongevraagd ad- 
viezen geeft aan gemeente en inwo-
ners over het toegankelijk(er) maken 
van openbare ruimte en algemene 
faciliteiten - zowel offline (van 
gemeentelijke gebouwen en de 
openbare ruimte) als online. In 
Heemstede is de Werkgroep Toegan-
kelijkheid Heemstede dat klankbord.

Vanaf 2 juni iedere 
woensdag inloop- 
spreekuur Werkgroep 
Toegankelijkheid

Heemstede – Schuif aan bij de Digi 
Buurttafel en ontmoet elkaar via een 
beeldscherm. Iedere dinsdag van 
11.00 – 12.00 uur of een volgende 
dinsdag op dezelfde tijd. In tijden 
van corona is het niet gemakkelijk 
om elkaar in groepjes te ontmoeten. 
Gelukkig kan elkaar ontmoeten nu 
ook digitaal.  Het enige wat je nodig 
hebt is zin om met anderen in 
gesprek te gaan, een mailadres en 
een laptop, computer of telefoon 
met internet/wifi. Een gespreksbege-
leider start de Digi Buurttafel en met 
elkaar wordt dan een thema 
gekozen. Denk bijvoorbeeld aan: je 
passie, beweging, ge- luk, het 
nieuws, vriendschap, koken, tradities. 
Eigen inbreng is altijd wel- kom. Wil 
je graag een bepaald thema met 
elkaar bespreken; voel je vrij om dit 

te melden. Deelname aan deze acti-
viteit is gratis. Er kunnen maximaal 6 
deelnemers meedoen per keer. 

Interesse?
1) Stuur een mail naar info@wij- 
heemstede.nl t.a.v. Ellen Swart of 
Daniëlle de Haan van WIJ Heemstede 
of bel naar 023 – 548 38 28;
2) Ellen of Daniëlle neemt contact op 
om uit te leggen hoe de Digi Buurt-
tafel werkt.
3) Op dinsdagochtend voordat de 
Digi Buurttafel start, ontvangt iedere 
deelnemer een mail met een link. 
Ook als je ideeën hebt of wilt helpen, 
dan hoort WIJ Heemstede dat graag! 
WIJ streeft ernaar om de Buurttafel 
vanaf 1 juni weer op locatie te 
kunnen organiseren. Houdt u de 
berichten in de gaten.

Schuif aan bij de Digi Buurttafel

Heemstede - Eens in de twee weken 
voert Manon Duintjer één op één 
gesprekken met schrijvers uit (de 
omgeving van) Haarlem. Zondag 30 
mei om 16.00 uur gaat zij in gesprek 
met Erna Sassen over haar boek 
Zonder titel. Het gesprek is via een 
livestream op de sites van de boek-
handels te volgen, zoals www.boek-
handelblokker.nl. 
 
In Zonder titel kruipt Erna Sassen in 
de huid van de 15 jarige hoofdper-
soon Joshua. Hij mist zijn soulmate 
Zivan, die met haar ouders is terug 
verhuisd naar haar geboorteland 
Irak. Bovendien maakt hij zich zor- 
gen: ze reageert niet meer op zijn 
berichten. Noodgedwongen pro-
beert Joshua zichzelf opnieuw uit te 
vinden zonder Zivan. 

Erna Sassen (1961) volgde na het 
VWO een opleiding aan de Theater-
school in Amsterdam, de Akademie 
voor Kleinkunst. Ze speelde in musi-
cals en toneelvoorstellingen en 
maakte zelf vier voorstellingen voor 
volwassenen. Ook speelde ze in voor-
stellingen voor kinderen, o.a. opera’s 
van Frank Groothof. Bij de KRO-radio 
presenteerde ze De Zalige Liefdeslijn 
en ze speelde in de tv-serie Medisch 
Centrum West. In 2005 begon Erna 
Sassen met het schrijven van boeken. 
Ze woont met haar man en twee 
kinderen in Haarlem. 

Schrijvers op Zondag is een online 
initiatief van diverse boekhandels 
waaronder, Boekhandel Blokker, en 
Stichting Literair Haarlem in samen-
werking met De Pletterij.

Interview met Erna Sassen in 
livestream Schrijvers op Zondag

Erna Sassen. Foto: aangeleverd door Boekhandel Blokker.

Heemstede - Stichting Oud Geleerd 
Jong Gedaan organiseert samen met 
WIJ Heemstede, Bibliotheek Zuid- 
Kennemerland, Welzijn Bloemendaal, 
Pluspunt Zandvoort en Plein1 de 
online collegereeks het briljante 
brein, van student-docent Noa IJdo. 
Noa heeft psychobiologie gestu-
deerd en volgt nu haar master cogni-
tieve neurobiologie.  
De online collegereeks vindt plaats 
via Zoom en bestaat uit vier colleges 
van 60 minuten. Bij aanmelding ont- 
vangt u een handleiding voor het 
gebruik van Zoom, en de bijbeho-
rende Zoomlink(s). Bij elk college is er 
een hulplijn aanwezig die u kunt 
bellen bij kleine technische proble- 
men. Het is wel belangrijk dat u voor-
afgaand aan de colleges het pro- 
gramma Zoom al heeft gedownload.  

De collegereeks bestaat uit vier op 
zichzelf staande colleges. 
De colleges vinden plaats op: 
Donderdag 27 mei 14.00 - 15.00 uur 
Donderdag 3 juni 14.00 - 15.00 uur 
Donderdag 10 juni 14.00 - 15.00 uur 
Donderdag 17 juni 14.00 - 15.00 uur  

College 1 op donderdag 27 mei: 
Hoe maak je een brein? 
In dit college kijken we naar de inde-
ling van ons brein van groot naar 
klein. Welke technieken zijn er om 
het brein te bestuderen en wat 
hebben we geleerd van die tech-
nieken? Ook vertelt studentdocent 

Noa een klein stukje over Alzheimer 
en wat dat voor effecten heeft op het 
brein.  

College 2 op donderdag 3 juni: 
Eerst zien, dan geloven. 
Zien is eigenlijk veel meer dan alleen 
kijken met je ogen. Hoe is de verbin-
ding tussen ogen en brein? Wat als er 
iets in het systeem niet meer werkt? 
Hoe kan het dat sommige mensen 
geen bewegingen kunnen zien?  

College 3 op donderdag 10 juni: 
De kunst van het spreken. 
Hoe bijzonder is het dat we als mens 
kunnen spreken? Hoe is een taal 
precies opgebouwd? We denken 
daarnaast na over de vraag of dieren 
kunnen spreken.  

College 4 op donderdag 17 juni: 
Als muziek in de oren. 
Wat gebeurt er in ons brein als we 
naar muziek luisteren? Als je niet 
meer kan spreken, kan je dan nog 
wel zingen?  

U kunt zich inschrijven bij WIJ 
Heemstede voor de hele serie (€ 10,- 
euro) of voor één of meerdere losse 
lezingen (€ 2,50 euro per lezing) door 
het bedrag voorafgaand aan de 
lezing over te maken naar NL84RABO 
0326 3070 28 t.n.v.  WIJ Heemstede 
en o.v.v. de lezing met datum. 
Inschrijven kan via de website, mail 
of telefonisch op 023 - 548 38 28.

Collegereeks Oud Geleerd Jong 
Gedaan online via Zoom

Heemstede - Door de beperkte ope-
ning van de boekhandel is de Boeken- 
week dit jaar uitgesteld zal dit jaar 
plaats vinden van 29 mei tot en met 
zondag 6 juni.
Ook in Heemstede wordt de Boeken-
week gevierd, maar wel met be- 
perkte mogelijkheden. Het Boeken-
weekgeschenk van Hanna Bervoets 
en het boekenweekessay van Roxane 
van Iperen zijn dan eindelijk door 
heel Nederland te lezen. Om de 
drukte te spreiden en winkel- en 
bibliotheekbezoek voor iedereen 
veilig te houden, zijn deze uitgaven 
de hele maand juni beschikbaar.
Hanna Bervoets schreef dit jaar het 
Boekenweekgeschenk Wat wij zagen. 
Tijdens de Boekenweek krijgt het 
publiek het Boekenweekgeschenk 
cadeau in de boekwinkel bij beste-
ding van ten minste € 15 aan Neder-
landstalige boeken. Het Boeken-
weekessay werd geschreven door 
Roxane van Iperen. Haar essay, De 
genocidefax, is tijdens de Boeken-
week verkrijgbaar voor € 3,75. Babs 
Gons heeft het Boekenweekgedicht 
‘Polyglot’ geschreven. Het thema 
voor de Boekenweek is Tweestrijd.

Roxane van Iperen te gast bij 
Boekhandel Blokker
Op zaterdag 5 juni brengt Roxane 
van Iperen een bezoek aan Boek-
handel Blokker, voor een kort inter-
view en een signeersessie. Bij mooi 
weer zal dat buiten plaatsvinden en 
de veiligheid staat voorop.
Roxane van Iperen schrijft dit jaar het 
essay bij het thema Tweestrijd. In een 
hartschokkend onderzoek confron-
teert zij de lezer met de ultieme 
vraag: ‘Wat zou jij doen?’ 
Over het boekenweekessay: Rwanda, 
januari 1994. Het is voor Roméo 

Dallaire, generaal van de VN Vredes-
missie ter plaatse, glashelder dat als 
de VN de komende 36 uur niet in- 
grijpt, de animositeit tussen de 
Hutu’s en de Tutsi’s zal ontaarden in 
een ongekend bloedbad. Wanhopig 
probeert hij de rest van de wereld 
hiervan te overtuigen, maar die wei- 
gert verantwoordelijkheid te nemen. 
Roxane van Iperen (1976) is auteur 
en jurist. In 2016 verscheen haar 
debuutroman Schuim der aarde, 
waarmee ze de Hebban Debuutprijs 
won. In 2018 volgde ‘t Hooge Nest. 
Daarvan werden tot op heden meer 
dan 175.000 exemplaren verkocht, 
en het werd bekroond met de Opzij 
Literatuurprijs 2019.
Op 4 mei 2021 hield Roxane van 
Iperen de 4 mei lezing tijdens de 
Dodenherdenking op de Dam in 
Amsterdam.
 
Andere auteurs die tijdens de boeken- 
week signeren zijn Bart Chabot (tij- 
dens een extra koopzondag op 30 
mei) en Adriaan van Dis (op woens-
dagmiddag 2 juni)
Tot slot zijn er twee auteurs die in de 
week voor de boekenweek hun boek 
signeren: Daan Heerma van Voss – 
De bange mens -een zoektocht naar 
de bron van onze angsten en Dries 
Muus – De afwijking (een roman over 
homofobie op het voetbalveld). 
Beide boeken van deze jonge auteurs 
geen over het thema tweestrijd.
 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede.  Om de drukte te 
spreiden en winkel- en bibliotheek-
bezoek voor iedereen veilig te 
houden, zijn deze uitgaven de hele 
maand juni beschikbaar.
Meer info via: 023- 5282472 of op 
www.boekhandelblokker.nl.

Boekenweek 2021 gaat van start
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Adresgegevens

Heemstede

Heemstede

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws over Heemstede? 
Abonneer u dan op de nieuwsbrief van 
de gemeente. U ontvangt de nieuwsbrief 
maandelijks in uw mailbox. Meld u aan 
via heemstede.nl/nieuwsbrief

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

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

Burgemeester 
Nienhuis stroopt 
haar mouw op
Mensen geboren tot en met het jaar 
1968 (dus voor 1969) kunnen inmiddels 
een afspraak maken voor een vaccinatie. 
Zo ook Burgemeester Astrid Nienhuis: 
“Ik stroop mijn mouw op om mij te laten 
vaccineren zodat ik hopelijk snel weer 
mensen persoonlijk kan ontmoeten”. 

Ga voor meer informatie over vaccineren 
naar rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-vaccinatie.

Al 35 jaar is de weekmarkt op de 
Valkenburgerlaan een begrip in Heemstede. 
Wij behouden de komende jaren graag een 
sterke markt die aan de wensen en behoeften 
van bezoekers voldoet. 

Wij gaan op 9 juni in gesprek 
op de markt
Om de toekomst van de markt te onderzoeken 
staan wij op woensdag 9 juni van 10.00 tot 
14.00 uur op de markt. U kunt uw ideeën, 
suggesties en andere zaken dan kenbaar 
maken en hierover in gesprek gaan. 

Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/marktvisie.

Denk mee over de toekomst 
van de markt

Op 2 juni weer 
toegankelijkheidsspreekuur
Twee miljoen Nederlanders hebben een 
beperking. ‘Gewoon’ meedoen is voor hen 
niet altijd vanzelfsprekend. De Werkgroep 
Toegankelijkheid adviseert de gemeente en 
inwoners over het toegankelijk(er) maken van 
openbare ruimtes en algemene faciliteiten. 

Toegankelijkheidsspreekuur 
weer van start
Vanaf woensdag 2 juni 2021 zit gaat het 
toegankelijkheidsspreekuur weer van start 
in Plein1. Dominieke Bos van de Werkgroep 

Toegankelijkheid Heemstede gaat elke eerste 
woensdagochtend van de maand tussen 
9.30 – 12.00 uur in gesprek met inwoners. 
Knelpunten voor mensen met een beperking 
in Heemstede kunnen dan worden besproken. 
Zo maken we Heemstede steeds toegankelijker 
voor iedereen. Het is niet nodig om een 
afspraak te maken. 

Kunt u niet naar het spreekuur komen? 
Mail uw knelpunt(en) naar contact@
werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl.

Vanaf 1 juli online 
bekendmakingen 
leidend
Op 1 juli 2021 treedt de Wet elektronische 
publicaties (Wep) 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 
dan 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 
bekendmakingen over uw buurt
• Abonneer u op de e-mailservice van 

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

• Download de app ‘Omgevingsalert of ‘Over 
uw buurt’ om geïnformeerd te blijven over 
bekendmakingen in uw buurt. U ontvangt 
een melding op uw mobiel.

• Via heemstede.nl/bekendmakingen vindt u 
de bekendmakingen van de gemeente op 
overheid.nl.

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
• Huizingalaan 27, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 835533, verzonden 

 17 mei 2021
• Leidsevaartweg 145, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 835783, verzonden 

 17 mei 2021
• Burgemeester van Lennepweg 35, herstel 

van de breedplaatvloer van het dek van 
de parkeergarage van Nieuw Overbos, 
wabonummer 820594, verzonden 

 18 mei 2021
• Sportparklaan 8, het oprichten van een 

opblaasbare zaal t.b.v. zaalhockey MHC 
Alliance, jaarlijks in de winterperiode, 
wabonummer 634170, verzonden 

 19 mei 2021

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
• Camplaan 25, het vergroten van 

de bestaande dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 817959, 
ontvangen 5 april 2021

• Dr. J.R. Thorbeckelaan 164, het plaatsen 
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 817081, ontvangen 

 1 april 2021
• Jacob de Witstraat 21, het uitbreiden van 

een woning op de begane grond en eerste 
verdieping, het vergroten van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak, wabonummer 

826258, ontvangen 20 april 2021
• Kerklaan 13, het verlengen van de pergola 

aan de achterzijde en deze deels met 
glas bedekken, wabonummer 827245, 
ontvangen 21 april 2021

• Leidsevaartweg 45, het wijzigen 
van de bestemming agrarisch naar 
de bestemmingen wonen en tuin, 
wabonummer 831989, ontvangen 

 2 mei 2021
• Zandvoortselaan 45, het uitbreiden van het 

pand t.b.v. realisatie van 2 appartementen 
en plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 800222, 
ontvangen 5 maart 2021

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

Voornemen verlenen omgevingsvergun-
ning voor afwijken bestemmingsplan
• Leidsevaartweg 45, het wijzigen 

van de bestemming agrarisch naar 
de bestemmingen wonen en tuin, 
wabonummer 831989, ontvangen 

 2 mei 2021
• Marisplein 5, het verbouwen en uitbreiden 

van het clubhuis KR&ZV “Het Spaarne” 
op de verdieping ten behoeve van extra 
sportfaciliteiten, wabonummer 815881, 
ontvangen 31 maart 2021

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verlening drank- en 
horecavergunning
Op 18 en 20 mei 2021 heeft de burgemeester 
besloten een drank- en horecavergunning 
voor het uitoefenen van het horecabedrijf 
te verlenen aan Wijnkoperij De Gouden 
Ton, Binnenweg 4 en Brasserie De Canette, 
Binnenweg 110 in Heemstede. 
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de
weg 



ACHTER HET FORNUIS

Deze week duiken we de Marokkaanse keuken in en gaan we 
een Marokkaans kipgerecht bereiden in de tajine. De vorm 
van een aardewerk tajine is zodanig, dat geuren en smaken 
tijdens het langzame koken (slow cooking) uitstekend 
behouden blijven.
De tajine vindt haar oorsprong in de Berberse keuken en 
wordt nog steeds gebruikt voor allerlei stoofgerechten in 
Marokko. Traditioneel stond zo’n tajine tijdens de bereiding op 
brandende kooltjes.
Koken met een tajine is wel bijzonder en je kunt eindeloos met stoofgerechten op basis van 
lams- en kip experimenteren. Je kunt ook oneindig variëren met kruiden, specerijen en ingre-
diënten. 

Benodigdheden (4 personen):

Bereiding:
Gebruikt u een tajine voor het eerst? Dan eerst de tajine 24 uur in het water zetten (vooral een 
ongeglazuurde tajine), alvorens u deze op het vuur zet, want anders barst deze. Maaltijden 
bereid in de tajine moeten op een laag vuur sudderen, dus de bereiding duurt langer, minstens 
1,5 tot 2 uur.  Bewaar het sap van de sinaasappels en smeer de kippenbouten aan beide kanten 
in met zout, peper, nootmuskaat en gemalen anijszaad. Giet de olie in de tajine en fruit hierin de 
sjalotjes en knofl ook op laag vuur. Voeg daar na de kippenbouten toe en blus af met het sinaas-
appelsap en voeg de honing toe. Voeg vervolgens alle kruiden toe, het kaneelstokje, het laurier-
blad, de rode peper (in zijn geheel), wat gember- en kaneelpoeder. Voeg als laatste de tomaten-
schij� es toe. Sluit het deksel van de tajine en laat de smaken en geuren goed samenkomen en 
intrekken door de tajine lekker te laten sudderen op een laag vuur. Af en toe de kippenbouten 
omdraaien en begieten. Bij te weinig kook-
vocht, een scheutje water toevoegen. Laat 
sudderen tot de kip goed gaar is en bijna van 
bot afvalt. Serveren met Marokkaans brood of 
couscous en een frisse salade.  

Wijnsuggestie:
Wij maakten een Franse rode wijn open, de 
Poème, een Syrah/Grenache uit de Pays d’Oc. 
Een aangename tinteling op de tong in een 
volwassen samenspraak met de mysterieuze 
smaken uit de tajine. Vraag uw wijnhandelaar 
of slijter. ‘Atamanaa lak wajabat shahia”
(Eet smakelijk)! 

Marokkaanse kip uit de tajine 

achter het fornuis 

•  4 kippenbouten, even 15 
minuten van tevoren in het 
sap van twee uitgeperste 
sinaasappels leggen

•  Een scheut olijfolie
•  2 gesnipperde sjalotjes
•  2 fi jngehakte teentjes 

knofl ook
• Gemalen anijszaad

• 1 kaneelstokje
• 1 rode peper
• 1 laurierblaadje
•  4 tomaten in plakjes 

gesneden
• 2 takjes verse dragon
• 1 takje verse munt
• 1 takje verse tijm
• 1 takje verse marjoraan

• 2 takjes verse koriander
• 1 takje verse peterselie
• 1 takje verse rozemarijn
• 2 eetlepels honing
• Snufj e nootmuskaat
• Wat gemberpoeder
• Versgemalen peper
• Zeezout
• Wat kaneelpoeder 

De tajine. Foto: Bart Jonker.

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

Sanitaire voorzieningen Haven van Heemstede
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
en ontwerp-omgevingsvergunning 
Sanitaire voorziening Haven van 
Heemstede ter inzage 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heemstede maken bekend dat 
de gemeenteraad op 22 april 2021 een 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
heeft afgegeven voor het plaatsen van 
een sanitaire voorziening in de Haven van 
Heemstede op de verlaagde kade aan 
de Havenstraat. Voor het plaatsen van de 
voorziening is een omgevingsvergunning 
nodig, omdat deze in strijd is met het 

geldende bestemmingsplan ‘Havendreef’. Het 
college van burgemeester en wethouders legt 
de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
en de ontwerp-omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken gedurende een periode 
van 6 weken (met ingang van 27 mei 2021) 
voor eenieder ter inzage. Dit is bepaald in de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb).

Na de terinzagelegging vraagt het college 
van burgemeester en wethouders aan de 
gemeenteraad om een definitieve verklaring 

van geen bedenkingen af te geven en neemt 
zij een definitief besluit op de aanvraag 
omgevingsvergunning. 

Waar kunt u de stukken inzien?
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
en de ontwerp-omgevingsvergunning zijn 
digitaal te raadplegen op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer 
NL.IMRO.0397.OVsanitairhaven-0101. 
Ook liggen de ontwerpen gedurende 
bovengenoemde termijn ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 
te Heemstede.

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heemstede maken bekend dat 
het ontwerp-wijzigingsplan voor het plaatsen 
van een carport aan de Herenweg 129 voor 
een periode van zes weken (met ingang van 
27 mei) voor eenieder ter inzage ligt. Dit is 
bepaald in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
en de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
Na de terinzagelegging betrekt het college van 
burgemeester en wethouders de zienswijzen 
bij het vaststellen van het wijzigingsplan. 

Waarover gaat dit plan?
Initiatiefnemer is voornemens om aan de 
bestaande privéwoning aan de Herenweg 
129 te Heemstede een dubbele carport 
te realiseren. De huidige carport is oud en 
zeer eenvoudig gemaakt van kunststof 
golfplaten. De huidige situatie is juridisch 
gezien niet geregeld, maar omdat deze 
sinds 1980 aanwezig is, valt deze onder het 
overgangsrecht. De initiatiefnemer wenst 
de huidige carport uit te breiden naar 
een dubbele carport. Hiervoor moeten de 

bouwvlakken worden gewijzigd. Daarvoor 
dient dit wijzigingsplan. 

Waar kunt u het ontwerp inzien?
Het ontwerp-wijzigingsplan is digitaal te 
raadplegen op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer 
NL.IMRO.0397.WPHerenweg129-0101. 
Ook liggen de ontwerpen gedurende 
bovengenoemde termijn ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 
te Heemstede.

Ontwerp-wijzigingsplan Herenweg 129 
(dubbele carport) ter inzage

Hoe kunt u uw zienswijze op de 
twee bekendmakingen hiernaast 
kenbaar maken?
Vanaf 27 mei 2021 tot en met 7 juli 2021 
kan eenieder mondeling of schriftelijk 
zienswijzen over de ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen en ontwerp-
omgevingsvergunning indienen: 

Schriftelijk : 
College van burgemeester en 
wethouders van Heemstede
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
of per mail via gemeente@heemstede.nl 

Mondeling: 
mevrouw E. Suijk, 
telefonisch via 023-5485753 

Voor zowel de schriftelijke als de 
mondelinge zienswijzen geldt, dat 
gemotiveerd moet worden aangegeven 
op welke onderdelen van de ontwerp-
omgevingsvergunning de zienswijze 
betrekking heeft.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw E. Suijk, 
van de afdeling Ruimtelijk Beleid, via 
telefoonnummer 023-5485753 of 
e-mail e.suijk@heemstede.nl.




