
Heemstede - Ruim 1000 leerlin-
gen van Atheneum College Ha-
geveld uit Heemstede gingen in 
beweging voor het Rode Kruis in 
de strijd tegen corona. 
De sectie lichamelijke opvoeding 
van Atheneum College Hageveld 
uit Heemstede heeft een spon-
soractie geïnitieerd om haar leer-
lingen in beweging te laten blij-
ven én daarbij geld op te halen 
voor het Rode Kruis.

“Door samen de schouders te zet-
ten onder deze grote sponsorac-
tie en daarbij iets te kunnen bete-
kenen voor de meest kwetsbaren 
in onze samenleving”, vond Col-
lege Hageveld. Ondanks dat de 
leerlingen helemaal zelf bepaal-
den wat hun eigen beweegchal-
lenge is en hoeveel geld ze daar-
voor denken op te halen, kwa-
men de meest originele uitdagin-
gen en prachtige bedragen bin-
nenstromen bij het Rode Kruis. 
De actieweek begon 25 mei en 
loopt nog tot en met 29 mei. Ie-
dere leerling voert zijn of haar be-
weegchallenge uit op een zelfge-
kozen moment. De maatregelen 
gelden vanuit het RIVM worden 
daarbij gewaarborgd.

Er zijn al meer dan 1000 leerlin-
gen die hun persoonlijke actie 
bij het Rode Kruis hebben aan-
gemeld en het totale sponsorbe-
drag gaat al richting de 50.000 eu-
ro! Het streefbedrag was 10.000 
euro, dus kun je nagaan. De gym-
sectie is ontzettend trots op haar 
leerlingen.
 
Om het spits af te bijten (en alle 
leerlingen te inspireren) heeft de 
gymsectie op Hemelvaartsdag in 
estafettevorm, met sups (stand 
up paddleboards) de Ringvaart 
om de Haarlemmermeer binnen 
12 uur rond gepeddeld. Dit is een 
ronde van ruim 60 kilometer die 
voortdurend met twee sups werd 
afgelegd.

Enkele zeer originele voorbeel-
den van de leerlingen zijn: Broer 
(klas 2) en zus (klas 5) die een 
tennischallenge met elkaar aan-
gaan van 12 uur lang, Twee vrien-
den uit de vijfde die naar Zeeland 
gaan fi etsen op de racefi ets, een 
jongen die een marathon gaat 
lopen in vijf dagen, Broer en zus 
uit Zandvoort die zoveel moge-
lijk golven proberen te pakken 
binnen 1,5 uur surfen, twee jon-

gens uit de derde klas die in een 
soort van hamsterbal een par-
cours in een park gaan afl eggen, 
100 push-ups per dag vijf dagen 
lang door zowel jongens uit meis-
jes uit verschillende jaarlagen, 
een zes uur durende tafeltennis-
battle waarna de verliezer vijf eie-

ren op zijn hoofd moet stukslaan 
en ga zo maar door.
Kijk voor deze sponsoractie op 
www.actievoorrodekruis.nl (team 
College Hageveld). Op vrijdag 29 
mei wordt aan het einde van de 
dag het totaalbedrag overdragen 
aan het Rode Kruis.
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Ommetje in Heemstede
Heemstede - Dit is het zicht op de voortuin van De Meerlhorst 
vanaf de Vrijheidsdreef. Prachtige oranje slaapmutsjes: (Califor-
nische) klaproos. De knoppen ontspruiten zich in bloemen.
De Dreef is mooi ingezaaid met prachtige kleurrijke bloemen, die 
een fraai en statig aangezicht geven.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Foto: Marenka Groenhuijzen

GEEN KRANT 
ONTVANGEN?

Geef het door:
0251-674433 of

info@verspreidnet.nl

1.99

FRANSE GERANIUM
3,50

VAN 10.00 - 17.00 UUR
OPEN!
2e PINKSTERDAG

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

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Havendreef nadert slotfase
Heemstede - Er wordt snelheid 
gemaakt bij bouwlocatie Haven-
dreef. De meeste huizen zijn in-
middels bewoond, het laatste 
deel is de torenfl at en deze is in-
middels geheel vrij van stellin-
gen.
In de torenfl at wordt hard ge-
werkt aan de inrichting voor de 

bewoners. Elk appartement krijgt 
een eigen indeling naar de wens 
van de bewoner.
Volgens ingewijden zou de fl at 
voor de bouwvakantie klaar moe-
ten zijn, inclusief de horeca op de 
begane grond. Welke onderne-
ming daar komt is nog steeds een 
raadsel.

Vanaf de fl at kun je zien dat de 
steiger aan de terraswoningen 
ver is gevorderd en de eerste bo-
ten al klaarliggen.

Volgens het Havenlab (denktank 
inrichting haven) zou een derge-
lijke steiger langs de hele haven 
komen als wandelpromenade.

Foto: Harry Opheikens

Flink bedrag richting de 50.000 euro binnen tegen corona

Leerlingen College Hageveld in 
beweging voor het Rode Kruis

 dagelijks verkrijgbaar bij 

 Landgoed Groenendaal

schepijs van

Foto: Bart Jonker Foto’s aangeleverd door College Hageveld

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 digitaal uitgezonden.
zoek op www.pkntrefpunt.nl

en klik op Actueel.
 

Zondag 31 mei:
Eerste Pinksterdag

ds. Jolien Nak (via Youtube).

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede 

Zo. 31 mei
Kerk geopend van 10-11u.
voor gebed en/of kaarsje 

opsteken. Tevens Uitstelling van 
het Allerheiligste.

        
Di. 2 juni  H. Mis 9u.

        
Vanaf 1 juni vooraf aanmelden, 

omdat er niet meer dan 30 
bezoekers mogen worden 

toegelaten.
Stuur uw aanmelding per e-mail 

naar info@olvh.nl
 óf bel naar het secretariaat

023-5286608.
Kantoortijden: maandag, 

woensdag, vrijdag van
09.00 tot 12.00 uur.

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Zondag 31 mei, 10u.
Ds. Dirk Jorissen. De dienst kunt 

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

kerken/11159

www.hervormdpknbennebroek.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

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

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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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
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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
Er zijn geen bouwtekeningen 
van Bronsteeweg 38, 40 en 42. 
Toch zijn de nummers gebruikt 
in de diverse stratenboeken. 
Van Bronsteeweg 44 is er een 
bouwtekening van 1899. Bij-
zonder op deze tekening is de 
benoeming van de locatie: in 
een sectie van het Z.W. deel aan 
de Binnenweg. Het pand kreeg 
de fraaie benaming ‘Aleijda’.

De toen-foto is van begin ja-
ren 1900 uit het archief van 
de HVHB met rechts een bord 
van de bloembollenkwekersfa-
milie Roozen. De familie Roo-
zen was op veel locaties woon-
achtig aldus diverse straten-
boeken, maar op de Bronstee-

weg komen we tegen: in 1923 
J.F. Roozen op nummer 38 en 
J.B. Roozen op nummer 40; in 
1930 waren Fz. Leo Roozen (nr. 
45a), J.B.H.M. Roozen (nr. 52) en 
J.F. Roozen (nr. 38). Nummer 38 
werd ‘Huize Roozengaarde’ ge-
noemd. In 1931 zien we bloe-
mist A. Roozen (nr. 43) en Fz. 
Leo Roozen inmiddels op nr. 39. 
Waar stonden de nummers 38 
en 40 precies? Waar voorheen 
Bronsteeweg 36 stond, staan 
nu de nummers 36, 38 en 40. 
Nummer 42 bestaat verder niet.

Bronsteeweg 44 zien we voor-
al terug als woning. In de be-
ginjaren woonde daar Jonkheer 
Johan Leonard Citters (1874-

1924). Hij was o.a. bestuurslid 
van de Maatschappij van Wel-
dadigheid en tevens directeur 
‘der Nationale Bankvereeniging 
Haarlem’. Na 1929 komen we 
verschillende bewoners tegen: 
rechter Mr. H. Haga en vanaf 
1932 koopman F.W.F.C. Rohling.
In de Eerste Heemsteedsche 
Courant van 3 juli 1936 lezen we 
dat arts A.B. Bijnen een Rijkste-
lefoonaansluiting krijgt. Lang 
heeft de arts daar geen gebruik 
van kunnen maken, want op 1 
januari 1942 wordt de weduwe 
Bijnen op nr. 44 vermeld tot in 
1969. Via Google komen we nu 
op nummer 44 ‘Louwerse Or-
thopedie Holding B.V’ tegen.

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 23 mei 2020.
Mocht u informatie over de 
Bronsteeweg hebben, dan kunt 
u terecht via:
webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Ook zijn we op zoek naar 
beeldmateriaal. Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Bronsteeweg
Toen en nu (13)

Puzzelen 
met Pauw
Heemstede - Ter gelegenheid 
van het Adriaan Pauwjaar pre-
senteert Stichting Adriaan Pauw 
twee soorten legpuzzels. Uiter-
aard met Adriaan Pauw erop. Er 
is een puzzel van 300 stukjes, en 
een puzzel van 500 stukjes. Op de 
puzzel van 300 staat onder meer 
een borstbeeld van Adriaan Pauw 
afgebeeld. Op de puzzel van 500 
stukjes staat een afbeelding van 
de Adriaan Pauw-wandschilde-
ring die is gemaakt door de Haar-
lemse illustrator Eric J. Coolen.

Beide puzzels, resp €14,99 en 
€19,99 zijn verkrijgbaar bij Boek-
handel Blokker.

VVD: infrastructurele projecten 
versnellen tegen recessie
Regio - De VVD acht het nood-
zakelijk provinciale infrastructu-
rele projecten te versnellen te-
gen recessie. Door projecten die 
al gepland staan naar voren te 
halen geeft de provincie een po-
sitieve impuls aan de werkgele-
genheid en economische dyna-
miek in Noord-Holland. Zo werk 
je aan behoud en misschien zelfs 
het scheppen van banen, naast 
de twee fondsen die de provincie 
mede op initiatief van de VVD op-
richt ter bestrijding van de gevol-
gen van het coronacrisis.

Grethe van Geffen van de VVD 
legde de nadruk op de rol van de 
provincie als opdrachtgever van 
infrastructurele projecten. Met 
het onderhoud van ruim 1000 ki-
lometer aan wegen en fietspa-
den, plus vaarwegen, bruggen 
en openbaar vervoerbanen en tal 
van nieuwe projecten in de plan-
ning kan de provincie van grote 
betekenis zijn in de tijd van reces-
sie die eraan komt. Door projec-
ten die later gepland staan naar 
voren te halen, kan voorkomen 
worden dat orderportefeuilles 

van bedrijven leeglopen en men-
sen onnodig werkloos worden.
VVD Noord-Holland is – samen 
met D66, CDA, Partij van de Ou-
deren/50+ en de SP –  van me-
ning dat de provincie zich tot 
het uiterste dient in te spannen 
om in de huidige crisis de werk-
gelegenheid en welvaart van in-
woners en ondernemers te waar-
borgen. Derhalve is verzocht aan 
het college om te inventariseren 
welke infrastructurele projecten 
(op korte termijn) versneld uitge-
voerd kunnen worden.

Alleen opwaardering Bennebroekerweg 
bij het project van de Duinpolderweg
Regio - De provincie Noord-Hol-
land voert van het project Duin-
polderweg alleen de opwaarde-
ring van de Bennebroekerweg 
uit. De provincie inventariseert 
ook welke infrastructurele projec-
ten versneld kunnen worden als 
maatregel tegen de recessie.
Provinciale Staten van Noord-
Holland besloten dit op 25 mei, 
tijdens het vervolg van de online 
vergadering van 18 mei. 
 
De partijen stemden er unaniem 
mee in om uitsluitend verder te 

gaan met de opwaardering van 
de Bennebroekerweg en de ove-
rige onderdelen van het project 
Duinpolderweg niet uit te voe-
ren. Provinciale Staten spraken 
over het belang van het verbete-
ren van de bereikbaarheid van de 
grensstreek van Noord- en Zuid-
Holland en de rol van het open-
baar vervoer, de fiets en de auto 
daarin. Ook spraken zij over het 
gebrek aan draagvlak bij Noord-
Hollanders voor het project Duin-
polderweg en het belang van het 
verbeteren van de relatie met de 

provincie Zuid-Holland en de an-
dere partners in dat project.

Provinciale Staten namen met 
grote meerderheid een motie 
aan van VVD, D66, CDA, PvdO en 
SP, om te inventariseren welke in-
frastructurele projecten versneld 
uitgevoerd kunnen worden, om 
bij te dragen aan de werkgele-
genheid en welvaart van de inwo-
ners en ondernemers van Noord-
Holland, als maatregel tegen de 
verwachte recessie door corona. 
Alleen de PvdD stemde tegen.

Foto aangeleverd door Provincie Noord-Holland

Botsing
op boulevard
Zandvoort - Twee mannen zijn 
maandagmiddag 26 mei gewond 
geraakt bij een botsing op het 
fietspad langs de Boulevard Bar-
naart. Enkele minuten na 17:00 
uur ging het fout. Een voetganger 
stak het fietspad over toen hij in 
botsing kwam met een wielren-
ner. Beiden kwamen heren kwa-
men ten val. Na de eerste zorg 
ter plaatse zijn beide slachtoffers 
naar het ziekenhuis gebracht.
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oninklijke confituren in Heemstede
Heemstede - Het 100-jarig jubi-
leum van Tummers Passionelle 
aan de Binnenweg 133 in Heem-
stede komt langzaam maar zeker 
steeds dichterbij en de patisserie 
uit Heemstede viert de aanloop 
naar deze bijzondere mijlpaal al-
vast met een exclusieve samen-
werking met Paleis Het Loo. 

Daar waar het paleis in Apeldoorn 
voorheen het alleenrecht behield 
om haar koninklijke jamconfitu-
ren te mogen verkopen, is Tum-
mers nu het eerste andere Neder-
lands bedrijf dat deze vorstelijke 
traktaties in haar patisserie aan-
biedt. Negen luxueuze confitu-
ren gemaakt van de allermooiste 
ingrediënten, met subtiele con-
trasten en naar koninklijke recep-
turen.

“Omdat wij in 2021 precies 100 
jaar bestaan, krijgen wij een ko-
ninklijke onderscheiding. Door 
dit predikaat Hofleverancier ont-
stond ook de unieke mogelijk-
heid om een samenwerking aan 
te gaan met Paleis Het Loo. Van-
uit daar is het balletje verder gaan 
rollen. Het is natuurlijk een hele 
eer om als enige andere bedrijf 
dit prachtige product aan te mo-
gen bieden en daar zijn we dan 
ook supertrots op!” Aldus Ritchie 
Soekhlal, eigenaar van Tummers. 

Voor iedereen die benieuwd is 
naar deze bijzondere confituren 
en ze graag wilt proberen, Tum-

mers is elke week geopend van 
maandag tot en met zaterdag. 

Meer informatie op:
www.bestelbijtummers.nl. 

Salonboot De Heerlijckheid weer 
beschikbaar en het water op
Heemstede - Vanaf 1 juni is de 
salonboot De Heerlijckheid van 
Rederij Haerlem weer beschik-
baar voor tal van uitjes. De Heem-
steedse rederij heet mensen van 
harte welkom voor bijvoorbeeld 
een borrelcruise, een koffietour 
met overheerlijk gebak van Tum-
mers, een lunch, High Tea of wel-
licht een diner met Indische rijst-
tafel.
Gezien de nieuwe richtlijnen van 
het RIVM zijn er extra maatrege-
len genomen om de hygiëne aan 
boord te waarborgen. Zo zijn er 
waar nodig schermen geplaatst. 
Ook is het maximaal aantal gas-
ten aangepast van twaalf naar 
tien personen, in verband met de 
1,5 meter regel. 
Kapitein Nico Tienpont is blij dat 
hij weer het water op kan. “Varen 
is toch het mooiste wat er is. En 
als ik deze zomer weer mijn gas-
ten het prachtige Noord-Holland 
vanaf het water kan laten zien 
ben ik een blij mens.” 

Aan boord van de luxe salonboot 
is altijd bediening aan boord en 
er zijn tal van mogelijkheden 
voor welke viering dan ook.
Voor meer informatie:
www.rederijhaerlem.nl
of 06-53137837. Foto aangeleverd door Rederij Haerlem

Snelle en betrouwbare bezorging in heel Nederland

Bloemenkiosk La Bougain-Villa 
al 1  jaar de trots van Saskia
Heemstede - Een meisje van ze-
ven heeft geen idee van wat ze 
wil worden, Saskia van Baars wist 
het precies. Werken met bloe-
men. Opgegroeid op de Binnen-
weg 4 waar vader en moeder een 
drogisterij hadden, liep ze veel 
bij de buurman binnen. Theo De 
Zwart, de eerste Fleurop bloemist 
in Heemstede. Daar zag ze hoe 
mooi bloemen zijn. Die vormen, 
kleuren, elke bloem anders, daar-
mee omgaan, werken, dat maak-
te het meisje blij.

In 2010 kon ze de bloemenkiosk 
van Brouwer aan de Raadhuis-
straat overnemen, die had er met 
zijn vrouw 38 jaar met hart en ziel 
hun klanten geholpen aan mooie 
boeketten. De eerste zes maan-
den bekeek ze rustig wat je met 
dertig vierkante meter kon doen. 
De binnenkant en de buitenkant 
naar haar zin maken. Abonne-
menten verzorgen voor bedrij-
ven, kantoren. Het bezorgen van 
boeketten door heel Nederland. 

Ze ontdekte dat het heel gemak-
kelijk ging per post, logistiek heel 
simpel. Voldoende water tijdens 
het vervoer en betrouwbaar.

Niet uit een catalogus uitzoeken, 
nee in de winkel, daar kun je je 
emotie kwijt, je kunt immers een 
speciale reden hebben om een 
boeket te bestellen, vrolijke, fees-
telijke, mooie ofwel droevige aan-
leidingen. Een boeket samenstel-
len met Saskia gaat dan toch an-
ders dan thuis op een emotieloze 
webshop. Dan liever dat persoon-
lijke gesprek met La Bougain-Vil-
la. Daar kan Saskia mee aan de 
slag. In haar ‘bloemenstalletje’.

Voor haar geen dertig meter 
meer, maar haar ‘bedrijf’ met een 
werknemer. Sinds enige tijd is 
haar zoon Kylie enkele dagen in 
de week in het ‘bloemenstalle-
tje’ La Bougain-Villa te vinden. Hij 
heeft zelf een bloemenkiosk op 
het Wilhelminaplein. Dat was wel 
even wennen als je alles alleen 

deed en nu dingen moet overla-
ten aan een ander, maar nu vul-
len ze elkaar goed aan.Zondag 
17 mei hebben Kylie en zijn zus 
Megan hun moeder een feeste-
lijk ontbijt gebracht omdat Saskia 
tien jaar geleden de kiosk over-
nam en aan haar avontuur met 
bloemen begon.

Ze geniet er nog van, net zoals ze 
haar klanten adviseert bij het sa-
menstellen van boeketten voor 
welke gelegenheid dan ook. Ze 
adviseert ook bij de aankoop van 
vazen en accessoires, leuke ver-
assingen die je nergens anders 
vindt dan bij Saskia van Baars in 
de bloemenkiosk aan de Raad-
huisstraat.
Meer dan een bloemenstalletje!

La Bougain-Villa,
Raadhuisstraat 24-B, Heemstede.
Tel.: 023-5291743.
Website: www.labougainvilla.nl.

Ton van den Brink

Doe je ook mee met de
Adriaan auw Verhalenwedstrijd
Heemstede - Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 in Heemste-
de, organiseert in samenwerking 
met de Stichting Adriaan Pauw 
een verhalenwedstrijd.
Het onderwerp moge duidelijk 
zijn in het Adriaan Pauwjaar: Adri-
aan Pauw, Heer van Heemstede. 
Zie voor de achtergrond:
www.adriaanpauw.info.
 
De spelregels:
Vorm: verhaal, gedicht, essay, mo-
noloog, dialoog.
Lengte: maximaal 1.585 woor-
den (1585 is het geboortejaar van  
Adriaan Pauw).

Aanleveren: geprint op A4 (niet 
handgeschreven) inleveren bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede of mailen naar 
info@boekhandelblokker.nl.
Opdracht moet voorzien zijn van: 
voor- en achternaam, leeftijd,  
emailadres , telefoonnummer.
Datum sluiting: zaterdag 27 juni 
2020.
 
Deelname in de volgende 
categorieën
1.  Kinderen tot 12 jaar
2.  Middelbare scholieren: 12 t/m 

18 jaar
3 .  Volwassenen vanaf 19 jaar

Prijzen:
Voor de categorie kinderen en 
middelbare scholieren is er een 
boekenpakket.

Voor volwassenen geldt:
1e prijs boekenbon € 100,
2e prijs € 50, en 3e prijs € 25.
 
Jury: Jaap Verschoor, Arno 
Koek, Samantha Stroombergen. 
(schrijfster en winnaar Gouden 
strop 2019 en lokale held).
Datum bekendmaking:
zaterdag 11 juli 2020.
Plaats: Boekhandel Blokker (on-
der voorbehoud)

Opinie

Het valt niet goed te praten dat een buitenge-
wone opsporingsambtenaar, (BOA)  wordt be-
dreigd, aangevallen en gewond raakt. Geweld 
tegen wie dan ook is niet te vergeven. Zeker niet 
als het hulpverleners betreft. Beelden van een 
heuse aanval op BOA’s in IJmuiden vulden de 
journaals afgelopen week. De roep om het heb-
ben van een wapenstok en pepperspray werd 
veelvuldig gehoord. Veiligheidsgoeroe Pieter 
van Vollenhoven wilde BOA’s zelfs gaan bewape-
nen. Een heel slecht plan, want wapens zijn voor-
behouden aan politie en leger. BOA’s zijn geen 
politieagenten. 

Bij de politie kampt men met grote te korten aan 
personeel. De komende jaren gaan veel agenten 
met pensioen en aanwas is er nauwelijks. Waar-
om kiest iemand er voor om  te worden als de 
Politie om mensen staat te springen? De vak-
bond van BOA’s stelt dat de opleiding tot BOA 
jaren duurt. Op internet wordt echter thuisstu-
die aangeboden voor nog een 200 euro. Ook vol-
staat een 10-daagse opleiding. Een politieagent 
doorloopt een lang traject van vele jaren, maar 
heeft daarna zicht op promotie tot een hoog sa-
laris tot +/- 45.000 voor een brigadier. Daarnaast 
veel secundaire arbeidsvoorwaarden, collectie-
ve ziektekostenverzekering, onregelmatigheid 
toeslag, eindejaarbonus, ABP-pensioen, verschil-
lende kortingen op bijv. de sportschool. Met een 
MBO 3 of 4 kun je dus ver komen bij de politie. 

Voor de BOA’s geldt dit niet of in veel mindere 
mate. Ze zijn ooit voortgekomen uit de beken-
de Melkertbanen. Dit is uitgegroeid tot een veel-
heid aan taken, taken die de politie niet meer kan 
of wil uitvoeren. Er zijn grote verschillen in belo-
ning, afhankelijk van waar je werkt. Boswachter, 
controle op stations, parkeerwachter, milieu-in-
specteur of parkeerwachter. Over het algemeen 
zijn de promotiekansen niet erg  groot.
 

Wat ging er fout in IJmuiden? Het benaderen van 
grote groepen is niet zo verstandig. Een jongen 
vragen niet in zee te springen op een plaats waar 
dat gevaarlijk is moet kunnen, maar of het in dit 
geval verstandig was? Bij de vraag naar een legi-
timatie moet iedereen die kunnen tonen, maar 
wie oh wie heeft deze legitimatie altijd op zak, 
zeker niet in je zwembroek. Dat is het vragen om 
een reactie van de vrienden van de springer. Wat 
er vervolgens gebeurde kan van geen kant na-
tuurlijk. Maar er zit vaak aan een verhaal ook een 
andere kant.

De ene BOA is de andere niet. Vriendelijk waar-
schuwen werkt vaak beter dan boetes uitdelen. 
Van de ruim 10.000 uitgedeelde ‘coronaboetes’ 
tot nu toe, blijkt een groot deel foutief te zijn in-
gevuld of documentatie te ontbreken zodat de 
rechter, na een klacht, de boete zal vernietigen. 
BOA’s zijn geen agenten en dienen derhalve ook 
geen wapens te dragen. Gewoon vriendelijk en 
correct handhaven en een boete uitdelen is het 
laatste waar een BOA op uit moet zijn. 

De overheid mag het zich aanrekenen dat zij 
regels stellen die door BOA’s moeilijk te hand- 
haven zijn. BOA’s zouden er goed aan doen bij 
grote groepen in overtreding even een blokje 
om te lopen. De rust zal weerkeren als men el-
kaar over en weer in hun waarde laat en veel 
door de vingers ziet.  Zeker in deze onzekere tijd.    

Eric van Westerloo

BOA s in het nauw
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Coronaproof winkelen met geduld
Heemstede De coronacrisis is 
nog niet voorbij – nog lange niet. 
Het lijkt erop dat we een lan-
ge adem moeten hebben wil-
len we weer ‘terug naar normaal’ 
kunnen gaan. De term is wat be-
laden vandaag de dag want de 
vraagt rijst of het wel ooit ‘nor-
maal’ wordt. Blijven we anderhal-
ve meter afstand houden tot de 
ander? Binnen en buiten? Gaan 
we ooit weer handen schudden? 
En bezoeken we dit jaar nog een 
evenement waar meer dan 100 
mensen op afkomen? Mondkap-
jes helpen niet, mondkapje ver-
plicht…
De ontwikkelingen rondom de 
bestrijding van het coronavirus 
volgen elkaar op. Waren we in het 
begin van de crisis nog aan de 
buis (of laptop) gekluisterd als er 
een persconferentie werd gehou-
den; ook dat lijkt in het slop te ra-
ken. Alles went, zeggen ze. Maar 
dat is natuurlijk niet zo. De ernsti-
ge kant van corona went nooit en 
heeft een te grote inbreuk op ons 
aller leven. Het wordt nooit meer 
normaal als je je bedenkt hoe het 
voorheen was. Maar normalise-
ren gaat niet over ‘hoe het was’, 
het gaat erover dat je je de nieu-
we situatie eigen maakt. Hoe je 
als mens bent ingesteld, serieus, 
ietwat angstig misschien of het 
liefst alle regels negerend, maakt 
ook verschil.

Gelukkig (of voor sommigen he-
laas) leven we niet in een onbe-
stuurbaar land. Er is een team 
mensen dat de leiding heeft – 
geen makkelijke klus in deze tijd. 
En, zoals het altijd is geweest van 
schooltijd tot in het zakenleven: 
de leiding is er om te bekritiseren, 
om dwars te zitten en om regels 
die zij oplegt te negeren. Althans: 
voor sommigen. Anderen begrij-
pen de regels en snappen dat er 
sowieso regels moeten zijn om 
chaos te voorkomen. 
Alles bijeen slaat ons land zich er-
doorheen, hier en daar gehavend 
maar veelal ook met optimisme. 
Het is echter geen oorlog hoewel 
covid19 een virus is dat we alle-
maal met alle wapens die er zijn 
willen bestrijden. Voorlopig laat 
het juiste medicijn en vaccin nog 
op zich wachten. In de tussen-
tijd leven we in een aangepaste 
maatschappij. Hoe gaan we daar-
mee om? Hoe winkelen we bij-
voorbeeld?
De Heemsteder nam op ‘prime 
time’ – zaterdag in de vroege mid-
dag – een kijkje in diverse win-
kels. Wat valt ons op?

Stickers en handgel
Op diverse plaatsen op straat en 
op winkelvloeren wordt de be-
zoeker geattendeerd op de ‘an-
derhalve meter afstand’ die in 
acht moet worden genomen. 

Naast deze regelgeving op de 
grond geven veel winkeliers op 
A4-tjes op de winkelruit aan wat 
de bedoeling is. Het is opletten 
geblazen voordat je de winkel 
betreedt: hoeveel mensen mo-
gen binnen zijn? Het ligt aan de 
grootte van de zaak wat een ‘vei-
lig’ aantal is. Bij de kaasboer is dat 
een getal van 3 maar bij Zeeman 
bijvoorbeeld gaat het naar 10.

We zien over het algemeen ge-
duldige mensen die laten zien 
dat ‘veilig winkelen’ niet te veel 
aanpassing behoeft. Een mens is 
fl exibel. Maar er zijn ook anderen 
die het moeilijk vinden om zich 
aan de gepaste afstand te hou-
den. Sommige ondernemers wij-
zen de klanten er vriendelijk op. 
Soms hoor je dan een zucht maar 
ja, de aankoop moet toch worden 
gedaan. Gespot deze middag: 
winkeliers die werken met hand-
schoentjes en handgel naast hun 
pinapparaat hebben gezet. 

Buiten wachten
Deze zaterdag is het mooi weer 
en er is aardig wat winkelend pu-
bliek. Mondkapjes zijn niet ge-
zien, maar liggen wel bij menige 
winkel op de toonbank. Bij een 
paar winkels vormt zich een rij 
buiten. Zo op het eerste gezicht 
lijkt iedereen gelaten te wachten. 
Het lijkt alsof ondernemers goe-

de zakendoen (die rijen) maar dat 
komt natuurlijk door een maxi-
mumaantal klanten dat binnen 
mag. Je moet sowieso geduld 
hebben maar waarschijnlijk is het 
overgrote deel blij met het gege-
ven dat we hier gewoon kúnnen 
winkelen en daarbij gunt menig-
een de lokale winkeliers graag 
hun omzet, die – dat moet wel 
– toch al naar beneden is bijge-
steld. In een grote zaak als Hema 
wordt je een winkelmandje aan-
gereikt. Eenmaal binnen lijkt het 
nogal druk. Tot rust komen we in 
de rij voor de kassa, waar natuur-
lijk ook anderhalve meter afstand 
moet worden gehouden. De rij 
vormt zich bijna tot achteraan in 
de winkel. 

Al met al is er één wanklank en 
dat is dat je met een lege blaas op 
pad moet gaan: je kunt nergens 
naar het toilet, tussen winkelbe-
zoek door. Het is dus zaak om ge-
richt te winkelen en niet een hal-
ve dag op pad te gaan om aan het 
einde uit te blazen bij een koffi  e-
zaak of restaurant. Gelukkig kun 
je vanaf 1 juni wel uitblazen op 
het terras, en die zijn er in Heem-
stede Centrum volop. Heemstede 
winkelt coronaproof en de win-
keliers zijn creatief en welwillend 
om dit mogelijk te maken. 

Joke van der Zee

Risotto met garnalen achter het fornuis 
Risotto komt uit de buurt van Milaan en kent vele varianten. De be-
reiding van risotto luistert heel nauw. Een goede risotto maken is
ware kunst. De basis vormt bouillon, risottorijst, boter en Parmazaan-
se kaas én een hoop geduld. De rijst wordt voortdurend al roeren-
de begoten, dus je moet wel bij de pan blijven. Het duurt ook even 
voordat de risotto gaar is.  Hierbij een voorbeeld van een garnalen-
risotto.

Benodigdheden (voor 2 personen):
•  10 gamba-garnalen gepeld. Bewaar de garnalenvelletjes.

Maak in dit geval een steelpan met bouillon van vis  en kook de gar-
nalenvelletjes mee voor de smaak. Wel daarna de schillen verwijde-
ren. Je kunt ook eventueel een groentebouillon als basis gebruiken.

• 50 gram boter
• 150 gram risottorijst
• een scheut droge witte wijn
• een ui gesnipperd
• 2 teentjes knofl ook gehakt
• een gedroogd laurierblaadje
• wat verse koriander
• 75 gram geraspte Parmezaanse kaas

Bereiding:
Smelt de roomboter in een 
diepere koekenpan en fruit 
hierin de uien en de knofl ook. 
Voeg de scheut witte wijn toe. 
Even laten verdampen en de 
risottorijst toevoegen op niet 
te hoog vuur.

Begiet de rijst al roerende met de bouillon. Voeg een laurierblaadje 
toe voor de smaak. Herhaal het begieten en roeren ruim 20 minuten 
lang, de rijst mag niet aanbakken.

Voeg na 20 minuten de garnalen toe aan de rijst. Meeroeren en blijf 
de rijst begieten met bouillon. Roer tijdens het begieten de Parma-
zaanse kaas door de rijst. De rijst bindt een beetje, maar moet niet 
te klef worden. Proef of de rijst gaar is, de garnalen moeten rood en 
gaar zijn. Voeg als laatste de 3 à 4 korianderblaadjes toe.
Eventueel enkele blaadjes bij de garnering gebruiken.

Daarna even 5 minuten laten staat, alvorens de risotto op te dienen.

Buon appetito!

Banken communiceren de regels naar hun klanten.

Voor eenden hoeft de 1,5 meter niet zo nodig; lekker bij elkaar ‘droog-
zwemmen’ op de stoep.

Ook bij Van Dam worden de coronaregels duidelijk vermeld.
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Boekentip Boekhandel Blokker
Coronakronieken van 
Daan Heerma van Voss
Heemstede - Daan Heerma van 
Voss schreef Coronakronieken, 
een zeer actueel boek. Met de 
opbrengst wil hij de boekhandel 
steunen.

‘Coronakronieken’ van Daan 
Heerma van Voss is een boek om 
vat te krijgen op de tumultueuze 
of soms juist stille begintijd van 
de coronacrisis, een boek waar-
mee je aan latere generaties kunt 
uitleggen: zo ging dat, zo breek-
baar bleek onze vertrouwde leef-
wereld te zijn. Zo klonk onze ver-
warring, en zo onze hoop.

‘Coronakronieken’ is een onge-
bruikelijke vermenging van gen-
res (reportage, essay, pamfl et) 
die je misschien het beste kunt 
samenvatten als geschiedschrij-

ving on the go.  Gefascineerd 
door dagboeken uit eerdere cri-
sistijden ging Daan Heerma van 
Voss op zoek naar wat we die eer-
ste 7 weken van deze crisis (van 
12 maart tot 3 mei) ervoeren. Hij 
vond grote en kleine verhalen, 
beleefd in het oog van de storm 
of in de luwte van het balkon, van 
overal ter wereld. Wat gebeurt 
er met ons, als de wereld die we 
kennen stil komt te staan?
 
Arno Koek (Boekhandel Blokker): 
“Daan Heerma van Voss obser-
veert en legt perfect vast wat er 
in heel korte tijd in de wereld ge-
beurt. Dat doet hij door de ver-
halen enerzijds groot en werelds 
te schetsen en anderzijds klein 
te houden, dankzij het persoon-
lijke karakter van de individuen. 

Dit boek móést geschreven wor-
den. Leve het boek en leve het 
geschreven woord.” 

Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede.
Telefoon: 023 5282472, website:
www.boekhandelblokker.nl.

Foto aangeleverd door:
Boekhandel Blokker.

Kunstfort heropent met de 
tentoonstelling Plural Fertilities
Vijfhuizen - Kunstfort aan Fort-
wachter 1 in Vijfhuizen opent met 
gepaste coronarestricties vanaf 
zondag 14 juni met de groeps-
tentoonstelling: Plural Fertilities.

Ter viering van de programmalijn 
‘betoveren, helen en vruchtbaar-
heid’ presenteert het Kunstfort 
deze lente Plural Fertilities. In los-

se, associatieve opstelling bren-
gen kunstenaars hun dromen en 
gedachten samen over alternatie-
ve vormen van ouderschap, col-
lectieve rituelen van genezing, en 
het herkennen van onszelf als on-
derdeel van de natuur.

Met: Mehraneh Atashi, Lisa Glie-
derpuppe, Susanne Kriemann, 

Mire Lee, Dorine van Meel, Eric 
Peter, Lot Schröder, Müge Yilmaz.

Open: 14 juni t/m 26 juli 2020. 
Met op de laatste dag een ruim 
opgezette performance door Eric 
Peter. 

Meer informatie op:
www.kunstfort.nl. 

Het Zandvoorts Museum gaat weer open
Zandvoort - Het Zandvoorts Mu-
seum aan de Swaluëstraat 1 in 
Zandvoort mag vanaf 1 juni weer 
open, met inachtneming van de 
coronaregels. Dat houdt in dat 
het museum druk bezig is met de 
Veiligheidsregio en het museum-
protocol: waarin alle maatregelen 
die genomen moeten worden op 
het gebied van veiligheid en hy-
giene zijn opgesteld. Zo zorgt het 
museum ervoor dat de bezoe-
kers en vrijwilligers van het Zand-
voorts Museum en de VVV Front 
Offi  ce veilig hun weg weten te 
vinden in en rond het museum.
Alle museumregels en de ope-
ningstijden van het museum zijn 
binnenkort op de website te zien. 
Deze regels zijn te vergelijken 
met een bezoek aan een winkel.
 
Graag laat het museum u de ten-
toonstelling Magic Moments 
in de Formule 1 in Zandvoort 
zien. Deze tentoonstelling loopt 
dan door tot in het najaar.
Inmiddels is de moeilijke beslis-
sing genomen om de geplan-
de tentoonstelling Juttersgeluk, 
van afval tot kunst af te gelasten. 
Zo ook de zomertentoonstelling 
rondom Pride at the Beach. Beslo-

Foto: Bart Jonker

ten is deze door te schuiven naar 
2021.

Verder kan in het monumentale 
pand de vaste collectie over het 
cultuur-historisch erfgoed van 
Zandvoort, met stijlkamers, kle-
derdracht en schilderijen beke-
ken worden.
 
Online 
Sinds kort heeft het Zandvoorts 

Museum een Youtube kanaal met 
een 3d virtual tour, een digitale 
speurtocht en fi lmpjes  over Kees 
de Muis in Zandvoort. Op de web-
site heeft de Babbelwagen een 
uitgebreid aanbod kunnen plaat-
sen. Daarnaast wordt hierop re-
gelmatig het pronkstuk van de 
dag geplaatst.
 
Meer over de heropening op: 
www.zandvoortsmuseum.nl.

Stichting Duinbehoud: ‘Stikstof is 
bedreiging voor ecosysteem in duinen’
Regio - Nederland trektt de ko-
mende tien jaar vijf miljard eu-
ro uit om stikstofneerslag aan te 
pakken. In een brief aan minister 
Schouten en de vier kustprovin-
cies vraagt de Stichting Duinbe-
houd om vooral te investeren in 
een goed beheer van natuurher-
stelprojecten en in de aanleg van 
buff ers rond de natuurgebieden.

Oorspronkelijk is het Nederland-
se duingebied voedselarm. Eeu-
wenlang hebben fl ora en fauna 
hun overlevingsstrategieën hier-
op ingesteld. Nu gooit stikstof 
het ecosysteem danig in de war. 
In de Hollandse duingebieden is 
dat terug te zien in een overma-
tige begroeiing met struiken en 
grassen. Duinen stuiven daardoor 
nauwelijks meer en de oorspron-
kelijke soortenrijke vegetatie, vo-
gels en insecten verdwijnen. Op 
overwoekerde plekken in de dui-
nen is voor vogels steeds minder 
voedsel te vinden. Ook dieren zijn 
de dupe, volgens Stichting Duin-
behoud.  

Duinen moeten meer ruimte krij-
gen, zowel aan de zee- als de 
landzijde, vindt Stichting Duin-
behoud.  Bijvoorbeeld door aan 
de binnenduinrand grond aan de 
kopen en om te zetten in natuur 
of extensief hooiland. Meer ruim-
te voor natuurgebieden vergroot 
de diversiteit en de overlevings-
kansen voor planten en dieren. 
En er moeten ecologische ver-
bindingszones komen tussen het 
duingebied en de landinwaarts 

gelegen groengebieden. Dat le-
vert bovendien wandel- en fi ets-
recreatie op. Goed nieuws dus, 

voor wandelaars en fi etsers. En de 
lokale economie, aldus de stich-
ting.

Regenboog op het strand (foto: Ronald van Wijk).

Groenknolorchis (foto: Ronald van Wijk).

Defensie helpt Kennemerhart tegen corona
Haarlem - Sinds afgelopen week 
krijgt Kennemerhart ondersteu-
ning van defensie. Zes militai-
ren van de geneeskundige dienst 
worden ingezet op de observa-
tie-afdeling van de Janskliniek en 
de speciale covid-unit op woon-
zorglocatie Schoterhof.
 
Militair verpleegkundige Ruben 
is sinds bijna twee weken werk-
zaam voor Kennemerhart. Sa-
men met drie collega militair-
verpleegkundigen sergeants Der 
eerste klas en een zogenoemde 
‘medic’ korporaal ondersteunt hij 
zorgmedewerkers tijdens de co-
rona-crisis. Een van hun taken is 
om het beleid op beschermings-
middelen en veiligheid vanuit 
het RIVM te helpen aanscherpen. 

Daarnaast geven ze gevraagd en 
ongevraagd advies.
 
Defensie heeft de voorkeur om 
de militairen in defensie-tenue 
aan de slag te laten gaan. De mi-
litairen in Haarlem werken daar-
om in hun witte defensie-uni-
form. Wit omdat het groene te-
nue soms kan afschrikken.
 
Jeanette Verhart, teamleider GRZ 
van Kennemerhart, is contact-
persoon voor de militairen. “Ons 
bestuur stelde voor contact op 
te nemen met defensie voor on-
dersteuning van onze zorgme-
dewerkers. Met behulp van HR 
kon de samenwerking snel ge-
regeld worden. Behalve de mi-
litairen van de geneeskundige 

dienst is ook de afdeling Hygië-
ne van defensie bij ons langs ge-
weest om tips te geven over hygi-
enisch werken en beschermings-
middelen. De samenwerking ver-
loopt heel prettig. Deze mensen 
zijn gewend om te werken in cri-
sissituaties en ze zijn heel helder 
en duidelijk in wat ze wel en niet 
komen en kunnen doen. Ook de 
rust waarmee ze te werk gaan en 
communiceren is heel fi jn. Voor 
mij zijn ze echt een verlengstuk 
van de afdeling. Ook de collega’s 
reageren positief.

Natuurlijk was het wennen maar 
vooral de tips die de militairen ge-
ven en de manier waarop ze za-
ken aanpakken vormen een waar-
devolle aanvulling op ons werk.”

Militairen Teo, Berendien, Ruben, Lisa, Mike en Julien samen met Audrey van Schaik (bestuurder Kennemerhart) 
en Jeanette Verhart (teamleider GRZ van Kennemerhart).
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Provincie NH op zoek naar jouw idee 
voor stikstofaanpak

Regio - In Noord-Holland lig-
gen 19 Natura 2000-gebieden. 
Unieke natuurgebieden die be-
schermd zijn zodat de biodiver-
siteit behouden blijft of zelfs ver-
betert. In 12 van de 19 gebieden 
slaat te veel stikstof neer, afkom-
stig van onder andere industrie, 

wegen en landbouw. Om scha-
de aan de natuur te voorkomen 
maakt de provincie beheerplan-
nen voor alle gebieden. Daarbij 
wordt ook gekeken naar de ge-
volgen voor andere belangheb-
benden zoals ondernemers, ge-
meenten en waterbeheerders. 

Heb je een idee voor de stikstof-
aanpak in Noord-Holland, of een 
vraag?
Laat dit weten via het formulier 
op: 
www.noord-holland.nl/Onder-
werpen/Natuur/Projecten/Stik-
stof_en_Natura_2000.
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Pinksterdagen-visdagen bij 
Fish & Seafood Waasdorp

IJmuiden - Bezoek de haven van 
IJmuiden op de Viskade met rui-
me parkeermogelijkheden. Even 
kantje pikken langs de vissers-
schepen en genieten van een lek-
ker gebakken visje of oesters bij 
Fish & Seafood Waasdorp aan de 
Halkade 27 in IJmuiden.
Het is Kreeftenfestival bij Fish & 
Seafood Waasdorp. De kreeften-
prijs is laag dus sla uw slag. De 
kreeft wordt gratis gekookt en 
op verzoek gehalveerd. Ook ge-
schikt voor de barbecue. Het 
wordt barbecueweer: de vistafel 
op ijs  biedt een ruime keuze voor 
vis of gamba’s op de grill. Gezellig 
tafelen in de tuin of op de cam-
ping of in het strandhuisje. Pro-
beer een fruits de mer -plateau 
incl. Kreeft, schaal- en schelpdie-
ren voor 38,50 euro ready to eat. 
 
Het seizoen van de Zeeuwse 
hangcultuur mosselen is weer 
begonnen, dus u kunt weer lek-

ker genieten van een pan ge-
kookte mosselen. Ook is dikke zo-
merschol weer om te smullen, zo-
als bakschol of scholfilet.
Zelf sushi of sashimi maken? 
Waasdorp heeft topkwaliteit to-
nijn, zalm, coquilles, zeebaars, 
tarbot en dorade om sashimi te 
eten.
 
Wist u dat thuisbezorgen via 
www.waasdorp.nl kan en lande-
lijk vis bestellen mogelijk is via de 
online viswinkel www.viskoop.
nl? Handig als u niet in de gele-
genheid bent om naar IJmuiden 
te komen. Met dit mooie weer is 
de nieuwe haring van 2020 zich 
lekker aan het vol eten. Nog even 
wachten tot 11 juni!
Komende pinksterdagen is Fish & 
Seafood Waasdorp geopend en 
op 2e Pinksterdag is de Spaanse 
chef Juan er met live paella en vis 
op de barbecue. Tevens is het ter-
ras dan weer geopend.

Renault Velserbeek
Kleermakerstraat 71
1991 JL Velserbroek
Tel: 023 513 29 28
www.renaultvelserbeek.nl

Hyundai Velserbeek 
Wagenmakerstraat 2
1991 JA Velserbroek
Tel: 023 513 29 46
www.velserbeek.hyundai.nl

Mazda Velserbeek 
Kleermakerstraat 63
1991 JL Velserbroek
Tel: 023 513 29 43
www.mazdavelserbeek.nl

PINKSTERVOORDEEL 
BIJ VELSERBEEK!
TWEEDE PINKSTERDAG GEOPEND 

VAN 11.00 TOT 16.00 UUR

GRATIS PROEFRIT • GRATIS TAXATIE • GRATIS HAAL- EN BRENGSERVICE

RENAULT Velserbeek

 Nieuwe auto’s extra voordelig
 Grote voorraad occasions
 Velserbeek Private Lease

€ 1.800,- 
EXTRA VOORDEEL

ONTVANG EEN ACCESSOIRECHEQUE 
t.w.v. € 500,- 

RENAULT TWINGO 
COLLECTION vanaf € 219,-

DE NIEUWE HYUNDAI I10 
COMFORT vanaf y 253,-

y 2.000,- 
EXTRA VOORDEEL

ONTVANG EEN ACCESSOIRECHEQUE 
t.w.v. € 500,- 

HYUNDAI Velserbeek

 Nieuwe auto’s extra voordelig
 Grote voorraad occasions
 Velserbeek Private Lease

MAZDA2 LUXURY
vanaf € 329,-

ONTVANG EEN ACCESSOIRECHEQUE 
t.w.v. € 500,- 

€ 2.000,- 
EXTRA VOORDEEL

MAZDA Velserbeek

 Nieuwe auto’s extra voordelig
 Grote voorraad occasions
 Velserbeek Private Lease

Ontvang bij aanschaf van een occasion tijdens 2e Pinksterdag een accessoirecheque t.w.v. € 500,-

Speeltuin Linnaeushof grotendeels weer open
Bennebroek - Linnaeushof is blij 
om te melden dat, in goed over-
leg met de veiligheidsregio Ken-
nermerland, is besloten dat de 
buitenspeeltuin en de water-
speeltuin vanaf woensdag 27 mei 
weer beperkt open is. Kinderen 
tot 12 jaar mogen immers met 
elkaar buitenspelen. De binnen-
speeltuin blijft voorlopig nog wel 
gesloten en het wordt verplicht 
om vooraf online tickets op da-
tum te bestellen.

Net als bij veel andere pretpar-
ken en dierentuinen is er een pro-
tocol opgesteld met maatregelen 
die de verspreiding van het coro-
navirus in Linnaeushof moeten 
voorkomen. Hierin is opgenomen 
dat de capaciteit (maximum aan-
tal bezoekers per dag) wordt be-
perkt en dat er extra maatregelen 
worden getroffen met betrekking 
tot hygiëne en het houden van af-
stand.

De binnenspeeltuin blijft voorlo-

pig nog gesloten. Het restaurant 
en terras zijn nog niet toegan-
kelijk. Eten en drinken kan wel 
worden afgehaald bij het restau-
rant en andere horecapunten. Er 
is voldoende picknick gelegen-
heid in het park. De optredens en 
meet & greets met speeltuin mas-
cotte Bennie Broek kunnen voor-
alsnog geen doorgang vinden.
Ook wordt een beroep gedaan 
op ieders eigen verantwoorde-
lijkheid. De speeltuin vraagt be-
zoekers om de algemene basis-
regels van het RIVM zo veel mo-
gelijk in acht te nemen. Dat be-
tekent regelmatig handen was-
sen, hoesten en niezen in de el-
leboog, voldoende afstand hou-
den van anderen en thuis blijven 
bij klachten.

Om er voor te zorgen dat het niet 
te druk wordt kan Linnaeushof 
per dag minder bezoekers toela-
ten dan normaal. Om teleurstel-
lingen aan de poort te voorko-
men dient iedereen vooraf onli-

Foto aangeleverd door Linnaeushof

ne tickets te bestellen voor een 
specifieke datum. Spontaan aan 
komen waaien bij de kassa is dus 
helaas niet mogelijk.
Mensen die al een ticket of vrij-
kaart hebben voor seizoen 2020 
kunnen deze nog wel gebruiken, 
maar zullen ook eerst een datum 

moeten reserveren op de websi-
te.

Een andere ingrijpende verande-
ring die Linnaeushof heeft moe-
ten invoeren is dat er dit jaar geen 
seizoenpassen worden verkocht. 
Hiermee kunnen mensen nor-
maal gesproken onbeperkt ko-
men spelen. Maar om te kunnen 
voldoen aan de richtlijnen van 
het RIVM zal het maximum aan-
tal bezoekers van Linnaeushof 
verlaagd moeten worden. Onbe-
perkt spelen is dus voorlopig niet 
mogelijk. Daarom kunnen er dit 
jaar helaas geen seizoenpassen 
worden verkocht.
Voor iedereen die een dagje wil 
komen spelen is het verplicht om 
online tickets op datum te be-
stellen. Deze zijn te koop vanaf 
maandag 25 mei op de website: 
www.linnaeushof.nl.

Online 
debat over 
coronazorg
Regio - Het coronavirus had en 
heeft nog steeds een enorme in-
vloed op alles en iedereen, dus 
ook in Haarlem en omstreken. 
Donderdag 28 mei is bij de Plet-
terij een online debat over het 
verloop van de zorgverlening aan 
door het virus getroffen mensen. 
De uitzending is van 15.30 tot 
16.00.
Aan de orde komen vragen als: 
hoe verliep de zorg in de eerste 
weken van de crisis? Hoe zwaar 
werd Haarlem getroffen in ver-
gelijk met de rest van Nederland? 
Hoe moeilijk was het om de juis-
te keuzes te maken? En wat staat 
ons nog te wachten? Welke rol 
spelen het college van B & W en 
de gemeenteraad tijdens deze 
crisis?
Door de coronacrisis kon een tijd 
lang geen andere zorg geleverd 
worden of kozen mensen er be-
wust of onbewust voor geen zorg 
te vragen. Wat zijn de omvang en 
de consequenties van deze uitge-
stelde zorg? En hoe ziet de zorg 
eruit als de crisis voorbij is?
Een debat online met de volgen-
de deskundigen: Marie-Thérèse 
Meijs
(wethouder zorg, welzijn en 
volksgezondheid), Frans Smit 
(fractievoorzitter OPHaarlem), In-
ez te Hennepe (huisarts en be-
stuurslid Huisartsen Coöperatie 
Zuid-Kennemerland) en Josephi-
ne de Vries (huisarts).
Het debat kan via www.pletterij.
nl worden gevolgd. Het aanschaf-
fen van een kaartje voor 3 euro 
wordt zeer op prijs gesteld, even-
als een extra donatie.

Foto aangeleverd door de Pletterij



ED DEAKIN
Hoveniersbedrijf
   
ENGLISH GARDEN DESIGNER

Goudriaanstraat 49 - 2136 AN Zwaanshoek
Tel: 023-5840315 - Mob.: 06-28888255
www.eddeakin.nl - info@eddeakin.nl

Gespecialiseerd in ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen

Hanepoel 45
2136 NJ Zwaanshoek

•  Lood- koper- en zinkwerk  •  Pannendaken
•  Bitumineuze dakbedekking •  Complete badkamers 
•  C.V. installaties, ketels, •  Onderhoud en storing
 geisers en boilers  van alle merken

LOODGIETERS- EN INSTALLATIEBEDRIJF

J.W. Lahnemann

Limburglaan 6a, 2101 SB Heemstede
T 023-5281370 , F 023-5280812

www.lahnemann.nl

DEALER

Varen in Holland met luxe 
salonboot ‘Heerlijckheid’

WWW.REDERIJHAERLEM.NL

   Rondvaarten
   Wijnproeverij
   Baby shower
   Iets te vieren…

Nico Tienpont

Bel: 0653 137 837
E-mail: info@rederijhaerlem.nl
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Rederij Haerlem vaart het gehele jaar door.
Rederij Haerlem uit Heemstede gaat

vanaf 1 juni weer varen! 
Varen in Holland met de luxe salonboot ‘Heerlijckheid’
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Nieuw voor 2020: de Koffietour
Informeer bij ons

Het orgel in de kleine Vermaning in 
Heemstede werd in 1937 gebouwd 
door de Zaanse orgelbouwfirma 
Flentrop. Het was na vele jaren van 
gebruik weer aan een grote onder-
houdsbeurt toe. 
Het laatste groot onderhoud da-
teert van alweer zo’n 40 jaar ge-
leden, dus het werd hoog tijd voor 
een nieuwe ‘grote beurt’. 
Door de vele ‘uitvallers’ was het 
orgel nagenoeg onbespeelbaar 
geworden. 
De nog steeds bestaande firma 
Flentrop heeft het instrument on-
langs uitgebreid onder handen ge-
nomen. Allereerst is het technisch 
hersteld. Het orgel werd oorspron-
kelijk gebouwd volgens het zg. 
pneumatisch systeem. 
Later (rond 1960) werd daar, door 
toevoeging van elektromagneten, 
een elektro-pneumatisch systeem 
van gemaakt.
De organist drukt een toets in van 
een van de klavieren in de speelta-
fel. Daarmee wordt een elektrisch 
contact geactiveerd. 
Via een lange multi-kabel wordt het 
signaal naar de overkant, waar het 
eigenlijke orgel + alle pijpen staat, 
getransporteerd. 
De multi-kabel is tijdens het voor-
laatste groot onderhoud (nu dus 
zo’n 40 jaar geleden) vervangen en 
was nog in goede staat.
Ook de magneten in het orgel wa-
ren nog prima. 
De leren membranen, deel uitma-
kend van de pneumatiek, waren lek 
en zijn integraal vervangen. 
Bij elkaar een slordige 450 stuks!
Het orgel functioneert nu weer 
naar behoren. Maar daarmee was 
de klus nog niet geklaard. Na de 
technische fase kwam de klankfase.
Omdat sowieso alle pijpen uit het 
orgel moesten worden genomen 

om bij de techniek te kunnen ko-
men, gaf dit meteen de mogelijk-
heid om de pijpen stuk voor stuk 
te controleren op juiste klank en 
aanspraak, vóórdat ze weer terug-
geplaatst werden.Alle 646 pijpen 
zijn gecontroleerd en waar nodig 
gerepareerd. Ook is de intonatie 
(klankgeving) verbeterd.Het resul-
taat mag er zijn. Het orgel klinkt 
als herboren. En omdat het orgel nu 
weer zo mooi klinkt is besloten om 
ook het visuele aspect te verfraaien. 
Het staat nu mooi in het licht d.m.v. 
twee op de frontpijpen gerichte 
spots. 
Hopelijk kunnen we in september, 
tijdens de open monumentenda-
gen, dit in volle glorie herstelde 
orgel laten horen aan het publiek. 

Komt het zien en horen!

Dick Koomans (organist)

Doopsgezinde 
kerk Heemstede  
Postlaan 16
2101 VH in Heemstede
Telefoon 023 528 6036

Doopsgezinde kerk gekoesterd
    

Fotografie: Marenka Groenhuijzen

Het kerkgebouw van de Doops-
gezinden ligt over het algemeen 
wat verscholen. Het gebouw is 
soms nauwelijks herkenbaar als 
kerk of is niet zichtbaar aan de 
openbare weg. Lange tijd wer-
den doopsgezinden door de 
overheid slechts getolereerd, 
het in het openbaar belijden 
van de godsdienst was verbo-
den. In Heemstede kerken de 
Doopsgezinden sinds 1996 aan 
de Postlaan in een kerkje dat van 
de Nederlandse Protestanten-
bond werd overgenomen. Het 
gebouw past uitstekend bij de 
doopsgezinden. Het ligt ietwat 
verscholen, staat niet te pronken 
en is wat het is: een huis waar de 
kerkelijke gemeente samenkomt. 
Het gebouw wordt door de men-
sen die er komen gekoesterd. Het 
warme interieur, het glas-in-lood, 
de houten zoldering geven een 
gevoel van geborgenheid. Het is 
een ontmoetingsplaats voor ve-
len. Levens worden gedeeld en in 
het licht geplaatst van een groter 
verband. Op zondagmorgen en 
op doordeweekse dagen klinken 
woorden van hoop en vertrou-
wen, licht en leven. Het is iets 
dat wordt gemist in de huidige 
tijd van coronacrisis en ander-
halvemetersamenleving. Ho-
pelijk zal binnenkort het geres-
taureerde orgel weer klinken en 
kunnen de samenkomsten van 

de geloofsgemeenschap door-
gang vinden. Want bovenal zijn 
Doopsgezinden actieve mensen 
die hun geloof willen omzetten 
in daden. 

Alex Noord, Doopsgezind pre-
dikant Heemstede

Wat vinden Doopsgezinden van 
hun kerk?

Drie korte uitspraken:
“De Kleine Vermaning is een 
gebouw waar ik graag naartoe 
ga. Het wordt een beetje je ba-
sis. De kerk is voor mij vooral de 
gemeenschap en de plek waar 
mensen samenkomen. Het ge-
bouw geeft een gevoel van ver-
bondenheid.”
Marijke de Jong

 “Warmte en saamhorigheid, dat 
is wat mij betreft de kern!”
Marenka Groenhuijzen

 “De Kleine Vermaning biedt mij 
een moment van inkeer, van stil-
staan bij de waarden waarmee 
ik tracht te leven. Van verbin-
ding met mensen die zich inzet-
ten voor een spiritueel, maar ook 
sociaal betekenisvol contact met 
de ander. Op een zo gewoon mo-
gelijke manier, dicht bij het leven 
van alledag.”
Rudolph Snaaijer

Werk aan het orgel in 
Heemstede

Hoveniersbedrijf
Rob Booms
IJmuiden • Heemstede

Mobiel: 06-54282854
E-mail: Robert681950@hotmail.com

Te koop:
2 Perzische waterkannen ad p.st. 
€17,50. Ikea 18 ladenkastje (h.125 x 
d.25 x b.35 cm ) €17,50. 
Tel. 06-49714777

Te koop:
Nw2 zwart+rood reiskoffertjes op 
wielen h.53 x br.17cm €35,-. Nw fiets-
stuurtas dames €20,-. Nw 2 sterke 
strand matten €20,-. Tel. 06-21921738

Te koop:
Schuimrubberkussens met water-
afstotende stof. Donkergrijs/zwart, 
met rits, afm 175x58x10 en 175x40x7 
€50,-. Tel. 06-10206028

Te koop:
6 Nwe dopsleutels met draaidoppen 
€10,-. 6 nieuwe vlinderboren €7,-. 
Ant. oude blokschaaf €2,50. Blik 1 kilo 
javathee €25,-. Tel. 023-5328585

Te koop:
Pionnen op een rekje (sporten) €10,- 
en hockeyballen 6 voor €5,-. Plastic 
cricketset voor thuis €15,-. 
Tel. 06-13664327

Te koop:
Fiets met lage instap Pointer step-in 
alu nexus 7. Bijna nieuw. 7 versnel-
lingen. Trommelremmen. € 240,-. 
Tel. 06-36074586



In de oude Griekse, Romeinse, Perzische en Arabische culturen, 
speelde keramiek een grote rol. Niet alleen als gebruiksvoorwer-
pen of in een dodencultus, maar ook als versiering voor tempels 
en huizen. Vanuit de Arabische cultuur zijn in Spanje en Portugal 
daardoor de azulejos ontstaan: een keramieken siertegel die de-
coratief wordt beschilderd en gebruikt. Het woord azulejo komt 
uit het Arabische woord ‘al zulayd’. Dit kun je vertalen als kera-
mische tegel. Een van de meest gebruikte basiskleuren is blauw, 
aangevuld met andere kleuren. In een stad als Lissabon in Portu-
gal worden daarmee de huizen, kerken en paleizen zowel binnen 
als buiten verfraaid. Er zijn hele kunstwerken met diverse voor-
stellingen van azulejos bekend. Zo werd de azulejo niet alleen 
een decoratief gebruiksvoorwerp, maar tevens tot ultieme kunst-
vorm verheven. Dit geldt ook voor het prachtige bonte Portugese 
aardewerk. De stad Coimbra heeft daarnaast nog een eigen stijl 
van beschilderd aardewerk, die niet minder fraai is.

In Lissabon bevindt zich het Museo Nacional do Azulejo, waar de 
bezoeker een overzicht krijgt van de geschiedenis en de wereld 
van de azulejo, die onmiskenbaar verbonden is met de Portugese 
cultuur. Een overzicht van de azulejo door de eeuwen heen, van-
af de vroegste middeleeuwen tot de moderne tijd van nu. Met al-
lerlei vormen, patronen en afbeeldingen, de een nog fraaier dan 
de ander. Je kunt stellen dat azulejo, samen met de fado het hart 
en de ziel van Portugal vormen. Het museum is gevestigd in het 
voormalige klooster Madre de Deus (Moeder van God), dat in 
1509 werd gesticht door koningin D. Leonor (1458-1525).

Een van de hoogtepunten is de kapel van het klooster, uiteraard 
prachtig betegeld met fraaie azulejos en met gouden pracht en 
praal rondom het altaar. Een adembenemende ervaring die u ge-
zien moet hebben.

Natuurlijk kunt u na uw bezoek in Portugal veel keramiek en azu-
lejos zelf kopen om uw eigen huis mee in te richten en te ver-
fraaien. Het geeft beslist een zuidelijke tint aan het geheel, maar 
is bovenal bijzonder mooi en kunstzinnig.

Het Museo Nacional do Azulejo is een besliste ‘must see’ als u 
in Lissabon bent. Het bevindt zich aan de Rua da Madre de De-
us, 4 in Lissabon.

Tel: (+351) 218 100 340. Meer informatie over openingstijden en 
de route er naar toe op de website (ook in het Engels): 
www.museudoazulejo.gov.pt/en-GB/infos/ContentDetail.aspx.

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Pluswijzer
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van

de Pluswijzer en hierin adverteren?
Neem dan gerust contact op via: verkoop@heemsteder.nl.

Keramiek of aardewerk was al bij vele oude bescha-
vingen een onderdeel van het dagelijks leven. Door de 
eeuwen heen is de betekenis van keramiek veranderd. 
Bij archeologische vondsten werden veel keramieken 
gebruiksvoorwerpen in graven aangetroffen. In de cul-
tuur van de oude Egyptenaren bijvoorbeeld. Zij gaven 
aardewerken voorwerpen aan hun overledenen mee 
voor het dodenrijk. Deze aangetroffen vondsten gaan 
zeker terug tot 11.000 voor Christus.

In de oude Griekse, Romeinse, Perzische en Arabische culturen, 

De unieke schoonheid van
Portugees keramiek en azulejos



Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer

DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest
Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

STOFFEERDERIJ

Nieuwe provinciewandelgids 
Noord-Holland verschenen
Regio - Wandelliefhebber Bart van der Schagt 
-ook bekend als WandelBart- heeft een nieuwe 
wandelgids over Noord-Holland uitgebracht. De 
gids bevat 22 leuke wandelroutes verspreid over 
de gehele provincie, waaronder wandelingen in 
Kennemerland. De wandelingen -van kort tot 
lang- in stad, buitengebied en natuur zijn goed 
bereikbaar met openbaar vervoer.
 
De 22 wandelroutes in dit boekje zijn zeer divers 
en laten de karakteristieke kenmerken en gro-
te verscheidenheid van de provincie Noord-Hol-
land zien: routes door uitgestrekte polderland-
schappen, over oude en nieuwe zeedijken, langs 
de kuststrook door de duinen, over het strand en 
langs de talrijke bollenvelden, in het zuidoostelij-
ke deel routes langs de Vecht en door het plassen-
gebied en in Het Gooi een leuke boswandeling. In 

deze gids staan ook vijf stadswandelingen: door 
kaasstad Alkmaar, Enkhuizen, Hoorn, hofjesstad 
Haarlem en mediastad Hilversum.
 
Alle WandelBart provinciewandelgidsen zijn te 
koop bij de boekhandel, bol.com of via de web-
site www.wandelbart.nl. Buiten Nederland zijn de 
gidsen alleen op de website te bestellen.
 
De gidsen kosten €14,95.
 
De provinciewandelgids Noord-Holland is de vijf-
tiende uit een reeks. De komende maanden ver-
schijnen er ook provinciewandelgidsen over de 
provincies Utrecht en Flevoland. De wandelgidsen 
worden in kleine oplages gedrukt, zo blijven de 
routes goed up-to-date. Eventuele routewijzigin-
gen zijn op de site te vinden.

Online lezing over 
Stelling van Amsterdam
Regio - Op vrijdagavond 29 mei wordt een 
online lezing over de Stelling van Amsterdam 
verzorgd. Voor iedereen die de gedachten 
even wil verzetten of wat leuks wil doen.

Je hebt vast wel eens gehoord over de Stel-
ling van Amsterdam, dat een van de UNES-
CO Werelderfgoed-monumenten van ons 
land is. Neem deel aan onze online-lezing als 
je meer wilt weten over de 46 forten en bat-
terijen rond de hoofdstad. Misschien was een 
van je voorvaders wel een van de 12.500 mi-
litairen die er in de Eerste Wereldoorlog hiel-
pen om ons land buiten een oorlog te hou-
den?
In een multimediale presentatie maakt René 
Ros de vrijwel onzichtbare Stelling van Am-
sterdam zichtbaar. Hij voert sinds 1998 als 
vrijetijds-historicus archief- en veldonderzoek 
uit naar het militair erfgoed in de regio Am-
sterdam.

Om aan de lezing deel te namen moet je 
vooraf de GoToMeeting software installeren, 
via onderstaande link, of gebruik je de Goo-
gle Chrome webbrowser.
Neem, vanaf 19.15 uur, deel aan de lezing 
met de andere link. De lezing begint om 
19.30 en eindigt ongeveer om 20.45, met  
een korte pauze. Aanmelden is niet nodig.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelna-
me aan de lezing, maar een donatie t.b.v. de 

kosten wordt op prijs gesteld. Consumpties 
moeten zelf verzorgd worden en zijn voor ei-
gen rekening...

Stelling van Amsterdam:
www.stelling-amsterdam.nl/

GoToMeeting software downloaden:
https://global.gotomeeting.com/install/ 
470387165

Deelnemen aan de lezing:
https: / /g lobal .gotomeeting.com/join/ 
470387165

Het Fort bij Vijfhuizen is hergebruikt als centrum 
voor kunst en cultuur met een restaurant. 

Het Fort bezuiden Spaarndam is een van de forten waar honderden soldaten hielpen de neutraliteit 
kracht bij te zetten (foto: Alexander Senger).
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Koester de hommels in je tuin!
Regio - Hommels, die grappige donzige in-
secten met hun herkenbare zoemende ge-
luid. Je ziet ze snel van bloem tot bloem vlie-
gen. Het is dan niet vreemd dat het Neder-
landstalige woord ‘hommel’ is afgeleid van 
het Nederduitse Hummel, dat ‘zoemer’ be-
tekent.

Er zijn enkele tientallen hommelsoorten. In 
Nederland komen ca. 30 soorten voor. De 
werksters worden van ’s ochtends vroeg tot 
’s avonds laat overal op bloemen aangetrof-
fen. Ze zijn goed herkenbaar en te onder-
scheiden aan de stevige lichaamsbouw, dich-
te beharing en op gekleurde ringen op borst 
en/of achterlijf.

De meeste hommels zijn sociale insecten 
die in kolonies leven met een enkele konin-
gin. Deze kolonies zijn vele malen kleiner 
dan die van honingbijen, en bereiken een 
grootte van vijftig tot vierhonderd individu-
en per nest. Hommels zijn belangrijke bestui-

vers voor de landbouw. Op een foto is duide-
lijk te zien dat zo’n hommel onder het stuif-
meel zit. Helaas neemt de hommelpopulatie 
in aantal sterk af.
Deze achteruitgang wordt veroorzaakt door 
het kleiner worden van hun leefomgeving, 
de mechanisering van de landbouw en over-
matig gebruik van pesticiden. Zaai of plant in 
uw tuin of balkon daarom biologische plan-
ten om ze aan te trekken, bijvoorbeeld laven-
del.

De steenhommel op foto twee doet zich te-
goed aan de bloemen van de lavendel. De-
ze hommel blijft tot laat in het jaar actief. 
Het beestje is te herkennen aan zijn zwartbe-
haarde lijfje, met uitzondering van het laatste 
deel van het achterlijf, dat opvallend rood-
behaard is. Ze laten zich zien in open land-
schappen en tuinen en vliegen van maart tot 
oktober.

Bron: de Vlinderstichting en Wikipedia.

Foto’s: Bart Jonker

Lavendel is populair bij hommels.

Hommel onder het stuifmeel op kuiflavendel.

Steenhommel.
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Vier verpleeghuizen Kennemerhart 
openen opnieuw de deuren
Haarlem - Sinds 25 mei kunnen 
verpleeghuizen in Nederland be-
perkt bezoek ontvangen, mits er 
geen recente coronabesmettin-
gen zijn op de locatie/afdelingen, 
er voldaan wordt aan de voor-
waarden van het RIVM, ‘de hand-
reiking bezoekbeleid verpleeg-
huizen in corona-tijd’, én de ver-
pleeghuizen er zelf klaar voor 
zijn. Dat heeft minister De Jonge 
tijdens de persconferentie van 19 
mei bekend gemaakt.

Voor Kennemerhart betekent dit 
dat bewoners van woonzorgloca-
ties Meerleven, A.G. Bodaan, De 
Molenburg en Overspaarne vanaf 
volgende week beperkt bezoek 
mogen ontvangen.
De overige vijf locaties van Ken-
nemerhart zullen spoedig vol-
gen. In De Blinkert was dit al eer-
der mogelijk vanwege deelname 
aan een landelijke pilot met 26 
verpleeghuizen.

Volgens minister Hugo de Jon-
ge betekent de verruiming van 
de bezoekregeling sinds 25 mei 
‘een terugkeer naar meer nabij-
heid’. De minister is voornemens 
om zonder tegenslag per 15 juni 
weer beperkt bezoek in alle ver-
pleeghuizen toe te staan.

De dag- en ontmoetingscentra 
van Kennemerhart ontvangen in-
middels ook weer cliënten.

Succesvolle pilotdeelname 
verruimde bezoekregeling 
De Blinkert
Vanwege de deelname aan de 
landelijke pilot verruiming be-
zoekregeling kon Kennemer-
hart al vanaf 14 mei proefdraaien 
met woonzorglocatie De Blinkert. 
Dat gebeurt volgens strikte voor-
waarden, opgelegd vanuit het ka-

binet. Bijvoorbeeld op het gebied 
van hygiëne, beschermingsmid-
delen, het testbeleid, personeels-
bezetting en het bewaren van de 
anderhalve meter afstand. In eer-
ste instantie nemen elf bewoners 
van De Blinkert deel aan de pilot. 
Volgens teamleiders Krystle Zon-
neveld en Ans van Beek zijn de 
eerste ervaringen positief.

Mevrouw Lange gefotografeerd door haar zoon Peter tijdens de wande-
ling rondom De Blinkert (aangeleverd door Kennemerhart).

Geen Bennebroek Winter Wonderland
Bennebroek - Afgelopen week-
end heeft het bestuur van Stich-
ting Bennebroek Winter Wonder-
land het besluit genomen om 
dit jaar geen Bennebroek Winter 
Wonderland te organiseren.
Volgens het bestuur “Heel erg 
jammer, maar een onvermijdelijk 

besluit”. De afgelopen twee jaar 
is er een ware traditie ontstaan; 
3 weken lang een heuse ijsbaan 
waar jong en oud uit de hele re-
gio van Bennebroek heeft geno-
ten van schaatsen, curlen en an-
dere activiteiten die werden ge-
organiseerd. Het was de bedoe-

ling om komende winter editie 
drie neer te zetten maar het coro-
navirus heeft roet in het eten ge-
gooid.
Het bestuur blijft echter positief 
en hoopt in 2021/2022 weer een 
mooi evenement te kunnen orga-
niseren.

Boeren en tuinders in Noord-Holland 
werken aan oplossingen droogte
Regio - “Boeren en tuinders in 
Noord-Holland hebben zich in de 
afgelopen maanden ingezet om 
zoveel mogelijk water in de grond 
vast te houden om voorbereid te 
zijn op mogelijke droogte deze 
zomer”, laat Land- en Tuinbouw 
Organisatie Noord (LTO Noord) 
weten. Dit water is nodig voor 
de natuur en bijvoorbeeld het te-
len van groente en fruit. Op deze 
manier kunnen Noord-Hollandse 
boeren voldoende en betaalbaar 
voedsel in de Nederlandse schap-
pen houden.
 
In de afgelopen weken is het 
neerslagtekort verder toegeno-
men, dat heeft de Landelijke Co-
ordinatiecommissie Waterverde-
ling eerder deze week bekend-
gemaakt. De situatie verschilt per 
regio. Boeren en tuinders staan 
in nauw contact met de water-

schappen nu zij in bepaalde re-
gio’s door de droogte extra moe-
ten beregenen om de nog prille 
gewassen in staat te stellen door 
de harde droge bodem heen te 
groeien.
Niet alleen voor boeren en tuin-
ders is het belangrijk om te bere-
genen, ook om betaalbaar voed-
sel in de schappen te houden is 
het in standhouden van de voed-
selvoorziening van essentieel be-
lang. Schrikbeeld is de droge zo-
mer van 2018. De schade die dat 
jaar geleden werd bedraagt naar 
schatting tussen de 820 miljoen 
en 1,4 miljard euro. Daarom heb-
ben boeren en tuinders maatre-
gelen genomen.
 
Om meer grip te krijgen op de 
overschotten aan water in de 
winter en tekorten aan water in 
tijden van droogte werkt de sec-

tor samen met waterbeheerders 
aan robuuste watersystemen. Zo 
wordt de bodemstructuur ver-
beterd en bijvoorbeeld geko-
zen voor (het ontwikkelen van) 
droogtebestendige, diepworte-
lende en zoutminnende gewas-
sen. Ook met nieuwe technieken 
voor het vasthouden van water 
en het opstellen van een water-
plan met bijvoorbeeld waterbuf-
fers wordt bijgedragen aan be-
stendige klimaatoplossingen.
 
Noord-Hollandse maatregelen 
tegen verzilting
In Noord-Holland loopt bijvoor-
beeld het project Spaarwater. 
Hier gaan boeren aan de slag met 
het ontwikkelen en testen van 
maatregelen voor het bestrijden 
van verzilting en het zekerstellen 
van de beschikbaarheid van vol-
doende schoon zoetwater.

Hogeschool Inholland start 
met online inspiratieshow
Haarlem - De Start Up Campus 
Haarlem (SUCH) van Hogeschool 
Inholland Haarlem start in juni 
met het maandelijks uitzenden 
van de online inspiratieshow ‘ICE 
Sessions’ oftewel Inspire, Connect 
en Educate via Facebook Live. Tij-
dens deze ‘ICE Sessions’ staat een 
inspirerend verhaal van studen-
ten, alumni, ondernemers en/of 
mensen met een bijzonder be-
roep centraal.

Als afsluiter van elke uitzending 
is er ruimte voor een startende 
(student)ondernemer om zijn/
haar bedrijf te pitchen. Op don-

derdag 4 juni is de eerste onli-
ne uitzending met als gast Ben-
te Bollmann, Senior marketing 
manager Mojo Concerts van fes-
tivals Lowlands en Down The 
Rabbit Hole, live te horen van 
16.00 tot 17.00 uur via: www. 
facebook.com/suchinholland/.

Het idee over het opzetten van de 
maandelijkse ‘ICE Sessions’ is ont-
staan vanuit de quarantaine peri-
ode, waarin live streaming en on-
line video aan de orde van de dag 
zijn. Online media zijn het bin-
dingsmiddel voor de moderne 
student. Uit onderzoek is geble-

ken dat deze doelgroep behoef-
te heeft aan kennis vanuit inspi-
rerende personen en daarnaast 
op een luchtige manier informa-
tie wil over hoe beter, slimmer 
en efficiënter te kunnen werken 
of ondernemen. Maar niet alleen 
nu is dit relevant, ook voor de 
toekomst is het online delen van 
kennis, het inspireren en connec-
ties leggen een middel om stu-
denten meer uit hun leven te la-
ten halen.

Het is dan ook de bedoeling dat 
de ‘ICE Sessions’ ook na de qua-
rantaine periode doorgaan.

Foto aangeleverd door Hogeschool Inholland Haarlem

Camera’s en deurbelcamera’s 
schrikken inbrekers af
Regio - In de afgelopen maan-
den, met veel thuiswerkende 
mensen, zijn er veel minder inbra-
ken gepleegd. De politie spreekt 
over tientallen procenten min-
der. Inbrekers willen namelijk niet 
het risico lopen betrapt te wor-
den. Maar als we straks weer min-
der thuis hoeven te werken, heb-
ben inbrekers misschien wel ex-
tra aandrang om op pad te gaan. 
De ervaring leert dat ze dan de 
goed beveiligde huizen over-
slaan. Sybren van der Velden, lan-
delijk projectleider woninginbra-
ken bij de politie, zegt hierover: 
“Als een inbreker een (deurbel)
camera signaleert, zal hij eerder 
het hazenpad kiezen. Ze hebben 
een grote afschrikkende werking.  
Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat bijna de helft (46%) van 
de mensen die een inbraak heb-
ben meegemaakt, om die reden 
een (deurbel)camera hebben ge-
plaatst.

Dit blijkt uit onderzoek van maart 
2020) van alweer de twaalfde Na-
tionale Inbraakpreventie Weken. 
Een (deurbel)-camera bij de voor-
deur versterkt het veiligheidsge-
voel. Als men een camera plaatst, 
kiest men bij de voordeur het 
meest voor een deurbelcamera 
(50%), maar ook de beveiligings-
camera is steeds vaker in beeld 
(39%), terwijl 1 op de 9 slachtof-
fers van een inbraak(poging) een 
dummy-camera plaatst ter af-
schrikking. Slechts een op de 11 
achterdeuren heeft een beveili-
gingscamera.

Privacyregels voor camera’s
Het is niet verboden een came-
ra voor de beveiliging van uw ei-
gendom in te zetten. Wel zijn hier 
wat regels aan verbonden. Bij-
voorbeeld:

•  Wanneer de camera beelden 
opneemt, moet je kenbaar ma-
ken dat er camera’s hangen. Bij-
voorbeeld door een sticker of 
bordje bij de toegangsdeur. 
Door dat te doen, vergroot je 
ook de afschrikwekkende func-
tie van het apparaat.

•  Daarnaast mogen de opgesla-
gen beelden maximaal 28 da-
gen bewaard worden en mo-
gen ze voor derden niet bereik-
baar zijn. Zorg dus voor het aan-
passen van de default-inlog-
code (vaak 1111) naar een co-
de die u alleen kent en die niet 
makkelijk te achter halen is.

•  U mag alleen opnamen maken 
met als doel persoonlijke ei-
gendommen te beschermen en 
niet om de privacy van mensen, 
dieren of goederen te schen-
den. Maar als u bijvoorbeeld 
uw oprit in beeld wilt en daarbij 

een deel van de stoep in beeld 
krijgt, is dit toegestaan. Soms is 
dat namelijk onvermijdelijk.

Registreer je camera’s bij de
politie
‘Camera in Beeld’ is een beveilig-
de databank van de politie, waar-
in adressen staan van personen 
die hun beveiligingscamera heb-
ben aangemeld. Zo kan de poli-
tie in geval van een misdrijf snel 
zien of er in de omgeving came-
ra’s hangen. En uw hulp vragen 
om ook uw beelden te mogen 
inzien. Wie weet wordt de dader 
dan door uw beelden herkend. 
Heeft u een camera en wilt u zich 
aanmelden bij deze databank? 

Kijk dan op:
www.politie.nl/themas/camera- 
in-beeld.html?sid=a3d4c405-
278c-4879-8359-0425ccd4815c.

Foto aangeleverd door de Nationale Inbraakpreventie Weken

Europa Kinderhulp maakt Europese kinderen blij
Regio - Onlangs werd bekend dat 
de grenzen dit jaar dicht zullen 
blijven voor al die kinderen die 
hier jaarlijks komen ´bijtanken´. 
Ongeveer 1000 kwetsbare kin-
deren worden jaarlijks opgeno-
men door lieve vakantiegezinnen 
in Nederland die zijn aangesloten 
bij Europa Kinderhulp.
Zij geven deze kinderen een plek-
je in hun gezin gedurende twee 
weken en zorgen voor aandacht 
en warmte. Juist nu die kinderen 
het extra hard nodig hebben van-
wege de lockdowns kunnen ze 
niet komen! Dat is heel verdrie-
tig voor zowel de kinderen als 
de vakantieouders en een steek 
in het kloppende Europa Kinder-
hulphart.

Maar de organisatie laat zich niet 
voor één gat vangen. Vrijwel met-
een na de aankondiging dat de 

kinderreizen niet door konden 
gaan deze zomer onstond er 
spontaan het idee om alle kinde-
ren toch iets leuks te bezorgen en 
hun de boodschap te brengen 
dat we aan ze denken: In plaats 
van een vakantie in Holland be-
zorgen we Holland in een vakan-
tiedoos bij hen. “From Holland 
with Love”. Maar dat is makkelij-
ker gezegd dan gedaan en een 
ware uitdaging voor de organisa-
tie. Al snel werden handen ineen-
geslagen, ideeën geopperd en 
ging een actieteam voortvarend 
aan de slag.

Europa Kinderhulp streeft ernaar 
ongeveer 4000 funboxen te kun-
nen bezorgen bij kinderen in Ne-
derland, België, Frankrijk, Duits-
land, Oostenrijk en Oekraine. Uit 
deze landen komen jaarlijks de 
kinderen die via uitzendende or-

ganisaties geselecteerd worden 
en in aanmerking komen voor 
een vakantie in Nederland. De va-
kantiekinderen kijken een heel 
jaar uit naar de vakantie die ze dit 
jaar moeten ontberen.

Voor elke 5 euro die jij doneert 
op: www.europakinderhulp.nl/
fromhollandwithlovedraag je 
bij aan een doos vol lekkernij-
en, spelletjes en leuke spulletjes. 
Door 5 euro extra te doneren kan 
je ook een broertje of zusje blij 
maken binnen deze kwetsbare 
gezinnen of gezinsvervangende 
tehuizen.

Wil je op een andere manier mee-
helpen of meer weten over de ac-
tie? Kijk op FB/Europakinderhulp 
of mail naar:
fromhollandwithlove@europa-
kinderhulp.nl.
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Santpoorter komt met duurzaam initiatief voor uitvaartbloemen
 Verhuur van zijde bloemstukken waarbij 
goede doelen worden gesteund.
“Ik zie een groot aantal bloemstukken tijdens de uitvaart van 
mijn schoonvader. Het is een prachtig gezicht, maar tegelij-
kertijd zie ik een enorme verspilling voor slechts dit enkele uur”, 
aldus Niels van Duijn. Na onderzoek blijkt dat het produceren 
van echte bloemstukken belastend is voor het milieu én zij bren-
gen hoge kosten met zich mee.
Dit moet anders Akunnen!

Maanden na de geboorte van het idee is het vandaag de dag 
een startklaar project: Reverde, de duurzame uitvaartbloemist. 
Je kunt bij Reverde voor één of meerdere dagen een zijde 
rouwstuk huren. Het stuk wordt gepersonaliseerd met linten en 
na de plechtigheid weer opgehaald. Vervolgens wordt het 
bloemstuk gecontroleerd, gereinigd en klaar gemaakt voor een 
volgende inzet. Behalve dat deze aanpak duurzaam is, is het 

veelal voordeliger dan echte bloemen. Bovendien wordt 10% 
van het besteedde bedrag overgemaakt aan een goed doel 
naar keuze. 
Er wordt gewerkt met de best verkrijgbare zijde bloemen, deze 
zijn nauwelijks van echt te onderscheiden. 

“Bij het uitwerken van het idee vond ik het belangrijk dat het niet 
ten koste mocht gaan van het aangezicht. Bloemen horen ten-
slotte bij een uitvaart. Anderzijds is het belangrijk dat we goed 
omgaan met het milieu. En de goede doelen kunnen we niet 
genoeg steunen als je het mij vraagt” verklaart Niels.

Reverde start met het verhuren van de zijde bloemstukken in 
de regio Kennemerland. Wil je meer weten? Kijk dan op www.
reverde.nl.

Ik ben er ‘voor later’
Een persoonlijk en liefdevol laatste afscheid

Yvonne: ,,Zoals je leeft, wil je herinnerd worden door de mensen 
die van je houden. Een laatste vaarwel dat past bij wie je 
bent helpt je naasten het verlies te dragen. Na jarenlang in 
het bedrijfsleven te hebben gewerkt koos ik bewust voor een 
andere koers. Bij het verzorgen van uitvaarten kan ik mijn 
creativiteit en communicatieve talenten inzetten, terwijl ook mijn 
zakelijke achtergrond van pas komt. Een ernstige ziekte maakte 
mij bewust van de kwetsbaarheid van het leven. Het bracht 
me tot de keuze voor een vak waarin ik me kan richten op de 
humane kant van het bestaan. Bij iedere uitvaart zet ik me met 
hart en ziel in voor een liefdevol laatste afscheid. Mijn werk voelt 
niet meer als werk, maar als onderdeel van mijn leven.”

Uitvaarten bestaan in vele varianten, van uitbundig tot 
ingetogen of traditioneel. Een voorbeeld uit de praktijk van 
Yvonne: ‘Mijn vrouw wil eigenlijk niet in zo’n zaal ...’.

,,Op een dag ontmoette ik Jan, zijn echtgenote was eerder die 
dag overleden. Het ‘mapje-voor-later’ kwam uit de la en de 
tradities en enkele familiegevoeligheden leken het gesprek al 
snel te domineren. De uitvaart moest niet sentimenteel worden, 
opbaren zou in die ene zaal om de hoek gebeuren, geen 
bezoek, wel een predikant, rouwcirculaires en advertenties 
opstellen en tot slot: Tante Marie mocht NIET spreken! Het leek 
allemaal zo bepaald door Jan. En toch knaagde er iets. Deze 
aardige, verdrietige man beschermde zich met een harnas 
van ‘hoe het hoort’-oplossingen. ‘Welke ideeën en wensen had 
Sofi a zelf over haar afscheid?’, vroeg ik. Het bleef even stil totdat 
Jan antwoordde: ‘Je zult dat vast vreemd vinden en het kan 
eigenlijk niet, maar liefst gewoon thuis met vrienden. Sofi a wilde 
niet dat haar afscheid een soort algemene ledenvergadering 
zou worden. In zo’n zaal waar iedereen stil en de tijd uitzit tot de 
speeches voorbij zijn.’

Toen ik Jan vertelde dat hijzelf de richting voor de uitvaart 
kon bepalen, twijfelde hij nog even. Niet veel later was het 
beslist. Wij hebben Sofi a samen verzorgd en thuis opgebaard; 
de volgende dagen waren hartverwarmend voor hem door 
het bezoek van vrienden en lieve buren. Op de dag van de 
afscheidsbijeenkomst lag Sofi a omringd door bloemen en haar 
kunst in de tuinkamer met op de achtergrond Franse muziek. De 
huiskamer werd de plek om vrienden en familie te ontvangen. 
Een cateraar zorgde voor smaakvolle hapjes en heerlijke wijn. 
Het werd een prachtige, informele ontvangst waar iedereen 
elkaar sprak. Zo nu en dan nam iemand het woord om over 
Sofi a te vertellen. Sommigen gingen even in de tuinkamer met 
een glas wijn bij haar zitten, anderen schreven een herinnering 
in het gastenboek. Na twee uur werd Sofi a in aanwezigheid van 
diegenen die dat wilden, in haar kist gelegd. Jan sloot deze 
en iedereen nam afscheid. Omringd door alle aanwezigen 
werd zij uit haar huis gedragen naar de rouwauto die haar naar 
het crematorium bracht. Iedereen zwaaide haar uit ... het was 
goed zo.’’

Voor informatie of het vastleggen
Wilt u meer informatie over wat een uitvaart inhoudt? Heeft u 
specifi eke wensen die u wilt bespreken? Neem gerust contact 
op voor een oriënterend gesprek, zonder enige verplichting. 
Yvonne Reichrath is gediplomeerd uitvaartbegeleider, -verzorger 
en coach rouwverwerking. Ze is zowel telefonisch (06 52021776) 
als per e-mail (info@yvonnereichrath.nl) te bereiken. 
Kijk op www.yvonnereichrath.nl voor meer informatie. 
(Foto: aangeleverd)

Een waardig afscheid met respect, dat is waar het volgens uitvaartverzorger Yvonne Reichrath om gaat. In deze reis door de 
samenleving is Yvonnes motto: ,,Zoeken naar raakvlakken en niet naar de verschillen. Daarmee is taal, kleur, postcode en 
welstand ineens irrelevant... je ontmoet elkaar. Wat telt is het moment gedenkwaardig met elkaar kunnen beleven.”
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Een waardig afscheid, ook in deze tijd
Een persoonlijke uitvaart doet recht aan de manier waarop iemand 
geleefd heeft. Op de Algemene Begraafplaats Heemstede krijgt uw 
geliefde een bijzonder afscheid, ook in deze moeilijke tijden van corona. 
Wilt u met zoveel mogelijk mensen afscheid nemen? Dat kan bijvoorbeeld 
door een ‘drive-thru begrafenis’ of met een uitvaart in onze openluchtaula.  

Openluchtaula 
Al sinds 1828 is de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede 
een vertrouwde plek voor uitvaarten. Onze sfeervolle aula in art-decostijl 
biedt in deze coronatijd ruimte aan een uitvaart met 30 personen. Onze 
openluchtaula maakt vanaf 1 juli een ceremonie met 100 mensen mogelijk. 
Samen met de uitvaartverzorger richt u de ceremonie in naar uw eigen wensen.

Afscheidsde�lé
Wilt u ondanks de coronamaatregelen met veel mensen afscheid 
nemen? Kies dan voor een ‘drive-thru uitvaart’. Kennissen en vrienden 
bewijzen de overledene hun laatste eer en steunen de nabestaanden 
door met de auto langs de baar te rijden. Zo neemt u afscheid op 
gepaste afstand, maar met volledige toewijding. 

Kijk voor meer informatie op  begraafplaatsheemstede.nl
Of neem contact op met het Serviceloket via (023) 528 0376 of per mail via begraafplaats@heemstede.nl   

EEN MOOI AFSCHEID...

We kijken er allemaal naar uit: afscheid nemen 
zoals we dat het liefst doen, onder ‘normale’ 
omstandigheden, zonder enige restricties.
Door de aangekondigde versoepelingen van de 
maatregelen lijkt het erop dat we dat stap voor 
stap weer kunnen gaan doen en dat is �jn. Want 
afscheid nemen van een dierbare is al moeilijk 
genoeg. En als dat dan ook nog eens onder 
beperkende maatregelen moet dan is dat voor veel 
mensen een extra zware opgave gebleken.

In ons dagelijkse werk krijgen we 
vaak de vraag hoe het nu toch pre-
cies zit, want het is niet voor ieder-
een even duidelijk. Wat mag wel, 
wat kan niet? Graag leg ik het u 
hieronder uit.

Vanaf 1 juni mogen de diver-
se locaties in elk geval weer een 
zogenaamde ‘nazit’ aanbieden. Dat 
betekent dat de familie hun gas-
ten een kopje kof�e, een wijntje 
en of iets te eten mogen aanbie-
den op de locatie waar het afscheid 

wordt gehouden, of elders natuur-
lijk. Even napraten en de naas-
ten troosten met wat persoonlij-
ke woorden wordt daarmee weer 
mogelijk gemaakt.

Nog steeds geldt dat er maximaal 
30 mensen aanwezig mogen zijn, 
nu echter zonder meetelling van 
het aanwezige personeel en ook 
nog steeds afhankelijk van de 
grootte van de locatie, want de 
anderhalve meter afstand moet 
kunnen worden gewaarborgd. 

Maar alsnog een aardige stap in de 
richting van ‘normaal’.

Als dit allemaal goed blijft gaan en 
zolang iedereen zich aan de ove-
rige geldende maatregelen houdt, 
dan kan er vanaf 1 juli een volgen-
de stap gezet worden, waardoor het 
mogelijk wordt om met maximaal 
100 mensen naar een afscheid te 
komen. Dat lijkt meteen een �inke 
stap te zijn, maar het is de loca-
tie die bepaalt hoeveel mensen er 
daadwerkelijk bij het afscheid aan-
wezig kunnen zijn, want ook dan 
geldt dan men anderhalve afstand 
van elkaar in acht moet kunnen 
nemen.

Verder blijven de maatregelen van 
het RIVM nog altijd van kracht en 
blijft de nodige voorzichtigheid 
omwille van uw en onze gezond-
heid geboden. Ondanks dit alles 
is er ook heel veel wel mogelijk en 
hebben we de afgelopen tijd met 
elkaar nieuwe manieren gevonden 
om mensen ‘op afstand’ te betrek-
ken bij een passend en waardig 
afscheid. En dat blijven we doen, 
daar kunt u op rekenen!

John Bres is gepassioneerd uitvaartondernemer en verzorgt, samen 
met zijn collega Audrey Peper, namens Monuta uitvaarten in Haarlem, 
Heemstede en omstreken. Wilt u meer informatie over ons en over onze 
werkwijze? Kijk dan eens op: www.monutajohnbres.nl

Wees voorzichtig, heb het goed. 

Audrey Peper en John Bres
Monuta Uitvaartzorg voor Haarlem, Heemstede en Zandvoort

Op weg naar het
‘nieuwe normaal’



EEN MOOI AFSCHEID...

Een waardige afscheid op de begraafplaats Heemstede, ook in deze tijden van corona.
Kijk voor meer informatie op begraafplaatsheemstede.nl

Uitvaartverzorging 
Uitendaal

sinds 1878

023 - 532 44 86

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem

info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid 
in staat is een maximale kwaliteit te bieden 

tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, 
jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, 
betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!
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jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, 
betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Een persoonlijke rouwkaart toont 
de persoon
Een rouwkaart is, naast een uitnodiging voor een uitvaart, erg belangrijk voor de familie. Hoe per-
soonlijker een kaart is, des te meer het helpt bij een rouwproces. Zo kan een kaart uitstralen wat 
voor persoon de overledene is geweest. Met een foto van een geliefd kunstwerk. Of als de per-
soon zelf schilderde, een eigen werk op de kaart. Hiermee wordt de passie nog een keer extra 
benadrukt. De favoriete vakantieplek toont aan wat een levensgenieter de persoon was. 
Maar ook een kaart met bijvoorbeeld een los puzzelstukje eraan, omdat puzzelen de grootste 
hobby was. Dit stukje staat ook voor het laatste stukje dat het 
leven voltooid maakt.
Maar ook de tekst aan de binnenkant kan veel persoonlijke 
tinten bevatten. Een gedicht of tekst dat de persoon zo her-
kenbaar maakt.
Ik hoor dat als er mooie reacties komen van vrienden, kennis-
sen en buren, het de familie erg heeft gesteund. Het is een 
goede toevoeging aan het samen regelen van de uitvaart. 
Samen met de familie bespreek ik graag wat voor extra’s aan 
de kaart toegevoegd kan worden.
Uw uitvaart, daar zorg ik voor – Loes Hofhuis Uitvaartverzorging - 
www.loeshofhuis.nl 
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Auto rijdt fietser aan 
op de Glipperdreef
Heemstede - Een fietser is vrij-
dagmiddag 22 mei gewond ge-
raakt bij een aanrijding op de 
Glipperdreef. Rond 17.30 uur 
ging het fout ter hoogte van de 
Sportparklaan.

De fietser reed vanuit Benne-
broek richting Heemstede, toen 
een automobiliste hem over het 
hoofd zag. De vrouw wilde van-
af de Sportparklaan linksaf rich-

ting Bennebroek rijden. De fiet-
ser botste tegen de zijkant van 
de auto.
De jongeman is gestabiliseerd 
middels een vacuümmatras en 
voor nadere zorg naar het zieken-
huis gebracht.

De automobiliste kon na de af-
handeling van de formaliteiten 
haar weg vervolgen. De fiets zal 
later worden opgehaald.

Beeld: NieuwsFoto.nl

Dans- en balletlessen 
in de openlucht
Heemstede - De leerlingen van 
Dans & Balletstudio Jolein in 
Heemstede kunnen weer aan de 
slag. Niet binnen in de dansstu-
dio die gevestigd in de het sport-
complex van Sportplaza aan de 
Sportparklaan 16 in Heemstede, 
maar in de buitenlucht. Na twee 
maanden gedwongen pauze zijn 
de leerlingen weer buiten gestart 
met de dans en balletlessen. De 
afgelopen maanden konden de 
leerling digitaal de danslessen 
volgen maar je wilt samen dan-
sen en plezier maken.

Afgelopen week zijn er vakken 
gemaakt zodat alle leerlingen 
vanaf 4 jaar t/m volwassen veilig 
en met plezier kunnen. De oude-
re dansers moeten tijdens de oe-
feningen wel in hun eigen vak 
blijven.

Om de dansers toch een enigs-

zins intiem gevoel en privacy te 
geven is er echt een geschikte lo-
catie gevonden op het ouder bui-
tenzwembadterrein naast het 
zwembad complex van Sportp-
laza. Ouders en begeleiders van 
de dansers, alsmede hun vervoer-
middelen zoals (bak)fietsen, mo-
gen het terrein niet betreden. 
Vóór het hek is dus de kiss-and-ri-
de zone.

Toen de (vooral) meiden van de 
Dans- en Balletstudio hoorden 
dat er weer gedanst kon wor-
den, stonden ze te stuiteren van 
enthousiasme. Ze konden niet 
wachten. Ook konden zij einde-
lijk hun vrienden en vriendinnen 
weer zien, anders dan via een 
beeldschermpje. Nu maar hopen 
dat de weergoden hen goed ge-
zind zijn en dat de noodzakelij-
ke regenbuien uitsluitend in de 
nacht vallen.

Foto’s aangeleverd door Dans & Balletstudio Jolein

Voetbalplezier bij RCH
Heemstede - Sinds het weer mo-
gen sporten door de kinderen or-
ganiseert RCH elke zaterdag een 
Open Voetbaldag. Inmiddels heb-
ben we afgelopen zaterdag de 
derde editie gehad en we kun-
nen wel zeggen dat de kinderen 
er erg veel plezier aan beleven. 
Per leeftijdsgroep waren er onge-
veer 30 kinderen, dus een gewel-
dige opkomst. Vriendjes, vrien-
dinnetjes, broertjes en zusjes zijn 
allemaal welkom. Het evenement 
wordt gratis aangeboden door 
RCH en ervaren trainers zetten el-
ke week weer een ander parcours 
uit.

De Open Voetbaldag wordt ver-
deeld in drie leeftijdsgroepen:

Vanaf negen uur spelen de kin-
deren tot en met 8 jaar tot 10 uur. 
Kom op tijd, maar vertrek ook op 
tijd. Om kwart over 10 wordt be-
gonnen met de leeftijdsgroep 9 
en 10 jaar en dan zullen de aller-
jongsten het veld moeten verla-
ten, zoals gesteld volgens de op-
gestelde coronaregels.
Om kwart over elf verlaten zij het 
veld, zodat om 11.30 begonnen 
kan worden met de leeftijden 11 
en 12.
Er wordt wel aan de coronaregels 
gehouden, die zijn te lezen op de 
website www.rch-voetbal.nl.

Wees welkom en geniet. Deze 
Open Voetbaldagen houdt RCH 
tot en met 20 juni.

Foto: Harry Opheikens

Het moet uit de lengte 
of de breedte komen...
Heemstede - Roel Ramaker uit 
Heemstede stuurde deze grap-
pige foto in: “Bijgaande foto, ge-
maakt in onze tuin: corona is 
geen sprookje. Wel hebben tuin-

kabouters wat moeite met on-
derlinge afstand van anderhalve- 
meter.
Dat is ook wel heel veel voor ka-
bouters...”

Mijn familie en ik zijn oor-
spronkelijk Amsterdammers. 
Die staan bekend om hun di-
rectheid, waarmee niet ieder-
een altijd weet om te gaan. 
Ik moest onlangs denken aan 
mijn oma van mijn moeders 
kant, die een rasechte Amster-
damse was. Ze is een aantal ja-
ren geleden overleden en bij-
na 98 geworden. Oma was 
recht voor haar raap: van hila-
risch tot het choquerende aan 
toe.

Mijn oma was de dochter van 
een kleermaker. Mijn over-
grootvader had Italiaanse, 
waarschijnlijk Toscaanse roots 
en mijn overgrootmoeder had 
Franse wortels uit Parijs en 
stamde af van de Hugenoten, 
die ooit vluchtten van Frank-
rijk naar Nederland, waar ze in 
een Brabants klooster katho-
liek zijn geworden. Ze hadden 
het niet breed.
In haar jeugd woonde oma 
aanvankelijk in de P.C. Hooft-
straat. “Dat was toen een 
straatje van niks hoor”, liet ze 
weleens doorschemeren. La-
ter verhuisde de familie met 
het kleermakers-atelier naar 
de Chasséstraat in Amster-
dam-West.

Oma bracht vaak een dag in 
het weekend bij ons door. 
Dan gingen we met de familie 
wandelen in Leyduin. Op de 
parkeerplaats kieperde eens 
een keer een man met een dik-
ke Mercedes zijn volle asbak 
met peuken op de grond. “Zo 
meneer, doet u dat thuis ook?” 
schreeuwde mijn oma veront-
waardigd. Met geaffecteer-
de stem antwoordde de man: 
“Mevrouw, dat is milieuvrien-
delijk!” Waarop mijn oma ad 
rem op zijn Amsterdams ant-
woordde: “Milieuvriendelijk?? 
U poept toch ook niet in uw 
eigen gootsteen?”

Zo aten we destijds weleens 
met oma bij het Kroatische 
restaurant op de Zandvoort-

selaan. Oma bestelde Servi-
sche bonensoep. Toen de ober 
kwam afruimen, pakte ze zijn 
mouw, keek ze hem doordrin-
gend aan en zei ze: “Komt uit 
een blikje hè? Ja hè?” Waarop 
mijn moeder met wanhopige 
blik riep: “Hè ma…”

Mijn oma was gek op de markt. 
Albert Cuyp, Dappermarkt, 
Ten Cate markt: ze was op ie-
dere markt kind aan huis. Ik lo-
geerde vroeger als kind wel-
eens bij haar in Amstelveen en 
dan nam ze me mee. Ze wist 
de aandacht van de markt-
koopmannen altijd te wekken 
op dezelfde manier: “Zeg me-
neer, moet u eens goed luis-
teren!”

Ook op verjaardagen was 
sommige visite niet veilig. 
Kwam er iemand met zijn han-
den in zijn broekzakken bin-
nenlopen, dan riep mijn oma 
gelijk: “Man, haal je hand uit je 
zak!” Gevolgd door mijn moe-
der met het inmiddels beken-
de “Hè ma…”

Mijn oma las graag de roddel-
bladen. Daar kon ze cum lau-
de op afstuderen: ze wist alles 
over BN’ers. Sommige moest 
ze duidelijk niet als ze op TV 
verschenen. Dan riep ze: “Oh, 
zet alsjeblieft uit, die heeft een 
gezicht om op te gaan zitten!”  
….”Hè ma…”

Ze was ook dol op busreis-
jes. Zo ging ze een keer naar 
Duitsland. Onderweg werd er 
gestopt bij een wegrestaurant 
voor een sanitaire stop. Een 
lange rij voor het damestoilet. 
Zo dacht mijn oma een man 
in de rij te zien staan voor het 
damestoilet. Ze liep er naar 
toe en zei dan plompverlo-
ren: “Meneer, u staat in de ver-
keerde rij!” Het bleek dan een 
vrouw te zijn…oei…

Oma zorgde wel voor wat le-
ven in de brouwerij. En dat 
vergeet je niet zo snel meer, 
hè ma?

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Oma

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
Bibliotheek Heemstede  Julianaplein
Tuincentrum De Oosteinde  Zandlaan, Hillegom
Bibliotheek Bennebroek  Kerklaan, Bennebroek

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

De wereld van Belinda
Vragende ogen, alert, half bedekte gezichten
Gevoed door allerlei angst berichten
Signalen waardoor mijn innerlijk weten - bij vlagen -
zich toch weer laat verdichten

Een allesomvattende transformatie, mondiaal,
ligt in het verschiet
En dan doel ik niet alleen op ellende, chaos en verdriet

Ik kijk vooruit, plan en heb vertrouwen
In een nieuwe wereld,
die zich met horten en stoten is aan het ontvouwen

En ben ik de corona do’s en don’ts even helemaal zat
Leg ik mijn smartphone weg,
doe ik even niets of ga ik lekker op pad

En anders duik ik het stadspark in, en laat me omhelzen door 
Moeder Natuur
Waardoor mijn innerlijk lichtje weer onbegrensd gaat
vlammen, ontdaan van allerlei kwetsuur

Belinda Inhulsen, Heemstede

Brasserie Sanz gaat 
vanaf 1 juni weer open
Heemstede - Na 2,5 maand ver-
plichte sluiting staat Brasserie 
Sanz  aan de Jan van Goyenstraat 
31 in Heemstede weer 7 dagen in 
de week voor u klaar, te beginnen 
op maandag 1 juni (2e Pinkster-
dag). Deze dag is de brasserie ge-
opend voor lunch vanaf 12 uur en 
diner vanaf 1t uur. 
Reserveer tijdig en uitsluitend te-
lefonisch op 023 529 18 92.
Door de maatregelen van het co-
ronavirus is Sanz genoodzaakt 
om op vrijdag, zaterdag en zon-

dag met tijdvakken te werken. U 
kunt kiezen uit:

Tijdvak 1: vanaf 17.00 tot 19.30 
uur
of
Tijdvak 2: vanaf 19.45 tot 00.00 
uur

Op andere dagen wordt er niet 
met tijdvakken gewerkt (uitzon-
deringen daargelaten).

Meer informatie op www.sanz.nl.



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.

T/m 20 juni
  Open Voetbaldag RCH. RCH-
terrein, Sportparklaan 6, 
Heemstede. Meer informatie 
op: www.rch-voetbal.nl.

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

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.

14 juni t/m 26 juli
  Groepstentoonstelling Plural 
Fertilities. Kunstfort, Fortwach-
ter 1, Vijfhuizen.  Meer info op: 
www.kunstfort.nl.

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

Vanaf 1 juni
•  Toneel- en Filmschuur, Lan-

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

•  Museum Haarlem, Groot 
Heiligland 47 in Haarlem. 
Zie www.museumhaarlem.
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.

Heropening
volgens RIVM-
richtlijnen:

Afgelast:
•  Buitenboel en Straatspeelavon-

den Plexat Wij Heemstede.

•  NVVH-Vrouwennetwerk stopt 
alle activiteiten tot medio sep-
tember.

Fietser stelt gemeente aansprakelijk
Heemstede - Op 1 april jl. bericht-
ten wij in deze krant over een on-
geval dat plaatsvond op de Van 
Merlenlaan. De veiligheid van de-
ze laan staat momenteel ter dis-
cussie in politiek Heemstede.

In eerste instantie leek het dat 
toegesneld ambulancepersoneel 
het ter plaatse kon oplossen. Dat 
bleek niet het geval en de onge-
lukkige fi etser moest in het zie-
kenhuis een drie uur durende 
operatie ondergaan aan een ver-
splinterde ellenboog.

Al fi etsend kwam de inwoner van 
Haarlem vanaf de Raadhuisstraat 
de Van Merlenlaan oprijden. Ter 
hoogte van de eerste drempel 
wilde hij linksaf slaan naar het 
fi etspad aan de overzijde. Precies 
op de drempel bleek een gleuf te 
zitten waardoor zijn smalle voor-
band klem kwam te zitten. De 
gevolgen waren dus veel groter 
dan het zich in eerste instantie 
liet aanzien. De betrokken fi etser 
werkt als osteopaat, een vakge-
bied waar alleen met de handen 
wordt gewerkt.

Door het ongeval kan hij zijn be-
roep momenteel niet meer uitoe-

fenen. Hij stelt de gemeente aan-
sprakelijk voor de gevolgen die 
zijn ongeluk hem persoonlijk en 
fi nancieel treft.
Het is nog maar de vraag of hij 
ooit weer zonder klachten zijn 
beroep kan uitoefenen. De man 
in kwestie is 59 jaar, maar gaf tij-
dens een gesprek aan nog graag 
jaren te willen doorwerken. Of dit 
nog mogelijke is hangt af van ver-
der herstel. De gemeente is nor-
maal gesproken verzekerd voor 
dit soort claims. De gemeente 
kon nog geen commentaar ge-
ven op de afhandeling van deze 
kwestie.

Het is duidelijk dat er aan het we-
genonderhoud nog wel eens iets 
schort. Met een kleine ingreep 
had dit ongeval voorkomen kun-
nen worden.

Juist de verkeersveiligheid op de 
Camplaan - Van Merlenlaan staat 
momenteel op de agenda. Op 28 
mei wordt hier in de raadsverga-
dering over gesproken. Nu heeft 
het hierboven beschreven onge-
val geen direct verband met de 
wens van de bewoners om een 
30 km-regime in te stellen op de-
ze lanen en het vrachtverkeer te 

weren. In dit geval blijkt dat ook 
de staat van onderhoud aandacht 
behoeft.
 
Eric van Westerloo

Heemstede - In navolging van 
‘Bij de redacteur aan tafel’ gaat 
de Heemsteder de zomer in met 
de rubriek ‘Bij de redacteur in de 
tuin’. Persoonlijke gesprekken 
met Heemstedenaren, wel met 
inachtneming van anderhalve-
meter afstand. Afgelopen woens-
dag was Mik van der Bor van ‘Kom 
In Mijn Tuin (KIMT), van de kin-
der- en generatietuinen om te 
moestuinieren, te gast. Hoe ging 
en gaat KIMT met de coronaricht-
lijnen om?

Mik: “Begin maart liep er bij ons 
nog niets, we konden de kinder- 
en generatietuinen bijhouden, al 
mocht het niet meer dan twee 
personen als vrijwilliger op de 
tuin aanwezig zijn. Ik ben speciaal 
bij handhaving van de gemeen-
te geweest om te vragen of er 
nog een persoon bij mocht. Daar 
kwam toestemming voor, zodat 
we op donderdag en vrijdag met 
zijn drieën op KIMT mochten zijn. 
We hebben steeds de nieuwe co-
ronamaatregelen van het kabinet 
gevolgd en daar hebben we op 
ingespeeld. Dat viel op zich mee: 
we hielden anderhalvemeter af-
stand aan en maakten voortdu-
rend de spullen schoon, zoals de 
RIVM-richtlijnen voorschreven.  

Kindertuinen
Voor de kindertuinen hebben we 
de ouders per brief verwittigd 
wat de regels waren. Zo haalde ik 

de kinderen op bij de ingang van 
het bos tegenover de Manpad-
slaan om naar KIMT te lopen; de 
ouders mochten echter niet mee-
komen naar de tuinen en moes-
ten bij de ingang op de Heren-
weg blijven wachten. Aan het be-
gin van de tuinen stond een gro-
te bak met speciale zeepdoekjes, 
die ze na gebruik in de prullenbak 
konden deponeren. We konden 
wel maar een kleiner aantal kin-
deren kwijt. Daardoor konden we 
wel alles aan een kant houden, 
om-en-om, op donderdag  vijf en 
op vrijdag vijf. De kinderen hou-
den zich keurig aan de regels en 
houden voldoende afstand. We 
hebben ook hesjes aan met an-
derhalvemeter afstand erop, zo-
dat hier voortdurend op geatten-
deerd wordt.  

Generatietuinen
Voor volwassenen geldt straks: 
een (groot)ouder met twee kin-
deren en dan doen we ook de tui-
nen om-en-om op donderdag-
vrijdag-donderdag-vrijdag. Dit is 
een grotere groep. De (groot)ou-
ders blijven bij de tuin staan; de 
kinderen komen dan voor uitleg 
naar de voorbeeldtuin toe. 

Normaal hebben we de gene-
ratietuinen tegelijk met de kin-
dertuinen op donderdag en vrij-
dag. Dat hebben we nu niet, 
maar ik heb wel bij de wethou-
der het voorstel neergelegd om 

dit maandag en dinsdag te doen. 
Door deze maatregel zullen waar-
schijnlijk ook wat ouders afval-
len, maar we hebben helaas even 
geen andere mogelijkheid. We 
krijgen geen subsidie. We heb-
ben wel een aanvraag bij de Ra-
bobank hiervoor gedaan, maar 
die achtte onze fi nanciële posi-
tie nog niet van dien aard dat het 
al nodig was: wij stonden niet op 
omvallen. Dat komt mede omdat 
we als stichting altijd zuinig zijn 
geweest. 

Bij ons moet een moestuin weer 
helemaal kaal zijn, voordat je iets 
nieuws kunt verbouwen. Bij de 
kindertuinen hebben bijvoor-
beeld de vrijwiligers al wortelen 
en bietjes ingezaaid en ook de 
dahlia’s hebben zij gezaaid.  De 
kinderen hebben zelf tuinkers, 
peterselie en selderij er ingezet. 
Dan geef ik de beginselen van 
de moestuin over alle soorten 
groenten mee. We moeten na-
tuurlijk afwachten of we in de na-
bije toekomst weer mensen kun-
nen ontvangen voor onze work-
shops. Of we misschien samen 
iets voor de rubriek ‘De Heem-
steder achter het fornuis’ kunnen 
doen? Dat lijkt me hartstikke leuk, 
wie weet!” aldus Mik van der Bor.

Er zijn nog tuinen vrij: zie hier-
voor: www.kominmijntuin.com.

Bart Jonker

Hesjes bedrukt met ‘anderhalvemeter afstand’

Mik van der Bor van KIMT 
bij de redacteur in de tuin

Intensieve samenwerking met én 
tussen sportverenigingen
Heemstede - Voor verengingen 
zijn dit bijzondere tijden. Afgelo-
pen maanden geen sportende le-
den meer op de velden, geen pu-
bliek langs de lijn, geen kantine 
vol gezelligheid. Alleen lege vel-
den of zalen. Maar de waarde van 
het letterlijk verenigen kan in de-
ze tijd juist een kracht zijn. Samen 
met je leden er iets van maken. 
Gelukkig mag er inmiddels weer 
buiten getraind en gesport wor-
den. De Verenigingsadviseurs van 
SportSupport hebben in de afge-
lopen periode veel contact ge-
had met de verenigingen in de 
gemeenten.
In Bloemendaal en Heemstede 
hebben de buurtsportcoaches 

het ook druk met het beoordelen 
van de protocollen om dit vervol-
gens af te stemmen met de ge-
meente. Rianne Koldenhof staat 
in contact met de verenigingen. 
“Het is fi jn dat veel verenigingen 
goed nadenken hoe ze de coro-
na regels door kunnen voeren op 
het sportpark of sportveld. Een 
plan kan er op papier goed uit-
zien maar in de praktijk toch niet 
helemaal werken. Dus de komen-
de periode denken en kijken wij 
graag mee waar het eventueel 
toch anders kan wanneer bepaal-
de regels niet werken.
In Heemstede had hockeyvereni-
ging Alliance een keurig uitge-
werkt protocol ingediend terwijl 

dit in gemeente Heemstede niet 
verplicht was. Dit onder andere 
om als vereniging zelf inzicht te 
krijgen en alle regels behapbaar 
te houden. Omdat Alliance op 
een sportpark gevestigd is met 
5 andere verenigingen bleek dit 
lastig werkbaar omdat de andere 
verenigingen geen protocol had-
den gemaakt. “Wij hebben toen 
een gesprek geïnitieerd met de 
gemeente en Alliance om duide-
lijker bij de verenigingen neer te 
leggen wat de bedoeling is en dat 
het belangrijk is om zeker op zo’n 
groot sportpark rekening met el-
kaar te houden.”

In uw laatste uitgave heeft u een artikel gewijd 
aan de hooravond m.b.t de plannen van het 
voormalig ziekenhuisgebouw, het Spaarne 
Gasthuis, locatie Heemstede. Hierin kwam tot 
uitdrukking dat de buurt zich ongerust maak-
te over mogelijke plaatsing van statushouders, 
hetgeen door de CDA-vertegenwoordiger met 
klem werd onderdrukt: “geen sprake van”, of 
woorden van gelijke strekking.

De opvang en plaatsing van statushouders is 
een, volgens onze premier, gezamenlijke zaak 
voor Nederland en de betreff ende gemeen-
ten. Dat houdt in: eenieder, en hij maakt hier-
in geen uitzondering voor een bepaald stuk-
je Heemstede.
M.a.w. de opvang/plaatsing van deze mensen/

gezinnen is,  in evenredigheid, over de gehe-
le gemeente en niet alleen in twee uithoeken 
ervan.

De betreff ende CDA-vertegenwoordiger zou 
er wijzer aan doen om direct op te stappen, 
want zijn uitspraken zijn meer dan schandalig 
en een vertegenwoordiger van een z.g. chris-
telijke partij meer dan onwaardig. Los nog van 
het feit dat hij in zijn gedane uitspraken blijk 
geeft geen kennis van zaken te willen hebben 
over het landelijk  uit te voeren beleid.

Wat is er weinig geleerd uit de voorbije ge-
schiedenis: schandalig en beledigend.

B. Tomassen, Heemstede

LEZERSPOST
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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

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

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 (griffi  erecht). 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’.

Gemeentehuis 
gesloten op 
Tweede Pinksterdag
Op maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) 
is het gemeentehuis gesloten. Vanaf 
dinsdag 2 juni zijn we weer op afspraak 
open van 8.30 tot 13.00 uur. 
Zie ook: www.heemstede.nl/contact

Burgemeester 
op insta 

Ben je tussen de 12 en 22? 
Praat komende vrijdag op insta met onze 
burgemeester. Over Corona, meedenken 
met de gemeente, en wat jij maar wilt 
weten. Kom gewoon even langs om 
20.00 uur. Je vindt de burgemeester op 
bgm_astrid_nienhuis. Ouder van een 
jongere die niet de Heemsteder leest? Tip 
ze even. Dit is de kans om mee te praten.

Kent u iemand die 
een lintje verdient?
“Die zouden ze nou eens een lintje moeten 
geven!” Kent u iemand die zich jarenlang 
vrijwillig inzet voor de samenleving? Dat zijn 
mensen aan wie de burgemeester van harte 
een lintje wil uitreiken. U kunt tot 1 juli 2020 
iemand voordragen. Kijk voor meer informatie 
op: www.heemstede.nl/lintje of op 
www.lintjes.nl. 

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.

Beperk de kans op 
een natuurbrand!
De weersvoorspellingen voor de komende 
tijd blijven: zonnig en droog. De kans op 
natuurbranden is hierdoor ook groter. Het 
devies is nog steeds: vermijd drukte en ga niet 
massaal de natuur in. Maar als je wel op pad 
gaat: help de brandweer en beperk de kans op 
natuurbrand. Kijk voor meer informatie op de 
site van de brandweer: www.brandweer.nl. 
Overigens geldt vanwege brandgevaar ook 
een rookverbod in het Groenendaalse bos!

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Bronsteeweg 2, het vervangen van reclame, 

wabonummer 605754, ontvangen 11 mei 
2020

• IJssellaan 16, het plaatsen van zonnepanelen 
op de garage en schuur, wabonummer 
610170, ontvangen 17 mei 2020

• Raadhuisstraat 30, het plaatsen van 
lichtreclame, wabonummer 607264, 
ontvangen 12 mei 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Blekersvaartweg 24, het restaureren van een 

kozijn, wabonummer 600966, verzonden 18 
mei 2020

• Eykmanlaan 25, het plaatsen van een 
buitentrap vanaf het balkon naar de tuin, 
wabonummer 577649, verzonden 18 mei 
2020

• Frans Lisztlaan 20, het uitbreiden van 
het woonhuis op de 1e verdieping aan 
de achterzijde, plaatsen dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, constructieve wijzigingen, 
wabonummer 556707, verzonden 18 mei 
2020

• Heemsteedse Dreef 257, het plaatsen van 
een fi etsenhok in de voortuin, wabonummer 

601169, verzonden 19 mei 2020
• Jan Steenlaan 9, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 604852, verzonden 22 mei 
2020

• Jan Steenlaan 20, het plaatsen van 
een fi etsenhok, wabonummer 605335, 
verzonden 22 mei 2020

• Leidsevaartweg 75, enkele beglazing 
vervangen door isolerend monumentenglas 
in de voor- en zijgevel, wabonummer 
590991, verzonden 18 mei 2020

• Meerweg 6, een constructieve doorbraak 
op de begane grond en op de eerste 
verdieping, wabonummer 594013, 
verzonden 19 mei 2020

• Spaarnzichtlaan 16, constructieve 
doorbraken en renovatie vloer begane 
grond, wabonummer 594801, verzonden 20 
mei 2020

• Zandvoortselaan 153, het bouwen van 
een bord t.b.v. een vrijplakplaats bij station 
Heemstede-Aerdenhout, wabonummer 
601403, verzonden 19 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’.

Aanwijzingsbesluit 
gemeentearchivaris 
Heemstede 2020
Op 12 mei 2020 heeft het college het 
Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris 
Heemstede 2020 vastgesteld. Deze aanwijzing 
reedt in werking op 1 juli 2020. Lees de 
volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via offi  cielebekendmakingen.nl

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




