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Ommetje in Heemstede
Heemstede - “Verstilling: het moment vastleggen”, zou Jacob 
van Ruisdeal (Hollandse meester, 1628-1682) precies zo gedacht 
kunnen hebben.
De Ringvaart gezien vanaf Dr. Schaepmanlaan. Een fraai palet 
van landschapskleuren.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Foto: Marenka Groenhuijzen

Kennemerhart weet corona leefbaar te maken
Dagopvang op Plein1 weer open
Heemstede - Na drie maanden 
is de dagopvang op Plein1 weer 
opengesteld. Voor culturele of 
sportieve activiteiten, een work-
shop of lezing of een ontmoe-
ting met gelijkgestemden om sa-
men mooie herinneringen te ma-
ken. Het is belangrijk om het con-
tact met deelnemers én deelne-
mers onderling weer mogelijk te 
maken. Voorlopig nog in kleine 
groepen en uiteraard met de no-
dige voorzorgsmaatregelen. Een 
dagdeel per deelnemer per week 
met vier deelnemers bij elkaar. Er 
wordt weer geluncht.

Het streven is om de komende 
periode meer deelnemers per-
soonlijk te gaan begroeten. Dat 
gebeurt door veel te bellen met 
de cliënten. Gewoon gezelli-
ge praatjes over hoe het gaat en 
niet gaat. Dat wordt erg gewaar-
deerd: belangstelling is natuurlijk 
altijd leuk, onverwachte gesprek-
ken blijken heel goed binnen te 
komen.

Met de ontmoetingen onder 
vier cliënten ziet de inhoud er 
heel anders uit dan in de grotere 
groep. Daar is de quiz Rijksmuse-
um, kunst uit eigen collectie be-
kijken en bespreken. De schilder-
club schildert weer. Er worden 
workshops gegeven. De wensen 
van de deelnemers staan voorop. 
Dat mag je eigen verhaal zijn of 
gemeenschappelijke herinnerin-
gen. Soms wordt er teruggegre-
pen op vorige workshops “die zo 
leuk waren”.

Over enkele weken wordt verder 
gekeken of uitbreiding mogelijk 
is en wat de afgelopen weken op-
gebracht hebben. Kijken wat je 
allemaal op anderhalvemeteraf-
stand wel kunt doen. Het vervoer 
blijft hier toch het probleem.

Corona
Drie maanden hebben de deelne-
mers van de dagbesteding elkaar 
niet gezien. Er waren geen bijeen-
komsten vanwege een mogelijke 
coronabesmetting. De deelne-
mers behoren immers tot de risi-
cogroep, dan moet je het ook niet 
opzoeken. De leiding ging ech-
ter gewoon door met hun mooie 
werk en hebben met alle deelne-
mers veelvuldig contact onder-
houden door ze te bellen. Even 
aandacht voor de situatie. “Hoe 
gaat ie? Nou het gaat best lekker. 
Het gaat wel hoor, het gaat hele-
maal niet.” Je komt als leiding al-
les tegen. Leuke gesprekken of 
moeilijke, maar er is altijd wel dat 
fijne gevoel van die persoonlij-

ke aandacht. “Wat leuk dat je zo-
maar een bloemetje krijgt.” .Dat 
soort belangstelling wordt op ho-
ge prijs gesteld.  

Oppeppers
Echte oppeppers. Die hebben 
ze bij Kennemerhart nog veel 
meer. Facebook staat er vol mee. 
Met hun programma Oppep-
pers (55+) bieden zij u een rou-
te van mobiele dagbesteding 
(samen op pad) tot aan dagbe-
steding dichtbij huis (in een ont-
moetingscentrum van Kenne-
merhart). U kunt er dagelijks, we-
kelijks of maandelijks terecht. Ra-
dio TV Haarlem 105 heeft er een 
TV-presentatie van gemaakt. Ook 
mantelzorgers zijn van harte wel-

kom. U heeft hiervoor geen indi-
catie nodig.

Sandra Bouwmans heeft de dag-
besteding bij Kennemerhart 
steeds geleid en maakte bekend 
dat zij een andere baan heeft ge-
accepteerd bij Schoterhof. Heel 
jammer voor de dagbesteding in 
Heemstede, maar er is ook goed 
nieuws. Yvonne de Vries neemt 
de taak van Sandra over. Yvonne 
heeft veel ervaring met de dag-
besteding, heeft veel werk verzet 
met het opzetten van de Oppep-
pers, zij zal zich gauw thuis voe-
len bij de dagbesteding in Heem-
stede. Toi toi toi ,Yvonne!

Ton van den Brink

Links Sandra Bouwmans en rechts Yvonne de Vries.

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5
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Omgeving Willem de Zwijgerlaan/Frederik Hendriklaan
(Haarlem-Zuid) (280 kranten)

BEZORGERS/STERS

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

Arjen van der Slikke 
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J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
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Special

Stichting OOPOEH zoekt senioren en honden
Heemstede - Baasjes zoeken 
vaak een vertrouwde oppas voor 
hun hond. Senioren willen graag 
de gezelligheid van een dier maar 
niet de continue zorg. Koppel die 
twee aan elkaar en iedereen is 
blij. 

Stichting OOPOEH doet dat. Een 
initiatief dat nu al ruim 7 jaar zeer 
succesvol is. 55-plussers die inte-
resse hebben in een oppashond 
kunnen zich vrijblijvend aanmel-
den bij de stichting om samen op 
zoek te gaan naar een geschikte 
hond in de buurt. Een oppashond 
is niet alleen gezellig, maar zorgt 
ook voor meer beweging, een 
frisse neus en sociale contacten.
Nu we weer langzaamaan meer 

naar buiten gaan, is een (oppas)
hond bovendien een ideale stok 
achter de deur om samen van het 
mooie weer te genieten.

De afkorting OOPOEH staat voor 
Opa’s en Oma’s Passen Op Een 
Huisdier. Om alle senioren te be-
danken en om ze onderling ken-
nis met elkaar te laten maken, 
verzorgt Stichting OOPOEH bo-
vendien gezellige uitjes. Nu zijn 
dat nog online filmavonden en 
online workshops maar binnen-
kort zullen ook de echte uitjes 
weer doorgang vinden.

Stichting OOPOEH in Heemstede 
en omgeving is een stichting die 
op zoek is naar 55-plussers die af 

Foto: Bart Jonker

en toe gezelschap van een oppas-
hond zouden willen. Ook baasjes 
op zoek naar een oppas voor hun 

hond kunnen zich aanmelden op 
www.oopoeh.nl of bellen naar 
020-7853745.

Werkzaamheden 
ProRail in juni
Heemstede - Van donderdag 
11 juni 22 uur tot en met vrijdag 
12 juni 6 uur voert ProRail weer 
werkzaamheden uit aan en rond 
het spoor in Heemstede.

Deze werkzaamheden kunnen 
geluidshinder voor de omwonen-
den veroorzaken. Meer informa-
tie op www.prorail.nl.

GEEN KRANT 
ONTVANGEN?

Geef het door:
0251-674433 of

info@verspreidnet.nl

Heemstede - Voor een column 
in de Heemsteder zijn wij samen 
met gemeente Heemstede op 
zoek naar mooie verhalen waar 
de verbinding tussen inwoners 
van Heemstede centraal staat.

Inspirerende anekdotes van 
jong en oud, mantelzorgers, ver-
zorgden, buren of familieleden 
die door de coronacrisis op een 

andere manier met elkaar in con-
tact zijn gekomen en waardoor 
ontroerende, gekke en lieve ini-
tiatieven zijn ontstaan.

U kunt uw verhaal insturen on-
der vermelding van ‘verbinding’ 
naar gemeente@heemstede.nl.

(Anonieme plaatsing is moge-
lijk).

Stuur uw verhaal in naar de gemeente Heemstede
Coronacolumns met inspiratie en anekdotes
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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.
 

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

Zat. 6 juni 17u.
Holy Mass / Engelse Mis.

Zon. 7 juni 10-11u.
kerk geopend voor gebed

en/of kaarsje opsteken

Di: 9u. H. Mis.
 

Vanaf 1 juni aanmelden verplicht, 
ivm max aantal v 30 pers.

 
 Via e-mail: info@olvh.nl

óf 023-5286608 (secretariaat)
Kantoortijden: ma, woe, vrij:

9-12u.

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Zondag 7 juni om 10u.
Ds. A. Christ.

 
De dienst kunt u

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

kerken/11159

www.hervormdpknbennebroek.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Donderdag 4 juni 9.00 uur
Pastor R. Verhaegh.

 
30 bezoekers toegestaan.
Zie ook bericht elders in

deze krant.

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

Zondag 7 juni 10.00 uur

Leiding: Elske en Harrie

Thema: Uitdelen van Gods 
rijkdom.

 
I.v.m. corona graag aanmelding 

bij info@rafael-nehemia.nl.

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

Doopsgezinde Gemeente
Postlaan 16 Heemstede

Zondag 7 juni
geen dienst.

www.vdgh.nl

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 14.300

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

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

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Onbekend Heemstede Bron-
steeweg toen en nu (14) Zo 
rond 1898 zijn er bouwtekenin-
gen gemaakt voor Bronstee-
weg 46 t/m 54 en het is dan ook 
1 bouwproject. De toen-foto is 
uit de bouwtekening van des-
tijds. Diverse ondernemers heb-
ben zich hier gehuisvest.

Nummer 46 (Huize Cornelia) 
wordt in 1922 door onvoorzie-
ne omstandigheden te koop 
aangeboden voor fl . 13.000,-. 
Op zaterdag 22 juni 1939 staat 
opnieuw het pand publiek te 
koop vanwege een sterfge-
val. En ook in 1957 wordt het 
huis geveild en verkocht voor 
fl . 8000,-. In het adressenboek 
van Haarlem van 1 januari 1969 
wordt B. van Niel als bewoner 
vermeld. Hij is directeur van Van 

Niel NV (Cosmetische artikelen, 
bijoux en lederwaren). B. van 
Niel overleed in 2010.

Op Bronsteeweg 48 komen we 
wel een onderneming tegen. 
In diverse advertenties in het 
Haarlems Dagblad van eind ja-
ren 50/begin 60 maakt vloeren-
bedrijf ‘Unicum’ reclame. ‘Par-
ketvloeren door vakman ge-
legd voor fl .11,75 per m2’. Ook 
in 1969 is vloerenlegger J.J. H. 
Fol nog steeds woonachtig op 
nr. 48. In latere jaren geen on-
dernemers.

Bronsteeweg 50 huisvest geen 
ondernemers/ondernemingen.
Bronsteeweg  52 wordt op 11 
april 1911 te huur aangebo-
den voor fl . 216,- per jaar. In 
1926 wordt L. van Basten op 

nr. 52 genoemd (lid der fi rma 
L. van Basten en Zn. Woning-
inrichting). Eind jaren 1920 ad-
verteert Gediplomeerd parti-
culier verpleegster Zr. F. Rooij-
ers met o.a. pedicure, mani-
cure en massage op nr. 52, in 
1929 verhuist ze naar Valken-
burgerstraat 6. Van de bloem-
bollenkwekersfamilie Roozen 
woont in 1930 J.B.H.M. Roozen 
op nr. 52. Niet lang, want daar-
na woont/werkt kapster Josep-
hine Nijhof en vraagt regelma-
tig om leerlingkapsters. Op 15 
juni 1934 is de heropening van 
haar zaak. In 1939 is ze opge-
volgd door Mevr. J. Eelman. Half 
jaren 1950 houdt dr. J.G.M. van 
Walsem doktersdiensten op 
nr. 52. Volgens de huidige tele-
foongids thans ‘Marjon Regeer 
Anesthesie Oefentherapie’.

Tot slot nummer 54, daar woon-
de vanaf het begin Architect 
P. Jung (o.a. betrokken bij het 
Ripperdapark te Haarlem). Zijn 
vrouw overleed op 5 september 
1938,  Pieter Jung zelf overleed 
op 8 april 1940. Verder woon-
huis van o.a. een procuratie-
houder, boekhandelaar D. Mou-
rik, patissier Huikeshoven, voor-
man-retoucheur,

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 31 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 beeld-
materiaal. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Bronsteeweg
Toen en nu (14)

Zandvoort - Soms is de inspi-
ratie om alle zwerfdieren een 
leuke naam te geven een beet-
je op. Dan kiezen we een the-
ma om een paar dieren een 
naam te geven. Deze keer wa-
ren we op de groenten- en 
fruitafdeling beland. Zo kan 
het gebeuren dat er ineens een 
Kiwi, Rabarber en Pastinaak in 
de opvang zitten.

Kater Avocado moet het dus 
ook maar doen met een bijzon-
dere naam. Deze grote jongen 
is op 21 mei met een vangkooi 
gevangen in Cruquiushaven 
waar hij al een paar maanden 
de boel nogal op stelten zet-
te. Avocado liet duidelijk we-
ten dat hij er was door overal te 
sproeien en als het zo uitkwam 
te vechten met de huiskatten 
die daar wonen.

Het is duidelijk dat deze onge-
castreerde kater al een tijd op 
straat leeft en verwilderd is; hij 
is niet echt heel woest maar 
vertrouwd mensen ook niet 
echt. Wij krijgen met grote re-

gelmaat dit soort katers bin-
nen. Vaak zijn ze als kitten wel 
bij mensen opgegroeid maar 
als ze niet op tijd worden ge-
castreerd gaan ze achter de da-
mes aan. De dieren verdwalen 
dan, zorgen voor overlast om-
dat ze natuurlijk gedrag verto-
nen, namelijk door te sproeien 
aan de poezen laten weten dat 
ze er zijn. En ze willen dan ook 
geen andere katers in hun terri-
torium hebben, waardoor er al-
lerlei gevechten ontstaan.

En de mensen worden over het 
algemeen niet heel blij van kat-
tengejank midden in de nacht. 
Dit kan allemaal voorkomen 
worden door kittens op tijd te 
laten helpen. Katers kunnen 
al vanaf drie maanden gecas-
treerd worden, poezen moeten 
wat ouder zijn.

Als zich geen eigenaar meldt 
voor Avocado, kunnen we van-
af 3 juni met hem aan de slag. 
We gaan dan onderzoeken of 
hij gezond is en hem dan cas-
treren. Gelukkig heelt de wond 
op z’n koppie waarmee hij bin-
nenkwam goed. Hopelijk gaat 
hij daarna inzien dat de meeste 

mensen best leuk zijn en kun-
nen we een nieuwe baas voor 
hem zoeken.

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

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

Foto aangeleverd door
Dierentehuis Kennemerland

Avocado

De Bavokerk opent weer de deuren
Heemstede - Na lange tijd kun-
nen bezoekers de vieringen in 
de kerken weer bijwonen. Voor 
de Bavo Heemstede geldt dat de 
donderdagviering (om 9.00 uur) 
weer toegankelijk is voor 30 per-
sonen, vanaf heden.
Vanaf 14 juni geldt dit ook voor 
de zondagsviering om 10.00 uur. 
Vanaf 1 juli kunnen 100 bezoe-
kers de vieringen bijwonen.

En ook vanaf 1 juli is er naast de 
zondagviering iedere zaterdag-
avond om 19.00 uur een viering 
in de Bavokerk. Dit zal zolang 
daar behoefte aan is en er niet 
meer dan 100 bezoekers tegelijk 
de viering mogen bijwonen, 

Als u de vieringen wilt bijwo-
nen, dient u zich van tevoren 
aan te melden. Dat kan via: 023-

5280504 of e-mail: hbavo.aan-
meldenvieringen@gmail.com.

Vooralsnog blijft de opening op 
zondagmiddag van 14.00 tot 
15.00 uur gehandhaafd. Daarvoor 
hoeft u zich niet aan te melden.
Kijkt u ook op de website voor 
meer informatie. Het secretariaat 
is weer op iedere werkdag van 
9.00 tot 12.00 uur geopend.

Vals geld in 
Haarlem
Haarlem - Een alerte medewerk-
ster van een maaltijdbezorgings-
bedrijf in Haarlem tipte vrijdag-
middag 29 mei de politie: Een 
klant door wie eerder met vals 
geld was betaald wilde nu moge-
lijk hetzelfde doen. De tipgever 
herkende het telefoonnummer. 
Op de afgesproken afl everplaats 
reden de klanten net weg toen 
de politie arriveerde. Deze kon de 
auto achterhalen. Bron: Politie.nl

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Heemstede - Afgelopen woens-
dag 27 mei was Anouk de Groot 
uit Heemstede bij de redacteur 
in de tuin. Anouk studeert voor 
mediaredactiemedewerker aan 
het Mediacollege in Amsterdam. 
Voor het vak ‘storytelling’ (onder-
werpen verhalen) kreeg ze de op-
dracht iemand uit journalisten-
vak te interviewen. Ze legde dit 
verzoek voor bij de redactie van 
de Heemsteder. Deze keer wordt 
daarom de redacteur zelf het 
hemd van het lijf gevraagd. Een 
blik in de keuken van het redacti-
onele vak en de passie voor schrij-
ven. Hierbij het opgestelde artikel 
door Anouk. 

Bart Jonker is de eindredacteur 
van de krant ‘de Heemsteder’. Hij 
is onder andere correspondent, 
columnist en communicatieadvi-
seur. Hij heeft veel ervaring in zijn 
vak met alles wat hij doet en heeft 
gedaan.

Bart heeft altijd al van schrijven 
gehouden. Al van kinds af aan 

was hij al met schrijven bezig 
met  eigen verhaaltjes en gedich-
ten. “Ik vind schrijven iets prach-
tigs. Je bent creatief bezig, je hebt 
eerst een leeg papier en daarna 
verschijnt een heel verhaal. Dat 
kan over alles gaan op het gebied 
zijn van tekst, muziek, maar er zijn 
ook natuurlijk teksten uit het hart 
zelf. Van niets maak je iets, dat 
geeft een soort kick,”vertelt hij. 
Met zijn gevoel voor taal heeft hij  
inmiddels al zeven talen onder 
de knie, sommige talen iets meer 
dan de andere. Hij heeft een jaar 
aan de UVA de Nederlandse taal 
gestudeerd. Hij is daarmee ge-
stopt omdat de studie hem niet 
meer aanstond. Hij vervolgde een 
toeristische studie, met ook mar-
keting en communicatie. Hij doet 
alles wat met schrijven van doen 
heeft, zowel privé als het schrij-
ven van teksten met een zakelijk 
kantje.

Coronasituatie en tips
Met het coronavirus lijkt het iets 
moeilijker om te gaan werken als 

journalist. Gelukkig is dat voor 
Bart geen groot probleem. Hij 
werkt sowieso al veel thuis gezien 
hij dat zelf prettig vindt.
Interviews kunnen op verschil-
lende manieren gedaan worden. 
Zo kunnen die via de telefoon, 
videobellen, maar ook via een 
persoonlijk bezoekje gedaan 
worden. Wel met de gepaste 
anderhalvemeter afstand natuur-
lijk. 

Meningen en tips over onderwer-
pen verschillen altijd wel. Het is 
belangrijk op de redactie dat je 
selectief maar ook dat je spon-
taan en creatief bent. Ook is hij 
direct en kan hij kritisch overko-
men, al moet je daar ook mee op-
passen.

Bart geeft mee: “”Het is veel ‘ja ‘op 
redactie, maar ook wel ‘nee’. Daar 
moet je consequent mee om-
gaan, zodat iedereen weet waar 
hij of zij aan toe is”,  aldus Bart.

Anouk de Groot, gastredacteur

Anouk de Groot interviewt de redacteur in de tuin

‘Van niets maak je iets, 
dat geeft een soort kick’

Dorcas gaat 4 juni weer open
Heemstede - De hulpverlenings-
organisatie Dorcas is vernoemd 
naar een vrouw uit het Nieuwe 
Testament die veel in de weer 
was voor anderen, vooral armen 
en minderbedeelden. Een naam 
voor een organisatie die bijdraagt 
aan blijvende verandering in het 
leven van de allerarmsten. Ooit 
gestart als hulporganisatie van 
ondernemers, kerken en vrijwilli-
gers in Afrika, Midden-Oosten en 
Oost-Europa waar zij gebruik ma-
ken van de eigen kracht van de 
bevolking. Het opstarten van pro-
jecten kostte geld, veel geld. Men 
begon met kringloopwinkels, in-
middels al meer dan dertig in Ne-
derland, waar ruim duizend vrij-
willigers werken voor projecten. 

De winkel in Heemstede aan de 
Herenweg 101 geeft vooral aan-
dacht aan de allerarmsten in Tan-
zania. Investeren in de ontwikke-
ling van kinderen en aan de op-
voedkundige vaardigheden van 
de ouders. Ook werken ze aan be-
wustwording rondom risicovol-
le tradities, zoals vrouwenbesnij-
denis. Dorcas leidt ondernemers 
op, zodat zij de beschikbare ener-
gie, water en landbouwgrond zo 
goed mogelijk kunnen benutten. 
Ook verlenen zij microkredieten, 
zodat er genoeg middelen zijn 
om een succesvol bedrij�e op te 
zetten.

Dat lukt allemaal met de inbreng 
van bruikbare goederen, de in-
zet van negentig vrijwilligers in 
Heemstede en de verkoop van 
de ingebrachte artikelen tegen 
prijzen waarbij je je niet meer 
moet afvragen hoe dat zo goed-
koop kan. Gewoon lekker shop-
pen voor dat goede doel. Juist in 
de post-coroniale tijd waar pro-
jecten ook voelen dat er minder 
geld binnenkomt vanwege de tij-
delijke sluiting van de winkels tij-
dens de lockdown. Dichte win-
kels, geen inkomsten. 

Gelukkig gaat Dorcas Heemstede 
donderdag 4 juni weer open. Een 
hele opluchting voor de vrijwilli-
gers die hun Dorcas gemist heb-
ben, net als hun vaste klanten. 
De vrijwilligers hebben elkaar ge-
steund tijdens die sluitingsperio-
de. Dorcas: een echte familie! Er 
is ook nog gewerkt. De wintercol-
lectie heeft plaats gemaakt voor 
het zomergoed. De campings-
pullen liggen vooraan en de zo-
merkleding hangt boven waar 
nog drie paskamers open zijn 
van de vijf. Alleen de koffiehoek 
is nog gesloten evenals de toilet-
ten. De meeste vrijwilligers staan 
klaar om weer te beginnen. En-
kelen kunnen niet vanwege hun 
partner. Verstandige mensen we-
ten inmiddels dat in deze corona-
tijd winkelen vraagt om oppassen 
voor jezelf en voor anderen. 

In de Dorcas-winkel houdt men 

zich aan de maatregelen van de 
overheden en daarop is alles aan-
gepast. Er staan dertig mandjes 
klaar: op is op. Verstandige men-
sen kunnen hier mee omgaan en 
komen graag naar Dorcas aan de 
Herenweg 101. Voorlopig don-

derdag en vrijdag tussen 10 en 
15 uur open en zaterdag tussen 
10 en 15 uur alleen voor inbreng. 
Meer informatie op: www.dorcas.
nl/winkels/heemstede/.

Ton van den Brink

Wat zwart-op-wit in de krant staat, is waar. Dat 
kan ook misgaan en dat gebeurde in een in-
gezonden brief in de Heemsteder van vorige 
week.
Nu weet ik dat een ingezonden brief onder 
de verantwoordelijkheid van de schrijver valt, 
maar indien daarin gerefereerd wordt aan een 
in de Heemsteder verschenen artikel en de in-
houd van dat artikel fout geciteerd wordt, is 
dat geen goede zaak.
Briefschrijver beschuldigt Oscar Boeder, frac-
tievoorzitter van het CDA, van negatieve uit-
latingen over de opvang van statushouders in 
het voormalig Spaarne Gasthuis. Dat zou hij 
gedaan hebben tijdens een vergadering van 
de commissie Ruimte. Briefschrijver verwijst 
daarbij naar een verslag van deze vergadering 
in de Heemsteder van 20 mei. In bedoeld ar-
tikel echter is hierover niets terug te vinden. 
En dat klopt, de heer Boeder heeft in bedoel-
de vergadering zelfs aangegeven de mogelijk-
heid van huisvesting van statushouders te on-
dersteunen.
Inmiddels heeft de briefschrijver in een mail 
aan de heer Boeder zijn woorden enigszins af-

gezwakt. Maar hiermee is de kous niet af. Het 
is te betreuren dat de brief met verkeerde in-
formatie (de uitlating over opvang statushou-
ders die nooit gedaan is) in de krant is ge-
plaatst. 

T. Nijboer-Verdonkschot, CDA Heemstede

Naschrift redactie
De redactie betreurt het dat er middels een inge-
zonden brief uitspraken zijn toegeschreven aan 
de heer Boeder, die hij niet heeft gedaan. Het 
ging daarbij om het in een negatief daglicht stel-
len van opvang van statushouders in het voor-
malig Spaarne Gasthuis.
De redactie is echter niet verantwoordelijk voor 
de inhoud van ingezonden brieven: zie ook de 
colofon op pagina 2 van deze krant. Als in artike-
len van onze schrijvers echter onjuiste informa-
tie is geschreven valt dat wél onder onze verant-
woordelijkheid.
Voor het gebeuren maken wij onze excuses.

Bart Jonker, eindredacteur

INGEZONDEN: POLITIEK

‘Boeder fout geciteerd in ingezonden brief’

Heemstede - Dat restaurants en 
cafés het niet makkelijk hebben 
gehad de laatste weken is be-
kend. Door de intelligente lock-
down die was afgekondigd moes-
ten horecagelegenheden in heel 
het land de deuren per direct slui-
ten. Een unieke situatie die on-
derdeel was van maatregelen die 
het coronavirus de kop in moes-
ten drukken. Nu de curve de laat-
ste tijd naar beneden gaat en de 
besmettingen teruggelopen zijn, 
heeft de overheid diverse maatre-
gelen versoepeld.
Zoals bekend zijn horecaonder-
nemers op maandag 1 juni weer 
opengegaan. De achterliggende 
tijd moesten deze ondernemers 
hun hoofd boven water zien te 
houden. Van alles werd bedacht 
om toch inkomsten te genereren. 
Veel ondernemers zagen die na-
tuurlijk ernstig slinken…
Nu de horeca weer geopend is 
en de terrassen uitnodigend op u 
wachten, wil Juwelier Van Veltho-
ven een hart onder de riem ste-
ken van horeca in het centrum 
van Heemstede. De juwelier heeft 
een mooie actie bedacht: bij 
een aankoop in de juwelierszaak 
krijgt u een voucher van 10% van 
het door u bestede bedrag. Met 
die voucher kunt u bij een van 
de deelnemende horecagelegen-
heden terecht en lekker eten of 
een drankje doen. Bijvoorbeeld: u 
schaft een sieraad aan van €500,- 
dan kunt u met een voucher van 
€50 op pad. Toch een fijn startbe-
drag om lekker te dineren! “Wij 
willen hiermee vieren dat alle ho-

Winkelen in coronatijd
Juwelier Van Velthoven steekt horeca- 
ondernemers hart onder de riem

recaondernemers van de Raad-
huisstraat en Binnenweg weer 
open mogen”, aldus Juwelier Van 
Velthoven.

In de advertentie van Van Velt-
hoven – elders in deze krant – 
staan alle deelnemende horeca-
gelegenheden vermeld. De ac-
tie geldt heel de maand juni en 
u kunt t/m 1 augustus uw vou-
cher inleveren bij een van de za-
ken. Van Velthoven houdt wel 
een maximumbedrag aan voor 
de voucher: €250,-.
Juwelier Van Velthoven is een 
echt Heemsteedse zaak met 
smaakvolle, elegante en stoere 

sieraden voor hem en haar in di-
verse edelmetalen. Ook voor re-
paratie. Uiteraard is de winkel he-
lemaal toegerust op veilig winke-
len in deze coronatijd. Dus: een 
zeeppompje bij de ingang, waar 
u eerst even aanbelt. De richtlij-
nen van de Federatie Goud & Zil-
ver, in overeenstemming met de 
RIVM, worden in acht genomen.
 
Meer weten?
Kom in de juwelierswinkel, Bin-
nenweg 11 of neem contact op 
via 023-5477077. Website:
www.vanvelthovenjuweliers.nl.

Joke van der Zee
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Oranje Fonds steunt ‘vrije tijd 
aan huis’ van Stichting De Baan
Regio - Stichting De Baan orga-
niseert een breed scala aan vrije-
tijdsactiviteiten voor mensen met 
een verstandelijke beperking. He-
laas liggen ook hier vanwege het 
coronavirus veel activiteiten al 
een tijd stil.
 
Daarom is De Baan begonnen 
met ‘Vrije tijd aan huis’, gesteund 
met een bedrag van € 3000,- 
vanuit Het Oranje Fonds. Op de-
ze manier kunnen mensen van-
uit huis meedoen aan activiteiten 
of we gaan daadwerkelijk naar ze 
toe. Een beetje afl eiding en ge-
zelligheid is in deze tijd extra be-
langrijk.
 

Met De Baan Karaoke Tour gaan 
medewerkers langs woonvoor-
zieningen om samen aansteke-
lijke liedjes te zingen: De mede-
werkers met hun speaker en mi-
crofoon beneden in de tuin en 
de bewoners vanaf hun balkon of 
dakterras. Dit levert veel blije ge-
zichten op.
Ook is De Baan een eigen You-
Tube kanaal gestart en loopt er 
momenteel een kunstwedstrijd, 
waarbij iedereen een foto kan 
insturen van een zelfgemaakt 
kunstwerk. 

Voor meer informatie:
www.stichtingdebaan.nl.

Heropening boerderijterrassen
Regio - Boeren en tuinders met 
een terras hebben deze sinds 1 
juni weer geopend voor het pu-
bliek. Nu de Rijksoverheid de 
maatregelen voor alle Nederlan-
ders versoepeld heeft, kunnen 
mensen ook op de boerderij weer 
langskomen voor koffi  e met zelf-
gemaakt appelgebak of ijs.
Op veel plekken kunnen bezoe-
kers bovendien een kijkje achter 
de schermen krijgen. Wel moeten 
de richtlijnen van het RIVM wor-
den nageleefd.

In de afgelopen jaren hebben 
steeds meer boeren en tuinders 
een terras geopend. Vaak ver-
kopen ze daar eigen gemaakte 

producten, zoals ijs gemaakt van 
koeienmelk. 
 
De verschillende terrassen bie-
den plezier voor jong tot oud. 
Veel boeren missen de bedrijvig-
heid op hun terrein. Boeren zijn 
trots op wat zij doen en maken, 
dat willen ze graag laten zien en 
proeven. Een terras is daar een 
ideale plek voor.
Vanwege de coronacrisis wor-
den bezoekers wel gevraagd om 
zich aan de strenge voorwaarden 
van het RIVM te houden. Bezoe-
kers moeten dus bij hun tafel blij-
ven zitten en als ze niet in hetzelf-
de huishouden wonen moeten ze 
1,5 meter uit elkaar blijven.

FNV Horeca opent 
meldpunt veilig werken
Regio - FNV Horeca heeft een 
meldpunt geopend waar hore-
camedewerkers hun ervaringen 
kunnen delen over hun werkom-
standigheden in de horeca. Sinds 
1 juni  hebben veel horecagele-
genheden hun deuren weer ge-
opend. Daarnaast komt de vak-
bond ook met tips – een Top 5 -  
over veilig werken.
Het meldpunt is te vinden op: 
www.fnvhoreca.nl/veiligaanhet-
werk.

Tips Top 5:
•  Blijf thuis bij neusverkoudheid, 

niezen, keelpijn, hoesten of ver-
hoging/koorts;

•  Houdt de RIVM-richtlijn van 1,5 
meter afstand aan;

•  Jouw werkgever moet voor een 
veilige werkplek zorgen en vei-
ligheidsrisico’s met alle mede-
werkers bespreken;

•  Werk zoveel mogelijk in ploe-
gen met dezelfde medewerkers 
en ga niet allemaal tegelijk met 
pauze;

•  Ook in coronatijd zijn je norma-
le arbeidsvoorwaarden van toe-
passing, net als alle afspraken 
uit de cao horeca.

Zandvoorts Museum weer open
Zandvoort - Het Zandvoorts Mu-
seum aan de Swaluëstraat 1 in 
Zandvoort is vanaf woensdag 3 
juni weer open.
De komende tijd is het nodig om 
vooraf te reserveren in een tijd-
slot als je naar het Zandvoorts 
Museum wilt komen, zodat je vei-
lig van de tentoonstelling kunt 
genieten.
Het museum heeft verschillende 
maatregelen getroff en zodat het 
voor jou en de vrijwilligers ge-
zond en veilig verloopt. Kijk op de 
website bij maatregelen: www.
zandvoortsmuseum.nl.

Wil je jouw bezoek van tevoren 
plannen?

Kijk op:
www.visitzandvoort.nl voor alle 
informatie over Zandvoort. Daar 
staan ook de FAQ’s naar aanlei-
ding van de coronamaatregelen. Foto aangeleverd door Zandvoorts Museum

Fotowedstrijd Haarlem 775 jaar
Haarlem - Dit jaar heeft Haarlem 
775 jaar stadsrechten. Fotogalerie 
De Gang, op de Grote Houtstraat 
43 in Haarlem gaat dit natuur-
lijk ook vieren. Met een fotowed-
strijd waar iedereen aan mee kan
doen. 

Het thema van de fotowedstrijd 
is: ‘Ongezien Haarlem’. Uit de in-
zendingen worden 20 foto’s ge-
selecteerd die in het najaar als 
expositie te zien zijn in De Gang. 
En wordt een winnaar gekozen. 
De winnaar ontvangt een geld-
prijs van 500 euro. Daarnaast mo-

gen de bezoekers van de exposi-
tie een winnaar kiezen en die ont-
vangt een geldprijs van 250 euro. 

Tot slot kan door jongeren tot 18 
jaar in een aparte categorie wor-
den meegedaan en uit deze deel-
nemers selecteert de jury een 
winnaar die een aanmoedigings-
prijs ter grootte van 125 euro ont-
vangt.

Alle geselecteerde 20 deelne-
mers aan de expositie ontvan-
gen een professionele afdruk van 
hun foto op groot formaat. Inzen-

den is mogelijk tot en met 1 ok-
tober 2020.

Het inzenden van de foto’s kan al-
leen digitaal naar info@fotogale-
riedegang.nl o.v.v. fotowedstrijd 
(mag eventueel via WeTransfer 
i.v.m. de bestandsomvang).
Vermeld bij inzending duidelijk 
uw naam, adres, telefoonnum-
mer en, in het geval van deelna-
me in de categorie tot 18 jaar, uw 
geboortedatum.

Kijk voor de voorwaarden op: 
www.fotogaleriedegang.nl.

Heemsteedse Rian Peeperkorn neemt deel 
aan verlengde expositie ‘Aardse Schoonheid’
Heemstede/Amersfoort - Sa-
men met andere beeldende kun-
stenaars neemt de Heemsteed-
se Rian Peeperkorn met haar 
werk deel aan verlengde exposi-
tie ‘Aardse Schoonheid’ in Galerie 
De Ploegh, Cultuurhuis bij Flint 
op de Coninckstraat 58 in Amers-
foort. De expositie is verlengd tot 
12 juli.

Dertien kleikunstenaars van LKG 
De Ploegh tonen hun werk en 
waarin de diversiteit van klei en 
technieken centraal staat. Rian is 
zelf op zaterdag 13 en zondag 14 
juni in de galerie aanwezig. 

Uiteraard dient iedereen zich wel 
aan de richtlijnen van het RIVM 
te houden. Zoals de 1,5 meter af-
stand, wat wel betekent dat er 
daardoor maximaal 10 bezoekers 
gelijktijdig in de galerie aanwezig 
kunnen zijn. Er is ook een loop-
route, die je langs alle kunstwer-

ken zal voeren. Is de galerie ‘vol’, 
dan kun je in de theaterplaza rus-
tig met een kopje koffi  e of thee 
wachten.

Wil je er zeker van zijn dat je di-
rect door kunt lopen en vind je 
,het leuk om een rondleiding te 
krijgen van een van de expose-
rende kunstenaars, dan kun je 
ook een afspraak maken via in-
fo@deploegh.nl. Geef aan welke 
dag je het beste schikt en zij ne-
men vervolgens contact met je 
op om een defi nitieve afspraak te 
maken.  Lees hier het uitgebreide 
protocol van Galerie de Ploegh 
hanteert. op: www.deploegh.nl/
corona-protocol/?utm_source
=mailpoet&utm_medium=email
&utm_campaign=nieuwsbrief-
juni-2020_3. 

De dertien deelnemende kun-
stenaars zijn: Peter van den Ak-
ker, Barbara Bläsing, Jacqueline 

Bohlmeijer, Carolien Brusse, Jani-
ne Eshuis, Lucia Fransen, Dorette 
Gilling, Jeannet Klement, Anne-
miek van Kollenburg Heleen van 
Nieuwland, Rian Peeperkorn, Hel-
mi Schellinger en Monique Slee-
gers.

Joost Swarte 
wijst bezoekers 
Toneelschuur 
de weg
Regio - Op maandag 1 juni her-
opende de Toneelschuur weer de 
deuren na maanden gesloten ge-
weest te zijn wegens de landelij-
ke maatregelen in de strijd tegen 
het coronavirus. Het was een fl in-
ke puzzel om het gepaste aantal 
bezoekers zo veilig mogelijk en 
binnen de nieuwe regelgeving te 
ontvangen. Hoe houden mensen 
in het gebouw anderhalve me-
ter afstand tot elkaar? Hoe zorg 
je ervoor dat groepen bezoekers 
van verschillende voorstellingen 
niet met elkaar in aanraking ko-
men? De Toneelschuur werkte sa-
men met de Haarlemse ontwer-
per en striptekenaar Joost Swarte 
om mensen op gepaste wijze te 
informeren over de verschillende 
maatregelen tijdens een bezoek 
aan de Schuur.
 
De Toneelschuur en Joost Swarte 
stellen de handgetekende picto-
grammen gratis beschikbaar voor 
de andere cultuurpodia, maar ook 
in voor alle andere ondernemers 
in het MKB. De toolkit met com-
municatiemiddelen is vanaf nu 
voor iedereen gratis te downloa-
den op de website:
www.toneelschuur.nl/toolkit
 
Joost Swarte is een Nederlands 
striptekenaar en grafi sch ontwer-
per. Naast de grafi sche huisstijl 
was hij verantwoordelijk voor het 
ontwerp van het gebouw van de 
Toneelschuur aan de Lange Be-
gijnestraat 9 in het centrum van 
Haarlem. De stripauteur bedacht 
het begrip ´klare lijn´ als bepa-
lend stijlkenmerk voor zijn werk 
en is toonaangevend over de hele 
wereld. Eind 2019 wijdde de Rot-
terdamse Kunsthal nog een ten-
toonstelling aan zijn werk.
 
Meer informatie op:
www.toneelschuur.nl .

Coronadrive door Haarlemse 
PopScene Off Tour en Patronaat 
Haarlem - Haarlemse PopScene 
On Tour (HPSOT) en Patronaat
organiseren op 20 en 27 juni
(allebei zaterdagen) van 19 tot 
23 uur een live streaming event 
waarbij maar liefst 18 bands op-
treden vanuit Patronaat in Haar-
lem.

Het event is bedoeld als fund-
raiser voor de dit seizoen aan 
HPSOT deelnemende kroe-
gen en bands en Patronaat. En 
als,vervelingsverdrijver natuur-
lijk.

De coronacrisis treft ons immers 
allemaal hard - ook en zeker de 
cultuur, zoals inmiddels bekend.

En nu zelfs de koeien weer en-
thousiast het groene boerenland 
in zijn gesprongen, moge dui-
delijk zijn hoe ook alle betrokke-
nen bij het Haarlemse Popleven 
staan te trappelen, om hun wei in 
te gaan!

Bijdragen kan via de bij de 
livestream in beeld gebrachte 
QR-code.

De livestream is te volgen via 
twitch.tv/haarlemonair .

De optredens worden afgewis-
seld met interviews met betrok-
ken partijen.

Beide avonden worden gepresen-
teerd door Bob Wiebes, muzikant 
en initiatiefnemer van Haarlem 
Jazz Underground, die al meer-
dere malen de Slotviering van
de afgelopen seizoenen Haarlem-
se PopScene On Tour presenteer-
de. 

Open stiltemeditaties 
Stadsklooster Haarlem
Haarlem - Op elke ochtend tij-
dens werkdagen ben je welkom 
in één van de Haarlemse kerken 
voor een klein halfuurtje stilte, 
tussen 9.00 uur en 9.25 uur. Om 
half tien sta je weer buiten.
Het volgen van de richtlijnen van 
het RIVM in de grote kerkruimtes 
erg eenvoudig. Voor de meditatie 
in het kleinere Hof20 op donder-
dagmorgen wordt gevraagd je 
vooraf aan te melden, maar kun 
je ook online via Zoom mee doen. 
Zie de website:
www.stadskloosterhaarlem.nl 
voor meer informatie. 
 

Maandagochtend: Bavo, ingang 
via de Oude Groenmarkt 23 Haar-
lem
Dinsdagochtend: Fonteinkerk, 
Schoterweg 14 Haarlem
Woensdagochtend: Doopsgezin-
de Kerk, ingang naast winkel van 
Jansje, Grote Houtstraat naast 45
Donderdagochtend: Hof20 (aan-
melden graag via website)
Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4 
Haarlem

(Let op: Vanaf 3 juli: Vrijdagoch-
tend: Oosterkerk, Zomerkade 165 
Haarlem)
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beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Fo
to

 a
an

ge
le

ve
rd

 d
oo

r T
on

ee
ls

ch
uu

r





08 3 juni 2020

Alleen op de Blauwe Brug staan 
biedt al een prachtig rustiek 
plaatje in dit jaargetijde. Rechts-
af de Churchillaan in, je bent dan 
in Haarlem. De wijken rond deze 
laan zijn fraai uitgedost, geflan-
keerd door veel groen, bloemen-
pracht en niet in de laatste plaats 
de rust die deze straatjes uitade-
men. In de bocht is het extra ge-
nieten van de prachtige vijver op 
de Vijverlaan.

Hildebrand
Als je doorrijdt en linksaf met de 
fiets het fietspad van de Hilde-
brandlaan opgaat en de Haar-
lemmerhout inrijdt, zie je ei-
genlijk pas goed hoe majestu-
eus dit stadsbos is. Op een open 
plek tref je het Hildebrandmonu-
ment aan, in 1914 gerealiseerd 
door Jan Bronner. Hildebrand 
was het pseudoniem van dich-
ter, auteur én predikant Nicolaas 
Beets (1814-1903), die zijn leven 
in Heemstede en Haarlem door-
bracht. Het Hildebrandmonu-
ment beeldt een fontein uit met 
de hoofdfiguren uit Hildebrands 
werk Camera Obscura. Het stand-
beeld van Hildebrand zelf kijkt 
op een aparte sokkel vanaf een 
afstandje toe. Het geheel wordt 
op dit moment geflankeerd door 
prachtige bloeiende paarse rodo-
dendrons. Een plaatje en prachtig 
eerbetoon aan de persoon Nico-
laas Beets, alias Hildebrand. Ca-
mera Obscura kwam in 1839 uit. 
Het boek is een verzameling no-

vellen en schetsen uit de studen-
tentijd van de auteur, met een 
verfijnd observatiegevoel en hu-
mor, waarin hij onder meer de 
kleinburgerlijkheid uit het be-
gin van de 19de eeuw meester-
lijk neerzet.

Villa Uyt den Bosch en 
buitenplaats Eindenhout
Over het fietspad van de Span-
jaardslaan langs De Hout kun je 
naar de Wagenweg rijden. Het 
grote witte huis links is het Haar-
lemse rijksmonument ‘Villa Uyt 
den Bosch’, waarin diverse kanto-
ren zijn gevestigd. Op de kruising 
met de Wagenweg, de buiten-
plaats Eindenhout, ook wel het 
‘Huis met de Beelden’ genoemd. 
In 1793 liet Amsterdammer Geor-
ge Gerard Lans deze buitenplaats 
optrekken. De architect van dit 
neoclassicistische gebouw was 
Pierre Esaie Duyvené. De tweede 
bewoner, Jacob Temminck, liet de 
buitenplaats rond 1802 met een 
koepel aan de Leidsevaart ver-
fraaien. Daarnaast liet hij de twee 
bekende stenen sfinxen aan de 
voorkant van het huis plaatsen. 
De afgietsels van rond 1914 staan 
in de tuin achter het huis. Thans 
bevinden zich in het pand diver-
se appartementen. Een beeldi-
ge plek.

Haarlemmerhouttheater 
en Gramophone House
Langs de sportvelden van de Ko-
ninklijke H.F.C. vind je het Haar-

Aan de rand van Heemstede en Haarlem-Zuid: 
grenzeloos mooi!

lemmerhout Theater aan de Van 
Oldenbarneveldtlaan. Het thea-
ter is gevestigd in de voormali-
ge PKN kerk ‘Kapel Nieuw Vreden-
hof’.
Deze fraaie kerk uit 1927 is ont-
worpen door architect Korringa 

en in 1967 nog eens uitgebreid. 
Het heeft een torentje dat is op-
getrokken uit hout. In 2009 werd 
in deze kerk de laatste kerkdienst 
gehouden.
De kerk is uiteindelijk verbouwd 
en wordt sinds 2016 als theater 

gebruikt voor allerlei toneelpro-
ducties. Over de Crayenestersin-
gel fiets je terug naar Heemstede 
over de Bronsteeweg.

Een villa gebouwd in de opvallen-
de chaletstijl is hier de Gramop-

hone House of Villa Interlaken, 
uit 1870. Tot 1987 waren hier de 
platenlabels van onder meer Bo-
vema en EMI gevestigd, vandaar 
de naam ‘Gramo-phone House’.

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Heemstede/Haarlem - Wie wandelt of fietst rond de gemeente-
grens van Heemstede en Haarlem-Zuid bij de Blauwe Brug, ervaart 
de uniciteit van deze wijken en de nabijgelegen Haarlemmerhout 
oftewel De Hout, het oudste stadsbos van Nederland. Een gebied 
met een eigen stijl en geschiedenis. Een stuk dat niet altijd Haar-
lems is geweest. Tot 1927 behoorde een groot deel van dit gebied, 
inclusief een deel van de Haarlemmerhout, tot de gemeente Heem-
stede. Tijd om al deze grensoverschrijdende schoonheid eens na-
der te bekijken.

Hildebrandmonument.

Uitzicht vanaf de Blauwe Brug.

Bloemenpracht op Churchillaan.

Fontein Hildebrandmonument.Vijverlaan.

Villa Uyt den Bosch achterzijde.   Villa Uyt den Bosch voorzijde.

Standbeeld Hildebrand.Haarlemmerhout Theater. Gramophone House.

  Gemeentegrens met Haarlem.





E.M.W.G. rondt het seizoen af
Heemstede - Ook de trimclub 
En Maar Weer Gewoon (E.M.W.G.) 
moest noodgedwongen een pas 
op de plaats maken vanwege de 
coronacrisis. Nu we zo langza-
merhand weer wat vrijheden krij-
gen, zeker op sportief gebied, 
gaat ook de trimclub op zater-
dagmorgen weer wat stappen 
zetten in het Groenendaalse Bos. 
Uiteraard met in achtneming van 
de 1,5 meter afstand, maar daar is 
in het bos gelukkig genoeg ruim-
te voor.

Zaterdag 6 juni start de club weer 
op en op 27 juni wordt het sei-

zoen afgesloten met een kop-
je koffie op de parkeerplaats. Nu 
het bos prachtig groen is en de 
Schotse Hooglanders over de 
paden waken is het alleen maar 
heerlijk om even sportief bezig 
te zijn.

E.M.W.G. trimt van 8 tot 9 uur in 
het stuk bos voorbij Restaurant 
Groenendaal. Mocht u zin heb-
ben mee te doen, dan bent u 
welkom. Wellicht kunt u als vas-
te deelnemer op de zaterdagoch-
tend genoteerd worden. De club 
bestaat dit jaar 50 jaar en daar is 
de trimclub best trots op.

Foto: Harry Opheikens

Motie dwingt college randvoorwaarden 
(her)bouw ziekenhuis terug te nemen
Heemstede - Een aparte verto-
ning deed zich voor tijdens een 
debat over de toekomst van het 
Spaarne Gasthuis. Het CDA dien-
de een motie in, gesteund door 
de VVD en D66, waarbij het col-
lege wordt opgeroepen de brief 
met randvoorwaarden voor de 
toekomstige (her)bouw van het 
Spaarne Gasthuis terug te ne-
men.

Op 28 mei ontspon zich een de-
bat over gestelde voorwaarden. 
De oppositie is van mening dat 
de omwonenden op geen enkele 
wijze door de gemeente zijn be-
trokken bij de plannen. Nu valt er 
weinig te betrekken volgens het 
college, omdat er helemaal geen 
plan is. Die aanleiding is er pas als 
er een plan ligt. De strekking van 
de motie is om op nul te begin-
nen en eerst de buurt en de po-
litiek bij de planvorming te be-
trekken. Het Spaarne Gasthuis 
vraagt om medewerking van de 
gemeente om aan te geven wat 
er op de locatie, na verkoop, mo-
gelijk is. Het Gasthuis heeft haast 
en wilde geïnteresseerde ko-
pers iets in het vooruitzicht stel-
len. Dat vond De Valk (HBB) geen 
juiste gang van zaken. Hij ziet het 
belang van de gemeente niet om 
het ziekenhuis aan een maximale 
verkoopprijs te helpen. Hij steun-
de als enige van de coalitie de 
motie. 

Wat na aanname van de motie 
overblijft is het bestemmings-
plan, dat maatschappelijke acti-
viteiten toestaat. Dat is een veel-
heid aan activiteiten, denk aan 
scholen, ziekenhuizen, zorgin-
stellingen, universiteiten, wo-
ningcorporaties, busonderne-
mingen, uitkeringsorganisaties 
en musea. Er kan nu dus heel een-
voudig een kinderopvang, school 
of een bedrijf in de maatschappe-
lijke sector aan de slag. Invloed 
van de gemeente en de buurt is 
er dan nauwelijks. Op parkeren 
en verkeer heeft de gemeente 
weinig invloed meer volgens de 
wethouder. Volgens Jagtenberg 
(HBB) schiet de raad, door de mo-
tie uit te voeren, in de eigen voet. 

In het college voorstel zijn rand-
voorwaarden opgesteld waar 
niemand tegen kan zijn. Wethou-
der Mulder liet wel doorscheme-
ren dat het ziekenhuis haast had 
en zij enige druk voelde. Dat viel 
verkeerd bij vooral het CDA en de 
VVD, omdat het verzoek er al vier 
maanden tijd ligt en de gemeen-
te verzuimde de buurt in te lich-
ten, dat heeft het ziekenhuis zelf 
gedaan. Er heeft geen participa-
tie, speerpunt van de coalitie, met 
de buurt plaatsgevonden en daar 
wringt de schoen.
Heemstede heeft behoefte aan 
woningen en zorg op maat. Ook 
het parkeren en verkeer zou gere-
geld kunnen worden als er vooraf 

afspraken worden gemaakt, aldus 
het college. De nieuwe eigenaar 
kan binnen het bestemmings-
plan zijn gang gaan zonder be-
moeienis van de gemeente of de 
buurt. De huidige huurders kon-
den blijven zitten, ook dat staat 
nu op losse schroeven. De buurt 
wordt mogelijk opgescheept met 
iets wat zij niet willen. Al had-
den ze ook al bedenkingen m.b.t. 
randvoorwaarden die het college 
heeft opgesteld. 
Eerder uitten zij al hun angst voor 
de vestiging van statushouders, 
parkeerproblemen, inkijk en vei-
ligheid. Een kans de woningvoor-
raad uit te breiden wordt nu las-
tig.

Het is zeker geen gelopen race 
want de toekomstige eigenaar 
kan uiteraard een plan indie-
nen dat iedereen bevalt. Boeder 
(CDA) wil dat het college een par-
ticipatietraject start met de be-
volking. Dan zijn de burgers en 
de politiek weer aan zet. Of daar 
iets uitkomt is de vraag, zoveel 
smaken zijn er niet. Houdt de ont-
wikkelaar zich aan de huidige be-
stemming dan heeft de politiek 
en de buurt het nakijken. De Valk 
vindt de gang van zaken onjuist 
en stemde daarom voor de mo-
tie, waardoor deze werd aange-
nomen.  
 
Eric van Westerloo

Achterzijde van het ziekenhuis waar de bewoners vanuit hun achtertuinen op uitkijken.

Cadeautje: RCH Heemstede mag het 
een klasse hoger proberen
Heemstede - Het was in 
2019/2020 een gekke voetbal-
competitie in Nederland voetbal-
land. Door het inmiddels over-
bekende Covid-19 virus werd de 
competitie abrupt afgebroken. 
Geen promoties, geen degra-
daties. Er doet zich ook een an-
der fenomeen voor. Steeds meer 
verenigingen besluiten hun zon-
dagselectie elftallen op zaterdag 
te laten voetballen. Ook fuseren 
clubs links en rechts of houden 
op te bestaan.

Dat noopte de KNVB een nieu-
we competitie-indeling te ma-
ken voor het aanstaande seizoen, 
waarbij er ruimte is ontstaan in 
de zondagafdeling om teams toe 
te voegen. In onze regio pakt dat 
goed uit voor Bloemendaal, dat 

van de derde naar de tweede 
klasse gaat. Bloemendaal was al 
lijstaanvoerder en kon het kam-
pioenschat bijna niet meer ont-
gaan.

RCH promoveert ook naar de der-
de klasse. De ploeg eindigde de 
afgelopen voetbaljaargang als de 
nummer twee en nog ongesla-
gen. Hillegom komt na een jaar-
tje in de tweede klasse terug in 
de eerste klasse. Olympia Haar-
lem, dat feitelijk al kampioen was, 
mag het dit komende seizoen in 
de vierde klasse proberen. HYS 
dat in de competitie 2019/2020 
achter Olympia eindigde mag 
ook de stap naar een klasse ho-
ger maken.

Omdat de zaterdagcompetitie 

alleen maar voller wordt, zijn er 
vanuit de zaterdagafdeling geen 
verenigingen die promoveren. 
Vreugde bij de clubs die onver-
wacht toch nog in een hogere 
klasse mogen spelen. Teleurstel-
ling bij, vooral de zaterdagver-
enigingen, dat geen van hen een 
stap hoger mag maken.

Hoe de competitie vanaf sep-
tember wordt afgewerkt is een 
vraag die nog openstaat. Mag er 
publiek bij de wedstrijden zijn? 
Moeten spelers en staf maatre-
gelen nemen in de voorbereiding 
en tijdens de wedstrijden? Als de 
overdracht van het virus landelijk 
afneemt, worden de regels, waar 
dat kan, mogelijk wat versoepeld.  

Eric van Westerloo

Corona SponsorRun: geld 
voor coronaonderzoek
Heemstede - Op vrijdag 3 juli is 
er de Corona SponsorRun 2020. 
Doe mee en haal geld op voor co-
ronaonderzoek. De piek van de 
IC-opnamen van corona patiën-
ten ligt gelukkig alweer een paar 
weken achter ons. Een goede IC-
opname is van groot belang, om 
de IC opname zo kort mogelijk te 
houden zodat de getroffene be-
ter en sneller revalideert.

Vraag is dan welke patiënt heeft 
welke behandeling nodig. Daar 
wordt nu grootschalig door 
meerdere ziekenhuizen onder-
zoek naar gedaan. Daar is uiter-
aard geld voor nodig. Het geld 
gaat naar het Covid Predict pro-
ject.
De universiteiten VU en UvA wer-
ken er o.a. aan mee, evenals de 

ziekenhuizen Amsterdam UMC, 
OLVG en UMC Utrecht.
Hoe haal je geld op? Loop op vrij-
dag 3 juli een afstand naar eigen 
keuze. Laat je sponsoren. Zoek 
daarvoor mensen die jouw loop 
gaan sponsoren. Dat kan zijn 
voor de totale afstand die je gaat 
lopen of per gelopen ronde. Pro-
beer zo rond de € 100,- op te ha-
len. Benader familieleden, vrien-
den, kennissen, collega’s, bedrij-
ven, winkels enz. om jouw pres-
tatie met een geldbedrag te be-
lonen.

Meer info kun je vinden op de 
website www.loperscompany-
heemstede.nl van Lopers Com-
pany by Enno die tevens de initi-
atiefnemer is. Doe mee want sa-
men zijn we sterk tegen corona.

IC-kamer (foto aangeleverd door Lopers Company by Enno).

Regio - Normaal gesproken staat 
de eerste vrijdag van juli in het te-
ken van De ZorgSpecialist Grach-
tenloop, een midzomeravond 
run. De binnenstad van Haar-
lem staat dan vol met hardlo-
pers, vrienden en familie. Vanwe-
ge de Covid-19 crisis is het helaas 
niet mogelijk om het evenement 
te organiseren. Maar SportSup-
port heeft voor al deze enthou-
siaste hardlopers een online vari-
ant neergezet. Hiermee dagen zij 
alle hardlopers uit om een rond-
je te gaan hardlopen, alleen dan 

niet per se in Haarlem en niet sa-
men, maar wel in competitiever-
band en dus online.

Deelnemers kunnen mee doen 
met hun eigen 5 of 10 km rond-
je en kinderen kunnen meedoen 
aan de 1 km KidsRun. Deelnemers 
kunnen op hun eigen moment 
een 5 of 10 km registreren maar 
dit moet wel tussen 2 juni en 31 
juli 2020. Dit geldt natuurlijk ook 
voor de deelnemertjes aan de 
1km KidsRun. In die twee maan-
den mag er worden gestart op 

een eigen moment en plaats naar 
keuze. Het registreren gebeurd 
via een speciale app die geïnstal-
leerd kan worden op een smartp-
hone. Deelnemers ontvangen per 
mail hun eigen unieke toegangs-
code voor deze app.
De top drie ontvangt een prijzen-
pakket, verder maakt iedere deel-
nemer kans op mooie prijzen die 
aangeboden worden door onze 
partners, houdt voor deze acties 
onze social media in de gaten.
Inschrijven kan via de grachten-
loop.nl website.

Doe mee met online variant Grachtenloop

GEEN KRANT 
ONTVANGEN?

Geef het door:
0251-674433 of

info@verspreidnet.nl

Foto aangeleverd door SportSupport: Renate Jansen Fotografie
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Zelf meer weerstand 
opbouwen tegen corona
Haarlem - Om verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan 
heeft het RIVM verschillende 
richtlijnen uitgegeven, die ieder-
een inmiddels vast wel kent. Waar 
minder aandacht aan wordt be-
steed is wat je zelf kunt doen om 
je weerstand te verhogen zodat 
je minder snel ziek wordt.
Verscheidene bronnen* geven
aan dat buiten bewegen je weer-
stand in het algemeen ver-
hoogt, dus ook tegen corona. 
Echter, vanwege deze crisis wer-
ken veel mensen juist nu thuis al 
dan niet in een goede werkhou-
ding en missen daardoor de loop-
jes naar de koffi  e, naar collega´s, 
het woon-werk fi etsen, etc. Daar-
naast is het langere tijd niet mo-
gelijk geweest om naar de sport-
school e.d. te gaan waardoor dus 
minder wordt bewogen dan voor 
de crisis.

Hanfay Liem uit Haarlem wil 
graag op zijn manier een bijdrage 
aan deze crisis leveren door één-
op-één bewegingssessies in de 
buitenlucht te organiseren. “Dat 
doe ik het liefst individueel om-
dat ik denk dat iedereen net wat 
anders nodig heeft en op deze 
wijze de RIVM richtlijnen het best 
kunnen worden nageleefd. 
En om het helemaal zo laagdrem-
pelig mogelijk te maken kom ik 

graag naar de mensen toe en 
zoeken we een mooi plekje in de 
buurt of zelfs in de tuin. Zo’n ses-
sie kan bestaan uit een rustige 
warming-up loop en lichte rek- 
en strekoefeningen, altijd hele-
maal op maat afgestemd.” Vanwe-
ge de crisis wordt er online toch 
veel aangeboden? Hanfay: “Tuur-
lijk, er is genoeg via internet te 
volgen, maar dan zit je weer bin-
nen naar een beeldscherm te tu-
ren en dat doen we eigenlijk al de 
hele dag.”

Voor meer informatie: 06-212 087 
08 of hanfayliem@hotmail.com

Hanfay Liem (foto aangeleverd).

Reddingsbrigade geeft 
tips voor veiligheid

Regio - Reddingsbrigade Neder-
land geeft het publiek tips via 
de campagne ‘Aan de slag voor 
meer veiligheid’. Die sluit aan bij 
de missie, die zij deelt met de 157 
bij haar aangesloten reddingsbri-
gades: meer veiligheid in, op en 
langs het water. Bij deze campag-
ne horen de posters ‘Zee’, ‘Mui’ en 
‘Binnenwater’. De focus ligt op 
veiligheid in een waterrijke om-
geving en op zwemveiligheid in 
het bijzonder.

Meer reddingsbrigadeposten zijn 
en gaan open, meer lifeguards 
zijn present voor toezicht en 
hulpverlening. Maar recreanten 
moeten zich vooral zelf bewust 
zijn van de risico’s en de voor-
zorgsmaatregelen die ze kunnen 
nemen om problemen te voorko-
men. Baders, zwemmers en wa-
tersporters moeten te allen tijde 
proberen te voorkomen dat ze 
in een noodsituatie belanden en 
daardoor hulp nodig hebben of 
zelfs gered moeten worden.

Tips voor meer veiligheid, 
zowel voor zee- als binnen-
wateromgeving:
•  Lees het informatiebord bij de 

opgang.
•  Let op de (strand)vlaggen. Ken 

de betekenis ervan.
•  Smeer je goed in met zonne-

brand.
•  Doe uw kind een 06-polsband-

je om.
•  Blijf altijd bij kleine kinderen.
•  Let op: het water kan koud zijn.
•  Zwem waar lifeguards toezicht 

houden.
•  Zwem nooit alleen.

•  Pas op voor watersporters.
•  Gebruik geen drijfmiddelen bij 

aflandige wind.
•  Houd het bootpad vrij.
•  Zoek af en toe de schaduw op.
•  Eet en drink voldoende.
•  Gooi afval in de prullenbak.

Extra tips, specifi ek voor de
stranden aan de kust:
•  Graaf geen diepe kuilen.
•  Blijf uit de buurt van muien.
•  Spoel een kwallenbeet met zout 

water. Ga indien nodig naar de 
EHBO-post.

Extra tips, specifi ek voor 
waterrijke recreatiegebieden 
in het binnenland:
•  Blijf voor de ballenlijn.
•  Pas op voor plotselinge diepten.
•  Blijf uit de buurt van waterplan-

ten.
•  Spring niet van bruggen af.

Koudeshock
Reddingsbrigade Nederland stelt:
wie in koud water ‘duikt’, moet 
zich van de risico’s bewust zijn. 
Als heftige reactie kan een ‘cold 
shock response’ ofwel kou-
deshock optreden. Kenmerken 
van een koudeshock zijn: ver-
hoogde hartslag, ongecontro-
leerde en versnelde ademha-
ling, onvermogen om de adem 
in te houden, desoriëntatie, pa-
niek. Maar meer aspecten zijn 
van belang. Zo moet zwemwater 
schoon en veilig zijn.

Zwemwater.nl verstrekt daarover 
actuele informatie, die door het 
publiek beter vooraf kan worden 
ingewonnen.

Arie Keppler Prijs van start
Regio - Stichting MOOI Noord-
Holland reikt juist ook in crisis-
tijd vier eervolle prijzen uit voor 
toonaangevende omgevings-
kwaliteit in Noord-Holland.
 
Tot en met 31 juli 2020 kunnen 
projecten en concrete beleids-
plannen worden ingediend voor 
de Arie Keppler Prijs 2020. De in-
zendingen dienen gerealiseerd 
te zijn in de periode 2018-2020. 
De prijzen worden uitgereikt aan 
personen of organisaties die een 
bijzondere bijdrage hebben ge-
leverd aan architectuur, steden-

bouw, landschap en erfgoed in 
Noord-Holland. Elke betrokken 
organisatie of persoon kan één of 
meerdere projecten inzenden.
 
De Arie Keppler Prijs brengt ont-
werp en beleid met een voor-
beeldstellende betekenis voor 
het voetlicht. Dat zijn inspannin-
gen die in sociaal, maatschappe-
lijk, technisch of ruimtelijk op-
zicht toonaangevend zijn.
Ga voor meer informatie over de 
Arie Keppler Prijs en voor inzen-
ding naar:
www.ariekepplerprijs.nl.

Historisch Museum Haarlemmermeer 
opent wederom zijn deuren
Hoofddorp - Na een sluiting van 
ruim twee maanden in verband 
met corona opent het Historisch 
Museum Haarlemmermeer aan 
de Bosweg 17 in Hoofddorp weer 
op woensdag 3 juni. Herontdek 
de grote en kleine verhalen over 
Haarlemmermeer in de collectie. 
Het museum volgt het protocol 
van de Museumvereniging en de 
richtlijnen van het RIVM. Om be-
zoekers een veilig en aangenaam 
bezoek te bieden zijn het kaart-
koopsysteem en de routing door 
het museum aangepast. Bekijk de 
tentoonstelling ‘Schakels aan de 
ketting’ over betekenisvolle plek-
ken in de polder. Een mooi begin-
punt voor een wandel- of fi ets-
tocht door Haarlemmermeer en 
een vakantie door de geschiede-
nis van de eigen regio.
Het Historisch Museum is de ko-
mende periode open op woens-
dag, zaterdag en zondag. Per mid-

Minder nieuwe auto’s door corona in mei
Regio - Het aantal geregistreerde 
nieuwe personenauto’s in Neder-
land is afgelopen maand met 59,2 
procent gedaald ten opzichte van 
mei 2019. Uit de offi  ciële cijfers 
van BOVAG, RAI Vereniging en 
RDC blijkt dat er 14.934 voertui-
gen op kenteken werden gezet, 
tegen 36.601 in dezelfde maand 
vorig jaar.

Door vraaguitval als gevolg van 
de coronamaatregelen en de slui-
ting van autofabrieken wereld-
wijd bleef het aantal registraties 
ver achter bij het niveau van mei 
2019. Ook in april bedroeg de da-
ling meer dan 50 procent in ver-
gelijking met dezelfde maand 
een jaar geleden. Nu de mees-
te autofabrikanten de produc-
tie in meer of mindere mate weer 
hebben opgestart, kunnen de
komende periode ook de eerder 
reeds bestelde voertuigen uitge-
leverd en geregistreerd worden, 
waarvan de levering vertraagd
is. 

In hoeverre productiebeperkin-
gen en de vraaguitval door zake-
lijke en particuliere kopers van in-
vloed gaat zijn op de verkoopcij-
fers in de rest van het jaar, is nog 
ongewis. Tot en met mei wer-
den 133.325 nieuwe personen-
auto’s geregistreerd en dat zijn 

er ruim 50.000 -oftewel 27,8 pro-
cent- minder dan in de eerste vijf 
maanden van 2019. De verkoop 
van elektrische auto’s wordt van-
af 1 juli gestimuleerd met een 
nieuwe subsidie voor particuliere 
kopers. Voor de aanschaf van een 
nieuwe elektrische auto is 4.000 
euro beschikbaar en voor een ge-
bruikte 2.000 euro. 

De meest geregistreerde merken 
in mei 2020 waren:
1.  KIA met 1.782 exemplaren en 

11,9 procent marktaandeel
2.  Volkswagen (1.570 en 10,5 pro-

cent)

3.  Peugeot (1.175 en 7,9 procent)
4.  Renault (934 en 6,3 procent)
5.  Opel (900 en 6,0 procent)

De meest geregistreerde model-
len in mei 2020:
1.  KIA Niro met 565 stuks en 3,8 

procent marktaandeel
2.  KIA Picanto (549 en 3,7 procent)
3.  Renault Clio (476 en 3,2 pro-

cent)
4.  Peugeot 108 (466 en 3,1 pro-

cent)
5.  Volkswagen Polo (365 en 2,4 

procent)

Bron: Bovag.

Week van de Jonge Mantelzorger 
Regio - Maandag 1 juni startte 
de Week van de Jonge Mantel-
zorger 2020. In Nederland is een 
op de vijf jongeren mantelzorger. 
Het geven van mantelzorg geeft 
jongeren een gevoel van voldoe-
ning, trots en liefde. Tegelijker-
tijd vindt ruim de helft deze zorg 
ook zwaar. Fysiek, mentaal of om-
dat zij de zorg lastig kunnen com-
bineren met school, vrienden en 
hobby’s.
Mantelzorg is soms ingrijpend 
voor jongvolwassenen (18-25 
jaar) die bezig zijn met het op-
bouwen van hun eigen leven. 
De meeste jonge mantelzorgers 
vinden hulp vragen lastig. Wan-
neer de zorg je te veel wordt, is 
het goed om hierover te praten, 
of hulp te zoeken. In de Week van 
de Jonge Mantelzorger start het 
ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport de campagne 
‘Deel je zorg’ om jonge mantel-
zorgers aan te moedigen over de 
zorg te praten. Tandem Centrum 
voor Mantelzorgondersteuning 
in Zuid-Kennemerland sluit dit 
jaar aan bij deze landelijke cam-
pagne.
 
Goed zorgen voor een ander is 
iets moois. Hierbij is het belang-
rijk dat je ook goed voor jezelf 
blijft zorgen. Dit doe je door over 
je zorg(en) te praten, je grenzen 
aan te geven en hulp te zoeken 
als het nodig is. Tandem Centrum 
voor Mantelzorgondersteuning 

start daarom met WhatsAppgroe-
pen voor jonge mantelzorgers. 
Kijk op jmz.nu of stuur een ap-
pje naar 023 891 83 35 voor direct 
contact of aanmelding voor een 
WhatsAppgroep.
 
Over de landelijke campagne
De campagne ‘Deel je zorg’ stimu-
leert jonge mantelzorgers over 
hun zorgen te praten of hulp te 
zoeken.

In online video’s delen jongeren, 
onder wie radio-dj Frank van der 
Lende en vlogger Brahim Lakhal, 
hun ervaringen. Ook geven ze 
tips over hoe je het bespreekbaar 
kunt maken.
 
Kijk voor meer informatie op:
jmz.nu.
Kijk voor meer informatie over de 
landelijke campagne op: 
www.mantelzorg.nl/jongzorgen.
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Beeld aangeleverd Justjusta

dag zijn er vier tijdslot waar kaar-
ten voor te bestellen zijn: 13.00 
tot 14.15 uur, 14.00 tot 15.15 uur, 
15.00 tot 16.15 uur en 16.00 tot 
17.00 uur. Bestellen kan via aan-
melden@shmdc.nl onder vermel-
ding van bezoekdatum plus tijd-

slot, aantal kaarten (maximaal 5), 
naam, telefoonnummer en een e-
mailadres. Kijk voor meer infor-
matie over een bezoek aan het 
museum op www.haarlemmer-
meermuseum.nl/historisch-mu-
seum.

Online meepraten 
over democratie 
voor iedereen
Haarlem - Op donderdagavond 
11 juni, van 20 tot 22 uur, orga-
niseert politieke beweging Volt 
Haarlem samen met Volt Gronin-
gen een online Praat-Mee-Ca-
fé, waaraan iedereen vanuit huis 
kan deelnemen. Centraal staat de 
vraag hoe de stem van alle bur-
gers beter kan worden gehoord 
bij politieke besluitvorming. Zo-
wel in de stad, als in het land en 
op Europees niveau.
Voor dat onderwerp is geko-
zen omdat veel mensen zich af-
keren van de politiek. Zij voelen 
zich niet gehoord en hebben het 
idee dat hun stem er toch niet toe 
doet. Kan vernieuwing van de de-
mocratie ervoor zorgen dat bur-
gers meer directe invloed krijgen 
op het maken van beleid? En hoe 
zou dat dan moeten werken?

Gastspreker is Iman Stratenus. 
Hij is mede-auteur van het boek 
“Crowdocracy”, wat ‘democratie 
van de massa’ betekent. Hij zal 
uitleggen wat crowdocracy is en 
hoe het de invloed van burgers 
op de politiek kan vergroten. Hij 
zal voorbeelden geven en met de 
deelnemers in gesprek gaan over 
de ‘voors’ en ‘tegens’.

Het Praat-Mee-Café wordt via in-
ternet uitgezonden door VonkRa-
dio.nl.. Iedereen kan gratis deel-
nemen. Je kunt gewoon luiste-
ren, maar ook via een chat vragen 
stellen of reageren op wat in de 
uitzending wordt gezegd.
Wie op 11 juni om acht uur ‘s-
avonds naar www.Vonkradio.nl 
gaat vind een link naar het Praat-
Mee-Café. Van de deelnemers 
worden na de uitzending geen 
persoonlijke gegevens bewaard.

 

Spaanse 
tapas: 
gevulde 
eieren 
met tonijn

achter het fornuis 

Het mooie weer de laatste 
dagen nodigt uit voor een 
barbecue óf… Spaanse tap-
as. Daarom deze week een 
recept van gevulde eieren 
met tonijn op zijn Spaans.

Benodigdheden:
• 4 hardgekookte eieren
• Blikje tonijn
•  3 gesneden zoetzure
   augurken
• 1 geschilde appel in stukjes
• 1 eetlepel mayonaise
•  1 blikje pitloze zwarte
   olijven
• Beetje verse koriander

Pel de eieren en snijd de eie-
ren doormidden. Lepel voor-
zichtig het harde eigeel uit 
de helften en stop deze in de 
blender, samen met de to-
nijn, augurken, appel, may-
onaise en de koriander. Mix 
het mengsel tot een gladde 
massa in de blender.

Neem een lege slagroom-
spuit en vul deze met het 
tonijnmengsel. Spuit het 
mengsel als toe� e in de wit-
te eierhelften. Garneer de ei-
eren met een doorgesneden 
zwarte olijf of met een kori-
anderblaadje. Eet smakelijk!
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T/m 20 juni
  Open Voetbaldag RCH. RCH-
terrein, Sportparklaan 6, 
Heemstede. Meer informatie 
op: www.rch-voetbal.nl.

Vanaf 3 juni
  Zandvoorts Museum weer 
open. Swaluëstraat 1 in Zand-
voort. Bezoek plannen via: 
www.visitzandvoort.nl. Meer 
info op: www.zandvoortsmu-
seum.nl.

Tot 12 juli
  Rian Peeperkorn in exposi-
tie ‘Aardse Schoonheid’.  Gale-
rie De Ploegh, Cultuurhuis bij 
Flint op de Coninckstraat 58 in 
Amersfoort.

TENTOONSTELLINGEN
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.

▲

•  Toneel- en Filmschuur, Lange 
Begijnestraat 9 in Haarlem. Zie 
www.toneelschuur.nl.

•  Museum Haarlem, Groot Heilig-
land 47 in Haarlem. Zie www.
museumhaarlem.nl.

•  Podia Heemstede in de Luifel 
en De Oude Kerk. Zie www.po-
diaheemstede.nl.

•  Stadsschouwburg en Philhar-
monie Haarlem. Zie www.thea-
ter-haarlem.nl.

•  WIJ Heemstede. Zie www.wij-
heemstede.nl.

•  Frans Hals Museum in Haarlem. 
Zie www.franshalsmuseum.nl.

•  Teylers Museum in Haarlem. Zie 
www.teylersmuseum.nl.

Heropening
sinds maandag
1 juni:

Afgelast:
•  Buitenboel en Straatspeelavon-

den Plexat Wij Heemstede.

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

Uw activiteit in
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

Rijnland gaat voor duurzame afvalwaterzuivering
Regio - Het algemeen bestuur 
van het hoogheemraadschap van 
Rijnland is akkoord met het be-
sluit dat er een nieuwe afvalwa-
terzuivering Haarlem Waarder-
polder moet komen. Het bestuur 
heeft daarvoor een voorberei-
dingskrediet toegekend van ne-
gen miljoen euro om dit project 
te kunnen starten.

De afvalwaterzuivering verwerkt 
nu het afvalwater van ongeveer 
250.000 inwoners van Haarlem, 
Spaarndam, Bloemendaal, Zand-
voort en Aerdenhout. In de plan-
nen voor de nieuwbouw gaat 
Rijnland uit van een groei naar 
286.000 inwoners in de komende 
jaren en verwerkt dan 8700 m3 
afvalwater per uur. Rijnland wil 
op het terrein in de Waarderpol-
der een nieuwe afvalwaterzuive-
ringsinstallatie bouwen. Met het 
voorbereidingskrediet van ne-
gen miljoen euro kan Rijnland het 
plan verder uitwerken. Er wordt 
een zuiveringstechnologie ge-
kozen en een ontwerp gemaakt 
voor de nieuwe zuivering. De to-
tale investeringen voor een nieu-
we afvalwaterzuivering zijn be-
groot tussen de 120 en 150 mil-
joen euro.

Rijnland gaat over tot deze in-
vestering, omdat belangrijke on-
derdelen al ruim vijftig jaar oud 
zijn en de technische levensduur 

ruimschoots is overschreden. Bo-
vendien kijkt Rijnland naar de 
toekomst en wil met het moder-
niseren van deze afvalwaterzui-
vering een belangrijke stap zet-
ten in het verbeteren van de zui-
veringsresultaten en inzet van 
duurzame energie.

Er komt een volledig nieuwe lijn 
voor het zuiveren van het afval-

water en een revisie van de sli-
blijn. In een eerder stadium is al 
het besluit genomen dat al het 
slib van de overige afvalwaterzui-
veringen van Rijnland centraal op 
Haarlem Waarderpolder vergist 
gaan worden. Medewerkers gaan 
werken met de nieuwste tech-
nologieën en Rijnland bouwt sa-
men met de marktpartijen een 
duurzame en energiezuinige in-

stallatie. De voorbereiding van 
de nieuwbouw duurt nog circa 
twee jaar, de bouw ook en naar 
verwachting kan de nieuwe zui-
vering in 2025 in gebruik geno-
men worden. De nieuwe zuive-
ring wordt naast de bestaande 
zuivering gebouwd en tijdens de 
bouw blijft Rijnland gewoon zijn 
afvalwater zuiveren in de Haar-
lem Waarderpolder.

Afvalwaterzuivering Waarderpolder (aangeleverd door Rijnland).

Ongeluk 
motorrijders 
in Overveen
Overveen - Twee mannen zijn 
maandagmiddag 1 juni gewond 
geraakt bij een eenzijdig motor-
ongeluk op de Brouwerskolkweg, 
even voor 18.00 uur. De motor 
met daarop de twee mannen reed 
vanaf Zandvoort richting Haar-
lem toen het mis ging. In de bocht 
gleed de motor weg. Een van de 
motorrijders kwam op het fiets-
pad tot stilstand. Meerdere am-
bulances kwamen ter plaatse. De 
twee mannen zijn gestabiliseerd 
en na de eerste hulp naar het zie-
kenhuis gebracht. De motor is 
door een berger opgetakeld en 
weggesleept. De Brouwerskolk-
weg was in beide richtingen afge-
sloten voor het overige verkeer.Beeld: NieuwsFoto.nl

Aanhouding na woningbrand 
Vondellaan in Zandvoort
Zandvoort - De politie heeft vrij-
dagavond 29 mei een persoon 
aangehouden vanwege brand-
stichting in een woning in Zand-
voort. Even na acht uur kwam de 
melding dat er brand zou woe-
den in een woning aan de Von-
dellaan in de badplaats.

Agenten die als eerste ter plaatse 
waren konden de brand met een 
poederblusser doven. De brand-

weer heeft de woning daarna he-
lemaal gecontroleerd of het vuur 
daadwerkelijk uit was.

Een woordvoerder van de poli-
tie laat weten dat een persoon 
is aangehouden vanwege moge-
lijke brandstichting. De woning 
is met lint afgezet en medewer-
kers van de Forensische Opspo-
ring gaan onderzoek doen naar 
de toedracht van de brand.

Foto: Michel van Bergen

Regio - Het IVN Zuid-Kennemer-
land heeft recentelijk twee nieu-
we routes gelanceerd op de lan-
delijke app ‘IVN-routes’. Met deze 
app is het mogelijk om een wan-
del-, fiets- of kanoroute te down-
loaden op de smartphone en de 
route te volgen. Hierbij voorziet 
de app met GPS,  in routebeschrij-
ving en kaart, beschrijving van in-
teressante punten en kunnen er 
audiobeschrijvingen en foto’s aan 
de route gekoppeld worden. Dit 
laatste is nu precies wat het IVN 
Zuid-Kennemerland bij haar twee 
nieuwe routes heeft gedaan. Het 
betreft een nieuwe fietsroute en 
een nieuwe kanoroute, waarbij 
een rondje om Haarlem en om-
streken respectievelijk wordt ge-
reden en gevaren. Beide routes 
voeren ons daarbij langs een elf-
tal molens of liever gezegd: 10 
molens en 1 stoomgemaal.
 
Hoewel beide routes grotendeels 
met elkaar overeenkomen, is de 
fietsroute ca 37,7 km en de kano-
route ca 30 km. Voor beginnende 
kanovaarders kan worden geko-
zen om de route in te korten tot 
ca 20 km. Van zowel de molens als 
de locaties kan worden gezegd 
dat het aanbod zeer gevarieerd 
is: een aantal molens zijn ooit 
neergezet om te kunnen bema-
len, andere molens om cement of 
meel te produceren of waren be-
doeld als houtzaagmolen. Som-
mige molens liggen inmiddels 
middenin de bebouwing, rond 
andere molens is het landschap 
door de eeuwen heen nauwe-
lijks veranderd. Naast de routebe-
schrijving en kaart, is per molen 
een korte beschrijving met daar-
bij links naar Wikipedia en websi-
tes waarop aanvullende informa-
tie over de molen is te lezen. Bij-
zonder aan deze twee routes is de 
mogelijkheid om per molen een 
interview te beluisteren, waarbij 
de molenaar het verhaal van de 
molen vertelt. Hierbij moet wor-
den opgemerkt, dat van een aan-
tal molens het interview binnen-
kort nog aan de app zal worden 
toegevoegd.
 
Bij de fietsroute kunnen alle mo-
lens moeiteloos worden bereikt, 
bij de kanoroute bevindt één mo-
len zich ver buiten bereik van de 
route, één andere molen kan be-
zocht worden en ligt op loopaf-
stand van het overdraagpunt.
 Voor de mensen die de tocht per 
kano willen doen zijn er wel een 
aantal zaken om rekening mee 
te houden. Als je geen eigen ka-

no hebt, kun je bij Paviljoen Loef 
(Mooie Nelpad) een Canadese ka-
no huren. Ook bevindt zich hier 
een parkeerplaats en een ka-
nosteiger (handig als je met een 
eigen boot komt). Een ander mak-
kelijk instappunt is de steiger bij 
Fort Spaarndam Zuid (je pakt dan 
gelijk een historisch monument 
mee). Hou er rekening mee dat 
de volledige tocht van 30 km een 
flinke tocht is voor onervaren ka-
noërs en dat een Canadese kano 
wat langzamer vaart dan een ka-
jak (reken in zo’n geval maximaal 
een gemiddelde snelheid van ca 
4 km per uur). De kanoroute kan 
op twee plaatsen aanzienlijk wor-
den ingekort (dit staat ook dui-
delijk aangegeven in de beschrij-
ving), waarbij in totaal ca 10 km 
aan vaarroute wordt bespaard. Bij 
de tweede inkorting kan tevens 
het overdragen van de kano tij-
dens de route worden vermeden. 
Let wel: meer ervaren kanoërs la-
ten zich niet afschrikken door een 
tocht van 30 kilometer met één 
overdraagpunt.
 
Deze route is tot stand gekomen 
door een samenwerking van IVN 
Zuid-Kennemerland en de SMZK 
(Stichting Molens Zuid-Kenne-
merland). Je vindt de route op 
ivn.nl/zk > routes. Daar vind je 

Foto: IVN Zuid Kennemerland, Ronald Cassee

ook de links naar de play-stores 
van Google en Apple voor de app. 
In de app kan je zoeken op plaats-
naam Haarlem.

T.g.v. de maatregelen rondom het 
coronavirus zal het nog tenmin-

ste tot juli 2020 duren alvorens 
het IVN-ZK voorzichtig en on-
der strikte voorwaarden haar ex-
cursie-aanbod weer gaat oppak-
ken. Deze routes bieden een (di-
gitaal) alternatief waarbij de app 
uw gids is.

Molenroutes op app IVN Zuid-Kennemerland
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Raadhuis:
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Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
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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 

Volg ons via 
Twitter, Facebook 

of Instagram

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

Heemstede

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

Overlastspreekuur 
buurtbemiddeling 
4 juni
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd. In 
verband met coronamaatregelen vindt het 
overlastspreekuur van buurtbemiddeling niet 
op locatie plaats. U kunt op donderdag 4 juni 
tussen 14.00 en 15.00 uur bellen met 
(023) 569 88 83.. 
Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl.

Vergaderingen raadscommissies juni
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 9, 10, 11, 15 en 18 juni 2020. 
Al deze openbare vergaderingen zijn vanaf 
20.00 uur digitaal te volgen via www.
gemeentebestuur.heemstede.nl. U bent van 
harte uitgenodigd hierbij virtueel aanwezig te 
zijn.

Agenda raadscommissie Samenleving 
9 juni 
• Opening en vaststellen agenda commissie 

Samenleving 9 juni 2020
• Spreekrecht inwoners
• Uitvoering Integraal Huisvestingsplan 
 2019-2039
• Realisatie blaashal bij Mixed Hockeyclub 

Alliance
• Concept ‘Wegwijzer Initiatief en Participatie’ 

gemeente Heemstede
• Ontwerp jaarverslag Veiligheidsregio 

Kennemerland 2019 en 
ontwerpprogrammabegroting 2021-2024

• Ontwerpbegroting 2021 
Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk)

• Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 GR 
Schoolverzuim en voortijdig

• schoolverlaten West-Kennemerland
• Motie Openbare Toiletten
• Routekaart Heemstede 

Regenbooggemeente 2020-2023
• Ontwikkelingen sociaal domein inclusief 

Paswerk en RegioRijder
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Middelen 10 juni 
• Opening en vaststellen agenda 
• Spreekrecht inwoners
• Begrotingswijziging 2020, concept 

begroting 2021, jaarrekening 2019 en 
jaarverslag 2019 Omgevingsdienst IJmond

• Adviesrapportage verduurzaming 

onroerendgoedportefeuille (8 gebouwen)
• Concept Stappenplan Transitievisie Warmte 

gemeente Heemstede
• Regionale energiestrategie
• Actiepuntenlijst

Agenda raadscommissie Ruimte 11 juni
• Opening en vaststellen agenda 
• Spreekrecht inwoners
• Actualisatie wegcategorisering Heemstede
• Prioriteitenlijst voor de aanpak van 

oversteekplaatsen voor voetgangers en 
fi etsers.

Agenda raadscommissie Ruimte 15 juni
• Opening en vaststellen agenda 
• Spreekrecht inwoners
• Invoering Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030
• Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2021 

mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland
• Beslissing op bezwaar vaststellen van het 

tarief liggelden voor de vaste ligplaatsen 
aan de Ankerkade en de Industrieweg

• Overzicht bouwprojecten
• Omgevingswet
• Actiepuntenlijst 
• Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Middelen 18 juni
• Opening en vaststellen agenda 
• Spreekrecht inwoners
• Jaarrekening 2019
• Voorjaarsnota 2020 en Ja-ja sticker
• Impactanalyse Corona 
• Kaderbrief 2021
• Wat verder ter tafel komt

Maak uw visie kenbaar aan de commissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij Frank Wilschut, 
commissiegriffi  er, via (023) 548 56 37 of per 
e-mail: griffi  e@heemstede.nl

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Amstellaan 4, het plaatsen van een dakkapel 

op het achtergeveldakvlak, vervangen 
voorgevelkozijnen en aanbrengen luifel, 
wabonummer 612987, ontvangen 

 20 mei 2020
• Dr. Schaepmanlaan 83, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 612179, ontvangen 

 19 mei 2020
• Heemsteedse Dreef 160, het uitbreiden 

van de badkamer op de 1e verdieping, 
wabonummer 610800, ontvangen 

 18 mei 2020
• Raadhuisplein 3, verbouw/uitbreiding van 

een woonhuis, wabonummer 611560, 
ontvangen 19 mei 2020

• Raadhuisstraat 7, het uitbreiden van 
een woonhuis, wabonummer 613058, 
ontvangen 20 mei 2020

• Strawinskylaan 58, het aanleggen van een 
steiger, wabonummer 595941, ontvangen 
23 mei 2020

• Zandvoortselaan 68, het plaatsen van 
een dakopbouw, wabonummer 610501, 
ontvangen 18 mei 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
• Johan Wagenaarlaan 29, het bouwen van 

een erker aan de zijgevel, wabonummer 
596155, verzonden 27 mei 2020

• Reggelaan 22, het wijzigen van de 
voorgevel, wabonummer 602059, 
verzonden 27 mei 2020

• Rijnlaan 41, het aanleggen van een uitweg/
inrit, wabonummer 589479, verzonden 

 28 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’.

Verwijdering vaartuigen Vondelkade
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroff en op een al vergunde ligplaats:
• Een naamloze blauwe stalen boot in de 

Houtvaart aan de Vondelkade op ligplaats 
VDK007/008

• Een oranje/zwarte opblaasboot, genaamd 
Explorer Pro 300, in de Houtvaart ter hoogte 
van Vondelkade 42

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgen de 
eigenaar van deze vaartuigen tot en met 

17 juni 2020 de gelegenheid hun vaartuig te 
verwijderen of een ligplaats aan openbaar 
water in te nemen met waar dit met een 
verkregen vergunning wel is toegestaan. Als 
het betreff ende vaartuig binnen deze termijn 
niet is verwijderd, wordt het vaartuig in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen 
die periode kan de eigenaar zich melden bij 
bureau Handhaving en zijn vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten.
Hebt u vragen over deze publicaties, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Nieuwe regelgeving: Wijziging 
Aanwijzingsbesluit APV
Op 12 mei 2020 hebben het college 
en de burgemeester, elk voor zover 
hun bevoegdheid strekt, het Besluit tot 
wijziging Aanwijzingsbesluit Algemene 
Plaatselijke Verordening vastgesteld. Deze 
wijzigingen zijn in werking getreden op 1 
juni 2020. Lees de volledige bekendmaking 

in het digitale Gemeenteblad via zoek.
offi  cielebekendmakingen.nl De wijzigingen 
zijn verwerkt in het Aanwijzingsbesluit 
Algemene Plaatselijke Verordening 2020. 
Lees het volledige gewijzigde 
Aanwijzingsbesluit via 
decentrale.regelgeving.overheid.nl

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

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



Vier vrijheid met de Vrijheidswandeling
Haarlem - Bevrijdingspop Haar-
lem en Noord-Hollands Archief 
ontwikkelden samen met studen-
ten van Hogeschool Inholland de 
Vrijheidswandeling door Haarlem 

om 75 jaar vrijheid te vieren. De 
digitale versie bevat 10 locaties 
in Haarlem, de fysieke 25 locaties. 
De wandeling voert langs plek-
ken met een link naar (on)vrij-

heid of de Tweede Wereldoorlog, 
waaronder het glasvenster ‘Vrede 
en verdraagzaamheid’ in de Gro-
te of St. Bavokerk. De digitale ver-
sie is reeds sinds 5 mei beschik-

baar op  www.bevrijdingspop.nl/
vrijheidswandeling. Vanaf 3 juni 
is tevens de route voor de fysie-
ke wandeling verkrijgbaar bij VVV 
Haarlem.

Haarlem heropent 
langzaam de stadsdeuren
Haarlem - Culturele instellin-
gen en horeca mogen vanaf 1 ju-
ni weer voorzichtig open binnen 
de richtlijnen van de Rijksover-
heid en het RIVM. Om bezoekers 
veilig te ontvangen zijn er naast 
hygiënemaatregelen, deurbeleid 
en  online reserveringssystemen 
ook looproutes uitgestippeld in 
de stad. Middels gele hartjes mar-
keringen worden bezoekers her-
innerd aan het belang van af-
stand houden zodat iedereen ge-
rust kan winkelen en recreëren. 
Ook de VVV (woensdag 3 juni) en 
Anno Haarlem (donderdag 4 juni) 
heropenen hun deuren. 

Nu de stad weer tot leven komt 
en er meer mensen op de been 
zijn blijft de boodschap van af-
stand houden en drukte vermij-
den van kracht. Om bezoekers 
aan de (binnen)stad hier op vrien-
delijke wijze aan te herinneren 
zijn er gele hartjes markeringen 
aangebracht op straat (geel staat 
voor loyaliteit en verbinding). De 
gele hartjes geven op opvallen-
de, positieve wijze zowel de vei-
ligste looproute als de wens tot 
eenrichtingsverkeer aan. 
 
Nu Haarlemmers weer voorzich-
tig de stad kunnen gaan ont-
dekken, heropent VVV Haarlem 

op woensdag 3 juni haar deuren 
om dat te ondersteunen. Het be-
zoekadres aan de Grote Markt is 
op woensdag t/m zaterdag van 
11.00 uur tot 15.00 uur geopend. 

De VVV is naast het bezoekadres 
bereikbaar via info@vvvhaarlem.
nl en de webshop op Haarlemse-
Winkels.nl: www.haarlemsewin-
kels.nl/winkels/vvv-haarlem

De musea mogen weer open en 
dus opent op donderdag 4 ju-
ni ook Anno Haarlem weer. Het 
bezoekerscentrum bevindt zich 
naast VVV Haarlem en is op don-
derdag t/m zaterdag van 11.00 
uur tot 15.00 uur te bezoeken. In 
de kelders van het stadhuis – het 
hart van de stad dat er al sinds de 
veertiende eeuw staat – ontdek 
je alles over de geschiedenis van 
Haarlem.

Bekijk er bijvoorbeeld de anima-
tie�lm Haarlem in vogelvlucht en 
zie hoe de Grote of St. Bavokerk is 
gebouwd. Na een bezoek aan An-
no Haarlem heb je nog meer in-
spiratie voor het ontdekken van 
je eigen stad Haarlem! 

Voor meer informatie:
www.visithaarlem.com/nl/loca-
ties/309771955/anno-haarlem.

Inwoners Veiligheidsregio Kennemerland 
zijn het eens met corona-aanpak overheid
Regio - Er is veel steun in deze re-
gio voor de maatregelen van de 
overheid om verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen. 
Variërend per maatregel staat 
76 tot 95% van de volwassenen 
daar achter. Dit en meer blijkt uit 
onderzoek van GGD Kennemer-
land en RIVM. In april 2020 heb-
ben bijna 3000 mensen hiervoor 
een vragenlijst ingevuld via het 
onderzoekspanel van GGD Ken-
nemerland en via social media. 
Groot draagvlak Een ruime meer-
derheid van de deelnemers aan 
het onderzoek staat achter de 
Nederlandse aanpak om versprei-
ding van het coronavirus tegen te 
gaan. Voor de hygiënemaatrege-
len, zoals goed handen wassen 
en geen handen schudden, is het 
meeste draagvlak (89-95%). Voor 

social-distancing-maatregelen, 
zoals zoveel mogelijk thuisblij-
ven, is het minste draagvlak. Toch 
kunnen deze maatregelen reke-
nen op steun van minstens drie-
kwart van de deelnemers. 

Ook als de maatregelen nog lan-
ger gaan duren, blijven veel men-
sen daar achter staan. Voor social-
distancingmaatregelen kan het 
draagvlak op nog langere termijn 
wel �ink dalen. 

 Geen handen schudden en niet 
meer dan 3 mensen op bezoek 
hebben lukt van alle genomen 
maatregelen het best. Bijna ieder-
een (99%) slaagt hier in. Regel-
matig en nauwkeuring handen 
wassen lukt minder goed. Slechts 
45% wast zijn handen meer dan 

10 keer per dag en 50% doet dit 
langer dan 20 seconden. Overal 
voldoende afstand houden gaat 
ook niet altijd goed. Vooral in de 
supermarkt slaagt 74% hier niet 
goed in. Het minst makkelijk was 
de maatregel om zoveel mogelijk 
thuis te blijven, 50% vond dit niet 
gemakkelijk.

Bijna de helft van de deelne-
mers aan het onderzoek geeft 
aan geen verandering te merken 
in gevoelens van angst, somber-
heid, stress of eenzaamheid ten 
opzichte van de periode voor co-
rona. Ruim een derde (33-41%) is 
meer angstig, somber, gestrest of 
eenzaam en ruim een vijfde heeft 
meer slaapproblemen dan voor-
heen. Er zijn ook mensen bij wie 
het welbevinden is verbeterd: 

14% geeft aan minder gestrest 
te zijn dan voor de coronacrisis. 
Minder sporten en bewegen Een 
gezonde leefstijl helpt om ge-
zond te blijven, ook in corona-
tijd. Veel mensen geven aan dat 
ze niet gezonder of ongezonder 
zijn gaan eten door de coronacri-
sis. Maar het sporten en bewegen 
is wel �ink afgenomen; 56% doet 
dat (veel) minder dan voorheen. 
Van de rokers steekt 36% vaker 
een sigaretje op en 53% rookt 
nog even veel als voor de coron-
acrisis. Weinig verschil met lande-
lijke uitkomsten In deze regio wa-
ren er weinig verschillen met de 
landelijke uitkomsten. Alle resul-
taten van het onderzoek zijn te-
rug te vinden op:
www.ggdkennemerland.nl/panel 
> resultaten.

Foto aangeleverd door Haarlem Marketing

Mooi van binnen en van buiten met Marlene appels
Regio - Dat appels een heilzame 
werking hebben op onze innerlij-
ke gezondheid dankzij een �inke 
dosis vitaminen, mineralen en an-
tioxidanten is inmiddels bekend. 
Dat deze voedzame sto�en ook 
een positieve uitwerking heb-
ben op onze buitenkant, maakt 
appel een uitstekend ingrediënt 
voor cosmetica. Het rijke caro-
teengehalte, de natuurlijke anti-
oxidanten en de mix van vitami-
nes A vormen een weldaad voor 
de huid. Marlene  appels  ontwik-
kelde drie eenvoudige recepten 
voor extern gebruik.
 
Marlene appels zijn rijk aan de ty-
pische fruitzuren die veelvuldig 
in de cosmetica gebruikt worden 
vanwege de ontgiftende en voe-
dende werking op onze huid. Bo-
vendien stimuleren de zuren en 
pectine de cel vernieuwing en re-
genereren de minerale zouten de 
opperhuid.
 
Granny Smith verjongend 
gezichtsmasker
Dit snelle masker is geschikt voor 
het stimuleren van huidvernieu-
wing met een sterk anti-verou-
derings-e�ect. Pureer een onge-
schilde Marlene Granny Smith in 
de blender tot een consistente 
mousse. Voeg een eetlepel aman-
delolie en een eetlepel vloeibare 
honing toe. Breng het masker aan 
op het gezicht en decolleté, laat 
het een paar minuten inwerken. 
Spoel vervolgens af met water. 

Het resultaat is een �uweelzachte 
en stralende huid. Je voelt de fris-
heid van de berglucht in Zuid-Ti-
rol, waar Marlene appels vandaan 
komen.
 
Fuji scrub voor het lichaam
Om de huid voor te bereiden op 
de eerste zonnestralen, is het 
goed een lichte peeling te doen 
met natuurlijke ingrediënten. 
Met een paar eetlepels pulp van 
een Marlene Fuji uit de blender 
en �jngemalen hazelnoten is het 
mogelijk om een reinigende pee-
ling te maken die de huid kan 
ontdoen van stress en onzuiver-
heden. Meng dit met twee eetle-
pels havermout (voor de exfolië-
rende werking) en een eetlepel 
notenolie. Voeg tevens een paar 
druppels vers citroensap toe voor 
een extra ontgiftend e�ect. Mas-
seer het mengsel zachtjes in de 
huid en laat het een paar minu-
ten zitten om vervolgens onder 
de douche goed af te spoelen. 
Het resultaat: een geurende fris-
se huid, die lekker zacht aanvoelt 
zonder onzuiverheden.
 
Red Delicious nachtolie
Deze emulsie is geschikt om de 
huid te hydrateren voor het sla-
pen gaan. Om het zelf te maken 
vul je een glazen pot voor 3/4 met 
zonnebloemolie, of amandelolie 
als je een droge huis hebt. Ver-
wijder het klokkenhuis van een 
ongeschilde rode appel en snijd 
in dunne plakjes. Rode variëtei-

ten, zoals de Marlene Red Delici-
ous of Fuji, hebben meer verzach-
tende eigenschappen in hun schil 
dan groene appels. Vul een kwart 
van de pot met de dun gesneden 
plakjes. Laat drie dagen intrekken 
en zeef door een grof vergiet. 

Masseer de substantie zorgvuldig 
in voor het slapen gaan. Je huid 
voelt de volgende morgen zacht 
en glad aan, fris voor een nieu-
we dag. Om het mengsel langer 
goed te houden, moet het koel 
en donker bewaard worden in 
een kleine glazen �es.
 
#blijfgezond van binnen en van 
buiten!

Bron en foto’s: Marlene appels. Appelwangen.

Gezichtsmasker.

Fuji-peeling.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt 
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. 
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de 
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met 
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. 

Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 
- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken 
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist.

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter 
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om 
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:

per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 

indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het 
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw buurt? 
Abonneer u op de e-mailservice, download de app of bekijk de berichten online op overuwbuurt.overheid.nl




