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Ommetje in Heemstede
Heemstede - Ook de bermen aan de Herenweg zijn ingezaaid 
met prachtige bloemen. Oprecht een statige weg, met zicht op 
buitenplaats Ipenrode.
De Herenweg was ooit een hobbelige zandweg. In 1774 werd 
daarom voorgesteld de weg te verharden. Veel eigenaren van 
buitenplaatsen zagen dit echter niet zitten: het zou drukker wor-
den en de omgeving zou zijn pittoreske karakter verliezen. Door 
tolheffing zou veel oponthoud ontstaan en ook vreesden zij 
toentertijd dat de bomen langs de weg gekapt moesten worden. 
Ook stelden zij dat een verharde weg minder breed moest zijn 
dan het ruim dertien meter onverharde tracé. Natuurlijk was een 
dreigende tolheffing het belangrijkste bezwaar.
Het duurde nog tot aan de Napoleontische tijd voor de regering 
besloot om het plan van de verharde weg uit te voeren. Daarmee 
werd in 1804 gestart.
 
Bron: SKBL (Stichting – Kastelen - Buitenplaatsen - Landgoederen).

Foto: Marenka Groenhuijzen

GEEN KRANT 
ONTVANGEN?

Geef het door:
0251-674433 of

info@verspreidnet.nl

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

www.mandarin-heemstede.nl

WIJ ZIJN 
WEER OPEN!
Graag uw reservering
of bestelling telefonisch 
doorgeven vanaf 13.00 
uur. Tel. 023-5284269
 Van harte welkom

bij ons!

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Topprestatie van scholieren College Hageveld
Bijna €83.000 voor het Rode Kruis
Heemstede - Hageveld zet zich 
in voor het Rode Kruis. Om pre-
cies te zijn werd er 82.578 euro 
opgehaald door sportieve presta-
ties om te zetten in geld. Na een 
idee van de sportdocenten van 
Hageveld werd al snel duidelijk 
dat de leerlingen dit massaal op-
pakten. Zij sloegen aan het spor-
ten om met hun prestaties geld 
in te zamelen. Tafeltennis, hard-
lopen, hele afstanden fietsen 
of met een surfplank en peddel 
(suppen) de Ringvaart rond.

Begonnen op Hemelvaartsdag 
kon op dinsdag 2 juni het (voor-
lopige) eindbedrag overhandigd 
worden aan Denise Boon van het 
Rode Kruis. Het geld wordt inge-
zet om kwetsbaren in de samen-
leving tijdens de coronacrisis te 
ondersteunen. Nu in deze tijd al-
les en iedereen op sociale media 
te vinden is wordt een initiatief 
als dit al snel heel breed bekend.
Dat er nogal eens misprijzend 
over de hedendaagse jeugd 
wordt gesproken is nu dus wel 
even rechtgezet door de Hage-
veldleerlingen. De babyboomers 
deden ook van alles verkeerd, 

de patatgeneratie deugde ook al 
niet en op de huidige tieners valt 
links en rechts eveneens kritiek te 
horen.
Dat ze uit het goede hout zijn ge-
sneden bewijst hun enorme in-
zet en betrokkenheid om, geheel 
vrijwillig, geld in te zamelen voor 
een uitstekend doel, in deze wel 
heel aparte tijd. Want is het niet 
leuk om over twintig of dertig 
jaar terug te kijken op je school-
tijd? Geen oorlog, geen natuur-
ramp maar een heuse pandemie 
is iets waar ze nog een leven lang 
aan zullen terugdenken. En dan 
in het bijzonder hun sportieve 
prestaties op dat moment. 

Het idee van de sportdocenten 
om iets te doen in de tijd dat de 
scholieren thuis zitten blijkt ach-
teraf een gouden greep. Naast 
het goede doel vonden de do-
centen het ook belangrijk dat er, 
door het gedwongen thuiszitten, 
er bewogen moest worden. En 
dat deden ze dus massaal. Hulde 
voor de jongens, meisjes en do-
centen van Hageveld.
 
Eric van Westerloo

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

 

Omgeving Willem de Zwijgerlaan/Frederik Hendriklaan
(Haarlem-Zuid) (280 kranten)

BEZORGERS/STERS

OPEN!
ZONDAG

VAN 12.00 - 17.00 UUR

1001 VADERDAG

KADO-IDEEËN

VAN 12.00 - 17.00 UUR

1001 VADERDAG

VAN 12.00 - 17.00 UUR

1001 VADERDAG

KADO-IDEEËN
KADO-IDEEËN

Robin Haase in touw voor de 
campagne ‘Balletje slaan?’
Heemstede - Normaal gesproken 
verwacht je Robin Haase rond de-
ze tijd op het gravel van het Parij-
se Roland Garros. Maar ook voor 
topsporters ligt de boel momen-
teel plat. Nederlands beste ten-
nisser heeft zijn gedwongen rust-
periode gebruikt om zich in te 
zetten voor allerlei vrijwilligers-
werk.

Nu er op de diverse parken weer 
getennist mag worden is hij een 
campagne gestart om Nederlan-
ders in beweging te krijgen. On-
langs werd de toptennisser op de 
foto gezet voor de promotiepos-
ter bij TV Merlenhove in het Groe-
nendaalse bos. De Heemsteedse 
club is een van de participerende 
tennisverenigingen. Haase nam 
ook de tijd om met de Heemste-
der te praten.

Wat houdt de actie in?
 “Wij willen mensen die nog nooit 
getennist hebben of er ooit mee 
gestopt zijn uitdagen om een bal-
letje te slaan met vrijwilligers van 
een lokale tennisclub. Honderden 
tennisverenigingen zijn bena-
derd om mee te doen en TV Mer-
lenhove is daar een van.
De bedoeling is om mensen in 
beweging te brengen na een pe-
riode van inactiviteit vanwege 
corona. Bewegen is immers van 
levensbelang voor lichaam en 
geest. De sportscholen zijn dicht 
en contactsporten mogen nog 
niet starten. Tennis is een van de 
eerste sporten die weer mogelijk 
is. Hoe leuk is het om vrijblijvend 
kennis te maken met de tennis-
sport?”

Van wie komt het idee?
 “Het begon bij mij een paar we-
ken geleden met een losse ge-
dachte. Ik kreeg drie vrienden 
gelijk mee en vervolgens het he-
le Daviscup team, Kiki Bertens, 
Richard Krajicek en wereldtopper 

in rolstoeltennis Diede de Groot. 
De lijst werd steeds langer met 
mensen als Ronald de Boer, Jan 
Kooijman en Erik Scherder.”                                       

Hoe heb jij de afgelopen 
maanden beleefd zonder
toernooien?
“Nou ja, als zovelen zat ik ineens 
werkeloos thuis. Voor het eerst in 
jaren had ik geen echt doel voor 
ogen. Daarnaast is er natuur-
lijk nog een ander leven en daar 
kon ik me nu meer op richten. De 
eerste tijd heb ik geprobeerd me 
nuttig te maken voor mensen die 
gelijk in de problemen kwamen. 
Zo heb ik onder meer als oppas 
gefungeerd voor ouders die in de 
knel kwamen om kinderopvang 
te combineren met hun werk.                                                                                                                       
Daarna heb ik even pas op de 
plaats gemaakt. Voor mij zijn im-
mers nu ook alle inkomsten weg-

gevallen. Ik moet langzamer-
hand gaan denken aan een maat-
schappelijke carrière na mijn ten-
nisleven. Of dat nu het bedrijfsle-
ven is of een functie in de tennis-
sport. Daar ben ik best druk mee 
geweest, maar het is een leuke 
en leerzame bezigheid. Ik ten-
nis inmiddels weer tweemaal per 
week, maar de echte trainingen 
doe ik nog niet. Er is nog geen 
zicht op wanneer de toernooien 
gaan beginnen.”                                                                                                                          

Wie spreek je aan met 
‘Balletje slaan’? 
“Ten eerste de tennisverenigin-
gen die hun banen beschikbaar 
stellen. Ik doe ook een oproep 
aan de leden die een sparring-
partner willen zijn en verder kan 
iedereen, jong of oud, die ken-
nis wil maken met de tennissport 
zich aanmelden.” 

Is de liefde voor de tennissport 
nog altijd aanwezig?
“Zonder passie zou deze campag-
ne niet mogelijk zijn. Ik vind het 
nog steeds superleuk naar ten-
nis te komen. En vergeet ook niet 
het clubleven en de sfeer naast de 
baan. Ik leefde vroeger zo’n beet-
je op de tennisclub, het was mijn 
tweede familie. Ik wil die passie 
graag overbrengen en met mij 
verschillende enthousiastelingen. 
Het zou geweldig zijn als we van-
wege de grote belangstelling 
naar meer tennisbanen moeten 
uitwijken. Hoe gaaf is dat en hoe 
gaaf is het om zomaar een balletje 
te kunnen slaan met Kiki Bertens! 
Ik hoop op massale deelname.”

Aanmelding:
www.wijzijntennis.nl.                                                                       

Mirjam Goossens 

Foto aangeleverd door College Hageveld

Robin Haase (foto: Jan-Willem de Lange).

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

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

500 gram vlees

broodjes en saus
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Kerkdiensten

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Vieringen in het Trefpunt
 worden digitaal uitgezonden.
zoek op www.pkntrefpunt.nl

en klik op Actueel.
 

 Zondag 14 juni: ds. Jolien Nak.
 

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede 

Za. 13 juni, 17u.
Holy Mass/Engelse Mis.

Zo. 14 juni, 10u.
H. Mis, Vg.: Pater Diego Pildain

 
18.45u., Plechtig Lof 

Di., 9u., H. Mis
 

Aanmelden verplicht.
 

info@olvh.nl óf bel het 
secretariaat: 023-5286608

Maandag, woensdag, vrijdag
van 9-12u.

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Zondag 14 juni, 10u.
Ds. G.J. van Butselaar.

 
De dienst kunt u volgen

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

kerken/11159.

www.hervormdpknbennebroek.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Vieringen zijn te beluisteren via 
de kerkradio

(www.hbavo-heemstede.nl). 
Voorlopig blijft de kerk op 

zondagmiddag open tussen
14-15u. voor een persoonlijk 

gebed (met inachtneming van 
1,5 meter).

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 14 juni,
geen dienst.

www.rafael-nehemia.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Voor info over diensten
zie de website: 

www.petrakerkheemstede.nl

www.petrakerkheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Online viering Adventskerk 
Aerdenhout

Te volgen via het
Youtube kanaal van de 

Adventskerk:

www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A

www.adventskerk.com

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

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
De woning Bronsteeweg 56 is 
samen gebouwd met Pieter 
Aertzlaan 2.in 1932. Er woonde 
o.a. een voormalig Kapitein-Lui-
tenant ter Zee van de Koninklij-
ke Marine en een hoofd genees-
kundige dienst. Ondernemin-
gen waren er ook. Volgens Goo-
gle zat ‘J.W.C. Roëll Holding bv’. 
in het pand, actief sinds 2008 
en ook Juridisch Adviseur ‘Care-
connect’ heeft er gezeten.

Vervolgens slaan we een aantal 
nummers over, want na de ro-
tonde staat Bronsteeweg 66. De 

toen-foto toont ons dit pand en 
komt uit de verzameling van Jo-
han van Schie. In 1924 is er een 
verbouwing, dus is het pand 
van een eerdere datum. Familie 
C.W. Breed woonde er al in 1910 
gezien vele advertenties voor 
een dienstmeisje uit die jaren.
In 1926 woont koopman in 
meel H. van der Zee op nr. 66. 
Een opmerkelijk stukje in het 
Haarlems Dagblad van 26 ju-
li 1935, waarin wordt vermeld 
dat mevrouw Van der Zee de 
100.000ste zwementhousiaste-
ling was in het Sportfondsebad.

Op 1 januari 1940 vermeldt het 
adressenboek V.P.H. Klep op 
nummer 66. Hij werd in 1930 
directeur van IJzergieterij Etna, 
vestiging Amsterdam en is va-
der van Vic Klep, die veel histo-
rie (o.a. over Heemstede) heeft 
vastgelegd.

In het adressenboek van janu-
ari 1942 woont aannemer A. 
Faas op Bronsteeweg 66. In het 
Haarlems Dagblad van 14 fe-
bruari 1959 wordt er geadver-
teerd voor ‘Handelsmaatschap-
pij De Zeeuw’ op nr. 66. Begin 
jaren 70 wordt een houtbe-
drijf genoemd en in 1975 ‘Bo-
wan Exploitatie maatschappij’, 
in ieder geval tot 1993. In 1993 
wordt ook ‘Sunclass Bungalows’ 
op Bronsteeweg 66 vermeld. 
Onderneming J.F.M. de Jong-
he (opgericht april 2013) is ac-
tief binnen praktijken van me-
dische specialisten. Op nummer 
66 worden ook nog genoemd: 
‘Stichting Passiton’ (actief sinds 
2017) en ‘Stichting Health Yetu 
Foundation’.

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 7 juni  2020. Het 
pand ligt geheel verscholen 
achter groen.

Mocht u informatie over de 
Bronsteeweg hebben, dan kunt 
u terecht via webmaster@hv-
hb.nl (H. Opheikens). Ook zijn 
we op zoek naar beeldmateri-
aal. Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heem-
steder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Bronsteeweg
Toen en nu (15)

Nieuw in onze krant: felicitatie-
advertenties en kabalen met foto
Heemstede - Feestjes vieren is 
nu nog even uit den boze. Co-
ronatijd maakt alles anders, 
hoewel er allerlei mogelijkhe-
den zijn om stil te staan bij uw 
verjaardag of jubileum. In de 
Heemsteder kunt u een felicita-
tie-advertentie plaatsen. Daar 
bereikt u heel Heemstede mee 
en de jarige of jubilaris zal zich 
vast en zeker feestelijk voelen 
als er via de krant leuke aan-
dacht voor het heugelijke feit 
is. Wat is er voor nodig? U mailt 
een foto van de persoon om wie 
het gaat en een kort tekstje naar 
verkoop@heemsteder.nl.

De kosten van een normaal 
blok bedragen €35 (zwartwit of 

kleur) en een dubbel blok komt 
op €60. Betaling gebeurt via 
overmaking, nadat u een druk-
proe�e in uw mail ontvangt.
Heel Heemstede ziet het! Als dát 
niet feestelijk is?!
 
Kabaaltje met foto
U kent ze natuurlijk, de klei-
ne advertenties te koop/ge-
zocht. Ze heten kabalen in onze 
krant, naar: kabaal maken. Dat 
lukt goed; veel mensen spel-
len de gratis advertenties, spe-
ciaal voor particulieren. Heel 
wat goederen worden op deze 
manier verhandeld en krijgen 
zo een tweede kans. Er zijn wel 
spelregels zoals dat het bedrag 
beneden de €500 euro moet 

blijven (dus geen tweedehands 
auto’s) en het mag ook geen be-
taald werk zijn dat wordt aange-
boden of gevraagd.

Wilt u dat uw kabaal extra op-
valt? Kies dan voor een foto-ka-
baal. U stuurt een foto mee van 
hetgeen u wilt aanbieden of wilt 
vragen, bijvoorbeeld een laden-
kast of fiets. Wij plaatsen de fo-
to op klein formaat met uw tekst 
(max. 3 regels plus uw telefoon-
nummer). Dit kan voor €30. U 
valt extra op en u (ver)koopt 
lokaal. Wel zo overzichtelijk en 
vertrouwd, in eigen woonplaats.
Stuur uw foto met 3 regels tekst 
naar verkoop@heemsteder.nl 
(alleen voor particulieren).

Dienstverlening bij WIJ Heemstede vanaf 1 juli
Heemstede - Per 1 juli start WIJ 
Heemstede weer met de volgen-
de dienstverlening, natuurlijk 
conform de coronarichtlijnen:
•  Vrijwillig vervoer, dienstverle-

ning vanuit Plein1. Echter alleen 
medische ritten worden uitge-
voerd door vrijwilligers die hier-
toe bereid zijn. Denk hierbij aan 
bezoek ziekenhuis, huisarts, fy-
siotherapeut en pedicure. Be-
zoek aan de kapper valt hier 
niet onder. Aanvraag van medi-
sche ritten om vervoerd te wor-
den naar bijvoorbeeld de huis-
arts voor onderzoek naar Coro-
na gerelateerde klachten mo-
gen niet worden uitgevoerd.

•  80-jarig huisbezoek, dienstver-
lening vanuit Plein1. Alleen bij 
wederzijds goedvinden van de 
vrijwilliger en de 80-jarige. Met 

een voorkeur voor huisbezoek 
in de tuin.

• De Klussenbank, dienstverle-
ning vanuit Plein1. Hieronder valt 
ook de computerhulp. Alleen bij 
wederzijds goedvinden van de 
vrijwilliger en de aanvrager. Heel 
belangrijk hierbij is het bewaken 
van de afstand.

Groepen per 1 juli:
De deelnemers die eerder De So-
ciëteit bezochten zullen persoon-
lijk worden uitgenodigd om el-
kaar te kunnen ontmoeten onder 
het genot van een kopje koffie in 
Plein1. Er zullen 4 deelnemers per 
ochtend komen, exclusief me-
dewerkers en/of vrijwilligers. Er 
is voorlopig helaas nog geen in-
loop mogelijk en geen andere ac-
tiviteiten.

Ook deelnemers van de KO-bus 
zullen voor koffie en ontmoeting 
worden uitgenodigd op Plein1. 
Als u eerder dit jaar heeft deelge-
nomen, zullen de medewerkers 
of vrijwilligers contact met u op-
nemen om u persoonlijk uit te no-
digen.

Per maandag 31 augustus zal het 
seizoen 2020-2021 bij WIJ Heem-
stede van start gaan indien dit 
mogelijk is. Het begin van een ge-
heel nieuw seizoen.

Cursussen van WIJ Heemstede 
seizoen 2019-2020 worden niet 
ingehaald in seizoen 2020-2021.

Meer informatie en de actuele 
tijdlijn vindt u ook op:
wijheemstede.nl.

De Heemsteder verkent de 
omgeving: wandelt u mee?

Heemstede - De komende maan-
den trekt De Heemsteder de wan-
delschoenen aan. Heemstede 
heeft mooie groengebieden en 
wijken met historische locaties en 
panden, maar de nabije omge-
ving is ook de moeite van het ver-
kennen waard. Deze week doen 
we Park Meermond, Hageveld en 

Bennebroek aan. Lees deze wan-
delingen elders in deze krant. 
We maken uitstapjes naar Voge-
lenzang, Aerdenhout, Vijfhuizen, 
Bennebroek en Cruquius en we 
zullen onze ogen de kost geven. 
Via foto’s en de gelopen koers 
stellen we voor de liefhebber een 
wandeling samen. Loopt u mee?

Foto: Bart Jonker
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Gebakkraam Ramon geeft lekker zomergevoel
Heemstede - De kermisfamilie 
van Heemstede, Ramon en Chan-
tal Westerveld, zijn van een kou-
de kermis weer terug op de ge-
zellige Binnenweg. Wel eerder 
dan gebruikelijk. Alle evenemen-
ten, dus ook de kermissen, zijn 
voorlopig opgeschort. Thuiszit-
ten doen ze na de winterperio-
de altijd enige weken, maar dat 
is niet vol te houden. Normaal be-
ginnen dan deels de kermissen 
weer. Leuke maanden waarin je 
hard mag werken tussen de licht-
jes, lampjes, herrie en muziek. En 
vooral veel familie zien tussen de 
kermisexploitanten. Veel neven 
en nichten.

Het vooruitzicht van een leeg sei-
zoen deed hun besluiten de ge-
meente Heemstede, hun ge-
meente, te polsen of de stand-
plaats aan de Binnenweg ge-
bruikt mocht worden. Na een 
maandje kwam de toestemming 
van de wethouder, met de ver-
gunning, ook de Winkeliersver-
eniging WHC ging akkoord.

Even wennen voor Ramon en 
Chantal, maar ook voor de be-
zoekers van de Binnenweg. “Hè! 
Een oliebollenkraam in de len-
te en zomer? Hmm, ruikt lek-
ker, beetje kermis in plaats van 
Kerstmis”. Smaakt heerlijk in de-
ze tijd van het jaar. Oliebollen, ro-
zijnenbollen, appelbollen en ap-
pelbeignets tot aan de Berliner-
bollen. Daarnaast hebben ze ook
bananenbollen, stoofperenbollen
en rum-rozijnenbollen, de Luik-
se wafels en chocoladewafels. 
Smoothies. Vooral nu verse aard-
beien aan een spies geregen en 
gerold in de chocolade. Met de 
Spaanse churros, sliertjes beslag 
met poedersuikers. Oppassen, 
kan verslavend zijn!

De Heemsteedse kermisexploi-
tanten, al generaties bakkend in 
Heemstede. Vroeger bij het sta-
tion, waar Ramon nog als jochie 
meeliep. Nu op de Binnenweg 
waar ze een beetje kermisgevoel 
brengen met hun nostalgische 
kraam en de geur van beroemde 
kermissen als die van Apeldoorn, 
Tilburg en Laren, zomaar op de 
Binnenweg. Zo hopen Ramon en 
Chantal de de coronacrisis te kun-
nen doorstaan.

Kom dat kermisgevoel even be-
leven, ruiken en proeven bij die 
oliebollenkraam van Ramon en 
Chantal aan de Binnenweg te-
genover Van Maanen. Open van 
11 tot 17.30 uur.

Ton van den Brink

 

Açorda uit 
de Alentejo achter het fornuis 

Heemstede – In deze ‘Heem-
steder achter het fornuis’ gaan 
we de veelzijdige Portugese 
keuken in en bereiden we het 
gerecht ‘açorda’. Açorda, een 
minder bekend gerecht, is een 
smakelijke broodsoep op basis van knofl ook, koriander, olijfolie 
en gepocheerd ei uit de streek Alentejo. De Alantejo is tevens be-
kend als hoogwaardige wijnstreek van voornamelijk rode wijnen, 
die een uitstekende aanvulling zijn op dit gerecht.

Benodigdheden (voor 4 personen):
•  Een stevig brood als ciabatta of 6 sneetjes geroosterd brood 

zonder korst
•  Een fl inke bos verse koriander
•  4 grote tenen knofl ook
•  zeezout en gemalen peper naar smaak 
•  Naar smaak eventueel groentebouillonblokje toevoegen (om 

te voorkomen dat soep te fl auw wordt)
•  een klein scheutje port
•  3 el olijfolie eerste persing
•  wat wijnazijn of balsamico-azijn
•  4 eieren
•  2 x steelpannetjes gekookt water

Bereiding:
Doe de koriander met 2 el olijfolie en de gepelde tenen knofl ook 
met zout en peper in een blender of stamp het geheel fi jn in een 
vijzel.
Pak een kleine soeppan en voeg het koriandermengsel met een 
pannetje gekookt water toe. Proef of het niet te fl auw smaakt. 
Eventueel zout en peper toevoegen of het groentebouillonblok-
je. Verhit het geheel zachtjes op een laag vuur en voeg een klein 
scheutje port toe voor de smaak. Proef voorzichtig of de soep op 
smaak is.

Hoe eieren te pocheren:
Kook het water van het andere steelpannetje nog een keer. Zet 
het vuur uit. Breek een ei in een kommetje en laat dit in het zo-
juist gekookte water glijden. Herhaal dit voor de resterende eie-
ren. Laat de eieren 3 minuten pocheren in het gekookte water. 
Haal de gepocheerde eieren voorzichtig met een schuimspaan 
uit de pan.

Dien de soep op in 4 diepe borden. Leg hierin het brood bespren-
keld met het laatste deel van de olijfolie en een beetje wijnazijn/
balsamicoazijn. Laat het 
brood 4 minuutjes weken.
Leg daar bovenop het 
gepocheerde ei. Garne-
ren met wat versgehakte 
blaadjes koriander. Serve-
ren met een glas Portuge-
se rode wijn uit de Alente-
jo (vraag uw slijter).

Bom appetit! Fo
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Maarten Stuifbergen wordt 
bestuurder van Stopoz
Heemstede - Per 1 augustus 
heeeft de Raad van Toezicht van 
Stopoz (Stichting Openbaar Pri-
mair Onderwijs Zuid-Kenne-
merland) Maarten Stuifber-
gen benoemd tot bestuurder 
van Stopoz. Hij wordt de opvol-
ger van Marlies Harlaar, die deze 
functie afgelopen schooljaar op 
interim basis heeft vervuld.
Maarten is momenteel werkzaam 
als Directeur-Bestuurder bij Mon-
tessori Vreugd en Rust in Den 
Haag en Voorburg. Daarvoor is 
hij  gedurende 14 jaar op diver-

se functies in het onderwijs werk-
zaam geweest. Hij heeft een op-
leiding tot leraar in het basison-
derwijs en heeft vervolgens een 
master titel in de Onderwijswe-
tenschappen behaald.
De Raad van Toezicht heeft er alle 
vertrouwen in dat Maarten van-
wege zijn persoonlijkheid en zijn
kennis en ervaring in het primair 
onderwijs en daarbuiten een uit-
stekende Bestuurder voor Stopoz 
zal zijn.
Meer informatie over Stopoz op: 
www.stopoz.nl.

Beeldend kunstenaar An Luthart bij de redacteur in de tuin
“Ik ben geen kuddedier en volg mijn eigen weg”
Heemstede - Deze zomer per-
soonlijke gesprekken met Heem-
stedenaren in de tuin van de re-
dacteur. Afgelopen woensdag 3 
juni was beeldend kunstenaar An 
Luthart te gast.
An Luthart is een van de bekend-
ste beeldend kunstenaars uit 
Heemstede. Ze is al 30 jaar vol-
tijds in dit vak. Haar verfi jnde 
werk is realistisch in een eigen 
unieke en herkenbare stijl. Ze ex-
poseert regelmatig in gerenom-
meerde galeries en op kunstbeur-
zen. Haar kunstzinnige veelzijdig-
heid als beeldend kunstenaar 
kent geen grenzen: An kan al-
les schilderen en beeldend vorm 
geven. Ze put haar inspiratie uit 
verschillende bronnen, zoals de 
natuur. Ze schildert dan ook de 
fraaiste landschappen en portret-
ten, ook in opdracht. Daarnaast 
is An geboeid door verschillende 
bevolkingsgroepen en bescha-
vingen die ze treff end weergeeft, 
zoals bijvoorbeeld de mensen in 
het toenmalige Mesopotamië. In 
het verleden gaf An tevens schil-
derles aan cursisten. Nu ze met 
pensioen is, richt ze zich volledig 
op het schilderen. 

An: “Ik hou van het kleurenpalet 
en de mooie lichtval van de na-
tuur. Daar kan ik urenlang intens 
van het genieten. Het is een van 
de basiselementen in mijn werk. 
Ik zie tegenwoordig dat veel 
mensen nog nauwelijks daar de 
tijd voor nemen: iedereen is druk 
en zit liever op zijn of haar tele-

foontje te turen of te swipen. Ik 
vind dat echt verschrikkelijk. Ik 
leg juist mijn smartphone bewust 
in een hoek: ik wil geen slaaf zijn 
van zo’n klein apparaat. Ik geloof 
zeker dat de aandacht voor de 
smartphone invloed heeft op de 
beleving van kunst, die is mijns 
inziens daardoor minder gewor-
den. Zonder telefoontje is het 
heerlijk rustig. Veel mensen ver-
tonen toch een kuddegedrag en 
volgen louter de hypes, omdat ie-

dereen dat doet. Ik ben geen kud-
dedier en volg mijn eigen weg. Ik 
heb me als klein kind altijd al af-
gezet tegen kuddegedrag. Als 
iets in de mode is, ga ik dat juist 
niet doen. Dat zit gewoon in mijn 
genen. Ik moet iets bijzonders 
maken.  Er is zoveel meer in het le-
ven, daar moet je de tijd voor ne-
men om dit in je op te nemen en 
om van te genieten. En dat zou-
den volgens mij meer mensen 
moeten doen. 

Ik ben fulltime kunstenaar. Het 
woord kunstenaar is een vrij be-
grip en ik vind dat veel mensen 
zich al gauw deze titel toedichten. 
Maar kunstenaar zijn is meer dan 
een tot drie schilderijen maken in 
een jaar. Het is voor mij een hon-
ger en passie waarmee je opstaat 
en mee naar bed gaat. Kijk eens 
naar Michelangelo: die man zette 
zich dag en nacht in voor de kunst 
en was lichamelijk gebroken en 
op  na het voltooien van zijn werk 
in de Sixtijnse Kapel. Dat was een 

kunstenaar met een ziel. Hij maak-
te werk dat je raakt. Zo zie ik me 
ook als kunstenaar: passie heb-
ben en werken tot je erbij neer-
valt. Kunst is ook een relatief be-
grip. Ik houd niet van alle moder-
ne en abstracte kunst, maar kan 

ook weer veel waarderen. Voor 
mij is kunst iets dat je in je hoofd 
moet houden en nooit meer kunt 
vergeten”, aldus An Luthart.
Meer informatie over het werk 
van An Luthart of wilt u iets laten 
maken door An? An Luthart heeft 

haar atelier aan de Jan Wiegman-
laan 14 in Heemstede (op af-
spraak). Tel. 023-5280655.
E-mail: An.luthart@quicknet.nl.
Website: www.anluthart.nl.

Bart Jonker

Meander.

Portretten van de twee kleinkinderen van An Luthart.

An Luthart in de tuin van de redacteur.

De Geul.

Aangeleverd door Ramon Westerveld
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Circulair zeeppakketje tegen verspilling
Zandvoort - Nu de maatregelen 
vanwege het coronavirus zijn ver-
soepeld, komt het toerisme weer 
op gang. Juttersgeluk bundelt 
haar krachten met Liefs uit Zand-
voort in de campagne ‘Our way 
to a cleaner Zandvoort’. Via deel-
nemende B&B’s in de regio Zand-
voort worden circulaire zeeppak-
ketjes met een duurzame bood-
schap verspreid aan bezoekers en 
toeristen.
 
Het gebruik van plastic verpak-
kingen van zeepproducten le-
vert veel overtollig afval op. Plas-
tic verteert niet en komt ook 
vaak in zee terecht. “Samen met 
lokale B&B’s willen we bezoe-
kers en toeristen stimuleren om 
duurzame(re) keuzes te maken.” 
zegt Lonneke Wejden van Jutters-
geluk. “Een plasticvrij zeepje met 
een zeepbakje van hergebruikt 
strandplastic is een kleine stap 
met grote gevolgen voor de ver-
spilling van grondstoff en.”
 
Nu het sociale upcycle atelier van 
Juttersgeluk haar werkzaamhe-
den op locatie weer kan hervat-
ten, is de productie van de zeep-
pakketjes volop in gang gezet. 
Het zeepbakje is gemaakt van ge-

jut plastic, versnipperd en omge-
smolten. Het ontwerp is gemaakt 
in samenwerking met Merel van 
Precious Matters. De grondstof 
bepaalt de kleur van het pro-
duct. Het zeegroene zeepbak-
je is bijvoorbeeld gemaakt van 
visnetten. De biologische zeep 
is gemaakt van reststroom olijf-
olie en het wikkel is van gerecy-
cled papier waarin bloemzaadjes 
zijn verwerkt. Op het wikkel staan 
tien easy-ecotips om zelf bij te 
kunnen dragen aan een duurza-

me wereld.
 
B&B’s kunnen ambassadeur wor-
den van ‘Our way to a Cleaner 
Zandvoort’ door zeeppakketjes 
in te kopen bij Stichting Jutters-
geluk. Zo verspreiden zij de zeep-
pakketjes en daarmee het duur-
zame gedachtegoed onder hun 
gasten.
 
Kijk voor meer informatie:
www.juttersgeluk.nl/our-way-to-
a-cleaner-zandvoort.

Foto: Surfsick.nl

Iraans echtpaar de zorg 
in via opleidingstraject
Haarlem - De eerste twee diplo-
ma’s Verzorgende-IG voor anders-
taligen werden onlangs op een 
bijzondere plek uitgereikt, na-
melijk in een Haarlemse achter-
tuin. Ziba Homaei en Saeid Sham-
seddin, studenten die in 2017 op 
het Nova College begonnen met 
het eerste voortraject ‘Leren wer-
ken de zorg‘ voor anderstaligen, 
rondden na drie jaar hun vervolg-
opleiding in de zorg met succes 
af. Het echtpaar, geboren in Iran, 
kwam in 2012 naar Nederland. 
Beiden werken nu in verpleeg-
huis A.G. Bodaan van Kennemer-
hart waar ze ook tijdens hun op-
leiding leer- en werkervaring op-
deden.
 
Hendrina Lof heeft de studenten 
vanaf het begin samen met Mar-
leen van Anken begeleid. “We 
hebben de afgelopen jaren nauw 

samengewerkt. Bij Kennemerhart 
zijn we heel blij met deze gemo-
tiveerde zorgcollega’s. Ziba en 
Saeid zijn inmiddels goed inge-
werkt en worden zeer gewaar-
deerd. Ik ben er trots op dat zij 
hun diploma hebben gehaald. 
Net als op de andere acht stu-
denten die de opleiding succes-
vol hebben afgerond en inmid-
dels ook werkzaam zijn in de ou-
derenzorg bij Kennemerhart. We 
hopen dat we de feestelijke af-
sluiting in september met elkaar 
kunnen vieren.”
 
Inmiddels is een zevende groep 
anderstaligen met het Voortra-
ject leren werken in de zorg ge-
start. Zij hopen na een succesvol-
le afronding in 2023 hun diploma 
te krijgen en net als Ziba en Saeid 
als gediplomeerd verzorgende 
aan de slag te gaan.

Ziba Homaei en Saeid Shamseddin met hun welverdiende diploma Ver-
zorgende IG (aangeleverd door Kennemerhart).

Heemstede - De Heemsteder heeft de jaarlijkse tuinenwedstrijd vervroegd. Tuinliefhebbers kun-
nen vanaf volgende week al meedoen aan de tuinenwedstrijd. Waren voorheen de maanden ju-
li en augustus de maanden om tuinfoto’s in te sturen, dit jaar maakt ook de ‘junituin’ kans op een 
plek in de krant en dus een prijs. Ook voor de afl evering 2020 heeft Tuincentrum De Oosteinde toe-
gezegd de prijzen te sponsoren.
Wilt u uw tuin tonen aan alle lezers, bent u trots op uw bloemrijke balkon, heeft u een gedeelte 
van uw tuin die absoluut in de schijnwerpers mag? Stuur uw tuinfoto(‘s) in naar de redactie: re-
dactie@heemsteder.nl en vertel er iets bij over uw tuin. Vergeet niet uw adres en telefoonnummer 
in de mail te vermelden. Deelname is mogelijk tot en met eind augustus. De mooiste tuinenfoto’s
worden in de krant geplaatst.

Skateboard & Sport Hangout van 
Plexat gaat in juni door
Heemstede - De Skateboard & 
Sport Hangout van Plexat gaat 
in juni nog door. Met droog weer, 
kun je daar iedere dinsdag en 
donderdag van de maand juni 
van 15:00-17:00 uur lekker skate-
boarden, een balletje trappen of 
een ander spel doen bij de Skate-
board & Sport Hangout bij het 
skatepleintje op Sportpark Groe-
nendaal aan de Sportparklaan 16.
Leeftijd 8 t/m 12 jaar en 13 t/m 18 
jaar mogen deelnemen.

De leeftijdsgroep 13 t/m 18 jaar 
houdt zich aan 1,5 meter afstand.
De Skateboard & Sport Hangout 
is op de volgende data: 11, 16, 18, 
23, 25, 30 juni en 2 juli.

Geen skateboard? Geen pro-
bleem, er zijn er genoeg aanwe-
zig. Geen zin in skaten? Geen pro-

bleem, trap of gooi een balletje? 
De auto zit vol met sport- en spel-
materiaal.
Er is geen toegang voor bezoe-
kers van 19 jaar en ouder.

Verzamelen vanaf 15:00/15:10 
uur bij de entree aan de Sport-
parklaan rechts naast de sporthal. 
Op dit moment is aanmelden niet 
noodzakelijk.

Genieten van tuinen in juni, juli en augustus

Onze Tuinenwedstrijd 
begint dit jaar extra vroeg

Doet u ook mee?

Bennebroek - Grenzend aan 
Heemstede ligt Bennbroek. De 
Bloemendaalse plaats is mak-
kelijk op fi etsafstand te berei-
ken. Fervent wandelaars kunnen 
er ook prima uit de voeten. Ben-
nebroek heeft namelijk een bos 
– het Bennebroekbos – en naast 
speeltuin de Linnaeushof kun je 
van de natuur genieten die ‘De 
Overplaats’ biedt. Dat gebied ligt 
op de grens van Heemstede. 

In Bennebroek zelf trekken een 
paar kerken de aandacht. Natuur-
lijk het oude hervormde kerkje 
aan de Binnenweg, een Rijksmo-
nument, maar ook de Sint Jozef-
kerk aan de Kerklaan is de moei-
te waard. Het is een katholieke 
kerk. Wie ervoor staat komt links 
nog een mooi pand tegen, het is 
de St Franciscusschool waar van-
daag de dag een aantal gemeen-
telijke loketten in ondergebracht 
zijn, evenals de Bibliotheek.

Dan het grote en luisterrijke St Lu-
ciaklooster. Inmiddels is het vol-
ledig omgebouwd tot apparte-
mentencomplex maar het karak-
ter van het klooster is behouden 

gebleven. Onbevoegden hebben 
er geen toegang maar vanach-
ter het hekwerk is het bouwwerk 
goed te zien. Wie via de School-
laan naar het Luciapad loopt 

komt op de hoek een alleraardig-
ste villa tegen, Duinlust. Mooi! En 
het staat te koop…

Tekst en foto’s: Joke van der Zee

De Mamagaai 
theater-
zomerweken 
gaan van start
Heemstede/Haarlem - Ben jij 
een beetje uitgekeken op je ou-
ders en al die schermpjes de héle 
tijd? En heb jij zin om mevrouw 
Corona buiten op de stoep te 
zetten? Is je zomervakantie mis-
schien in duigen gevallen en 
heb je zin om een week lang vet-
te dingen te doen? Doe dan mee 
met een Mamagaai theaterzo-
merweek!
Met enthousiaste, blije en gemo-
tiveerde kids gaat Mamagaai aan 
de slag. Een week lang  lopen zij 
rond met gekke pruiken en maff e 
kostuums. De dagen zijn gevuld 
met toff e en uitdagende lessen 
vol gezelligheid.

In Hart Haarlem aan de Kleine 
Houtweg 18 in Haarlem of bij 
WIJ Heemstede in de theaterzaal 
van de Luifel op Herenweg 96 in 
Heemstede vinden deze weken 
plaats. Van maandag tot vrijdag, 
van 10-16 uur.
Het enige wat je meeneemt is ge-
noeg eten en te drinken én na-
tuurlijk een creatief humeur.
Helaas, boven de 12 jaar kun je je 
niet opgeven vanwege de coro-
narichtlijnen.
Welke weken zijn het?
Week 1; 6, 7, 8, 9 en 10 juli
Week 2; 13, 14, 15, 16 en 17 juli
Week 3; 20, 21, 22, 23 en 24 juli
Week 4; 27, 28, 29, 30 en 31 juli
Week 5; 3, 4, 5, 6, 7 en 8 augustus
Week 6; 10, 11, 12, 13, 14 en 15 
augustus
Bij het inschrijven kun je je voor-
keur aangeven in welke week je 
zou willen en kunnen (en welke 
week je niet kunt) en Mamagaai 
zal dan aan de hand van het aan-
tal inschrijvingen een zomerroos-
ter maken.
Doe je ook mee?
Inschrijven, prijzen en meer infor-
matie via de site: mamagaai.nl/
zomerweken.
Je kunt kiezen voor de Luifel 
Heemstede of Hart Haarlem.

Wandeling in 
Bennebroek
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Moeder (89) en dochter 
(66) hadden al jaren geen 
contact meer. Na een paar 
teleurstellingen leek geen 
verzoening meer mogelijk. 
Op verjaardagen en familie-
bijeenkomsten voelde het 
nooit compleet. 

De andere dochter (58) kwam 
nog wel bij haar moeder en 
zorgde samen met een paar 
kleinkinderen dat haar moeder 
zelfstandig kon blijven wonen.
 
De gezondheid van moeder 
ging achteruit en uiteindelijk 
werd zij opgenomen in het zie-
kenhuis. Alle familieleden wer-
den opgeroepen om afscheid te 
nemen. 
De dochter die geen contact 
meer had, werd ondanks de 
situatie toch op de hoogte ge-
houden. Zij bedacht zich geen 
moment en snelde naar het 
ziekenhuis. Daar aangekomen, 
ging ze toch met haar zus de 
kamer in waar hun moeder lag.

Moeder opende haar ogen en 
er viel een traan. Korte zinnen 
vulden de stilte. Handen zoch-
ten en vonden elkaar. Vergeven 
en vergeten. 

Twee uur later overleed moeder. 
Verdriet en opluchting maakten 
zich van de ruimte meester. De 
jeugd, herinneringen, het eer-
dere - veel te vroege - verlies 
van vader, de verloren jaren 
door misverstanden, alles ging 
als een flits voorbij.
 
Ik kijk uit het raam van mijn 
kantoor en ik zie dat de doch-
ter bij het graf van haar moeder 
staat. Gelukkig kon zij nog af-
scheid nemen, omdat zij zonder 
aarzelen toch naar het zieken-
huis was gegaan. Welke last 
had zij anders gedragen. Welke 
gedachten had zij dan gehad.
 
Denk niet dat het jouw familie 
niet overkomt: deze dochter, is 
mijn moeder en haar moeder is 
mijn oma. 

Bel vandaag nog degene die je 
liefhebt en leg je ruzie bij.

Te laat?

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur  
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het  
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Horeca in de Jan van Goyenstraat 
alweer ruim een week open
Heemstede - Hoe vergaat het de 
horecaondernemers na maanden 
op slot te zijn geweest?

Wat overheerst is de tevreden-
heid dat er eindelijk weer gasten 
kunnen worden ontvangen. Al is 
het aangepast aan de laatste re-
gels, er is weer reuring. Vaste be-
zoekers laten hun gezicht weer 
zien. Er is veel werk verzet om de 
ruimte in Sanz, Le Cheval Blanc en 
De Druif geschikt te maken voor 
hun gasten. Rekening is gehou-
den met de 1,5 meter afstand tus-
sen tafels, barkrukken, looprou-
tes en toiletten. Ook de terrassen 
zijn bij alle drie ‘coronaproof’ op-
gesteld.
 
Huishoudens met meerdere per-
sonen mogen gelukkig weer bij 
elkaar aan tafel zitten. Gezinnen 
en samenwonenden kunnen zo 
weer iets gezamenlijk vieren. Dat 
het niet zo vol is als men gewend 
was mag duidelijk zijn. “We moe-
ten het er maar mee doen, er zit 
niets anders op”, was een veel ge-
hoorde opmerking.

Zodra er een versoepeling van 
de regels mogelijk is zijn de be-
treff ende zaken er klaar voor om 
weer voluit te gaan. Een en ander 
hangt af van de ontwikkeling van 
het virus in Nederland. Er liggen 
nog altijd 11 Heemstedenaren in 
het ziekenhuis en  er zijn 89 inwo-
ners besmet. Het aantal overlede-
nen staat al enige tijd op 32.
 
Qua omzet halen de bedrijven ui-
teraard bij lange na de cijfers van 
voor de crisis niet. Dat neemt niet 
weg dat de vreugde en een po-

sitieve kijk op de toekomst over-
heerst. In alle horecaonderne-
mingen is reserveren verplicht, 
al zal er bij voldoende ruimte 
niemand worden geweigerd die 
spontaan aan komt zetten.
Bij De Druif is voor drukke mo-
menten een gastvrouw aanwezig 

die de bezoekers de regels vertelt 
en ze uitleg geeft over de routing 
in het pand en het terras. Conclu-
sie: het komt weer op gang. De 
ondernemers staan weer klaar 
voor hun bezoekers.
 
Eric van Westerloo     

Weetjes uit de gemeenteraad
door Eric van Westerloo

Heemstede - Na maanden van relatieve rust, 
lijkt het college nu alle registers open te trekken.
Na een lange voorbereiding van uiteenlopen-
de onderwerpen wordt nu in raptempo plan na 
plan aan de raad gepresenteerd.
 

Huisvesting onderwijs
Het Integraal Huisvesting Plan (IHP) voor-

zag in een wissellocatie in het voormalige poli-
tiebureau aan de Kerklaan. Dit voor scholen die 
ge- of herbouwd worden. De Nicolaas Beets-
school staat als eerste in de planning voor een 
nieuw schoolgebouw. Het oude politiebureau 
blijkt voor hen te klein. Epileptisch centrum SEIN 
biedt mogelijk uitkomst. Het leegstaande (mo-
nument) Lorentz de Haas laboratorium, kan ge-
schikt gemaakt worden voor de huisvesting voor 
de Nicolaas Beets. De overige scholen kunnen 
dan om beurten in het pand van de Nicolaas 
Beets terecht totdat alle renovaties achter de rug 
zijn. De gemeente is nog in gesprek met SEIN en 
de schoolbesturen van andere scholen, want ook 
zij komen t.z.t. aan de beurt tijdelijk te verhuizen.  
De locatie is wel veel veiliger en rustiger dan de 
Kerklaan en dat is winst.
 

Categorisering wegen
Het college heeft alle wegen in Heemstede weer 
eens onder de loep genomen. De laatste keer 
dat dit gebeurde was 20 jaar geleden. Men on-
derscheidt drie type wegen, doorgaande routes, 
(snelwegen die wij niet hebben)  gebiedsontslui-
ting- en erftoegangswegen. Zo zullen de Dreef 

en Herenweg, Leidsevaartweg, Glipperdreef, 
Glipperweg en Valkenburgerlaan tot de roton-
de  gebiedsontsluitingswegen blijven waar 50 
km geldt. Belangrijke routes voor bijvoorbeeld 
de hulpdiensten blijven ook 50 km: dat zijn de
Cesar Francklaan, Zandvoortselaan, Kerklaan / 
Provinciënlaan.

Voor de oost-west verbindingen overweegt met 
30 km in te stellen op de ontsluitingswegen Van 
Merlenlaan (Camplaan), Lanckhorstlaan, Java-
laan / Sportparklaan. Op termijn moet de Cam-
plaan Oost, Paralelweg Cruquiusweg, Denijslaan 
en de Broeder Josephlaan ook van 50 terug naar 
30 km.  Een en ander heeft nogal wat fi nanciële 
consequenties, omdat wegen anders worden in-
gericht. De Van Merlenlaan wordt gecombineerd 
met de vervanging van het riool in 2021.
 

Oversteekplaatsen
Er is geïnventariseerd welke oversteek-

plaatsen voor voetgangers en fi etsers een op-
waardering verdienen en in welke volgorde dit 
gaat gebeuren. Er is jaarlijks 50.000 euro be-
schikbaar om oversteken veiliger te maken. In ju-
li/augustus is de kruising Dreef / Camplaan aan 
de beurt, waarvoor het geld al beschikbaar is 
gesteld. Nog in dit jaar wordt ook de oversteek 
Adriaan Pauwlaan- Herenweg – Laan van Rozen-
burg aangepakt.

De Glipperdreef – Sportparklaan kan ook in 2020 
nog worden uitgevoerd. Overwogen wordt om 
hier de huidige oversteek van de noord naar de 
zuidzijde te verplaatsen. Op de lijst staan verder 
de oversteek Kerklaan – Provinciënlaan, Cam-
plaan – Raadhuisplein - Valkenburgerlaan en 
tenslotte de oversteek Orchideeënlaan – Zand-
voortselaan dat pas in 2022 op de planning staat.
Deze zomer worden overal refl ectieborden ver-
vangen en slechte belijning vernieuwd. Men kijkt 
tevens of er meer attentie verhogende maatre-
gelen nodig zijn. 
 
De commissie Ruimte bespreekt alle verkeers-
voorstellen op 11 juni en besprak de huisves-
ting scholen op 9 juni. De commissie kan uiter-
aard nog wijzigingen aanbrengen in de plannen.

en Herenweg, Leidsevaartweg, Glipperdreef, 
Glipperweg en Valkenburgerlaan tot de roton-

Lorentz de Haas laboratorium (foto HVHB, Theo Out).

Diploma op zak voor kandidaten 
HJF huiswerkbegeleiding
Heemstede - Op 4 juni was er 
een offi  cieel moment voor al-
le geslaagde eindexamenleerlin-
gen van het voortgezet onder-
wijs. Op deze dag zou immers de 
uitslag van het Centraal Schrifte-
lijk Examen bekend zijn gewor-
den. Door corona zijn die exa-
mens niet doorgegaan. Gelukkig 

zijn bij HJF Huiswerkbegeleiding 
wel alle kandidaten geslaagd. Van 
harte gefeliciteerd! HJF Huiswerk-
begeleiding aan de Camplaan 18 
in Heemstede zet haar geslaagde 
kandidaten dan ook graag in het 
zonnetje. Het zijn: Laurens Stoel-
man, Sterre van der Goot en Zoï 
Richters.

Wil je ook zo’n geslaagde huis-
werkbegeleiding?

Neem dan contact op met 
Hedwig Jurrius via de mail:
hjf@xs4all.nl,
telefonisch op 06-4677776
of kijk op de website:
www.hjfhuiswerkbegeleiding.nl/.

Vlnr: Zoï Richters, Laurens Stoelman en Sterre van der Goot (foto’s aangeleverd door HJF Huiswerkbegeleiding).

Stefans Brillen bestaat 5 jaar
Heemstede - Tijdens corona-
tijd iets te vieren? Stefans Brillen 
& Lenzen viert dat ze 5 jaar met 
heel veel plezier brillen verkopen 
in Heemstede. En dat feestje vie-
ren zij natuurlijk het liefst met u. 

In deze tijd vraagt dat om te den-
ken in mogelijkheden. Als u op 
afspraak in de winkel komt, dan 
heeft u de ruimte en hebben zij 
alle tijd voor u. Stefans Brillen & 
Lenzen neemt samen met u de 
veiligheidsmaatregelen, zoals 
handen wassen en afstand hou-
den in acht. Voordat u begint met 
passen desinfecteert u de han-
den. In het opticienvak wordt al-
tijd al hygiënisch gewerkt en 
juist nu gaan ze daar nog scher-
per en bewuster mee om. Stefans 
bedient u in de oogmeetruimte 

met nieuwe apparatuur en een 
groot scherm waar u veilig achter 
kunt.  Alle klanten ontvangen een 
voucher voor een heerlijke fl es 
wijn van Stijn van Grapdistrict.

Stefans Brillen & Lenzen is dus 
voorbereid om uw en hun veilig-
heid te waarborgen én zij vieren 
met trots het 5-jarig bestaan. Zij 
hebben vertrouwen en blijven de 
zonnige kant zien. Met de zomer 
in zicht hebben zij een prachtige 
nieuwe zonnebrillencollectie met 
verschillende prijsklassen in huis. 
U kunt uw zonnebril ook op sterk-
te laten maken. Ook voor contro-
le en aanmeten van contactlen-
zen kunt u weer bij Stefans te-
recht.
Daarom nodigen zij u van har-
te uit in de winkel om dit feestje 

met hen te vieren. Belt u gerust 
voor het maken van een afspraak. 
U kunt ook op donderdagavond 
komen.
Stefans Brillen & Lenzen,
Binnenweg 114, Heemstede,
023 – 528 49 21.

COVID-19 test is nu mogelijk aan 
huis voor mantelzorgers

Heemstede - Tandem Mantel-
zorg organiseert in samenwer-
king met de GGD Kennemer-
land, Zorgbalans en gemeenten 
Bloemendaal, Haarlem, Heem-
stede, Velsen en Zandvoort
COVID-19 testen aan huis voor 
mantelzorgers.

Deze tests zijn bedoeld voor 
mantelzorgers voor wie het las-
tig is naar een testlocatie te ko-
men. Bijvoorbeeld omdat zij de-
gene voor wie zij zorgen niet al-

leen kunnen laten of vanwege 
beperkte mobiliteit van de man-
telzorger zelf. Een voorwaar-
de om getest te worden is dat 
er sprake moet zijn van klach-
ten die passen bij COVID-19, zo-
als koorts, luchtwegklachten, 
hoesten, verkoudheid, niezen, 
verlies van reuk en/of smaak of 
kortademigheid. De testen in 
de thuissituatie worden afgeno-
men door een speciaal corona-
thuiszorgteam van zorgorgani-
satie Zorgbalans.

Deze aanpak past bij het laag-
drempelig maken van COVID-19 
testen en draagt bij aan de con-
tinuïteit in de zorg voor mensen 
die het zo nodig hebben. Een 
eventuele positieve testuitslag 
wordt opgevolgd door bron- en 
contact.
Mantelzorgers kunnen zich aan-
melden voor deze test bij Tan-
dem Centrum voor Mantelzor-
gondersteuning 023- 891 0610, 
7 dagen per week bereikbaar 
tussen 8.30 en 21.00 uur.





Hillegom – Op zondag 21 juni is 
het Vaderdag! Als je vader van tui-
nieren houdt kun je bij Tuincen-
trum De Oosteinde - met vestigin-
gen in Hillegom en Vijfhuizen - al-
le kanten op. Zeker nu! Planten te 
kust en te keur voor borders, ter-
rassen en diepe, grote tuinen. Ui-
teraard ook gereedschap om de 
tuin, tegels en snoeiwerkzaamhe-
den bij te houden.
Aangezien we dit jaar wat meer 
op onze tuin zijn aangewezen ligt 
een tuin-cadeau voor de hand. 
Geen straf natuurlijk, om in de 
zonuren heerlijk op het terras te 
zitten of liggen. Kijk naar de mooie 
tuinsets van mooie kwaliteit. Heb 
je iets minder budget? Geen pro-
bleem. Sowieso niet als het gaat 

om planten want die zijn er al voor 
onder de vijf euro. Maar ook voor 
onder de twintig euro slaag je bij 
het mooie centrum, van een paar 
kaarsen tot aan barbecue-beno-
digdheden en van allerlei zaden 
voor groenten en kruiden tot aan 
een mooie tuinpot. Over die bar-
becue gesproken: die vind je ook 
bij De Oosteinde, laat je informe-
ren. Weet je echt niet meer wat je 
geven moet of ken je pa’s smaak 
niet goed? Met tuinverlichting, 
een goed stel tuinlaarzen of een 
prachtige hanging basket met 
fleurige 1-jarigen sla je de plank 
nooit mis bij vader!
Kom naar het gezellige tuincen-
trum, Zandlaan 22 of Schiphol-
weg 1088.

Vijfhuizen Schipholweg 1088 (grens Haarlem) Tel. 023 558 15 28 | Hillegom Zandlaan 22 (grens Bennebroek) Tel. 023 584 63 38  WWW.DEOOSTEINDE.NL
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Gezellig met 
de kinderen!

KINDER
BOERDERIJ
SPEELWEIDE
BUITEN
KOFFIE
TERRAS

Openingstijden:
ma. t/m vr. 09.00-18.00 u
zat.  08.30-17.00 u
zondag 12.00-17.00 u

Maak het gezellig in huis en tuin!
WANDHANGER

GROOT ASSORTIMENT - SCHERPE PRIJS
TUINMEUBELSHOW
GROOT ASSORTIMENT - SCHERPE PRIJSGROOT ASSORTIMENT - SCHERPE PRIJS

IMPORTEIGEN

VOORDELIG!EXTRA

Kijk op www.deoosteindeonline.nl

van 4,95 voor

LOUNGESET LUCCA

2.49

Exotan. FSC Teakhout
Complete set incl. 

kussens

van 1499,- voor

999.-
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ZONDAG
OPEN!
VAN 12.00 - 17.00 Maak het gezellig in huis en tuin!

van 4,95 voor

22

Ilex Crenata. Japanse Hulst. 30 cm hoog
Ideaal voor lage haagjes

Langzaam groeiend
Bladhoudend.

(5 per meter).

50%
KASSA

KORTING

Exotan. 

500.-
BESPAAR

ZONDAG 21 JUNIVADERDAG

BUXUSVERVANGER

Tips voor Vaderdag
bij De Oosteinde
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Hoe zit het nu met de mondkapjes?
Heemstede/Regio - Vanaf deze 
week zien we om ons heen steeds 
meer mensen die een mondkapje 
dragen. Maar wat zijn nu precies 
de regels? Wanneer moet ik een 
mondkapje dragen, waar moet 
deze aan voldoen en waar kan ze 
kopen? In dit artikel vindt u alle 
belangrijke informatie. 

Wanneer is een 
mondkapje verplicht?
In het OV is anderhalve meter af-
stand houden vaak niet mogelijk. 
Daarom is vanaf 1 juni het dragen 
van een mondkapje verplicht in 
het openbaar vervoer. Dit geldt 
voor alle reizigers vanaf 13 jaar 
in de trein, bus, metro en tram. 
Ook op veerponten is het dragen 
van een mondmasker verplicht. 
Op straat, in winkels of in andere 
openbare ruimtes is het dragen 
van een mondkapje niet nodig. 
Het dragen van een mondkapje 
is een aanvulling op de bestaan-
de hygiëneregels.

• 1,5 meter afstand houden
•  thuis blijven bij ziekte en ver-

koudheid
•  handen wassen met water en 

zeep
•  niezen en hoesten in de elle-

boog
•  papieren zakdoekjes gebruiken
•  geen handen schudden.

Wat voor mondkapje moet ik
dan dragen?
Reist u met het openbaar ver-
voer? Dan moet u een niet-me-
disch mondkapje dragen. Dit is 
een mondmasker dat niet in de 
zorg gebruikt wordt. Let op: een 
niet-medisch masker beschermt 
niet uzelf tegen het virus, maar 
verkleint de kans dat u ande-
ren besmet. Wie geen mondkap-
je draagt riskeert een boete van 
€95,00. Er zijn 2 soorten mond-
kapjes die geschikt zijn voor het 
openbaar vervoer: 

•  Een wegwerpmondkapje: deze 
kunt u één keer gebruiken, cir-
ca 3 uur. Kosten ongeveer €0,40 
cent per stuk.

•  Herbruikbare mondkapjes: 
mondkapjes die meerdere ke-
ren te gebruiken zijn omdat ze 
gewassen kunnen worden. Kos-
ten: van €5,00 tot €20,00.

•  Het is ook mogelijk om zelf een 
mondkapje te maken van ka-
toen, bijvoorbeeld van een zak-
doek, t-shirt of kussensloop. 
Een sjaal of een mondkapje van 
een sok zijn niet toegestaan in 
het OV.

Waar kan ik een mondkapje
kopen?
Niet-medische mondkapjes zijn 
ruim voorradig bij drogisterijen, 
supermarkten en verschillende 
andere winkels. De website www.
vergelijkmondkapjes.nl biedt ac-
tuele informatie over het ge-
bruik van mondmaskers en ver-
kooppunten van mondkapjes in 
Heemstede. Let op: op veel sta-
tions zijn de maskers nog niet 
te koop. Zorg dus dat u voordat 
u gaat reizen een mondkapje in 
huis hebt. 

Hoe gebruik ik veilig een
mondkapje?
Een niet-medisch mondkapje 

verkleint de kans dat het coro-
navirus via druppels uit mond en 
neus wordt verspreid. Daarvoor is 
het wel belangrijk dat u het mas-
ker op de de juiste manier draagt 
en gebruikt. 

1.  Was uw handen met water en 
zeep voordat u het masker op-
zet

2.  Gebruik alleen de touwtjes of 
elastiekjes om het mondkap-
je op te zetten, raak de binnen-
kant niet aan

3.  Zorg dat het masker goed aan-
sluit op het gezicht en dat de 

neus en mond goed bedekt 
zijn

4.  Als u het mondkapje weer af-
zet wast u eerst weer uw han-
den met water en zeep

5.  Gebruik wederom de touwtjes 
of elastiekjes om het masker 
af te zetten en raak de binnen-
kant niet aan

6.  Gooi het mondkapje weg (weg-
werpmasker) of was het mas-
ker op 60 graden (herbruikbaar 
masker)

Bron en beeld:
www.Vergelijkmondkapjes.nl.

oronacr  heeft nke m act 
op werkgelegenheid regio
Heemstede/Regio - In de meeste 
sectoren is de werkgelegenheid 
de afgelopen maanden afgeno-
men onder invloed van de coron-
acrisis maatregelen. Dit meldt het 
UWV. In vrijwel alle sectoren wa-
ren het vooral mensen met een 
flexibel contract die hun baan 
verloren. De regio Groot-Amster-
dam hoort bij de regio’s waar de 
teruggang in werkgelegenheid 
het sterkst is. Dit wordt met name 
veroorzaakt doordat in de Am-
sterdamse regio het aantal ba-
nen in sectoren die zwaar worden 
geraakt naar verhouding hoog 
is. In de drie Noord-Hollandse ar-
beidsmarktregio’s boven Amster-
dam was de banenkrimp minder 
groot. Dit blijkt uit de UWV-publi-
caties ‘Coronacrisis: impact op de 
werkgelegenheid in de regio’ van 
4 juni 2020.

Evenals in Groot-Amsterdam is 
de daling in werkgelegenheid in 
Zuid-Kennemerland en IJmond 
groter dan gemiddeld, door een 
sterke vertegenwoordiging van 
de krimpsectoren horeca, uit-

zendbedrijven en metaalindu-
strie. Het aantal banen in secto-
ren waar nog wel groei wordt 
verwacht, met name in de zorg 
en welzijn, is echter groter dan 
in Groot-Amsterdam. Datzelfde 
geldt voor de regio Zaanstreek/
Waterland. Daar heeft de algehe-
le drukte in supermarkten boven-
dien een positieve uitwerking op 
de voedingsmiddelenindustrie. 
In Noord-Holland Noord is de 
vraag naar personeel niet alleen 
toegenomen in de zorg, maar ook 
bij het openbaar bestuur.

De horeca en de uitzendbedrij-
ven zijn de sectoren waar het ba-
nenverlies het grootst is. Hoewel 
de horeca per 1 juni beperkt weer 
open is, werkt de sector nog lang 
niet op volle sterkte.
Vooral veel uitzendkrachten ver-
loren hun baan. Werknemers met 
een flexibel contract verliezen 
over het algemeen eerder hun 
baan. In de drie Noord-Hollandse 
regio’s boven Amsterdam ligt het 
aandeel uitzendkrachten onder 
het landelijk gemiddelde.

In de detailhandel is een duide-
lijke tweedeling te zien. Waar de 
non-food een aantal maanden, 
volledig of deels gesloten is ge-
weest, hebben de supermarkten 
goede zaken gedaan, vooral in de 
eerste weken van de coronacri-
sis. Dit had een gunstig effect op 
de transportsector. Koeriers profi-
teerden van een aanzienlijke toe-
name in de verkoop via webwin-
kels. Personenvervoer is een tak 
binnen transport dat voor lange-
re tijd vrijwel stil lag. In de zorg 
nam vooral in de ziekenhuizen de 
vraag naar personeel in korte tijd 
snel toe. Fysiotherapie daarente-
gen lag lange tijd stil en thuiszorg 
en niet noodzakelijke zorg werd 
vaak tijdelijk gestopt.

Bij het openbaar bestuur werd 
het drukker. De uitvoering van 
tijdelijke maatregelen, specifie-
ke voorlichting en een toename 
in het aantal aangevraagde uit-
keringen zorgden voor drukte bij 
overheden.

Bron en beeld: UWV.

Uit eten gaan vind ik altijd 
leuk.  Vooral in het buitenland. 
Soms maak je daar opmerkelij-
ke dingen mee.

Jaren geleden ging ik eten met 
mijn ouders in een chique res-
taurant in het Belgische Che-
vetogne, middenin de Arden-
nen. We werden een beetje 
onbeholpen ontvangen door 
de gastvrouw, gevolgd door 
een beetje sullige kelner, een 
jochie nog. Toen we aan tafel 
zaten vroeg de gastvrouw met 
een gemaakte glimlach aan 
ons in het Frans: “Heeft u al 
een aperitief? Nee?” Ze draai-
de zich woest om naar het 
jochie, dat achter haar stond. 
Geagiteerd en met een dwin-
gende vinger beet ze hem toe: 
“Les apéritifs!” Ik had nog nooit 
zo’n plotseling ‘Dr. Jekyll and 
Mr Hyde-effect’ gezien. Likken 
naar boven en trappen naar 
onder. Het kan verkeren.

Onderweg naar Italië over-
nacht ik vaak in het Duit-
se Neuenburg am Rhein in 
het fraaie Zwarte Woud. Toen 
ik daar voor de eerste keer 
kwam, was ik veel te laat door 
een verkeersongeval bij Karls-
ruhe, waardoor ik twee uur in 
de file had gestaan. Toen ik in 
Neuenburg aankwam, stond 
het personeel al in de deur-
post van het ‘Gasthof’ mij op 
te wachten: twee flinke Duit-
se vrouwen in de traditione-
le dirndljurken, die niets te 
raden overlieten: “Grüss Gott 
Herr Jonker, wir haben Sie er-
wartet”, zeiden zij uitnodi-
gend. Ik kreeg een ruime drie-
persoonskamer: ‘Grüss Gott’! 

“Dan kun je ook nog vannacht 
iemand uitnodigen”, grapte de 
Duitse vrouw lachend. Ik over-
nacht en eet daar nog steeds 
graag. Enorme porties, je gaat 
nooit met honger weg. Duits-
land pur sang. Een doggybag 
is daar een verplicht nummer-
tje.

Een van mijn bijzonderste res-
taurantbezoeken vond toch 
wel in Milaan plaats, waar ik 
destijds voor KLM was. Ik had 
ooit in Rome de restaurant-
gids ‘Sussidiario del mangiar-
bere all’italiana’ gekocht met 
aanbevolen ‘osterie en trat-
torie’. Eenvoudige, doch uit-
muntende eetgelegenheden. 
Ik vond in deze gids een Ca-
labrees restaurant dat uitste-
kend stond aangeschreven, in 
de wijk Loreto. Ik met de me-
tro naar dit adres. Het was al-
lesbehalve smakelijk en schil-
derachtig. Ik kwam in een of 
andere verlaten afbraakwijk 
die juist wel een lik verf kon 
gebruiken, verschrikkelijk ge-
woon. Huizen waren dicht-
getimmerd. Het leek wel het 
programma ‘Help! mijn man is 
een klusser’. Het pand met het 
opgegeven adres leek onbe-
woond. “Grüss Gott”, dacht ik 
nog. Toch kon ik de voordeur 
openen. Ik wist niet wat ik zag:  
het hele restaurant was afge-
laden met Milanezen. De ei-
genaar liep verbaasd naar me 
toe. Het eerste wat hij vroeg 
hoe ik in godsnaam als vreem-
de zijn restaurant had kun-
nen vinden. Het eten was daar 
werkelijk uit de kunst. Zo zie 
je maar weer: een onsmake-
lijke buitenkant zegt ook niet 
alles…

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Grüss Gott!

Eethuis de 
Luifel is 
weer open
Heemstede - In juni zijn weer 
maximaal 20 gasten per dag 
in het Eethuis in de Luifel wel-
kom aan de Herenweg 96 in 
Heemstede. En vanaf 1 juli 
zelfs 30 gasten. 
U kunt ook nog steeds, tot 1 
juli, gebruik maken van de 
maaltijd-thuisbezorg service 
van maandag t/m vrijdag van 
Eethuis de Luifel. 
Het weekmenu vindt u op 
wijheemstede.nl, de vrijdag 
voorafgaand aan de week. 
U kunt op de dag zelf tot 
10.00 uur bellen om te reser-
veren om in het Eethuis te 
eten. Belt u hiervoor met de 
receptie op werkdagen tus-
sen 9.00 en 13.00 uur.
U kunt vóór 13 uur op de dag 
zelf bellen om de maaltijd af 
te kunnen halen tussen 17.00 
en 17.30 uur bij de Luifel of 
thuis te laten bezorgen als u 
in Heemstede woont. Belt u 
hiervoor met 06-22 45 93 50. 
De maaltijd dient u thuis nog 
wel zelf op te warmen. 

De kosten driegangenmaal-
tijd zijn €11,50. Er komen 
géén bezorgkosten bij. U kunt 
contactloos met pin betalen, 
met inachtneming van de 
coronamaatregelen.

Gesprekken met maatschappelijk 
werkers WIJ zijn weer mogelijk
Heemstede - Gesprekken met 
Maatschappelijk werkers van WIJ 
Heemstede zijn weer mogelijk in 
juni, op afspraak.

Hiervoor richt WIJ Heemstede, 
conform maatregelen, een vast 
lokaal in bij de Luifel aan de He-
renweg 96, Heemstede. Deze ge-
sprekken vinden vanwege de 
kleinere ruimten niet plaats op 
Plein1.
Om een afspraak te maken kunt 
u bellen naar 023 – 20 50 889 of 
mailen naar: maatschappelijk-
werk@wijheemstede.nl.
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Heemstede - Er zijn in Heemste-
de her en der prachtige plekken 
te vinden. Zoals Park Meermond 
en Hageveld. Unieke en fraaie 
stukken natuur, waar het heer-
lijk wandelen is. In de stroming 
van het Spaarne en de Ringvaart, 
heeft dit gebied zijn eigen char-
me met een bekoorlijke fl ora en 
fauna. Afgelopen zondag, tus-
sen de junibuien door, gingen we 
eens kijken hoe mooi Heemstede 
hier eigenlijk is. 

Voetballen en vlijtig gezoem
Over de paralelweg op de Cruqui-
usweg, passeren we de voetbal-
velden van HBC, waar weer druk 
getraind wordt, in lijn van de co-
ronamaatregelen. We slaan net 
voor Meerlanden linksaf het Jan 
Stuytpad op. We lopen langs 
de voetbalvelden en een sloot-
je, waar we twee HBC-voetbal-
lers groeten die met moeite een 
voetbal uit de sloot proberen te 
vissen, die blijkbaar zijn doel iets 
te ver voorbijgeschoten is. We 
slaan rechtsaf en gaan richting 

Park Meermond. Een prachtig 
landelijk natuurgebied ontvouwt 
zich hier. Alles is prachtig groen 
of staat in bloei onder vlijtig ge-
zoem. Op een fraaie distel slaan 
we een steenhommel gade. Ver-
der zien we in de bocht de grilli-
ge loop van het Spaarne. Mooie 
landschapsplaatsjes, waar we ook 
in de verte de Apenrots kunnen 
zien.

Heksen- en Duurzaamheidspad
We passeren het zogenaamde 
Heksenpad, een pad met boom-
stammen dat over een drassig 
moerassig stuk naar het water 
loopt. Let op: het betreden hier-
van is gevaarlijk. Dit staat ook spe-
cifi ek op een bord aangegeven. 
Niet doen dus. We vervolgen on-
ze weg. Bij een driesprong staan 
borden voor het Duurzaamheids-
pad, het pontje, het Heksenpad 
en Hageveld aangegeven. Wij ne-
men het Duurzaamheidspad. On-
derweg treff en we borden over 
duurzame thema’s aan, bijvoor-
beeld over waterzuivering en de 

biologische boer. Interessante en 
leerzame weetjes voor jong en 
oud. Deze borden zijn geplaatst 
door de gemeente Heemste-
de. Naast speeltoestellen (Meer-
mond is namelijk ook een speel-
tuin), aanschouwen we impone-
rende kleurrijke velden vol wil-
de bloemen. Zelfs bij deze regen-
wolken worden ze niet minder 
sprookjesachtig. Veel bloeiende 
margrieten en prachtige klapro-
zen die in deze junimaand in vel-
den en (langs) wegen te zien zijn. 
Een lust voor het oog zo’n bloe-
menveld, waarin klaprozen als 
dansende rode parels de hoofd-
rol spelen. Daar word je stil van.

De klaproos
Nederland kent drie klaproos-
soorten. De gewone klaproos 
(papaver rhoeas), ook te zien op 
de foto, komt het meeste voor. 
Kenmerkend is de bloedrode 
kleur met een vrij brede vrucht-
doos. Daarnaast komt de kleine 
klaproos (papaver dubium) voor, 
die qua uiterlijk slanker is en een 

kleinere vruchtdoos heeft. De-
ze soort groeit vooral op bouw-
land. De ruige klaproos (papaver 
argemone) is de kleinste klaproos 
(15-30 cm) die te vinden is in ons 
land.  

Architect Jan Stuyt
Als we een rondje gelopen heb-
ben, gaan we terug richting Ha-
geveld en vervolgen we op-
nieuw het Jan Stuytpad. Jan Stuyt 
(1868–1934), was geen Heemste-
denaar, maar geboren Purmeren-

der. Hij geldt als een van de be-
langrijkste Nederlandse archi-
tecten van de 20ste eeuw. Zijn 
naam wordt vooral geroemd als 
kerkenbouwer in geheel Neder-
land. Daarnaast komen kloosters, 
volkswoningbouw, villa’s, zorgin-
stellingen, raadhuizen, bankge-
bouwen en veel andere gebou-
wen en zelfs stedenkundige plan-
nen van zijn hand. Stuyt teken-
de in Haarlem de nieuwe Bavo-
kathedraal (1895-1898) met daar-
omheen voorname villa’s in een 

parkachtige omgeving. In Heem-
stede is hij verantwoordelijk voor 
Seminarie Hageveld (1919-1922), 
vandaar de naam Jan Stuytpad 
dat door een bosje naar Hage-
veld loopt. Groen en rust voeren 
hier de boventoon. In het slootje 
een familie meerkoeten. Wat een 
fabuleus stukje Heemstede is dit. 
Langs Seminarie Hageveld lopen 
we terug via de Nijverheidsweg 
naar de Cruquiusweg.

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Slenteren door Park 
Meermond en Hageveld

Seminarie Hageveld.

Margrieten.

Midden in het groen.

Jan Stuytpad.

In de verte de Apenrots. Vele slootjes.

Heksenpad.

Meerkoeten bij Hageveld.

Driesprong.

Het Spaarne.

Bosje rond Hageveld.

Steenhommel op distel.

Kijk eens hoe mooi Heemstede is!





18 10 juni 2020

Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

12 juni
  Interview met Daan Heer-
ma van Voss over Coronakro-
nieken. Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138, Heemstede. 
Om 16.30 u.  Max. 25 perso-
nen. Aanmelden verplicht via 
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472. Voorwaarde: 1,5 
meter afstand. Toegang: alleen 
in goede gezondheid

13 juni
  Thrillerschrijver Jens Vern bij 
Boekhandel Blokker. Binnen-
weg 138 in Heemstede. Van 14-
15 u.

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

16, 23 en 30 juni
  Skateboard & Sport Hangout 
van Plexat. Skatepleintje op 
Sportpark Groenendaal aan de 
Sportparklaan 16. Leeftijden
8 t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar 
mogen deelnemen. Verzame-
len vanaf 15:00/15:10 uur.

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.

Vanaf 1 juli
  Herstart excursies IVN Zuid-
Kennemerland. Meer informa-
tie op: www.ivn.nl/afdeling/
zuid-kennemerland.

11, 18 en 25 juni
  Skateboard & Sport Hangout 
van Plexat. Skatepleintje op 
Sportpark Groenendaal aan de 
Sportparklaan 16. Leeftijden
8 t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar 
mogen deelnemen. Verzame-
len vanaf 15:00/15:10 uur.

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.

▲

Afgelast:
•  Buitenboel en Straatspeelavon-

den Plexat Wij Heemstede.

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

Help de egels de droogte door
Heemstede - Deze lange droge 
en warme periode maakt het le-
ven van de egels erg moeilijk. Er is 
weinig water te vinden en veel te 
weinig eten. Regenwormen, slak-
ken en insecten verstoppen zich 
in de droogte.

Help uw buurtegel door een lage 
schaal water in uw tuin te zetten, 
daar profi teren ook andere tuin-
bewoners van. Tevens kunt u wat 
bijvoeren met egelvoer en/of kat-
tenbrokjes.

Let op met vijvers en zwembaden 
met steile kanten, door dorst ge-
dreven kunnen er egels in terecht 
komen die er dan niet meer uit 
kunnen en verdrinken. Maak een 
trappetje van kippengaas, dek 
het zwembad goed af ‘s nachts, 
allemaal kleine dingetjes die erg 
veel voor de egels betekenen.
Namens de egels alvast hartelijk 
dank voor uw hulp.

Meer informatie op:
www.egelopvanghaarlem.nl.

Foto aangeleverd door Egelopvang Haarlem.

Bloemenweides eerder op hun mooist
Heemstede - Het zal velen opge-
vallen zijn dat er de afgelopen ja-
ren steeds meer bermen en vel-
den met wilde bloemen in de ge-
meente Heemstede verschijnen. 
Dat is een uitvloeisel van een 
’bloeiende’ samenwerking tus-
sen de gemeente en Stichting 
MEERGroen, een groene vrijwilli-
gers organisatie met in totaal 150 
ha in ecologisch beheer in 6 ge-
meenten.

Normaal bloeien de bloemen-
weides het mooist van half ju-
ni tot eind juli, maar door de ‘bij-
zondere weersomstandigheden’ 
(droogte en warmte) is de mas-
sale bloei van vooral klaprozen, 
maar ook van nog wel 100 ande-
re soorten extra vroeg.

Door de coronasituatie heb-
ben veel meer mensen de eco-
logische en recreatieve waarde 
van Meermond (5.5 ha) ontdekt. 
Daardoor is het er vaak gezellig 
druk en vindt MEERgroen het fi jn 
dat het bezoek zo toeneemt.

Om al die arealen in optima-
le conditie te houden met maxi-
male biodiversiteit en recreatie-
ve waarde zijn extra handen voor 
de gezellige vrijwilligersgroep 

Foto aangeleverd door Stichting MEERgroen

Stimuleringsprijs Vlinderstichting 
voor BovensteBesteBermbeheerder
Heemstede/Regio - Bermen be-
strijken een enorme oppervlak-
te en als deze op een goede, na-
tuurvriendelijke manier worden 
beheerd is dit leefgebied voor 
veel planten en dieren. Bermen 
worden echter gemaaid en dat is 
nodig ook om de bloemrijkdom 
te houden. De manier van maai-
en bepaalt of en hoe waardevol 
bermen zijn. De Vlinderstichting 
heeft nu een stimuleringsprijs in 
het leven geroepen: BovensteBe-
steBermbeheerder.

De Vlinderstichting wil graag we-
ten waar dat is, wat het eff ect er-
van is en hoe hierover gecommu-
niceerd wordt met de inwoners. 
Zijn ze goed bezig en vindt u dat 
dat best eens gezegd mag wor-
den? Nomineer deze organisatie, 
instantie of persoon voor de ere-
titel. 

Bloemrijke bermen zijn niet al-
leen mooi om te zien, maar voor-
al goed voor de biodiversiteit. De 
Vlinderstichting bevordert daar-
om bloemrijke bermen, bijvoor-

beeld door middel van het Kleur-
keur, een keurmerk om opdracht-
gevers (gemeenten, provincies 
en waterschappen) en opdracht-
nemers (aannemers, groenbe-
drijven) aan te zetten tot insec-
tenvriendelijk beheer. Ook in de 
strijd tegen de eikenprocessie-
rups kunnen bloemrijke bermen 
een rol spelen, doordat ze natuur-

lijke vijanden aantrekken. De win-
naar krijgt een mooie houtsculp-
tuur gemaakt door houtdraaier 
Otto Koedijk.

De inzendingen worden beoor-
deeld door een deskundige jury. 
U kunt uw inzending indienen via 
de https://www.vlinderstichting.
nl/bermbeheerder tot 5 juli 2020.

Bloemrijke berm door Anthonie Stip. .

zeer welkom. Ook een dagdeel 
helpen, of als u een wandeling 
maakt en zwerfafval meeneemt, 
kortom: alle hulp is welkom.

Hoewel verreweg de meeste 
mensen vooral genieten van het 
moois, worden er helaas vuilnis-
zakken met afgedankte barbe-
cuespullen en blikjes achterge-
laten tussen de planten. Ande-
ren gebruiken de stokken om 
er kampvuurtjes mee te maken, 

maar die zijn bedoeld voor kinde-
ren om er hutten van de bouwen. 
Het allerergste: sommigen steken 
ook links en rechts gewoon din-
gen in de brand. Zo moest nu al
2 -4 keer de brandweer komen.

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met:
Stichting MEERGroen,
Franke van der Laan,
06-48226490,
info@stichtingmeergroen.nl.

‘Indien vol niet naast de bakken plaatsen. Dit is geen vuil-
stortplaats.’ Dat is toch duidelijk zou je denken. Amstellaan, 
Heemstede... Die derde zak reed in de auto weg.

H. Schoon, Heemstede.

LEZERSPOST
Zakken

IVN Zuid-Kennemerland 
herstart 1 juli excursies
Regio - IVN Zuid-Kennemerland 
gaat per 1 juli onder strikte voor-
waarden het excursieprogramma 
weer opstarten.

Omdat IVN zich houdt aan het 
landelijk (RIVM) beleid, betekent 
dat voor al hun excursies:
•  Voor iedere excursie bent u ver-

plicht zich vooraf in te schrijven.
•  Excursies hebben een maximaal 

aantal van 8 deelnemers per be-
schikbare gids. Bij excursies met 
meerdere gidsen  wordt het 
aantal van 30 nooit overschre-
den. De groep wordt bij meer-
dere gidsen verdeeld (max 8 
deelnemers per gids).

•  Bij de excursie wordt altijd een 
onderlinge afstand gehanteerd 
van tenminste 1,5 meter.

•  Deelname is niet toegestaan als 
u en/of uw huisgenoten, ver-
kouden of grieperig zijn, hoest 

of niest. Wanneer u zich al heeft 
aangemeld, meldt u zich in zo’n 
geval weer af.

•  Kom zo veel mogelijk alleen; lo-
pend, met de fi ets of met de au-
to (ontlast het openbaar ver-
voer)

•  Zorg er voor dat u niet eerder 
dan 10 minuten voor aanvang 
van de excursie aanwezig bent.

•  Was uw handen vooraf en ach-
teraf (evt handgel meenemen)

•  Neem eigen materiaal mee als 
kijker, loep, etc. en geef dat niet 
door aan andere deelnemers.

•  Volg altijd de aanwijzingen van 
de gids op.

•  Blijf zo veel mogelijk als groep 
bij elkaar , op 1,5 meter afstand, 
zodat u de gids kunt horen.

Meer informatie op:
www.ivn.nl/afdeling/zuid-kenne-
merland.  

Heemstede - Op Kom In Mijn 
Tuin (KIMT) zijn de generatietui-
nen (ouders met kinderen) ook 
weer gestart. De gemeente heeft 
hier, net als bij de kindertuinen 
die ongeveer een maand gele-
den zijn begonnen, groen licht 
voor gegeven. Wel in aangepaste 
vorm en op een andere dag dan 
de kindertuinen. Dit jaar alleen 
geen generatietuinen voor groot-
ouders met hun kleinkinderen.
 
Op zondagmiddag is KIMT ook 
weer opengesteld voor publiek 
van 14- 16 uur (op 1.5 meter af-
stand van elkaar) en is er weer 
heerlijke verse, ter plekke geoog-
ste, groente te koop.

Meer informatie: www.komin-
mijntuin.com en Facebook.

Ook generatietuinen 
starten weer op KIMT

Foto aangeleverd door KIMT
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Adresgegevens

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

Publieksbalie:
Openingstijden van 08.30-13.00 uur

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

Heemstede

Gemeentehuis 
alleen op afspraak 

open tussen 
08.30 en 13.00 uur.

Afhalen van 
reisdocumenten/rijbewijs 

kan dan wel zonder afspraak 

Volg ons via 
Twitter, Facebook 

of Instagram

Wijs op reis in coronatijd
De zomer van 2020 wordt door het coronavirus 
anders dan we gewend zijn. Met vakantie 
gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. 
Voor wie toch gaat, is het advies: bereid je 

goed voor en informeer jezelf. Kijk op 
www.nederlandwereldwijd.nl of 
download de Reisapp Buitenlandse zaken 
voor Android of IOS.

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
•	 Zandvoortselaan,	ter	hoogte	van	8:	
 een zwarte damesfiets, merk Alstra, een 

zilveren damesfiets, merk Union
•	 Zandvoortselaan,	ter	hoogte	van	101:	
 een crèmekleurige herenfiets, merk Sparta
•	 Zandvoortselaan,	ter	hoogte	van	127:	
 een witte damesfiets, merkloos, een paarse 

herenfiets, merk Gazelle
•	 Zandvoortselaan,	ter	hoogte	van	158:	
 een roze damesfiets, merk Batavus
•	 Zandvoortselaan,	ter	hoogte	van	169:	
 een groene damesfiets, merk Gazelle
•	 Herenweg,	ter	hoogte	van	92:	
 een oranje damesfiets, merk Batavus
•	 Tesselschadelaan,	ter	hoogte	van	1:	
 een grijze herenfiets, merk Gazelle
•	 Ritzema	Boskade,	ter	hoogte	van	9:	
 een grijze damesfiets, merk Trek
•	 Vrijheidsdreef,	ter	hoogte	van	monument:	

een kobalt kleurige damesfiets, merk Vogue 
•	 Kerklaan,	ter	hoogte	van	25:	
 een blauwe damesfiets, merk Gazelle, een 

grijze herenfiets, merk Union
•	 Kerklaan,	ter	hoogte	van	29:	
 een zwarte damesfiets, merk BSP
•	 Kerklaan,	ter	hoogte	van	39:	
 een gele damesfiets, merk Spirit, een grijze 

damesfiets, merk Sparta
•	 Frieslandlaan,	ter	hoogte	van	34:	
 een zwarte damesfiets, merk Cortina
•	 Overijssellaan,	ter	hoogte	van	flat	Geelgors:	

een rode damesfiets, merk Batavus
•	 Overijssellaan,	ter	hoogte	van	flat	Groenling:	

een blauwe herenfiets, merk Batavus, een 
blauw/grijze damesfiets, merk Gazelle, een 

zwarte damesfiets, merk Limit
•	 Overijssellaan,	ter	hoogte	van	flat	Blauwvink:	

een gele damesfiets, merk Batavus
•	 Zeelandlaan,	ter	hoogte	van	flat	Blauwmees:	

een blauwe herenfiets, merk Gazelle, 
een blauwe damesfiets, merk Cucletech, 
een zwarte damesfiets, merk Sparta, een 
bruine herenfiets, merk Gazelle, een groene 
damesfiets, merk Rivel

•	 Raadhuisplein,	ter	hoogte	van	1:	
 een zwarte damesfiets, merk Batavus, een 

gele damesfiets, merk Highlander
•	 Camplaan,	ter	hoogte	van	21:	
 een zwarte damesfiets, merk Neuzer, een 

zware damesfiets, merkloos, een blauw/
grijze damesfiets, merk Pointer, een beige 
damesfiets, merk Peugeot, een rode 
damesfiets, merk Hollandia, een zwarte 
damesfiets, merk Sparta, een zwarte 
damesfiets,	merk	Reflection,	een	grijs/
blauwe damesfiets, merk Sparta

•	 Sportparklaan,	ter	hoogte	van	Sportplaza:	
een grijze herenfiets, merk Van Speijk

•	 Sportparklaan,	ter	hoogte	van	HBC:	
 een zwart/grijze herenfiets, merk Gazelle, 

een zwarte damesfiets, merkloos, een 
zwarte damesfiets, merk Batavus

•	 Cruquiusweg,	ter	hoogt	van	150:	
 een grijze herenfiets, merk Batavus

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 24 juni 2020 de gelegenheid hun fiets 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen 
dat de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets 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 zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg	47	te	Heemstede	
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering vaartuig Rijnlaan 
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroffen:
•	 Een	wit/blauwe	polyester	roeiboot,	

genaamd Pitti, aan de Leidsevaart ter 
hoogte van Rijnlaan, op de kade bij ligplaats 
RNL005 

Bestuursdwang
Op basis van artikel 19 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 24 juni 2020 de 
gelegenheid zijn vaartuig te verwijderen of 
een ligplaats aan openbaar water in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning 
wel is toegestaan. Als het betreffende 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.

Handhavingsacties

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Broeder	Josephlaan	20,	het	plaatsen	van	een	

haagondersteunende constructie en het 
wijzigen van de voorgevel, wabonummer 
617944, ontvangen 28 mei 2020

•	 Jacob	van	Ruisdaellaan	11,	het	plaatsen	
van een fietsenstalling in de voortuin, 
wabonummer 615250, ontvangen 26 mei 2020

•	 Javalaan	4A,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	op	
het voorgeveldakvlak, wabonummer 617499, 
ontvangen 28 mei 2020

•	 Meerweg	14,	het	verbreden	van	de	uitrit,	
wabonummer 619098, ontvangen 31 mei 2020

•	 Roerdomplaan	24,	het	plaatsen	van	transparan-
te en wegschuifbare balkonbeglazing, wabo-
nummer 615702, ontvangen 26 mei 2020

•	 Valkenburgerlaan	9,	het	isoleren	van	het	dak	
van de uitbouw en daar op het plaatsen van 
een buiten-unit van een airco, wabonummer 
619518, ontvangen 1 juni 2020

•	 Wagnerkade	21,	het	uitbreiden	van	het	
woonhuis met atelier, wabonummer 614973, 
ontvangen 25 mei 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Reigerlaan	21,	het	afwijken	van	het	

bestemmingsplan t.b.v. verhuur van het 
woonhuis via Airbnb, wabonummer 562050, 
verzonden 3 juni 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’.

Voornemen verlenen omgevingsvergun-
ning voor afwijken bestemmingsplan
•	 Zandvoortselaan	171-171A,	verbouwen/

uitbreiden winkelruimte/pand met 3 woningen, 
wabonummer 579944, ontvangen 1 april 2020

Belanghebbenden kunnen binnen 2 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan het 
college van Burgemeester en wethouders. 
Zie	verder	‘Zienswijzen	indienen’.

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



Zomercontactochtenden met koffi e
NVVH-Vrouwennetwerk gaan niet door
Heemstede - Helaas gaan de zo-
mercontactochtenden van NVVH 
Vrouwennetwerk niet door. In de 
maanden juni en juli zou met le-
den gezellig ko�  e gedronken 
worden op een terras, maar door 
de coronacrisis en het 1,5 me-
ter van elkaar zitten, is dit afge-
blazen. Het werd ook sterk afge-
raden door de restaurants waar 
NVVH ko�  e wilde drinken met 
haar leden.
Er mag ook niet geruild worden 
van plaats. Je dient met 2 per-
sonen aan een tafeltje te zitten. 
Doel is juist onderling contact 
met elkaar en dat is dus nu even 
onmogelijk.
  
De zomercontactochtenden voor 
de maand augustus worden t.z.t. 
opnieuw bekeken of die moge-
lijk zijn.

Voor meer inlichtingen over deze 
actieve 55+ vrouwenvereniging 

kunt u bellen: tel. 023-5477486 of 
kijk op de website www.nvvh.nl.

Foto aangeleverd door NVVH-Vrouwennetwerk

An Lommerse wint Vakjuryprijs met boek 
‘Fibromyalgie, een ongrijpbare ziekte’ 
Heemstede - An Lommerse, 
woonachtig in Heemstede, is met 
het boek ‘Fibromyalgie, een on-
grijpbare ziekte’ één van de drie 
genomineerden voor vakjuryprijs 
Non-Fictie. Jaarlijks reikt Uitge-
verij Boekscout als tegenhanger
van het Boekenbal (voor geves-
tigde namen), de BoekGoud-prijs 
uit aan (veelal) debuterende au-
teurs. 

Uit ruim 800 titels koos de vakjury 
uiteindelijk drie boeken in de ca-
tegorieën: � ctie, non� ctie en jong 
talent (YO!). Vanwege de uitbraak 
van corona is de uitreiking aan 
het einde van de Boekenweek 
(medio maart) niet doorgegaan.

Op vrijdag 29 mei 2020 heeft via 

een speciale livestream de be-
kendmaking toch plaats gevon-
den. Na een spannende strijd is 
An Lommerse uiteindelijk geëin-
digd op de derde plek. Het oor-
deel van de vakjury was lovend: 
“Rondom � bromyalgie bestaan 
nog veel onduidelijkheden. An 
schept orde met haar boek, dat 
boordevol staat met nuttige en 
bruikbare informatie over � bro-
myalgie en de bijbehorende 
chronische pijnen en vermoeid-
heid. Toch is dit niet enkel een 
theoretisch handboek: het boek 
krijgt een extra creatieve dimen-
sie door de persoonlijke verha-
len van patiënten en van An zelf, 
die een inkijkje geven in hun le-
ven met � bromyalgie en de bijko-
mende ongemakkelijkheden.”

Auteur An Lommerse (1954) 
schreef dit boek over � bromyal-
gie, omdat ze zelf deze reuma-
tische aandoening heeft. Tot op 
de dag van vandaag is nog veel 
onduidelijk over � bromyalgie en 
wordt op verschillende terrei-
nen onderzoek gedaan. Hoewel 
er dus (nog) geen eenduidige be-
handeling is, zijn er wel verschil-
lende mogelijkheden, die soms 
meer en soms minder e� ect heb-
ben. Het is vaak een individuele 
zoektocht om te ontdekken wat 
werkt.
De auteur deed literatuuronder-
zoek en sprak een aantal lotgeno-
ten. De daardoor opgedane ken-
nis wil ze graag delen met ande-
re � bromyalgiepatiënten en geïn-
teresseerden.

Jenna van Sancta Maria beste Singer-Songwriter
Haarlem - Afgelopen zondag 7 
juni werden de prijswinnaars van 
HIT Haarlem 2020 bekend ge-
maakt. VWO-geslaagde leerling 
Jenna Markovits won de 1e prijs 
voor beste Singer- Songwriter.

Het Haarlems Interscolair Toer-
nooi (HIT) biedt scholieren mas-
terclasses en een professioneel 
podium om hun talenten te laten 
zien. Ook het HIT was dit jaar een 
digitale editie vanwege de coron-
acrisis. ‘HIT goes digital’ is te vol-
gen via Instagram. Gister ging 
het HIT erop uit om de prijzen te 
overhandigen aan de winnaars in 
de categorieën Singer- Songwri-
ter, Beeldende Kunsten, Spoken 
Word en Klassieke Muziek.

Sancta’s trots Jenna werd tot al-
lerbeste bekroond in de catego-
rie Singer- Songwriter. Jurylid en 
zangeres PYN zei het volgende: 
“Jenna heeft een prachtige song 
geschreven en met haar warme 
stem en dromerige melodielijnen 
is het een heerlijke zomerse tune! 
Als ze zo door gaat kan ze zomaar 
eens in de voetsporen van Ee� e 
de Visser treden.”
Emma van Stedelijk Gymnasium 
werd tweede en Leyla van Col-
lege Hageveld pakte de derde 
plaats.

Omdat alles dit jaar digitaal was, 
is er ook een digitaal podium. De 
HIT-winnaars gaan een videoclip 
opnemen in het Slachthuis. Dit 
wordt mede georganiseerd door 
A Small Gang Education en Patro-
naat Haarlem. Jenna Markovits (foto aangeleverd door HIT).

Thrillerschrijver Jens Vern 
bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Tijdens de Span-
nende Boeken Weken (van 1 ju-
ni t/m 21 juni) signeert Jens Vern 
zijn thriller ‘De macht van K’ signe-
ren op zaterdag 13 juni van 14-15 
uur bij Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemstede.
De macht van K. was genomi-
neerd voor de Gouden strop 2020. 
Jens Vern is een pseudoniem van 
Sander Verheijen (1974). Hij is de 
oprichter van de populaire thril-
lersite Crimezone.nl en werkte als 
thrillerredacteur en marketing-
manager bij verschillende uitge-
verijen. Sinds 2014 is hij hoofd-
redacteur van lezerscommuni-
ty Hebban.nl. In 2017 verscheen 
zijn zeer goed ontvangen auto-

biogra� sche debuut Ik kan er nét 
niet bij. De macht van K. is zijn 
eerste thriller.
Als de net afgestudeerde Tim 
Turner wordt ingelijfd door het 
prestigieuze IT-bedrijf The Keeler 
Company in Washington, weet hij 
niet wat hem overkomt. Hij krijgt 
een luxe appartement, een fan-
tastisch salaris en maakt in kor-
te tijd promotie. Maar dan ont-
moet hij een mysterieuze man die 
zich De Vriend noemt, en die hem 
waarschuwt voor de duistere kant 
van het bedrijf. 

Boekhandel Blokker: “Als je in de-
ze spannende pageturner be-
gint, kun je niet meer stoppen. 

Elk hoofdstuk begint met een an-
der perspectief en daardoor blijft 
de vaart er in en word je steeds 
nieuwsgieriger naar de a� oop. 
Een uitstekende actuele thriller 
over de moderne tijd, waarin we 
ons afvragen wat bedrijven met 
data uitspoken en waarin we ons 
gevangen voelen in een ongrijp-
bare wereld met een onuitputte-
lijk spinsel van netwerken.”

Jens Vern (foto aangeleverd door 
Boekhandel Blokker).

Interview met Daan Heerma
van Voss over Coronakronieken
Heemstede - Op vrijdag 12 juni is 
er een interview met Daan Heer-
ma van Voss over zijn boek Coro-
nakronieken, ‘s middags om 16.30 
uur bij Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemstede.
Daan Heerma van Voss schreef 
‘Coronakronieken’, een zeer actu-
eel boek. Met de opbrengst wil hij 
steun geven aan de boekhandel. 
Arno Koek gaat in gesprek met 
Daan over zijn boek.

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

lijke vermenging van genres (re-
portage, essay, pam� et) die je 
misschien het beste kunt samen-
vatten als geschiedschrijving on 
the go.
‘Een maatschappelijk relevante 
roman op de toonbank, dat heb-
ben we eerder gezien, maar met 
Coronakronieken helpt een geën-
gageerd boek de boekhandel zelf 
uit het slop!’ – A.F.Th. van der He-
ijden (schrijver).
‘Een diepe crisis leidt vaak tot fun-
damentele veranderingen in de 
manier van samenleven. Corona-
kronieken legt onze ervaringen 
vast, zodat we het gesprek kun-
nen aangaan over wat dat voor 
onszelf en onze samenleving be-
tekent.’ – Kim Putters (directeur 
Sociaal en Cultureel Planbureau)
Arno Koek van Boekhandel Blok-
ker: “Daan Heerma van Voss ob-
serveert en legt perfect vast wat 

er in heel korte tijd in de wereld 
gebeurt. Dat doet hij door de ver-
halen enerzijds groot en werelds 
te schetsen en anderzijds klein 
te houden, dankzij het persoon-
lijke karakter van de individuen. 
Dit boek móést geschreven wor-
den. Leve het boek en leve het 
geschreven woord.” 
Maximaal 25 personen. Aanmel-
den verplicht via info@boekhan-
delblokker.nl of 023-5282472.
Voorwaarde: 1,5 meter afstand. 
Toegang: alleen in goede ge-
zondheid.

Daan Heerma van Voss (foto aan-
geleverd door Boekhandel Blokker).

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




