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Kwaliteitsslagerij

Willem van Dam (rechts) biedt Michael van Praag (links) een chocoladeboekje aan, in het midden VVD-raadslid Eveline Stam samen met haar zoontje. Foto: Eric van Westerloo.

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Op zaterdag 12 juni 
was Michael van Praag te gast bij 
Boekhandel Blokker. Hij kwam zijn 
door Willem Vissers geschreven bio-
grafie ‘Achter de coulissen van het 
Voetbal’ signeren. Er stonden mensen 
in de rij om een leuke opdracht in het 
zojuist aangeschafte boek te laten 
optekenen door Van Praag.  

Gedrevenheid en charme
Het boek geeft een boeiende inkijk 
in het wereldje van de, vooral inter-
nationaal, ontspoorde voetbalbe-
sturen. Hoe Van Praag zich staande 
hield in deze wereld van corruptie, 
machtsmisbruik en vriendjespolitiek. 
Hij paste zich aan, maar behield wel 
zicht op wat er om hem heen ge- 
beurde. Hij deed een gooi naar het 
voorzitterschap van de UEFA (Euro-

pese Voetbalbond), maar werd niet 
verkozen. Aan ijdelheid ontbrak het 
Van Praag nooit, maar door zijn 
gedrevenheid en charme bereikte hij 
veel. Als bestuurder van de UEFA 
stond hij erbij toen voorzitter Blatter 
van zijn ‘corrupte troon’ viel.  
Michael trad in de voetsporen van 
zijn vader door ook het voorzitter-
schap van Ajax gedurende 14 jaar te 
bekleden. Hij maakte van Ajax een 
bloeiende en financieel gezonde 
club. Ook de nieuwe Arena werd 
onder zijn leiding de thuishaven van 
Ajax.  
 
Lokale VVD-voorzitter
Van Praag is sinds kort voorzitter van 
de lokale VVD-afdelingen Heemstede 
– Bloemendaal. Hij gaat zich inzetten 
om de VVD vooruit te helpen door 
het ledenbestand op te krikken. Als 
praatpaal voor de raadsleden kan hij 
putten uit eigen ervaring.
In zijn eerdere woonplaats Bentveld 
was Michael in 2006 een klein jaar 
VVD-raadslid in Zandvoort. Niet 
toevallig dus dat het Heemsteedse 
VVD-raadslid Eveline Stam tijdens de 
signeersessie bij Blokker ook een 
boek liet signeren.
Haar echtgenoot Willem van Dam 
(Chocolaterie Van Dam) had een 
mooi boekje van chocolade gemaakt 
dat hij Van Praag aanbood. Het boek 
is, zeker voor de vele liefhebbers van 
het voetbalspel en het eeuwige 

gedoe in de bestuurskamers, een 
mooie aanvulling om in de boeken-
kast te hebben staan. Wederom een 
geslaagde signeersessie bij Boek-
handel Blokker.

Michael van Praag presenteert zijn biografie
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtube-kanaal 
van de Adventskerk: 
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com

DOOPSGEZINDE KERK
Postlaan 16 Heemstede
Zondag 20 juni, 10.30 u. 
Dienst: dr. Herman Heijn.
Opgeven bij grimme@xs4all.nl
www.vdgh.nl.

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 17 juni om 9u.
Eucharistieviering. Voorganger 
Pastor R. Verhaegh. 
Zondag 20 juni om 10u. Eucharistie-
viering. Voorganger Pater Diego 
Tristán Pérez.
Maximaal 115 personen per viering 

toegestaan. Reserveren niet meer 
verplicht. Wel aanmelden bij 
aanvang van de viering. Info: 
023-5280504. Alle vieringen zijn te 
volgen via live-stream:
www.parochiesklaverblad.nl. 

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 20 juni, 10u., ds. D. 
Verboom, Rijnsburg. De diensten 
kunt u volgen via de link www. 
kerkomroep.nl/#/kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Doordeweekse vieringen:
Woensdagmorgen 16 juni, 10u, 
viering Hart voor Ouderen, pastor 
Rob Verhaegh.
Saturday 19th June, 5 P.M., Mass in 
English, Father Tristán Peréz.
Zondagmorgen, 20 juni, 10u, eucha-
ristieviering, pastor Rob Verhaegh.

Zondagavond 20 juni, 18.45 
Plechtig Lof, m.m.v. E.J. Eradus, 
orgel.
Per viering zijn maximaal 105 kerk-
gangers toegestaan. Reserveren 
verplicht: info@olvh.nl of telefo-
nisch 023-5286608 tijdens 
kantooruren.
www.parochiesklaverblad.nl

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

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 20 juni,10u. mw. ds. Wilma 
van Rijn (Halfweg). Maximaal 50 
personen per dienst toegestaan. 
Reserveren verplicht: www.kerk-

pleinheemstede.nl/kerkdienstaan-
melding. De diensten zijn online te 
volgen via YouTube en kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 20 juni 10u.
Spreker: Open Doors
Organisatie voor steun aan 
vervolgde christenen.
Vrije toegang (wel RIVM regels).
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 20 juni: ds. Gerard van 
Viegen (Waddinxveen).
Alle vieringen kunnen online 
worden gevolgd via www.pkntref-
punt.nl, klik op actueel. Vanaf juni 
kunnen meerdere personen bij de 
vieringen aanwezig zijn.
Reserveren verplicht:
bennebroek.trefpunt@quicknet.nl.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Op de plek van de huidige Kerklaan 57/59 stond 
voorheen een dokterswoning: van 1794 tot 1893 
artsenpraktijk en apotheek van Jacobus Groos 
(o.l.13-09-1929), zijn zoon Johannes Groos tot 1855, Theodorus Wijnandus 
van Luenen tot 1893 (o.l. 12-07-1893). (Bron: boekje Kerklaan 1646-1996.) 
Kerklaan 57 en 59 zijn los van elkaar gebouwd, aldus de huidige bewoners 
van nummer 59 (familie Kerkvliet) en oud bewoners familie Grajer. 
Ellen Kerkvliet: “In 1894 kocht J. Beelen, kleerbleker, het huis op nr. 57, 
waarna hij aan de westkant daarvan een aanbouw liet maken. Het pand 
werd gesplitst in twee woningen, Beelen ging in het westelijk deel wonen, 
de huidige Kerklaan 59” Beelen overleed in 1919. “Het ene deel van Kerklaan 
59 hoorde eerst bij nr. 57”, vertelt ook Peter Grajer. Nummer 57 werd 
bewoond door huisarts Droog. Het linkerdeel van 59 was de praktijk. Het 
rechterdeel de stallingsruimte van de koets. 
Het stukje Kerklaan waar J. Beelen woonde, lag tussen twee bruggen: de 
Bavobrug en de Witte Brug. Boven de deur van 59 staat: ‘Tusschen de 
bruggen’. Kerklaan 59a heeft ook bestaan, maar daar volgende week meer 
over. 
Nummer 57 heeft vele bewoners gekend, maar ook ondernemingen: in 
1911 verhuisde ‘Meubelmakerij Heemstede, J.H. Prins’ naar nummer 57. In 
1920 wordt ‘Heerenhuis, Kerklaan 57’ te koop aangeboden. 
Vervolgens woont de familie C.W. Breed (o.l. 24-09-1930) er, zijn weduwe 
bleef er wonen tot de jaren 50. Vervolgens schilder P.W. van Aacken. In 1956 
staat het pand weer te koop, fl.13.900,-.
Chauffeur/busondernemer L. Kors woonde op 57, timmerman A.A. Goos-
sens (1963) en op 57a (bovenwoning) aannemer J.M.J. Vester tot in de jaren 
90. 
Kerklaan 59. In de Nieuwe Haarlemsche Courant van 31 augustus 1922 een 
overlijdensadvertentie van Theodorus Adrianus Adriaanse met als huisadres 
Kerklaan 59. De weduwe bleef op 59 wonen en overleed in 1941. De familie 
Adriaanse bleef nog lang wonen op nummer 59. O.a. timmerman J.M. Adri-
aanse. Tot in de jaren 60. Makelaar Peter Grajer woonde er van 1976 tot 
2009. 
De toen-foto is uit de jaren 70 uit de verzameling van Johan van Schie, de 
nu-foto is van 13 juni 2021. 
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Kerklaan hebben, 
dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens). Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Kerklaan toen en nu (19)
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Nieuwe winnaar 
kruiswoordpuzzel
Heemstede - Deze week mag de 
Heemsteder weer een winnaar van 
de kruiswoordpuzzel blij maken. 
De juiste oplossing was, hoe toepas-
selijk ook voor deze EK-periode: 
‘Hup Nederland aanvalluh’.
Uit de loting van juiste oplossingen is 
Radboud Joosten de uiteindelijke 
gelukkige winnaar geworden. Hij 
mag de goedgevulde AH-bood-
schappentas vol artikelen afhalen in 
de Albert Heijn-vestiging aan de 
Blekersvaartweg 57 in Heemstede en 
is inmiddels geïnformeerd.
Van harte gefeliciteerd met uw prijs! 

Volgende week weer een nieuwe 
kruiswoordpuzzel in de krant. 

Heemstede/Regio - Ongeveer een 
kwart van de 60-plussers wil een 
papieren vaccinatiedocument dat ze 
niet zelf hoeven te printen, om zo 
naar het buitenland te kunnen. Het 
gele boekje is voor driekwart van 
deze groep een goed alternatief voor 
het digitale coronapaspoort, blijkt uit 
een peiling van ouderenorganisatie 
ANBO. ANBO pleit al langer voor een 
officiële status van het gele boekje 
als bewijs van vaccinatie tegen 
corona. De overheid zet vooral in op 

een digitaal paspoort, dat ook via 
een computer uit te printen is. Maar 
niet alle ouderen hebben een smart-
phone of zijn handig genoeg met 
een computer. Ook niet-digitalen 
moeten naar buitenland kunnen

ANBO vindt dat ook niet-digitale 
ouderen in staat moeten worden 
gesteld om deze zomer naar het 
buitenland op vakantie te gaan. Na 
een jaar vol beperkingen heeft meer 
dan de helft van deze groep er 

behoefte aan om op pad te gaan, 
ook al gelden er in allerlei landen 
nog beperkingen. In de peiling zegt 
93% van de ouderen dat ze volledig 
zijn gevaccineerd op het moment 
dat ze op vakantie gaan.

Sinds de GGD’en de coronavaccina-
ties bijschrijven in het gele boekje, is 
er een run ontstaan op deze interna-
tionale vaccinatiebewijzen. Ook uit 
de peiling van ANBO blijkt dat men- 
sen het fijn vinden om een papieren 

vaccinatiepaspoort te hebben. Van 
de ondervraagde ouderen zegt bijna 
driekwart behoefte te hebben aan 
een papieren versie.
Iets minder dan de helft van de 
ouderen die aan de peiling hebben 
meegedaan, gaat deze zomer über-
haupt niet op vakantie. Van deze 
groep zegt zo’n 40% dat het besluit 
te maken heeft met corona. De 
meesten vinden het te veel gedoe, 
met alle regels en documenten die je 
moet hebben.

ANBO: Grote steun voor het gele boekje als vaccinatiebewijs
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Heemstede – De verkeersdruk in 
Heemstede is hoog. Gemeente en 
inwoners willen graag de verkeers-
veiligheid en leefbaarheid vergroten. 
Daarom is het plan om overal binnen 
de bebouwde kom een maximum-
snelheid van 30 kilometer per uur in 
te voeren. Uitzondering zijn wegen 
die nodig zijn om een gebied te 
ontsluiten; deze blijven 50 km/u 
(Heemsteedse Dreef, César Franck-
laan, Herenweg, Zandvoortselaan, 
Glipper Dreef, Glipperweg, Cruqui-
usweg, Leidsevaartweg binnen de 
bebouwde kom). Dit staat in het 
‘wegcategoriseringsplan’ dat tot 30 
juni ter inzage ligt.

30 km tenzij…
In november 2020 nam de raad de 
motie ‘Veilig verkeer 30 km in 

Heemstede aan’. Dit uitgangspunt 
van ’30 km tenzij…’is verwerkt in het 
plan voor alle wegen in Heemstede. 
Om doorgaand verkeer goed te laten 
doorstromen, blijft op ‘gebiedsont-
sluitingswegen’ de maximale snel-
heid 50 km. Deze wegen hebben al 
zoveel mogelijk een veilige inrichting 
met verkeerslichten, fi etspaden en 
oversteekplaatsen. Alle overige 
wegen blijven of worden ‘erftoe-
gangsweg’ waar 30 km geldt. Tot 
welke van deze twee soorten de weg 
behoort, staat voor heel Heemstede 
in het wegcategoriseringsplan.

Herinrichting van weg volgt later
Nu gaat het om het ‘categoriseren’ 
van alle wegen in Heemstede, 
waarbij de weg de status krijgt van 
‘gebiedsontsluitingsweg’ of van 

‘erftoegangsweg’. De inrichting als 30 
km-weg volgt later. Hiermee is veel 
geld gemoeid en daarom sluiten we 
zoveel mogelijk aan bij het 
bestaande onderhoudsprogramma. 
Als een weg toch al open moet, 
wordt meteen de herinrichting 
aangepakt. Uiteraard wordt de buurt 
hierbij betrokken.

Ter inzage
Alle bewoners van de wegen die 50 
km blijven en van de wegen die van 
50 naar 30 km gaan zijn met een 
brief uitgenodigd te reageren op het 
plan. Het plan ligt tot 30 juni ter 
inzage.

Alle informatie is te vinden via:
http://heemstede.nl/
wegcategoriseringsplan.

30 kilometerwegen in Heemstede: plan ter inzage

De Cruquiusweg is een van de ontsluitingswegen waar de maximaal snelheid 50 km 

gehandhaafd blijft. Foto: Bart Jonker.

WEETJES UIT DE
POLITIEKE COMMISSIES

Door Eric van Westerloo 
 
Subsidie zeilvereniging NJV de Haven 
Heemstede - De jongeren zeilvereniging NJV de 
Haven moet de beschoeiing vernieuwen. De club 
zelf heeft 90.000 opgehaald, maar komt nog geld 
tekort. De gemeente droeg altijd bij, maar nu niet meer omdat de club 
geen 50% Heemsteedse jongeren als lid heeft. NJV staat nu op 47% 
Heemsteedse jongeren. Wethouder Struijf zegt toe het met de regio op te 
nemen, want de overige jeugd komt uit de omliggende plaatsen. 
Misschien willen zij bijdragen. 
 
Aankoop aandelen STEDIN 
STEDIN moet fl ink investeren en wil daartoe geld ophalen bij de aandeel-
houders, waaronder Heemstede. STEDIN vergoedt 3% rente gedurende 3 
jaar. Daarna daalt of stijgt de rente mee met de dan geldende marktrente. 
Het college ziet het als kans structureel geld te ontvangen uit het jaar-
lijkse dividend. Kremer (HBB) vond het diefstal dat de huidige aandeel-
houders, waaronder Heemstede, achteraan in de rij staan zodra de nu 
aangeboden cumulatief preferente aandelen voorgaan. Mochten gemeen-
tes niet voldoende meedoen, dan moet STEDIN bij banken gaan lenen 
met alle gevolgen van dien. Jagtenberg (HBB) en Rocourt (D66) vinden 
het een taak voor het Rijk. Wethouder Struijf is het hier deels mee eens, 
maar vindt het mede een taak voor de gemeenten. Het bedrag waar het 
over gaat is 3,6 miljoen dat jaarlijks 108.000 aan dividend oplevert. HBB 
en D66 willen wel een bescheiden investering doen. Het CDA en Groen-
Links willen het maximale investeren en de PvdA twijfelt nog. De VVD wil 
helemaal niets investeren. Binnenkort wordt dit onderwerp verder 
besproken. 
 
Zonnepanelen op parkeerterrein sportpark 
Het voorstel is dit samen te doen met Zon op Heemstede waardoor inwo-
ners meedelen in de opbrengst, tenminste als zij zich aansluiten. De raad 
had eerder verzocht te onderzoeken of er stroom kan worden opgewekt 
via panelen op parkeerplaatsen. De parkeerplaats bij het sportpark komt 
voorlopig als meest geschikte locatie naar voren. Verder zet Heemstede in 
op panelen op daken. 
Het college wil wel een participatietraject inzetten. Tevens wil het college 
in december met een defi nitief voorstel komen, na de participatie dat in 
september start. De commissie is unaniem akkoord gegaan.      
 
Van Merlenlaan 
Discussie over de breedte van de Van Merlenlaan. Die is nu 5,80 meter en 
dat wil de gemeente handhaven. De bewoners willen 4,80 meter. 
Hiermee zou het twee richtingen vrachtverkeer kunnen worden bemoei-
lijkt. De laan moet 30 km worden en voorzien worden van snelheidsrem-
mende maatregelen en veilige oversteekplaatsen. De Van Merlenlaan-
bewoners willen geen klinkers, maar asfalt met klinkerprint. De bewoners 
aan de fl essenhals nabij het raadhuis willen dat het riool daar niet wordt 
vervangen, want dat is in 2008 al gedaan. Geen drempels, want dat trilt te 
veel. 
 
Verlegging komgrens Heemstede 
Het na jaren onderhandelen met de Provincie is de inrichting van een 
deel van de Cruquiusweg als 50 km weg aanstaande. Radix (VVD) vindt 
100.000 euro wel erg veel geld, mede gezien het feit dat Haarlem in een 
soortgelijk geval 25.000 kwijt is. De vraag was ook waarom niet alleen het 
gemeentebord verplaatsen. Wethouder Mulder gaf als toelichting dat er 
wettelijke normen zijn voor de inrichting. Verder komen er bomen en 
struiken bij en worden nieuwe lichtmasten geplaatst en leidingen 
verlegd. De aanbesteding is nog niet rond dus misschien valt het goed-
koper uit.  

tekort. De gemeente droeg altijd bij, maar nu niet meer omdat de club 

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Het voormalige post-
kantoor aan de Binnenweg dat is 
gebouwd in 1959, huisvest nu Rivièra 
Maison. Het pand is van eigenaar 
veranderd en deze wil het slopen en 
nieuwbouw (o.a. appartementen) 
plegen. De historische vereniging 
HVHB (Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek) en de 
omwonenden lopen nu te hoop 
tegen de nu nog embryonale 
plannen. Zoals bij vrijwel ieder plan 
om iets te vervangen of te bouwen 
loopt de omgeving te hoop.  
 
Verbazing alom
Tijdens de commissievergadering 
Ruimte van 10 juni is dit onderwerp, 
hoewel niet geagendeerd, toch 
besproken via de inspraakmogelijk-
heid. Voorzitter Ronald Huigen van 
de HVHB sprak zijn ongenoegen uit 
over het feit dat zijn vereniging niet 
vooraf was geraadpleegd. Het is in de 
ogen van de HVHB een pand met 
historische waarde, zowel extern als 
intern. Dat de gemeente gesprekken 
heeft gevoerd met de nieuwe eige-
naar viel niet goed. Ook de Erfgoed-
vereniging Heemschut sloot zich 
hierbij aan, evenals buurtbewoner 
Jaap Verschoor (voormalig voorzitter 
HVHB). Verbazing alom ook in de 
politiek. Er bleek nl. dat de nieuwe 
eigenaar, Pentas Vastgoedontwikke-
ling, de gemeente had verzocht haar 

plannen nog niet openbaar te 
maken, omdat zij eerst nog onder-
zoek wilde doen. Het woordje ge-
heim werkt als een rode lap op een 
stier. De term bewust achterhouden 
van informatie viel. Verschoor wilde 
recht doen aan het huidige gebouw 
en zoekt samenwerking met de 
gemeente en de eigenaar, zodat 
beide zich niet verschuilen achter 
wettelijke regelingen. 
 
Reactie van het college
De wethouder geeft opening van 
zaken. In 2010 heeft de gemeente 
het pand een monumentenstatus 
onthouden wegens afwezigheid van 
zeldzaamheid. De commissie Samen-
leving heeft in 2011 opnieuw in 
meerderheid een monumenten-
status afgewezen. In de toelichting 
werd de reden vermeld: “Het origi-
nele externe en interne interieur is 
volledig is aangetast.” Het bestem-
mingsplan is in 2011 vastgesteld met 
behoud van bouwrechten. Het staat 
iedere inwoner of organisatie vrij om 
een vooroverleg met de gemeente te 
voeren met de vraag wat er wettelijk 
mogelijk is. Op 1 april is collegiaal 
overleg gevoerd, waarna de Wel-
standscommissie op 27 mei zich 
heeft gebogen over mogelijke 
plannen. Vooroverleg is niet open-
baar, tenzij de gemeente of de in-
diener van een plan dat wil. Na 27 
mei zijn de plannen op verzoek van 
de eigenaar openbaar gemaakt en 

zijn de omwonenden ingelicht. Er is 
nog niets defi nitief, totdat er een 
omgevingsvergunning wordt aange-
vraagd. Volgens de gemeente is het 
een plan dat aan alle wettelijke 
normen voldoet, waardoor er geen 
participatie mogelijk is. Het college 
heeft geen enkele bevoegdheid om 
in te grijpen bij een initiatief dat 
volledig binnen het bestemmings-
plan past. Er wordt wel door alle 
partijen een beroep gedaan op 
Pentas om in gesprek te gaan met de 
HVHB en de buurtbewoners. 
 
Reactie van de eigenaar 
De eerste (mail) reactie van de HVHB 
viel Pentas qua inhoud koud op hun 
dak. In een mondelinge toelichting 
bevestigde zij dat zij de ogen niet 
sluiten voor commotie in de omge-
ving. Pentas is dan ook alleszins 
bereid om met partijen in gesprek te 
gaan. Op donderdag 17 juni is er het 
eerste contact met HVHB. Ook Pentas 
weet dat het beeld, de glas in lood 
partijen en een reliëf aan de binnen-
muur historische waarde hebben. 
Indien mogelijk willen ook zij deze 
karakteristieke elementen behouden. 
In een brief aan de bewoners nodigt 
Pentas hen uit voor een digitale 
sessie op 30 juni.
De nieuwe eigenaar heeft de 
correcte procedurele weg gevolgd 
en houdt zich aan het bestemmings-
plan. Zo is er alle ruimte om het plan 
door te zetten.  

Commotie rond sloop en nieuwbouw 
voormalig postkantoor Binnenweg

Het voormalige postkantoor. Foto: Eric van Westerloo.         
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Tennisvereniging HBC. Foto aangeleverd door TV HBC. 

Heemstede - Nu alles een beetje 
normaal begint te worden, kunnen 
de leden ook weer volop gebruik 
maken van de tennisbanen, het 
terras en het clubhuis op tennispark 
HBC gelegen aan de Ringvaartlaan.  

Voor tennisliefhebbers heeft tennis-
vereniging HBC een unieke aanbie-
ding om deze zomer en de komende 
winter gezellig te kunnen tennissen. 

Deze aanbieding geldt voor de 
periode van 1 juli 2021 tot 1 maart 
2022. Seniorleden kunnen iedere dag 
vanaf 9.00 uur tot 23.00 uur gebruik 
maken van de banen voor slechts 
€100,- Dagleden kunnen van maan-
dag t/m vrijdag gebruik maken van 
de banen van 9.00 uur tot 18.00 uur 
voor slechts € 65.- Het reserveren van 
een baan (verplicht) gebeurt online 
via de website www.tvhbc.nl of met 

de KNLTB-app. Inschrijven voor dit 
unieke lidmaatschap kan via de 
website waar u ook alle informatie 
vindt over tennisvereniging HBC. 

U wordt ook uitgenodigd om deel te 
nemen aan diverse toernooien en 
andere activiteiten, zodat u kunt 
genieten van de gezelligheid van TV 
HBC. 
Graag tot ziens!

Unieke tennisaanbieding bij 
tennisvereniging HBC 

Heemstede/Regio - Maandenlang 
bleven de deuren van de sportschool 
gesloten en golden er strenge maat-
regelen met betrekking tot buiten 
sporten. Nu de meeste senioren 
gevaccineerd zijn en de zon zich 
vaker laat zien, beginnen de sport-
kriebels weer op te spelen.
“Maar het is vooral de drempel die 
door het vaccineren lager is ge- 
worden: senioren durven weer lekker 
samen te bewegen”, aldus Esther 
Zoetmulder van GezondOud, de 
eerste social sport community van 
Nederland.

De coronapandemie heeft ons letter-
lijk en figuurlijk beperkt in onze 
ruimte om te bewegen. Stap voor 
stap proberen we terug te gaan naar 
het nieuwe normaal, maar dat is niet 
voor alle senioren even vanzelfspre-
kend. Het lichaam kan stijf aanvoelen 
en er zijn misschien een paar kilo’s 
bijgekomen.
Om nu de draad weer op te pakken, 
dat vraagt een zekere discipline: 
“Toch merken we dat dat bij de seni-
oren die bij GezondOud sporten vrij 
goed lukt. Iedereen is blij om weer 
samen te kunnen bewegen en wil 
graag fitter de zomer in. We zien wat 
het afgelopen jaar met mensen heeft 
gedaan. Tegelijkertijd ervaren we 

dagelijks de positieve energie die er 
bij mensen vrijkomt zodra ze weer 
met elkaar sporten in de buitenlucht. 
Al binnen 1 à 2 lessen voelen mensen 
zich sterker en energieker”, aldus 
Esther Zoetmulder, mede-oprichtster 
van GezondOud.

GezondOud is in juni 2018 opgericht 
met een missie: mensen helpen 
gezond en gelukkig ouder te 
worden. Het is de combinatie van 
vitaal en sociaal wat GezondOud 
uniek maakt en waar men juist nu zo 
ontzettend veel behoefte aan heeft.

Op dit moment sport GezondOud 
met ruim 600 deelnemers in 55 
natuurgebieden in Noord-Holland en 
Utrecht en dit wordt verder 
uitgebreid.
Het afgelopen jaar is het belang van 
een gezond immuunsysteem nog-
maals benadrukt. En hoe complex 
dat ook is, de wetenschap is het over 
één ding eens: degenen die regel-
matig sporten, worden minder vaak 
ziek.

Voor meer informatie zie: 
www.gezondoud.nl.

GezondOud: Senioren sporten 
weer samen buiten na vaccinaties

Training met senioren. Foto’s: aangeleverd door GezondOud.

Heemstede - Team Sportservice 
Heemstede organiseert voor jonge-
ren in Heemstede de Sportmix. 
Sportmix zijn gratis clinics voor jonge- 
ren van 12 tot en met 16 jaar waar je 
kunt kennis maken met activiteiten 
als freestyle basketbal, voetbal skillz, 
kickboksen, archery tag, freerunning 
en BMX. Hier kunnen jongeren, bij 
wie de sociaal-emotionele gevolgen 
van de lockdown zwaar zijn gevallen, 
hun energie kwijt en hun hoofd leeg 
maken. De eerste clinic startte op 
dinsdag 15 juni en de laatste vindt 
plaats op donderdag 15 juli. 
Tijdens de Sportmix staat sporten 
met leeftijdsgenoten centraal. Voor 
jongeren van 12 tot en met 16 jaar 
organiseert Team Sportservice sinds 
15 juni wekelijks activiteiten op dins- 
dag en/of donderdag. Op het program- 
ma staan freestyle basketbal, voetbal 
skillz, kickboksen, archery tag, free-
running en BMX. De clinics vinden 
plaats bij de skatebaan op sportpark 
Groenendaal. 
Buurtsportcoach Lisette van Dee van 
Team Sportservice: “De lockdown is 
zwaar geweest voor de jongeren, ze 
vervelen zich. Sport is zó belangrijk 

voor de gezondheid. Niet alleen 
lichamelijk, maar juist ook voor de 
sociale en emotionele waarden.
Ik hoop dat we zo de Heemsteedse 
jongeren helpen. Gelukkig kan er 
weer een heleboel in deze tijd; Team 
Sportservice wil de jongeren t/m de 
zomervakantie gratis wat leuke acti-
viteiten aanbieden om ze een lekkere 
boost voor de zomer te geven.” 
De sportclinics zijn gericht op Urban 
sports die je ook zelf in je eigen tijd 
kunt beoefenen. Naast sport en fun 
staat het sociale gedeelte ook zeker 
centraal. Op deze manier geven we 
jou iets mee wat je daarna ook lekker 
zelf kunt gaan doen op het pleintje 
of veldje in de buurt of op vakantie. 
 
Wil je meedoen? Ga voor het hele 
programma naar: www.teamsport-
service.nl/heemstede en stuur een 
e-mail naar Lisette van Dee, 
lvandee@teamsportservice.nl om je 
op te geven.
Er zijn geen kosten verbonden aan 
de activiteit, je kunt ook nog op de 
dag zelf aanmelden of gewoon langs 
komen (maar als je vooraf aanmeldt, 
ben je verzekerd van een plekje).

Sportmix: gratis clinics voor 
jongeren in Heemstede 

Sportmix sportclinics. Foto: @wesley4motion.

INGEZONDEN POLITIEK

In mei jl. schreef Eric Geels een stuk in een krant over de uitnodiging van 
burgemeester Nienhuis aan de politieke partijen van Heemstede om een 
verkennend gesprek te houden in aanloop naar de komende gemeente-
raadsverkiezingen. Geels maakt gewag van een burgemeester die ‘alvast 
met de bestuursvoorzitters wil gaan samenzitten om te bekijken wat de 
diverse partijen voor elkaar kunnen betekenen’ en om ‘met elkaar van 
gedachten te wisselen wie met wie wil’. Daarvan is echter in de brief van 
Nienhuis geen sprake. Het doel van de vergadering was niet helemaal 
helder geformuleerd, maar de uitnodiging hield feitelijk een faciliterend 
aanbod in dat zich beperkt tot een aantal praktische zaken rond de 
verkiezingen. In de Heemsteedse politiek is dat nieuw. Zelfs Tiny Nijboer, 
voorzitter van het CDA, heeft in de 40 jaar die zij er inmiddels op heeft 
zitten iets dergelijks niet meegemaakt. De bestuursvoorzitters hebben de 
uitnodiging daarom pas na uitvoerig onderling overleg aangenomen. 
Want Geels had geen gelijk had met zijn uitspraken over de intenties van 
de burgemeester, maar hij had wel een punt.  Het scherp onderscheiden 
van de bevoegd- en verantwoordelijkheden in het bestuurlijk proces is 
cruciaal, zeker als het om de verkiezingen gaat. De burger moet er blind 
van uit kunnen gaan dat zijn stem naar een partij gaat die geheel op 
eigen kracht en conform de inzichten van de leden een programma 
samenstelt, raadsleden selecteert en een coalitie vormt waarmee naar 
verwachting zoveel mogelijk partijdoelstellingen worden gerealiseerd. 
Oneigenlijke druk door bemoeienis van de burgemeester zijn hierbij 
pertinent ongewenst. Sommige partijen hebben dit voorafgaand aan de 
vergadering in een brief aan Nienhuis aangegeven en tijdens het gesprek 
bleken hierover geen misverstanden te bestaan. 
Het overleg verliep vervolgens in een goede sfeer. Met bovenstaande 
taakverdeling in het achterhoofd kon vrijelijk worden gediscussieerd over 
het aanbieden van opleiding aan nieuwe raadsleden, het ondersteunen 
van de werving (met diversiteit als extra aandachtspunt) en, zoals op 
landelijk niveau, een stevig benadrukt onderwerp als integriteit. Een 
vervolg wordt gepland en wederom zullen de gesprekspartners zich 
terdege bewust zijn van de bestuurlijke zindelijkheid van het proces. 

Esther Schnerr, bestuursvoorzitter D66,  mede namens de bestuursvoorzitters: 
Tiny Nijboer (CDA), Coby Kroon (PvdA) en Carel Hulshof (GroenLinks). 





8 inderegio.nl • 16 juni 2021NIEUWS

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - De besmetting in 
Heemstede stabiliseert enigszins. Er 
zijn de afgelopen week 17 nieuwe 
besmettingen vastgesteld. Een week 
eerder waren dat er 16. Opnieuw 
hoefde er niemand naar het zieken-
huis of is overleden aan de gevolgen 
van het virus. Wat wel opvalt is dat 
het aantal virusdeeltjes in het riool-
water de afgelopen periode is toege-
nomen ten opzichte van de voor-
gaande meting. De publicatie van dit 
cijfer loopt altijd achter. De huidige 
cijfers gaan dan ook over de periode 
31 mei 6 juni. Het kan dus best zo zijn 
dat het getal nu weer is gedaald.  
 
Landelijk zijn er nu 12 miljoen prik-
ken gezet. In de komende week 
wordt daar weer minimaal één mil-
joen aan toegevoegd. In Nederland 
worden ondanks alle positiviteit nog 
steeds mensen ziek en opgenomen 

in het ziekenhuis, gemiddeld 21 men-
sen per dag. Ook op de IC-afdelingen 
worden nog dagelijks landgenoten 
beademd en verzorgd. Nu zijn dat er 
ongeveer 5 per dag, op de top van 
de pandemie, eind maart, waren dat 
er 127 op één dag.

Het aantal overlijdens is zeer sterk 
afgenomen. Het RIVM geeft als reden 
op de hoge vaccinatiegraad waar-
door mensen nog wel ziek worden 
maar de heftige vorm uitblijft. 
 
In Europa (EU) is het reizen weer 
mogelijk zonder al te veel poespas. 
Op verschillende manieren moet 
men incidenteel wel kunnen aan-
tonen dat men is gevaccineerd, de 
ziekte al heeft doorgemaakt of een 
recente PCR test op zak heeft. Het 
land gaat langzaam van het slot af, 
zodat er weer veel meer mogelijk is 
zoals theaters en bioscopen of musea 
bezoeken.

Corona in Heemstede week 23

INGEZONDEN COLUMN GGD

Het is een illusie om te denken dat 
iedere inwoner van Nederland zich 
laat sturen en doet wat het beste 
voor het grote geheel is. Mensen 
maken een eigen afweging en laten 
zich daarin door van alles en nog 
wat leiden. Er zijn mensen die ervan 
overtuigd zijn dat vaccinaties ons 
beschermen en nodig zijn om de 
samenleving weer te openen. Maar 
er zijn ook mensen met vragen en 
twijfels. Voor de een geldt er een 
angst op bijwerkingen, de ander is 
niet gerust op de lange termijnef-
fecten en weer een ander heeft 
geen vertrouwen in een bepaald 
vaccin.  
Het resultaat is dat die mensen 
geen gebruik maken van de uitno-
diging om zich te laten vaccineren. 
Dat is ieders goed recht, maar heeft 
wel het risico in zich dat de vaccina-
tiegraad onder de hele bevolking 
niet hoog genoeg blijkt, waardoor 
het virus blijft circuleren. Dat roept de vraag op hoe we deze angst met 
feitelijke informatie weg kunnen nemen. En zorgt ervoor dat we willen 
weten wat iemand beweegt bij het maken van een keuze. 

Voor mensen met vragen of twijfels over het coronavaccins is er een 
keuzehulp (coronavaccinatie-keuzehulp.nl) ontwikkeld. Hiermee kan 
iedereen voor zichzelf op een rij zetten wat voor hen belangrijk is. Er staat 
een kennistest waarmee je aan de hand van tien stellingen kunt 
ontdekken wat je van het vaccin weet. Dat helpt bij het maken van een 
keuze. In de ogen van de wetenschap is het opbouwen van immuniteit 
van groot belang en is het daarom belangrijk dat iedereen wordt bereikt. 

Gemeenten en GGD’en zetten dan ook alles op alles om doelgroepen te 
bereiken die alle informatie en hulptools niet direct voor handen hebben. 
Denk hierbij aan kwetsbare doelgroepen zoals bijvoorbeeld dak- en thuis-
lozen. GGD Kennemerland heeft zich daar de afgelopen weken op gericht 
en succesvol een groot deel kunnen vaccineren. We zijn bezig met de 
laatste meters tot de finish en mogen niet vergeten dat we dit met zijn 
allen doen voor de hele samenleving. Wat ondertussen blijft gelden is dat 
hoeveel we ook vaccineren, de basismaatregelen blijven. Was met regel-
maat je handen, vermijd direct contact en houd afstand, of draag een 
mondkapje als dat niet lukt. Als we volhouden, krijgen we er veel voor 
terug.    

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Vaccinatie wel of niet

Bert van de Velden. Foto: aange- 

leverd door GGD Kennemerland.

Heemstede/Regio - Wegens een 
technische storing bij GGD GHOR 
Nederland waren er geen vaccinatie-
data van afgelopen week beschik-
baar. Wel kan er op basis van de 
cijfers die deze week worden gepre-
senteerd een globaal beeld worden 
gegeven van het cumulatief aantal 
gevaccineerde inwoners woonachtig 
in GGD-regio Kennemerland:
 
Tot en met 2 juni 2021 waren er 
141.016 inwoners uit GGD-regio 
Kennemerland gevaccineerd. Deze 
week (3 t/m 9 juni) zijn daarbovenop 
ongeveer 34.411 inwoners gevacci-
neerd. Dit betekent dat inmiddels 
rond de 175.427 (31.899 per 100.000 
inwoners) inwoners uit GGD-regio 
Kennemerland gevaccineerd zijn met 
tenminste 1 prik.
 
Vaccineren dak- en thuislozen 
De afgelopen twee weken heeft GGD 
Kennemerland dak- en thuislozen in 
de regio gevaccineerd. Cijfers en 
informatie daarover worden komen-
de week gepresenteerd. Medewer-
kers die betrokken zijn geweest bij 
dit traject zijn beschikbaar voor 
interviews. Neem bij interesse 
contact op.

Wekelijkse cijfers
Afeglopen week (3 t/m 9 juni) waren 
er in Kennemerland 305 nieuwe 
besmettingen (55 per 100.000 inwo-
ners). Dit zijn er 191 minder dan 
vorige week (-39%). In die week zijn 
er 6.925 testen afgenomen door GGD 
Kennemerland. Dit zijn er 980 minder 
dan vorige week (7.905).

Inwoners uit de regio Kennemerland 
kunnen zich laten testen in Haarlem, 
Beverwijk en bij P4 Lang Parkeren 
Schiphol. Een mobiele testbus staat 
tenslotte in wisselende gemeenten. 
Sinds mei staat in Haarlem bij de 
Kathedraal Basiliek St. Bavo aan het 
Jos Cuypersplein een mobiele test-
locatie waar mensen ook zonder af- 
spraak terecht kunnen voor een test.

Eind juni keuzemogelijkheid voor 
Janssen-vaccin van start
In de week van 21 juni kunnen alle 
18-plussers zich bij de GGD’en 
melden voor een afspraak met het 
Janssen-vaccin. Het Janssen-vaccin is 
een veilig en effectief vaccin, met als 
praktisch voordeel dat één prik vol-
doende is om volledig gevaccineerd 
te zijn. Daarom wil minister De Jonge 
van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport het vaccin aanbieden aan elke 
volwassene die dat wil. Mensen die al 
een afspraak hebben staan voor 
vaccinatie met een ander vaccin 
maar toch Janssen willen kunnen ook 
bellen naar een speciaal nummer van 
GGD GHOR Nederland en hun af- 
spraak omzetten naar één prik met 
het Janssen-vaccin.  
Het vrijwillig vaccineren met Janssen 
start in de week van 21 juni, omdat er 
vanaf dan landelijk circa 75 duizend 
Janssen-vaccins beschikbaar zijn. In 
de week erna zijn dit er, afhankelijk 
van de leveringen 125 duizend. 

Geïnteresseerden kunnen bellen met 
een speciaal telefoonnummer van 
GGD GHOR Nederland om een af- 
spraak te maken voor vaccinatie met 
het Janssen-vaccin. Zij kunnen dan 
ofwel direct een afspraak maken, 
ofwel in een wachtrij worden ge- 
plaatst zodat zij op een later moment 
na een sms-alert alsnog een afspraak 
kunnen maken. In de regio Kenne-
merland wordt op de vaccinatielo-
catie bij Schiphol met Janssen gevac-
cineerd. Nadere praktische details 
worden later bekend gemaakt.  
 
Bron:GGD Kennemerland

Wekelijkse corona-update GGD

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Trouwe viervoeter
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Heemstede - Het is weer zover! Zoals 
u jaarlijks van de Heemsteder ge- 
wend bent, begint de Tuinenwed-
strijd in samenwerking met Tuincen-
trum De Oosteinde weer. Zeker nu 
alles frisgroen is en in bloei staat zijn 
we heel benieuwd hoe uw tuin of 
balkon er dit jaar bijstaat.
Wilt u ook uw tuin laten zien aan alle 
lezers, bent u trots op uw bloemrijke 
balkon, heeft u een gedeelte van uw 
tuin dat absoluut in de schijnwerpers 
mag? Stuur uw tuinfoto(‘s) in naar de 
redactie: redactie@heemsteder.nl 
onder vermelding van de tuinenwed-
strijd en vertel er iets bij over uw tuin. 
Vergeet niet uw adres en telefoon-
nummer in de mail te vermelden. 
Deelname is mogelijk tot en met 
zondag 8 augustus. De mooiste 
tuinen krijgen een plekje in de krant.  
Tuincentrum De Oosteinde jureert en 
stelt voor de mooiste tuinen de vol-
gende prijzen beschikbaar: een waar-

debon van 25 euro als aanmoedi-
gingsprijs, een bon van 50 euro voor 
de mooiste kleine tuin of het mooiste 

balkon en een bon van maar liefst 
100 euro voor de mooiste tuin in alle 
opzichten. Succes!

Tuinenwedstrijd met Tuincentrum
De Oosteinde: doet u ook mee?

Italiaanse sfeertuin. Foto: Bart Jonker.
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Nieuw-Vennep - Soms krijgt Amer-
studio mensen op bezoek die ver-
tellen dat ze zelf al eens begonnen 
zijn met digitaal maken van hun 
smalfi lms of videobanden. 
Een smalfi lmprojector die meer dan 
30 jaar op zolder ‘in ruste’ heeft ge-
staan moet opeens weer presteren 
als een nieuw apparaat. In het begin 
lijkt dat te lukken, maar de lamp 
sneuvelt na een korte tijd. 

Na een zoektocht wordt een nieuwe 
lamp gevonden, dus het leed lijkt 
opgelost, zou je zeggen. Het vol-
gende wat sneuvelt zijn rubber 

snaren in de projector: zijn verteerd 
en breken door de hitte.  
Ook die worden vaak veel te duur 
gekocht en daarna volgt de volgende 
teleurstelling: door de hitte loopt de 
fi lm vast, verkreukelt of smelt en kunt 
u die weggooien. Jammer, veel 
kosten gemaakt en er niets voor 
terug hebben. 
Ongeveer een gelijk verhaal gebeurt 
met videorecorders. De rubber delen 
in oude recorders zijn verdroogd en 
worden plakkerig. De tape kleeft vast 
in de recorder en is onherstelbaar 
vernietigd. Weggooien is dan nog de 
enige optie. 

Het kan veel eenvoudiger en veel 
goedkoper. Voor alle gangbare 
soorten fi lm en tape hebben wij 
apparatuur staan waarmee u uw 
fi lms kunt zien. U kunt apparatuur 
huren en dan beoordelen of u die 
fi lms digitaal wilt hebben. Als uit de 
verhuur een scanopdracht ontstaat, 
vervalt de huur. U heeft dan toch uw 
fi lms kunnen controleren, zonder dat 
ze stuk gaan en zonder bijkomende 
kosten. 

Rob de Groot, Amerstudio,
Nieuw-Vennep, 06-22 54 97 80.
www.amerstudio.nl. 

Amerstudio digitaliseert deel 3
Rob de Groot aan het werk bij Amerstudio. Foto: aangeleverd door Amerstudio. 

ACHTER HET FORNUIS

Deze week twee eenvoudige recepten 
die Nonna Sara, een Italiaanse oma, ons 
verklapte. Heerlijk voor de komende 
zomerperiode en ook lekker om te 
nuttigen tijdens het kijken naar het 
Europees Kampioenschap Voetbal.  

Tomaat vormt een belangrijk, gezond 
en veelzijdig ingrediënt in de Itali-
aanse keuken. Je kunt er een keur aan 
gerechten mee maken. 

Rode tomatenpesto
“Het geheim van de frisheid van deze pesto zit hem in het scheutje bal-
samicoazijn”, aldus Nonna Sara. 

Benodigdheden:
• 50 gram pijnboompitten
• Een handje verse basilicumblaadjes
• Italiaanse olijfolie van de eerste persing
• Een half teentje knofl ook
• Versgeraspte Parmezaanse kaas (60 gram)
•  6 à 7 gedroogde tomaten: vers natuurlijk het lekkerst en anders uit

een potje
• Een scheutje balsamicoazijn
• Zeezout en versgemalen peper

Bereiding:
Italianen gebruiken echt een vijzel om pesto (het Italiaanse werkwoord 
‘pestare’ betekent stampen) te maken, maar het kan ook in de blender. 
Neem de blender en doe hierin de pijnboompitjes (niet roosteren, want 
dan wordt het bitter). Schenk hierover de olijfolie tot het de pijnboom-
pitjes bedekt. Voeg hier het teentje knofl ook, de basilicumblaadjes, de 
gedroogde tomaatjes, het scheutje balsamicoazijn, zeezout en peper en 
ten slotte de Parmezaanse kaas aan toe. Dit geheel fi jnmalen in de 
blender. De pesto krijgt vanzelf een donkere rode kleur. Lekker op een 
cracker of toast. 

Tomatensalade
De verfi jnde smaak van deze tomatensalade wordt bepaald door toevoe-
ging van verse majoraan of oregano. Majoraan en oregano zijn familie 
van elkaar en laten zich goed combineren met ei- en tomatengerechten. 
Je kunt in plaats van een salade, de tomaten in kleine blokjes snijden en 
onderstaand recept serveren op toast.
Dit gerecht heet in Italië  ‘bruschetta’. Heerlijk fris én gezond! 

Benodigdheden:
• 5 verse tomaten in schijfj es of in blokjes gesneden
• 2 hardgekookte eieren gepeld en in schijfj es
• 2 takjes verse majoraan of oregano
• Een handje licht geroosterde pijnboompitjes
• Italiaanse olijfolie van de eerste persing
• Scheutje balsamicoazijn
• Zeezout en versgemalen peper

Bereiding: 
Presenteer de tomaten op een bord en bestrooi deze met wat versge-
malen peper en lichtjes met zeezout. Besprenkel ze daarna met olijfolie 
en balsamicoazijn. Verdeel hierover de verse majoraan- of oregano-
blaadjes.  Daarna de pijnboompitjes erover strooien. Ten slotte de 
schijfj es ei toevoegen. 

Buon appetito! 

De rode tomatenpesto en tomatensalade
van de Italiaanse oma Nonna Sara 

achter het fornuis 

Tomatensalade met op de achtergrond de verse majoraan. Foto: Bart Jonker.

Heemstede/Regio -In de verpleeg-
huizen in Nederland, en dus ook bij 
ouderenzorgorganisatie Sint Jacob, 
waren vanaf maart 2020 lange tijd 
coronamaatregelen van kracht om 
de kwetsbare bewoners te bescher-
men.

Toen vanaf begin dit jaar de meeste 
bewoners en medewerkers bij Sint 
Jacob gevaccineerd werden, kon Sint 
Jacob in rap tempo de coronamaat-
regelen versoepelen. “Wat zijn we blij 
dat het leven in onze woonzorg-
centra weer bijna op het oude niveau 
is als voor de pandemie”, aldus Irma 
Krieg, bestuurder van Sint Jacob. 
 
Veilig dankzij vaccineren  
Voor de bewoners en medewerkers 
van Sint Jacob is het fantastisch dat 
het vaccin aantoonbaar helpt: er 
hebben zich geen coronabesmet-
tingen meer voorgedaan onder de 
bewoners, ook niet na de versoepe-
lingen van de maatregelen.  
 
Dagelijks leven bijna weer normaal 
Op dit moment is het dagelijks leven 
van de bewoners van de huizen van 
Sint Jacob grotendeels weer zoals 
het was voor corona: hun bewe-
gingsvrijheid is terug, activiteiten 
vinden weer plaats, gemeenschap-
pelijke ruimtes zijn weer in gebruik, 
bezoek is met maximaal vier 
personen tegelijk welkom en het 

dragen van een mondneusmasker is 
niet langer verplicht.  
“De coronamaatregelen stonden 
soms haaks op ons streven naar 
persoonsgerichte zorg: zorg waarbij 
onze bewoner centraal staat en we 
onze zorg zo veel mogelijk op zijn of 
haar wensen aanpassen”, aldus Krieg. 
“Dat we nu op een verantwoorde 
manier grote stappen hebben gezet, 

terug naar ‘het normale leven’ maakt 
onze bewoners blij en komt hun 
welzijn ten goede.” 
 
Sint Jacob heeft in diverse woonzor-
glocaties ruimte voor ouderen die 
intensieve zorg nodig hebben.

Meer weten? Kijk op sintjacob.nl of 
bel 023 892 29 80.

Vaccineren helpt: veilig wonen bij Sint Jacob

Veilig wonen bij Sint Jacob. Foto: aangeleverd door Sint Jacob.





Heemstede/Regio -Van 13 tot en 
met 19 juni is landelijk de jaarlijkse 
Rode Kruis collecteweek, en natuur-
lijk collecteren de vrijwilligers ook in 
Kennemerland.
Zo’n 200 collectanten zullen deze 
week extra hun best doen en een 
extra blokje om lopen voor Het Rode 
Kruis, en nog veel meer mensen 
hebben een digitale collectebus 
aangemaakt. Het Rode Kruis Kenne-
merland wil in deze actieweek geld 
ophalen voor diverse lokale 
initiatieven.
Doet u ook mee?
 
Veel van de Rode Kruisvrijwilligers 
die voorheen bij de vele evene-
menten en EHBO-opleidingen actief 
waren, hebben sinds het begin van 
de coronapandemie extra oplei-
dingen gevolgd om ingezet te 
kunnen worden op bijvoorbeeld de 
test- en vaccinatielocaties en het 
begeleid vervoer. Voor deze extra 
opleidingen wil het Rode Kruis de 
opbrengst van de collecte inzetten.
 
Daarnaast biedt het Rode Kruis ook 
ondersteuning bij de meer verbor-
gen effecten van de crisis. Er werden 
575 voedselpakketten uitgedeeld, 
aan boord van de MS Aurora, onder-
steunt het Rode Kruis bij het vacci-
neren van de dak- en thuislozen in 
Haarlem, en verzorgen vrijwilligers 
ritten begeleid vervoer om de ambu-
lancedienst in Kennemerland te 
ontlasten. Al met al zijn gedurende 

het afgelopen jaar meer dan 10.000 
uren vrijwilligers ingezet. 
 
Het Rode Kruis is erg blij en trots op 
alle vrijwilligers die zoveel goed werk 
doen. Met uw donatie helpt u mee 
om de opleiding van deze geweldige 
vrijwilligers mogelijk te maken.
Met een kleine bijdrage in de (digi-
tale) collectebus die in de komende 
week bij u langskomt, of doneer 
direct via deze QR-code:
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Heemstede – Een auto is zondag-
middag 13 juni op z’n dak beland na 
een aanrijding in Heemstede. Rond 
13 uur ging het mis op de kruising 
van Glipperdreef met de Sport-
parklaan. Twee auto’s botsten op 
elkaar. Meerdere hulpdiensten 
kwamen met spoed ter plaatse.
Voor aankomst van de hulpdiensten 

konden de automobilisten hun voer-
tuig verlaten. Beide automobilisten 
zijn nagekeken door het ambulance-
personeel, maar hoefden niet voor 
nadere zorg naar het ziekenhuis. De 
kruising was afgesloten in verband 
met de hulpverlening.
Een berger heeft de voertuigen 
weggesleept.

Auto belandt op z’n kop in Heemstede

Beeld: NieuwsFoto.nl.

Heemstede – Woensdagochtend 9 juni was de sloop gaande van het pand op de hoek Raadhuisplein/Zandvaartkade, 
bij de IJzeren Brug, het voormalige Bloemenhof. Al wat rest is nu een open plek. Marianne Wever maakte deze foto.

Pand op hoek Zandvaartkade/
Raadhuisstraat is niet meer

Het gesloopte pand. Foto: Marianne Wever.

LEZERSPOST

Op 2 juni jl. overleed André Blankert: een zeer bekende Heemstedenaar. 
André Blankert werd 97 jaar.  
Veel van die tijd heeft hij aan muziek gewijd. Hij speelde gitaar, banjo, 
bas, sousafoon en basgitaar. Hij maakte populaire muziek, maar zeker ook 
jazzmuziek. De laatste jaren van zijn leven maakte hij deel uit van het 
Spaarne Quartet, waarvan de bassist Ton Röben ook onlangs is overleden. 
André heeft met het Spaarne Quartet heel veel voor zorgcentra gespeeld, 
in een tijd waarmee we nog niet met het coronavirus waren geconfron- 
teerd.
Veel mensen hebben regelmatig kunnen genieten van dit Spaarne 
Quartet. Tijdens de optredens kon het publiek verzoeknummers aan-
vragen, die tot groot genoegen werden gespeeld van het enthousiaste 
publiek. 

Ik heb dat zelf ettelijke malen meegemaakt. Dat laatste gold ook voor de 
vele ochtendsessies, die André (op bas) met zijn vrouw Hetty (aan de 
piano), ondergetekende (op drums) en nog een muzikant (vaak was dit 
saxofonist Arie v.d. Kwaak) georganiseerd hebben. Deze sessies vonden 
steeds in de huiskamer bij André en Hetty plaats. We speelden de liedjes 
van vroeger, die het door de jaren heen goed bleven doen. Na het over-
lijden van Andrés vrouw Hetty, zijn we gestopt met deze ochtendsessies. 
De laatste tijd belden we elkaar vaak op om te melden dat er weer goede 
muziek op de TV was te zien en te horen. Ik heb André 65 jaar gekend en 
zou een boek kunnen schrijven over alles wat we in die tijd hebben mee- 
gemaakt. 

Rob Schreuder, Heemstede

In memoriam André Blankert

Collecte van het Rode Krusi. Foto aangeleverd door het Rode Kruis.

Jaarlijkse Rode Kruis collecteweek van start

Heemstede - Na lange tijd mag en 
kan er weer met elkaar gezellig op 
het terras iets gedronken worden 
met wat lekkers erbij, o.a. bitter-
ballen. Zo ook voor het NVVH Vrou-
wennetwerk in Heemstede.
Omdat de restaurants en terrassen 

pas om 11.00 uur opengaan, werd 
deze keer besloten om elkaar
’s middags te ontmoeten om 14.30 
uur op een terras in Haarlem.
Meer informatie over NVVH Vrou-
wennetwerk voor 55+ vrouwen via 
tel. 023-5477486.

NVVH Vrouwennetwerk: het mag weer

NVVH Vrouwennetwerk was weer gezellig op terras. Foto: aangeleverd door NVVH 

Vrouwennetwerk.
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Heemstede/Regio - De overheid 
waarschuwt al enkele jaren in 
tv-commercials en in advertenties, 
met het bekende zwaailichtje: “Doe 
je deur op slot, ramen dicht en een 
lampje aan”. Echter, als je maar even 
weg bent, waarom zou je dan de 
moeite nemen om je voordeur op 
slot te draaien? Nogal wiedes, zult u 
zeggen, omdat dat veiliger is, omdat 
je het de inbreker moeilijker maakt! 
Maar wéét de Nederlander waarom 
het zo makkelijk is voor een inbreker, 
als een voordeur alleen maar dicht-
getrokken is? De stichting Nationale 
Inbraakpreventie deed daar onder-
zoek*) naar in het kader van de Euro-
pean Focus Day op 16 juni a.s. Dat is 
een initiatief van de EUCPN, het Euro-
pese netwerk voor criminaliteitspre-
ventie, waarbij in Nederland onder 
andere gemeenten, het ministerie 
van Justitie en Veiligheid, politie en 
Het CCV aan meewerken. 

Flipperen
Vergeet 1 op de 7 volwassenen 
weleens de voordeur af te sluiten, als 
men kinderen jonger dan 15 jaar in 
huis heeft, doet 40 procent van die 
kinderen vrijwel nooit de voordeur 
op slot met een sleutel, als zij als 
laatste hun huis verlaten. Pubers 
nemen meer verantwoordelijkheid, 
maar ook in deze groep doet 1 op de 
5 vrijwel nooit de voordeur achter 
zich op slot.

Als een voordeur niet op slot is ge- 
draaid, weet een inbreker daar wel 
raad mee. Hij wrikt een stukje plastic 
tussen de deurpost en de deur, nét 
boven het slot. Dit heet flipperen. Hij 
gaat dan met zijn knie duwen tegen 
de deur om daarmee telkens wat 
ruimte te maken. Langzaam schuift 
hij dat stukje plastic dan naar bene- 

den en duwt daarmee de schuine 
dagschoot weer terug het slot in. We 
zijn dan maximaal een minuutje 
verder en: voila! Hij is binnen en kan 
snel zijn slag slaan.

Kennis van flipperen
Ruim een kwart van de respon-
denten van het onderzoek* zegt, dat 
ze niet weten waarom de deur op 
slot gedraaid moet worden. Men 
denkt dat als de deur dicht is, deze 
niet makkelijk te openen is, want er is 
toch geen deurkruk, zoals bij de 
achterdeur.  Immers, bij een voordeur 
die is dichtgetrokken, zonder dat 
men de sleutel bij zich heeft, komt 
men zelf niet snel weer binnen en 
ben je genoodzaakt hulp van familie 
of een sleutelspecialist in te roepen 
om binnen te komen.
Driekwart zegt het (zeker) wél te 
weten, maar slechts een enkeling 
noemt daarbij spontaan de flipper-
methode of zegt ‘ïets met een plastic 
pasje’. Coen Staal, voorzitter van de 
stichting Nationale Inbraakpreventie 

zegt hierover: “De antwoorden die 
men geeft, blijven erg algemeen, 
men stelt dat het ‘’veiliger’ is, of ‘dat je 
dat altijd moet doen’. Maar concreet 
een verwijzing naar de inbraakme-
thode, doet slechts een enkeling. 
Ook de term ‘flipperen’ is bij slechts 2 
op de 5 bekend. De rest heeft geen 
idee, of denkt dat het gaat over het 
openen van de deur via de brie-
venbus. We brengen dit naar buiten, 
omdat, als men weet hóe een 
inbreker binnenkomt, men eerder 
geneigd is maatregelen te  nemen. In 
dit geval door de deur op slot te 
draaien. Tegenwoordig zijn er ook 
slimme sloten of mechanische zelf-
sluitende sloten, die ervoor zorgen 
dat een dichtgetrokken deur direct 
op slot wordt gedraaid.”

Kijk voor meer informatie over o.a. 
inbraakmethoden en inbraakpre-
ventie op www.inbraakmislukt.nl.

* onderzoek onder 865 huishoudens in 
maart 2021.

Doe je voordeur op slot als je weg gaat!

Flipperen aan voordeur. Foto: aangeleverd door Nationale Inbraakpreventie.

Heemstede - Om de week draaien er 
bij WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede films. Dit 
zijn vaak films met een thema of 
nieuw uitgekomen films. Op 
donderdag 24 juni om 16 uur wordt 
een historisch drama uit 2019 
gedraaid en op woensdag 30 juni 
een romantisch drama uit 2019 om 
19.30 uur. Wilt u meer informatie 
over de titel en/of de inhoud van de 

films? Belt u dan even met de 
receptie van de Luifel: 023- 5483828.
Aanmelden voor de film is verplicht 
en kan via www.wijheemstede.nl, 
023-5483828 of  
info@wijheemstede.nl.

Er is een maximum aantal bezoekers 
voor de filmzaal en vanzelfsprekend 
wordt deze volgens de geldende 
coronaregels ingedeeld.

Dramafilms in de Luifel

Heemstede - Zaterdagochtend 19 
juni signeert en leest Pieter Koolwijk 
voor uit zijn nieuwste boek Luna om 
10.30 uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede. Luna 
is geschreven voor kinderen vanaf 10 
jaar en ouder.

Pieter Koolwijk vindt dat iedereen 
zijn fantasie moet gebruiken. En lukt 
dat niet, dan gebruik je toch gewoon 
die van hem? Dat is tenslotte waar- 
om hij boeken schrijft – én omdat er 
over sommige zaken beter moet 
worden nagedacht. Want wat is gek? 
Of anders? Met zijn boeken over Vlo 
en Stiekel brak hij door in de kinder-
boekenwereld. Voor Bens boot kreeg 
hij een Vlag en Wimpel en ook zijn 
laatste boek, Gozert, werd lovend 
ontvangen.

Pieter Koolwijk signeert zaterdag zijn 
nieuwste boek ‘Luna’ voor kinderen

Pieter Koolwijk. Foto aangeleverd door Boekhandel Blokker.

Heemstede - Op maandag 21 juni 
wordt de langste dag gevierd met 
een concert van de Vrolijke Noot op 
Plein1, Julianaplein 1 in Heemstede, 
van 14-14.45 uur.
Wilt u meeluisteren? Geeft u zich dan 
op met uw telefoonnummer en 
e-mailadres.
In de zaal zijn een beperkt aantal 
plekken beschikbaar, maar online 
kunt u altijd meedoen. Als u online 

meeluistert ontvangt u van tevoren 
een linkje waarmee u thuis kunt 
inloggen op uw computer/laptop, 
iPad/tablet of smartphone. Meedoen 
is gratis. In de zaal staat een groot 
scherm zodat u er optimaal van zult 
kunnen genieten!
Vooraf aanmelden is verplicht via 
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl,
info@plein1.nl, tel. 023-5483828.

Concert de Vrolijke Noot op Plein1

ORANJEKOORTS

Heemstede - De Oranjekoorts tijdens het EK Voetbal komt geleidelijk op 
gang. Na de spannende en zenuwslopende wedstrijd van afgelopen 
zaterdag tegen Oekraïne, die eindigde in een spectaculaire overwinning 
voor Nederland met 3-2, beginnen de Heemsteedse straten ook zo 
zoetjes aan in oranje sferen te geraken.
Zoals hier in de Indische buurt. Hoe zal Nederland dit toernooi door-
komen en welke straten en wijken zullen nog oranje kleuren? We gaan 
het zien.

Zend gerust uw foto van uw ‘EK Oranjestraat’ naar:
redactie@heemsteder.nl en wie weet komt uw foto in de krant!

Ook in Indische buurt stijgt de Oranjekoorts

Foto’s: Bart Jonker.
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AGENDA
WOENSDAG 16 JUNI 

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

Iedere woensdag. Knutselclub (5 
t/m 10 jr.) De Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. 
V.13.30-15u. Kosten: €5,- per 
keer of 5x €22,50. Verplicht 
opgeven via app 06-14 23 45 80 
van Gaby Godijk.

Zomergespreksgroep ‘Vrij zijn 
van angst’ van 3 avonden (woe 
16 juni, 14 juli en 11 augustus).
V. 19.30-21.30 u. Kosten: €20,- 
per avond. Plaats: De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Aanmelden: www.wijheem-
stede.nl. Informatie/begeleiding: 
Jan Oostenbrink, tel. 
06-50815697.

ZATERDAG 19 JUNI 
De wijnboer met wijnproeverij 
bij Boekhandel Blokker. Locatie: 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede V. 14-15u.

MAANDAG 21 JUNI
Van 21 tm 25 juni Zomerweek 
op Plein1. Julianaplein 1 Heem- 
stede. Aanmelden via info@
plein1.nl of 023 –5483828.

Concert de Vrolijke Noot op 
Plein1, Julianaplein 1 in Heem-
stede. V.14-14.45u. Vooraf aan-
melden verplicht via
www.wijheemstede.nl, info@
wijheemstede.nl, info@plein1.nl, 
tel. 023-5483828.

DINSDAG 22 JUNI 
Julie leest voor uit eigen boeken- 
kast. Plein1, Julianaplein 1 Heem- 
stede of online. V. 12-13 u. Gratis. 
Aanmelden via:
info@wijheemstede.nl.

De Buurttafel op Plein1, Juliana-
plein 1 in Heemstede. V. 11-12 u. 
Gratis. Aanmelden via:
info@wijheemstede.nl t.a.v. Ellen 
Swart of Daniëlle de Haan of via 
023 – 5483828.

WOENSDAG 23 JUNI 
Oranjefestival/Open Dag bij 
RCH. Sportparklaan 6, Heem-
stede. Voor kinderen van 4 tot 12 
jaar. V. 15.30 -17.00 u.

Iedere woensdag. Knutselclub (5 
t/m 10 jr.) De Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. 
V.13.30-15u. Kosten: €5,- per 
keer of 5x €22,50. Verplicht 
opgeven via app 06-14 23 45 80 
van Gaby Godijk.

DONDERDAG 24 JUNI 
Historische dramafilm uit 2019. 
De Luifel, Herenweg 96, Heem- 
stede, om 16u. Aanmelden 
verplicht via www.wijheem- 
stede.nl, 023-5483828 of
info@wijheemstede.nl.

ZATERDAG 26 JUNI 
70-jarig jubileum Kinderboer-
derij ’t Molentje. Burgemeester 
Van Rappardlaan 1, Heemstede. 

ZONDAG 27 JUNI 
10.000 stappenwandeling vanaf 
Sportplaza Groenendaal, Sport-
parklaan 16, Heemstede om 10u.

Door Mirjam Goossens 

Heemstede – Jiska de Nie heeft de 
eerste prijs gewonnen met haar 
profielwerkstuk voor het profiel 
Cultuur en & Maatschappij. De 
Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen, looft de prijs uit 
sinds 2008 en wil daarmee de kwali-
teit van het Nederlandse onderwijs 
stimuleren. De 17-jarige leerling van 
College Hageveld onderzocht de 
invloed van het thuisonderwijs 
tijdens de eerste coronalockdown op 
de taalontwikkeling van Haarlemse 
kinderen in groep 3. Buiten schooltijd 
besteedt Jiska graag haar vrije tijd 
aan de cello en is ze vaak op het 
hockeyveld te vinden. Wij spraken 
met de winnares uit Lisse die een dag 
later het verlossende telefoontje 
kreeg dat ze geslaagd was voor het 
VWO-examen 

Wat was je motivatie voor het 
onderwerp?
“Ik wilde graag een actueel thema 
onderzoeken en omdat mijn inte-
resse ligt bij de ontwikkeling van 
kinderen leek mij de materie van 
thuisonderwijs in een bijzondere tijd 
een perfecte keuze.”  

Hoe ben je te werk gegaan? 
“Ik heb de wens voorgelegd aan mijn 
docent Nederlands, Tessa Wijckmans. 
We besloten dat mijn eerste stap 
moest zijn om zoveel mogelijk litera-
tuuronderzoek te doen om de taal-
ontwikkeling van groep 3-leerlingen 
te begrijpen. Daarna heb ik een 
vragenlijst opgesteld en verstuurd 
naar een aantal basisscholen in 
Haarlem, verdeeld over verschillende 
wijken. Vanwege corona kon ik 

helaas niet persoonlijk langsgaan, 
maar de respons was goed en de 
vragen werden door de meeste leer-
krachten van groep 3 teruggestuurd. 
Daarmee kon ik aan de slag gaan om 
het onderzoek uit te werken.” 

Ben je tot een duidelijke conclusie 
gekomen? 
“Mijn hypothese, dat er achter-
standen zijn opgelopen in de taal-
ontwikkeling in de eerste lockdown 
van deze kinderen is wel bevestigd. 
Maar je ziet dat de achterstanden 
voornamelijk liggen in de sociaaleco-
nomisch zwakkere wijken van 
Haarlem. In deze wijken heeft 55 
procent van de leerlingen een taal-
achterstand opgelopen.

In de meer draagkrachtige wijken 
gold dat voor 36 procent. Ook was 
het type taalachterstanden in de 
armere wijken ernstiger, waardoor de 
kinderen er langer last van zullen 
houden. Het onderzoek heeft aange-
toond dat schoolsluiting de kanson-
gelijkheid onder jonge kinderen 
heeft vergroot.”

Sommige kinderen hebben juist 
een voorsprong gekregen door het 
thuisonderwijs. Hoe verklaar je 
dat? 
 “Helemaal exact weet je het niet, 
want ik heb de ouders niet 
gesproken. Maar het lijkt erop dat de 
invulling van het thuisonderwijs 
meer gericht was op het voortzetten 
van het onderwijs en niet zozeer op 
herhalen van de lesstof. Die kinderen, 
vaak ook in sociaal sterkere wijken, 
zijn duidelijk verder gegaan in hun 
ontwikkeling dan andere 
leeftijdgenoten.” 

Waaruit bestaat de prijs die je hebt 
gewonnen?     
“Naast een mooie oorkonde heb ik 
een studiebeurs van 2000 euro 
gewonnen voor mijn eerste studie- 
jaar.
Eerst twijfelde ik nog of ik Taalweten-
schappen zou gaan studeren, maar 
het wordt toch de Universitaire Pabo, 

vanwege mijn interesse voor de 
ontwikkeling van kinderen. Op dit 
moment zie ik mij na mijn studie 
enkele dagen in de week lesgeven 
op school en daarnaast vanuit peda-
gogische wetenschappen aan de 
slag gaan met individuele aandacht 
voor kinderen.Voorlopig ga ik eerst 
vakantie vieren.” 

Jiska de Nie wint prestigieuze KNAW Onderwijsprijs

Jiska de Nie met haar oorkonde. Foto: aangeleverd.

Heemstede - Zaterdag 19 juni is er 
een wijnproeverij en signeersessie 
met Charlotte Marres en Olle Swets 
over hun boek ‘De Wijnboer’, om 
14.00 uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede. Een 
leuke boekentip voor Vaderdag.

Er is steeds meer behoefte aan 
betrokkenheid bij wat we eten en 
drinken. Zo ook bij wijn. Door in dit 
boek de verhalen achter de wijn te 
vertellen en de lezer mee de gaard 
en het leven van de wijnmaker in te 
nemen, willen wijnimporteur Olle 
Swets en fotograaf Charlotte Marres 
die betrokkenheid vergroten.
Olle en Charlotte reizen samen met 
hun ‘portable kitchen’ langs wijn-
boeren door heel Europa, waar ze 
buiten in de gaard op open vuur voor 
en met hen koken. Vuur verbindt en 

onder het koken en eten komen 
altijd de beste verhalen los.
Door de kennis over wijn van Olle en 
de prachtige verhalen en sferische 
fotografie van Charlotte, wordt de 
lezer mee op wijnreis genomen. 
Onder redactie van Gilles van der 
Loo.

Charlotte Marres
Charlotte Marres is fotograaf. Naast 
haar commerciële werk vertelt ze 
verhalen van mensen die op haar 
pad komen en haar fascineren. Zoals 
in haar boek Mama komt zo, waarin 
ze borduurt met gedetineerde 
moeders. Voor het boek De wijnboer. 
Recepten en verhalen rond het 
vuur bundelt ze haar krachten met 
die van haar man Olle en gaan ze 
samen op avontuur. Charlotte en Olle 
wonen in Kennemerland.

De wijnboer met wijnproeverij bij Boekhandel Blokker

Olle Swets en Charlotte Marres. Foto: Charlotte Marres

Heemstede - Vanaf maandag 21 juni 
is het eindelijk zover, dan gaat het op 
Plein1 op Julianaplein 1 in Heem- 
stede weer een beetje bruisen. Bij 
Caroline Kloppenburg van Plein1 en 
Daniëlle de Haan van WIJ Heemstede 
ontpopten de ideeën al langer in hun 
hoofd, ze willen weer zo graag. De 
langste dag van het jaar past heel 
goed in hun plannen. Deze dag 
wordt in veel landen al uitbundig ge- 
vierd. Om het wat kleinschaliger te 
houden en te spreiden is er gekozen 

voor een hele week, de Zomerweek. 
Deze zal plaatsvinden van maandag 
21 t/m vrijdag 25 juni.
Al snel haakten de Oppeppers van 
Kennemerhart en Bibliotheek Zuid-
Kennemerland aan. Ook organisaties 
van buiten Plein1, o.a. de Harmonie 
en Historische vereniging van 
Heemstede en Bennebroek wilden 
heel graag meedoen aan de activi-
teiten. Zo is er een mooi palet van 
activiteiten ontstaan bij Plein1 voor 
in deze Zomerweek. Van muziek van 

de Vrolijke Noot tot de kinderactivi-
teiten op woensdag. Op vrijdag is er 
een Pop Up Podium, ben je amateur-
muzikant en heb je het plezier van 
muziek maken voor anderen ook zo 
gemist de laatste tijd? Lijkt het je leuk 
jezelf in een ongedwongen sfeer 
weer eens -of voor het eerst- te 
presenteren, laat ons dat dan weten. 
Het genre is ‘populair’, dus heel breed 
en de setting semi-akoestisch.
Voor inschrijving:
r.fokker164@gmail.com.

Alles wordt natuurlijk georganiseerd 
volgens de richtlijnen van de RIVM. 
Inwoners die mee willen doen, 
kunnen zich aanmelden via 
info@plein1.nl of bel naar WIJ Heem-
stede 023 – 548 38 28. Vrij inlopen 
kan ook en dan kunt u bij de entree 
nog inschrijven. Voor een aantal acti-
viteiten is wel vol=vol. Sfeer proeven 
een praatje maken kan altijd.
De organisaties binnen Plein1 
wensen u een warm welkom en 
hopen op een mooie zomerweek.

Langste dag: kom naar de Zomerweek op Plein1
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Kraakman B.V.: ‘Wij zijn klaar voor de toekomst’
REGIO – Kraakman B.V. is naast John Deere-dealer ook dealer 
van vele andere A-merken. Zo is het de specialist op het gebied 
van landbouw-, tuin- en parkmachines, maar ook voor grond-
verzet, intern transport en golfmachines. Kraakman groeit. 
En hoe. Niet alleen verhuisde de organisatie onlangs naar een 
groter pand in Hillegom, ook start binnenkort de Kraakman 
Academy. Hoogste tijd dus voor een gesprek met trotse direc-
teur Lex Zandbergen.

INVESTEREN 
IN PANDEN, 
MATERIAAL 
ÉN MENSEN

“Dat we groeien, is eigenlijk 
een understatement”, aldus 
Lex Zandbergen, Algemeen 
Directeur bij Kraakman B.V. 
“Zo hadden we zo’n twee jaar 
geleden nog negentig man in 
dienst, inmiddels zijn dat er 
drie keer zoveel. En waar we 
eerst zeven vestigingen had-

den, zijn dat er nu zestien in 
Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Utrecht, Zeeland, Limburg, 
Noord-Brabant en Gelderland. 
Door deze groei hebben wij 

de mogelijkheid om te inves-
teren in de toekomst. Niet al-
leen in onze vestigingen en 
ons merkengamma, maar ook 
in onze mensen. Dit is essenti-
eel voor een bedrijf als Kraak-
man om voorop te blijven in 
technologische veranderingen 
en duurzame financiële haal-

baarheid.”
In onze vestiging in Voorhout 
groeiden we echt uit ons jas-
je, zo vertelt Zandbergen. En 
dus startte de zoektocht naar 
een nieuw, groter pand. Dat 
werd gevonden, aan de Arn-
oudstraat 10 in Hillegom. Per 
1 mei vind je Kraakman B.V. 
op deze locatie.

Klanten volledig 
ontzorgen
“We zijn dankbaar dat deze 

vestiging op ons pad kwam. 
Nu zitten we centraal in de Bol-
lenstreek en zijn we goed be-
reikbaar voor zowel onze zake-
lijke als particuliere klanten. In 
dit pand kunnen we hen vol-
ledig ‘ontzorgen’, zoals dat zo 
mooi heet. Het heeft een to-
taaloppervlakte van 5000 vier-

kante meter – inclusief 1200 
vierkante meter werkplaats – 
met onder meer een fantasti-
sche showroom met A-merken 
op het gebied van tuin-, park-
golf, grondverzet en landbouw. 
Van grote machines voor de 
zakelijke markt tot scheppen 
en harken voor de hobbytuin-
der, wij hebben het allemaal in 
huis. Ook als het gaat om ken-
nis, dat vinden we net zo be-
langrijk als in fysieke groei.

‘Wĳ vinden groei 
in kennis net zo 
belangrĳk als 
fysieke groei’

Want wij willen onze klanten 
zo optimaal mogelijk bedie-
nen. Een grotere vestiging zo-
als onze nieuwe in Hillegom 
heeft veel voordelen. Zo wer-
ken we nu nog efficiënter, snel-
ler en met een breder kennis-
niveau van onze monteurs, en 
kunnen we onze klanten een 
nog betere service bieden.”

Kraakman Academy
Kraakman B.V. slaat spijkers 
met koppen: in september lan-
ceert de organisatie de Kraak-
man Academy en Kraakman 
Bootcamp. Zandbergen: “De 

technologische ontwikkelin-
gen gaan hard in deze sector. 
Daarom vinden wij het belang-
rijk onze mensen te blijven op-
leiden. We bieden technische 
leerlingen een BBL-opleiding 
Technicus mobiele werktuigen 
(niveau 3) en Diagnose tech-
nicus mobiele werktuigen (ni-
veau 4) op de Kraakman Aca-
demy. John Deere staat hierbij 
centraal, maar ook worden 
de Kraakman-werkprocessen 
meegenomen in het lesaan-

bod. De ultieme combinatie 
van theorie en praktijk dus.”

Nieuwe monteurs zijn harte 
welkom zijn bij de organisa-
tie. “We zijn altijd op zoek naar 
gemotiveerd nieuw talent.” Er-
varing in de branche is daarbij 
niet nodig, want met de Kraak-
man Bootcamp leren nieuwe 
monteurs in twintig dagen de 
kneepjes van het vak. En voor 
meer ervaren monteurs is het 
een fijne opfriscursus, aldus 
Zandbergen. “Voor toekom-
stige Kraakman-monteurs gaat 
het hier om een mooie kans, 
al zeggen we het zelf. Mon-
teur zijn binnen Kraakman 
is echt een mooie uitdaging, 
geen machine is hetzelfde en 
geen dag is hetzelfde. Al met 
al een hele dynamische baan, 
waarin de monteur zich hele-

maal kan uitleven.”

‘Monteurs 
bĳ Kraakman 
hebben een hele 
dynamische baan, 
waarbĳ geen dag 
hetzelfde is’

Ook werken bij 
Kraakman B.V.?
Heb je interesse in de Kraak-
man Bootcamp of Academy of 
wil je komen werken als mon-
teur bij Kraakman B.V., een 
professioneel, vooruitstrevend 
en toekomstbestendig bedrijf 
dat zijn sporen in de branche 
dik heeft verdiend? Stuur je 
motivatie en cv naar werken-
bij@kraakman.com.
Meer over de ontwikkelin-
gen bij Kraakman B.V. lees je 
verderop in deze krant en op 
Kraakman.com.

Kraakman B.V.

Arnoudstraat 10

2182 DZ Hillegom

www.kraakman.com

 ■ Kraakman B.V. is klaar voor de toekomst. (FOTO: KRAAKMAN B.V.)





22 inderegio.nl • 16 juni 2021NATUUR

Door Bart Jonker 

Heemstede – U kijkt misschien al 
naar de kop en denkt: “Wat hebben 
ooievaarsbekken nu te maken met 
een tuin?” Het gaat in dit geval niet 
om een letterlijke ooievaarsbek, maar 
om de plant ooievaarsbek, die 
verschillende soorten kent en familie 
is van de geranium.  

Vorm van een snavel
Een van deze soorten is opvallend 
veel te zien: het Robertskruid (Gera-
nium robertianum). Deze plant met 
drie- tot-vijftallige bladeren en fraaie 
roze bloemen (vijf kroonbladeren)  is 
een- tot tweejarig en groeit vooral in 
bossen of tuinen op schaduwrijke en 
vochtige grond. We kwamen ze veel 
tegen in Wandelbos Groenendaal. 
Heel zelden komen witte bloemen 
voor. Robertskruid komt algemeen 
voor in Nederland. Op arme zande-
rige grond zijn de bladeren en sten-
gels  meer rood van kleur. De plant 
wordt tot 50 cm hoog en verspreidt 
een sterke geur, die veroorzaakt 
wordt door klierhaartjes, die te 
vinden zijn over de hele plant. De 
eventuele vruchten van Robertskruid 
hebben de vorm van een snavel, 
vandaar de soortnaam ooievaarsbek. 
De bloeitijd loopt van mei tot 
september, soms zelfs tot november. 
De naam Robertskruid komt waar-
schijnlijk van Robert of Ruprecht, die 
aartsbisschop was van Salzburg in de 
17de eeuw en dit kruid als genees-
middel zag tegen oogontstekingen, 
huiduitslag, dauwworm en ontste-
kingen in mond en keel. 

Mieren zijn nuttig of lastig 
Met het warme weer zijn grote 
colonnes mieren (Formicidae) waar 
te nemen. Hoewel mieren erg nuttig 

zijn (ze ruimen veel op), is de mens 
niet altijd van deze insecten gediend: 
vooral niet als ze in groten getale 
binnendringen in je huis en ze te 
vinden zijn in bijvoorbeeld je 
suikerpot. Sluit levensmiddelen 
daarom goed af. Mieren behoren tot 
de vliesvleugeligen en kunnen geel, 
bruin, rood of zwart zijn van kleur. Er 
komen in Nederland circa 60 soorten 
voor. Mieren eten zowel plantaardig 
voedsel en gaan ook op rooftocht 
om andere insecten te doden en te 
eten. In tuinen komt vooral de zwart-
bruine wegmier voor (Lasius niger). 
Deze soort voedt zich vooral met 
honingdauw en bladluizen.

Mieren kunnen leven in kolonies van 
wel 100.000 stuks, waarin een 
koningin is. De koningin legt voort-
durend eitjes, dit kan ze wel 15 jaar 
achtereen doen. Een mierenkoningin 
wordt dus relatief oud. Ze verlaat het 
nest nooit. De larven verpoppen in 
een cocon, dat ook wel een mierenei 
wordt genoemd. De meeste verpop- 
pen tot werksters, meestal onvrucht-
bare vrouwtjes, die de mierenkolonie 
onderhouden. Enkele verpoppen tot 
mannetjes en nieuwe koninginnen. 
De paring vindt doorgaans in de 
zomer plaats. 

Mieren haten nootmuskaat
Wat mieren haten is de geur van 
nootmuskaat. Als u dus last van 
mieren heeft, strooit u wat nootmus-
kaat op de plek waar uw last van ze 
heeft, bijvoorbeeld rond drempel 
van de tuindeur. Op deze manier 
voorkomt u dat ze binnendringen, 
zonder chemische bestrijdingsmid-
delen te gebruiken. Ook van koper 
zijn mieren niet gediend, dus 
koperen muntjes willen ook nog 
weleens helpen.

Ken uw tuin: over ooievaars-
bekken, mieren en nootmuskaat

Robertskruid (Geranium robertianum). Foto: Bart Jonker.

Mieren (Formicidae). Foto: Bigstock.

KEN UW BOS

Door Leo van Os  

Je ziet ze nu en dan 
wel lopen in Groe-
nendaal. Of eigenlijk 
lopen ze niet zoveel, 
ze staan meestal, te 
zwiepen. Met een 
apparaat dat nog het 
meeste lijkt op een 
vreemd soort hockey-
stick, maar zonder 
bolle kant. Als je goed kijkt zie je dat het een metaalde-
tector is. En daar tasten ze de bodem mee af, op zoek 
naar…. 
 
Ja, waar zijn die mannen naar op zoek? En waarom zijn 
het altijd mannen? Dat laatste is waarschijnlijk het 
makkelijkst te beantwoorden: zoeken naar onbekende 
voorwerpen op plekken waar die feitelijk niet thuis-
horen is eigenlijk zo’n onzinnige bezigheid, dat de 
meeste vrouwen hun tijd wel beter kunnen gebruiken. 
 
En wat zoeken die mannen dan? Schatten? Onder de 
grond in het bos?  We hebben enkele van deze mannen 
met metaaldetectoren gevraagd wat voor schatten ze 
zoal hadden gevonden, want ‘zien is geloven’ en de 
‘proof of the pudding is in the eating’ nietwaar?  
 
De oogst die we te zien kregen bestond voornamelijk 
uit metalen voorwerpen met een onduidelijk verleden: 
kromme spijkers, vreemd gevormde stukjes metaal, 
flesdoppen, conservenblikjes, enzovoort. Maar soms 
vinden ze ook oude munten, zoals vierkante stuivers, 
zevenkantige penny’s, en zo meer. En heel soms vinden 
ze geluk, bijvoorbeeld in de vorm van een hoefijzer. 
Zo kunnen onzinnig ogende bezigheden soms toch 
geluk brengen! 

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.
www.wandelbosGroenendaal.nl. 

Gelukzoeken in Groenendaal 

Foto’s: Raymon Hagedoorn en Vrienden Wandelbos 

Groenendaal.

FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Het levensverhaal van 
een wilgenroosje. De roos ‘Banzai 
83’: grootbloemig, roomkleurig en 
welriekend, dat is deze roos in de 
tuin van Marenka.
Deze roos kreeg na jaren een wilde 
scheut die later is door gaan 
groeien tot een prachtige struik. De 
takken hangen als een fontein.
Een waar sprookje: de wilde scheut 
komt onder de grond vanwaar hij 
geënt is en ontwikkelt zo meerdere 
scheuten.
De bloemen van de scheuten zijn 
zachtroze en hebben gele stampertjes. Ze bloeien weelderig. De oude roos staat nu ook in bloei, drie bloemen, 
twee in één. In de herfst draagt het wilde roosje oranje rozebottels. Als je deze wilt hebben, is het verstandig om 
de uitgebloeide bloemen niet af te knippen. Dan kunt u in de herfst genieten van de vruchten, die ook een feest 
zijn voor de vogels.

Lente in Heemstede
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Adresgegevens

Heemstede

Heemstede

Aanmelden nieuwsbrief

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

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Openingstijden publieksbalie:
Maandag t/m woensdag van 8.30-17.00 uur
Donderdag van 8.30-19.30 uur
Vrijdag van 8.30-13.00 uur

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

Hoe houden we de markt aantrekkelijk, nu en 
in de toekomst? Hierover gingen medewerkers 
van de gemeente en wethouder Nicole 
Mulder vorige week op de weekmarkt op de 
Valkenburgerlaan in gesprek met bezoekers. 
Over het algemeen zijn de marktbezoekers 
positief en tevreden over het aanbod. Er 
zijn mooie gesprekken gevoerd en goede 
suggesties verzameld.

Geef ook uw mening
U kunt tot en met 20 
juni een korte online 
vragenlijst invullen over 
de weekmarkt. Onder 
de deelnemers verloten 
wij een lokaal marktpakket. Ga hiervoor naar 
heemstede.nl/marktvisie of scan de QR-code.

Marktvisie
De verzamelde suggesties en antwoorden 
op de online vragenlijst verwerken we 
in een marktvisie. Het opstellen van de 
marktvisie gebeurt in samenspraak met de 
marktkooplieden met een vaste standplaats, 

bezoekers en inwoners. Het is de bedoeling 
dat de marktvisie in september 2021 in 
de gemeenteraad wordt besproken en 
vastgesteld. Deze marktvisie vormt daarna de 
basis voor verdere besluiten en wijzigingen.

Ga voor meer informatie naar 
heemstede.nl/marktvisie.

Wat vindt u van de markt?

Overlast campers 
We krijgen verschillende meldingen van 
overlast over geparkeerde campers in 
woonwijken op de openbare parkeerplaatsen. 
Goed om weer even te herinneren dat campers 
en caravans maximaal 3 dagen op een 
parkeerplek op de openbare weg mogen staan.

Pop-Up Podium 
bij Plein1
Plein1 organiseert op vrijdag 25 juni van 
13.00 tot 16.00 uur een Pop-Up Podium 
voor muzikanten. Het genre is ‘populair’ 
en de setting semi-akoestisch. Bent u 
amateurmuzikant en heeft u het plezier 
van muziek spelen voor anderen ook zo 
gemist de laatste tijd? Meld u dan aan! 
Neem voor 20 juni contact op met Rob 
Fokker via r.fokker164@gmail.com. Hij 
neemt graag de mogelijkheden met 
u door. Natuurlijk verloopt de middag 
volgens de richtlijnen van het RIVM.

Team Sportservice Heemstede organiseert 
voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar 
gratis workshops. Hierin staat sporten met 
leeftijdsgenoten centraal. Op het programma 
staat freestyle basketbal, voetbal skillz, 
kickboksen, archery tag, freerunning en BMX. 

Meedoen?
Stuur dan een e-mail naar Lisette van Dee 
via lvandee@teamsportservice.nl. Ga voor 
het programma en meer informatie naar 
teamsportservice.nl/heemstede.

Op vakantie naar het buitenland? 
Check de 
geldigheid van uw 
reisdocumenten
Reizen naar landen met een groen of geel 
reisadvies is weer mogelijk. Gaat u deze 
zomer op vakantie? Controleer dan de 
geldigheidsdatum van uw paspoort of 
identiteitskaart. Is die datum (bijna) verlopen, 
maak dan een afspraak met de afdeling 
Publiekzaken om het document te vervangen. 
Ga hiervoor naar heemstede.nl/afspraak of bel 
14 023. 

Ga wijs op reis
Bekijk wat u moet regelen voor uw reis naar 
het buitenland en uw terugkomst in Nederland 
op de website wijsopreis.nl.

Op 1 juli 2021 treedt de Wet elektronische 
publicaties (Wep) in werking. Vanaf dat moment 
zijn de offi  ciële publicaties via de landelijke 
website offi  cielebekendmakingen.nl leidend. 
Nu al publiceert de gemeente Heemstede daar 
bekendmakingen. Omdat dan deze online 
bekendmakingen leidend worden, gaan we in 
juli over op beknoptere bekendmakingen in 
de krant. 

Op de gemeentepagina HeemstedeNieuws 
vindt u dan een overzicht van de 
bekendmakingen; de volledige tekst vindt u op 
bovengenoemde website.

Blijf op de hoogte van bekendmakingen 
over uw buurt
•	 Abonneer	u	op	de	e-mailservice	van	

overheid.nl. U ontvangt bekendmakingen 

en kennisgevingen over door u 
geselecteerde onderwerpen.

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

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

Hondenpoep op straat is al jaren één van 
grootste ergernissen onder de inwoners van 
Heemstede. Daarom voert de gemeente 
de komende weken campagne tegen 
hondenpoep op zogenaamde ‘hotspots’. 

De meldingen van overlast door 
hondenpoep centreren zich het 
afgelopen jaar rond de Glipper Dreef, 
Staatsliedenbuurt, Geleerdenbuurt, Indische 
buurt, Provincienbuurt en de omgeving 
Kennemerduin. In deze buurten zijn de 
komende weken posters te zien met 
daarop de boodschap: ‘Houd Heemsteedse 
schoenen schoon, dat is gewoon!’.

Help ook mee. Heeft u een hond of 
laat u weleens een hond uit? Ruim 
de hondenpoep op. Zo houden we 
Heemsteedse schoenen schoon. 

Operatie Schone 
Schoenen (opnieuw) 
van start

Gratis workshops voor jongeren in 
Heemstede

Vanaf 1 juli online bekendmakingen leidend



Heemstede - Afgelopen vrijdag-
avond 11 juni, zijn er nieuwe foto’s 
gemaakt van de geboren en getogen 
Heemstedenaar zanger, pianist en 
trompettist Rudolf Kreuger.Na de 
coronaperiode en lockdown is Rudolf 
er helemaal klaar voor. Tijdens de 
fotosessie, kon Rudolf het niet laten 
om middenin het weiland aan de 
Vrijheidsdreef mooie noten te blazen. 
Zijn mooie trompetspel kreeg de 
wandelaars stil. Na elk nummer werd 
er luid geklapt.
Meer informatie op:
www.rudolfkreuger.nl. 

Trompettist Rudolf Kreuger steelt de show in weiland

Trompettist Rudolf Kreuger in het weiland. Foto: Biebsfotografeert.

Heemstede/Regio - Van 28 juni t/m 
3 juli vindt de landelijke MS Collecte-
week van het Nationaal MS Fonds 
plaats. Het Nationaal MS Fonds is 
hard op zoek naar mensen die met 
hun mobiele telefoon voor ons willen 
collecteren. Mobiel collecteren doe je 
vanaf je bank, tuinstoel of ligbed! 
Help jij mee in de strijd tegen 
multiple sclerose (MS)?Dat MS een 
enorme impact heeft op (jonge) 
levens én veel verschillende gezich- 
ten heeft, maakt het MS Fonds momen- 
teel duidelijk in de nieuwe campagne 
‘Face it. MS is zenuwslopend’. 

Het Nationaal MS fonds is op zoek 
naar mobiele collectanten. Zij collec-
teren met hun mobiele telefoon wat 
heel gemakkelijk kan vanaf werk of 
vanuit huis.  
De opbrengst van de landelijke 
collecteweek maakt verschil voor 
25.000 mensen in Nederland die 
iedere dag met een ziekte moeten 
leven die hun zenuwen letterlijk 
sloopt.  
 
Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/
collecteren. 

Nationaal MS fonds zoekt mobiele collectanten

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

Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Dr.	J.R.	Thorbeckelaan	101,	het	plaatsen	

van een garage met luifel, wabonummer 
848580, ontvangen 1 juni 2021

•	 Herenweg	129A,	nieuwbouwwoning,	
wabonummer 759806, ontvangen 1 juni 
2021

•	 J.	Israëlsplein	17,	het	uitbreiden	van	de	2e	
verdieping en de zolderverdieping aan de 
achtergevel en vergroten van een dakkapel 
op het achtergeveldakvlak, wabonummer 
828491, ontvangen 11 juni 2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Marga	Klompelaan	25,	het	plaatsen	van	

een scootersafe, wabonummer 824124, 
verzonden 11 juni 2021

•	 Von	Brucken	Focklaan	47,	het	plaatsen	
van een geluidwerende erfafscheiding, 
wabonummer 841669, verzonden 8 juni 
2021

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

Niet verder in behandeling genomen 
aanvraag omgevingsvergunning
•	 Beatrixplantsoen	22,	het	plaatsen	van	

een fietsenhok en een overkapping met 
zonnepanelen, wabonummer 810330, 
ontvangen 22 maart 2021, reguliere 
procedure. Deze aanvraag is niet verder in 
behandeling genomen. Besluit verzonden 
11 juni 2021.

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

Omgevings-
vergunningen

Vervanging 
gemeentelijke boom
Jozef	Israëlsplein,	ter	hoogte	van	huisnummer	
13: 1 Linde Ø 50-60 cm, zware wortelschade 
aan de stamvoet in combinatie met zwam 
aantasting, boom is reeds gekapt in verband 
met groot verhoogd risico op breuk. 
Herplanting op de locatie wordt later dit jaar 
bepaald.

Deze publicatie is een aankondiging van 
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.

Nieuwe regelgeving: Diversen
•	 Op	11	mei	2021	heeft	het	college	van	

Heemstede, evenals het college van 
Bloemendaal op 4 mei 2021, het Besluit van 
de colleges van de gemeenten Heemstede 
en Bloemendaal tot wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling Informatie 
Technologie	2015	(publicatienummer	2021-
29931) vastgesteld. Deze wijzigingen zijn 
met terugwerkende kracht per 1 januari 
2021 in werking getreden. Lees de volledige 
bekendmaking in de Staatscourant op 
overheid.nl of via onze website heemstede.
nl/bekendmakingen en zoek op 
publicatienummer. 

•	 Op	25	mei	2021	heeft	het	college	het	
Uitvoeringsprogramma re-integratiebeleid 

2021 Heemstede (publicatienummer 2021-
178486) vastgesteld. 

•	 Op	25	mei	2021	heeft	het	college	het	Intern	
Controleplan 2021 (publicatienummer 
2021-178435) vastgesteld. 

•	 Op	27	mei	2021	heeft	de	raad	het	Besluit	
wijziging	Verordening	materiële	en	
financiële	gelijkstelling	onderwijs	gemeente	
Heemstede 2021 (publicatienummer 2021-
182381) vastgesteld. Deze wijziging is met 
terugwerkende kracht per 20 april 2021 in 
werking getreden. 

•	 Op	27	mei	2021	heeft	de	raad	de	
Afvalstoffenverordening Heemstede 
2021 (publicatienummer 2021-182358) 
vastgesteld. Deze verordening is met 

terugwerkende kracht vanaf 27 mei 2021 in 
werking getreden. Artikel 20 treedt pas op 1 
januari 2022 in werking.

•	 Op	1	juni	2021	heeft	het	college	de	
Uitvoeringsregeling Corona herstelsubsidie 
winkelgebieden Heemstede 2021 
(publicatienummer 2021-178452) 
vastgesteld. Deze regeling is op 1 juni 2021 
(met terugwerkende kracht) in werking 
getreden. 

Lees de volledige bekendmakingen in het 
Gemeenteblad op overheid.nl of via onze 
website heemstede.nl/bekendmakingen en 
zoek op publicatienummer. 

Vergadering gemeenteraad 24 juni 2021
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
digitale raadsvergadering op 24 juni 2021 
om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd 
deze digitale vergadering te volgen via 
gemeentebestuur.heemstede.nl.

Op de agenda:
•	 Vaststellen	agenda	raadsvergadering	
 24 juni 2021
•	 Vragenuur	raadsvergadering	24	juni	2021

Bespreekpunten:
•	 Bestemmingsreserve	corona	en	raming	

uitgaven bestemmingsreserve corona 
 2021-2025
•	 Overeenkomst	komgrens	Cruquiusweg	

(N201)
•	 Jaarverslag	2020	en	Begroting	2022	GR	

Bereikbaarheid	Zuid-Kennemerland
•	 Voorstel	voor	verduurzamen	eigen	

gebouwen jaarschijf 2021
•	 Voorstel	uitvoering	geven	aan	twee	

aangenomen moties met betrekking tot afval
•	 Geagendeerd	onder	voorbehoud	van	

voldoende voorbereiding in cie RUI 
 21 juni 2021

•	 Verstedelijkingsstrategie	Metropoolregio	
Amsterdam

•	 Geagendeerd	onder	voorbehoud	van	
voldoende voorbereiding in cie RUI 

 21 juni 2021
•	 Ontwerp-omgevingsvergunning	en	

ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
Herenboerderij,	Cruquiusweg	45a

•	 Geagendeerd	onder	voorbehoud	van	
voldoende voorbereiding in cie RUI 

 21 juni 2021
•	 Vaststellen	Verordening	Starterslening	

gemeente Heemstede 2021
•	 Geagendeerd	onder	voorbehoud	van	

voldoende voorbereiding in cie RUI 
 21 juni 2021

Hamerpunten:
•	 Vaststellen	jaarstukken	2020	gemeente	

Heemstede
•	 Voorjaarsnota	2021	
•	 Participatieplan	zon	op	parkeerterrein	

sportpark Groenendaal
•	 Convenant	governance	samenwerking	

Zuid-Kennemerland

•	 Jaarstukken	2020	en	begroting	2022	
Omgevingsdienst	IJmond

•	 Aanvullend	besluit:	advies	Commissariaat	
voor	de	Media:	representativiteit	PBO	
Stichting	Lokale	Omroep	Haarlem	(Haarlem	
105	RTV)

•	 Wijziging	Gemeenschappelijke	regeling	
Werkvoorzieningsschap	ZuidKennemerland	
(Paswerk)

•	 Ontwerpbegroting	2022	Participatiebedrijf
•	 Intrekken	Verordening	loonkostensubsidie	

Participatiewet Heemstede 2015

Overige punten:
•	 Procesnotitie	maatschappelijk	debat	

jaarwisseling en vuurwerk(overlast)
•	 Lijst	van	Ingekomen	Stukken	

raadsvergadering van 22 april 2021
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

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




