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Eindelijk schot in de zaak
van de herbouw Belvedère
in Groenendaal

‘Lekker in je vel’ onder de
Groenendaalse bomen

Burgemeester Nienhuis zet
oud- én jongveteranen in
het zonnetje

REGIO MEDIA GROEP

Onthulling beeld Angela Merkel in Heemsteedse tuin
Door Bart Jonker
Heemstede – De Duitse bondskanselier Angela Merkel was afgelopen
week te gast in een Heemsteedse
tuin. Figuurlijk dan. Beeldend kunstenaar Ditte Pieterse maakte van haar
een prachtig beeld dat afgelopen
donderdag 17 juni feestelijk werd
onthuld in het bijzijn van enkele genodigden. Haar goede Heemsteedse
vriendin Edith Tiessen had haar tuin
voor deze speciale gelegenheid
beschikbaar gesteld.
Naast het beeld werd ook Ditte’s
boekje ‘Angela Merkel, In Vorm’
gepresenteerd, waar zij vertelt over
het creatieve proces en de totstandkoming van het beeld.
Bewondering en sympathie
Waarom juist Angela Merkel? Kunstenaar Ditte Pieterse legt uit: “Als Duitse
politica is Angela Merkel regelmatig
in het nieuws en ik kreeg het gevoel
dat ik haar steeds meer persoonlijk
begon te leren kennen. We zijn generatiegenoten en dat wekte toch mijn
interesse. In de loop der jaren ben ik
sympathie voor haar gaan koesteren.
Angela Merkel is een sterke vrouw. Ik
keek echter met mijn hart, niet naar
haar politieke ideeën. Het is mijn
bewondering voor haar persoonlijkheid. Toen ik hoorde dat Angela
Merkel haar laatste politieke termijn
inging als bondskanselier, dacht ik:
’ze verdient een beeld’. Angela
Merkel is nu 16 jaar bondskanselier
en groeide op in de voormalige DDR.
Ik herinner mij dat ik als kind vroeger
met mijn ouders ’s zomers op
vakantie ging naar Zweden. Wij
voerden ook langs de kustlijn van
Noord-Duitsland. Dan zag je de
bomvolle stranden van West-Duitsland. Ineens kreeg je dan dat heel
lege stuk met bewakingstorens en
prikkeldraad en bewapende wachters dat tot het grondgebied van de
DDR behoorde. Om maar te voorkomen dat mensen van oost naar
west konden vluchten. Dat contrast maakte op mij als kind al grote
indruk. Vooral omdat je zelf zoveel
vrijheid kent. Angela Merkel staat
voor vrijheid. Zij is een voorbeeldvrouw voor velen, ook als mens. Zij is
vooral zo bijzonder omdat ze zo bescheiden is. Ze zit aan tafel met de
hoogste wereldleiders als Poetin en
Trump en blijft daarbij een heel eenvoudig mens. Haar bescheidenheid
en vriendelijke uitstraling sieren haar
en inspireerden mij,” aldus Ditte
Pieterse.
‘In Vorm’
In haar boekje ‘Angela Merkel, In
Vorm’ dat Ditte Pieterse opdraagt aan
haar vader, vertelt ze over wat zij
voelde en wat haar inspireerde

Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4

WIJ ZIJN OPEN!
Zowel afhaal,
terras en restaurant

Tel. 023-5284269
(vanaf 13.00 uur)

Openingstijden: 16.00-22.00 uur
m.u.v. dinsdag (gesloten)

www.mandarin-heemstede.nl

ZONDAG OPEN

27 JUNI VAN 12.00 - 17.00 UUR

TUINANJER

Zoon Jonathan Pieterse (links) feliciteert zijn moeder Ditte Pieterse (rechts) na de
onthulling van haar beeld van Angela Merkel. Foto’s: Bart Jonker.

terwijl ze het beeld vervaardigde. Het
boekje laat met foto’s de totstandkoming zien tot het eindresultaat, voorzien van met teksten in drie talen
(Duits, Engels en Nederlands) en de
karaktertrekken die haar verbonden
met de persoon Angela Merkel. Het
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fraaie boekje is ingebonden met een
blauw koord, omdat blauw de lievelingskleur is van Angela Merkel.
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Samen met haar zoon Jonathan
onthulde Ditte Pieterse ten slotte het
beeld onder luid applaus.

Tel. 023-7853748 - Heemstede
info@btu-airconditioning.nl
Kwaliteitsslagerij

Kijk voor de aanbiedingen
op pagina 5

GEEN KRANT?
0251-674433

Wij zijn met SPOED op zoek naar een serieuze

BEZORGER/STER

- Omgeving Anna van Burenlaan/Scheltemakade te Haarlem-Zuid 300 kranten

65PLUSSERS OOK VAN HARTE WELKOM!
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFOVERSPREIDNET.NL
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HEEMSTEDE, HAARLEMZ.
Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 023-8200170
Tel. 06-50284402
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur
vrijdag 09.00-15.00 uur
Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
verkoop@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
Oplage: 14.300
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd 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 volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Doe gratis mee met
Sportmix Jongeren
Heemstede - Doe mee met Sportmix
Jongeren voor 12 t/m 17 jaar in
Heemstede. Raak met leeftijdsgenoten al je energie kwijt en maak je
hoofd leeg.
Je kunt deelnemen aan: voetbal
skillz, freestyle basketbal, kickboksen,
archery tag en freerunning.
T/m 15 juli op dinsdag en/of donderdag van 16.00-17.00 uur op Sportpark Groenendaal, Sportparklaan 16
in Heemstede.
Bekijk het rooster of schrijf je in via
deze link:
https://jouw.teamsportservice.nl/
heemstede/project/
sportmix-jongeren-heemstede/.
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KERKDIENSTEN
ADVENTSKERK AERDENHOUT

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtube-kanaal
van de Adventskerk:
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com
HERVORMD PKN BENNEBROEK

Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 27 juni, 10u., ds. W.F. Schormans, Voorburg. De diensten kunt u
volgen via de link www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl
H. BAVO PAROCHIE

Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 24 juni om 9u.
Eucharistieviering. Voorganger
Pastor R. Verhaegh.

Zondag 27 juni om 10u. Eucharistieviering. Voorganger Pastor R.
Verhaegh. 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.
KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Doordeweekse vieringen:
Woensdagmorgen 23 juni, 10u.
viering Hart voor Ouderen, pastor
Rob Verhaegh.
Saturday 26th June, 5 P.M., Mass in
English, Father Tristán Peréz.
Zondagmorgen, 27 juni, 10u. W & C
viering, pastor Ans Dekker.
Zondagavond 27 juni, 18.45u .
Plechtig Lof, m.m.v. E.J. Eradus,

orgel. Per viering zijn maximaal 105
kerkgangers toegestaan. Reserveren verplicht: info@olvh.nl of
telefonisch 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 27 juni. 10u., ds. A. Molendijk. Maximaal 50 personen per
dienst toegestaan. Reserveren
verplicht: www.kerkpleinheem-

stede.nl/kerkdienstaanmelding. De
diensten zijn online te volgen via
YouTube en kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl
RAFAELGEMEENTE NEHEMIA

Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 27 juni, 10u. Spreekster:
Jeannette Rog, De Adelaar.
Vrije toegang (wel RIVM regels).
www.rafael-nehemia.nl
TREFPUNT BENNEBROEK

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 27 juni, mw. ds. Agaath
Drost (Amsterdam). Alle vieringen
kunnen online worden gevolgd via
www.pkntrefpunt.nl, klik op actueel.
Vanaf juni kunnen meerdere
personen bij de vieringen aanwezig
zijn. Reserveren verplicht:
bennebroek.trefpunt@quicknet.nl.
www.pkntrefpunt.nl.

Zend uw mooiste tuinfoto(‘s) in voor onze Tuinenwedstrijd!
Heemstede - Het is weer zover! Zoals
u jaarlijks van de Heemsteder gewend bent, is de Tuinenwedstrijd in
samenwerking met Tuincentrum de
Oosteinde weer begonnen.
Ook u heeft vast een prachtige tuin
of fraai balkon. 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? Deel deze
dan met ons!
Stuur uw tuinfoto(‘s) in naar de
redactie: redactie@heemsteder.nl
onder vermelding van de Tuinenwedstrijd 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
8 augustus. De mooiste tuinen
krijgen een plekje in de krant. Krijgt u
er al zin in?
Tuincentrum De Oosteinde jureert en
stelt voor de mooiste tuinen de
volgende prijzen beschikbaar: een
waardebon van 25 euro als aanmoedigingsprijs, 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!

ONBEKEND HEEMSTEDE
Kerklaan toen en nu (20)
Door Harry Opheikens
Kerklaan 59a verdient even aparte aandacht
vanwege de fraaie toen-foto uit 1955 van Frans
Burghoudt (archief HVHB, met dank aan Ellen Kerkvliet). Links van het water staat nummer 59a en rechts nummer 61. In het
midden de ‘Bavobrug’ over de zijvaart van de Zandvaart. Het is allemaal
verdwenen vanwege het bestemmingsplan ‘Van Merlenlaan-Kerklaan’. De
nu-foto is van 20 juni 2021.
Kerklaan 59a was de werkplaats van de Gebroeders Van den Putten. Zowel
in adresboeken als in advertenties wordt vaak het adres van de Gebroeders
Kerklaan 59 gebruikt, maar dat was het pand helemaal links op de foto. Tot
aan de sloop van het pand hebben de Gebroeders van der Putten op
Kerklaan 59a gezeten. Wanneer het precies gebouwd is, is onduidelijk.
De Gebroeders waren van alle markten thuis: aannemers, makelaars, machinaal timmerbedrijf, utiliteitswerken, betonbouwen, onderhoud. Regelmatig
bieden zij grond en panden te koop aan.
In het Haarlems Dagblad van 13 april 1954 staat een bijzondere advertentie:
Van der Putten op zoek naar een ‘keetmeisje’ voor bouwwerk bij station
Haarlem.
In de Raadsnotulen van 25 april 1968 staat de sloop aangekondigd van o.a.
bedrijfsgebouwen op Kerklaan 59a.
De bouw van het voormalige pand nummer 61 is onbekend, in 1949 is er
een aanpassing aan de gevel. Veel mensen hebben er gewoond met uiteenlopende beroepen: blekersknecht, bloemistknecht, transportarbeider, los
werker, keukenknecht.
Van 1970 is er een bouwtekening van de huidige Kerklaan 61 en de eerste
gebruiker was Ennia BV. Vanaf 1975 was het de bibliotheek, tot het voorjaar
van 1986 toen de bibliotheek naar de voormalige Dreefschool verhuisde.
Dactylo Uitzendbureau is tijdelijk gebruiker geweest en in 1996 verhuisde
de politie naar Kerklaan 61. Sinds 2018 is het pand in het bezit van de
gemeente, die er een maatschappelijke invulling aan wil geven. ‘Croons
service’ (Detailhandel via internet in voedingsmiddelen en drogisterijwaren), ‘Brrr’ (beoefening van podiumkunst) en ‘Johnson Visions’ (productie
van films) worden nog als gebruikers van Kerklaan 61 genoemd.

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 opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).
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Financiële onzekerheid hangt
rond gemeentelijke kadernota
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Kortgeleden zag de
kadernota 2022/2025 het levenslicht.
Op dit moment een stuk van weinig
waarde, al hoort het bij de afgesproken informatiecyclus binnen de
gemeente. De begroting 2022 sluit
positief, maar de daarop volgende
jaren laten tekorten zien. De raadsleden worden geacht een soort algemene beschouwing los te laten op
dit stuk met beperkte spreektijd, het
antwoord van het college, het
indienen moties en amendementen.
Dit verdeeld over twee avonden.
De ontwerptekening van de nieuwe Belvedère. Beeld: aangeleverd.

Eindelijk schot in de zaak van de
herbouw Belvedère in Groenendaal
Door Eric van Westerloo
Heemstede - De kogel is eindelijk
door de kerk. Op 15 juni heeft de
initiatiefnemer en geldschieter de
heer Bids een stuk ondertekend
waarin hij zich, schoorvoetend,
achter de herbouw van de Belvedère
heeft gesteld. De gang van zaken
verdient allerminst de schoonheidsprijs. In 2002 ontvouwde de initiatiefnemer zijn plannen bij de gemeente.
Het bleef een aantal jaren op de
plank liggen. Bij het overlijden van
zijn zuster beloofde hij haar dat hij
zich namens haar hard zou maken
voor de herbouw van de door hen
beiden zo geliefde belvedère. Zo
geschiedde en in 2019 ging de zaak
opnieuw rollen. De gemeente dacht
er goed aan te doen de bevolking te
laten meebeslissen en schreef een
verkiezing uit met zes ontwerpen.
Een groot deel van de bevolking kon
zich in geen van de ontwerpen
vinden. De gemeente had verzuimd
een optie ‘geen van allen’ toe te
voegen. Uiteindelijk kozen de inwoners voor ‘De wandeling’.
Buitenspel
Al die tijd stond de heer Bids buitenspel. Zelf had hij een ruw ontwerp
aangeleverd. Volgens de gemeente is

zijn ontwerp naar de architect
gegaan, de architect ontkent dit. Je
zou verwachten dat als de gemeente
500.000 euro in de schoot geworpen
krijgt je de gulle gever bij alles
betrekt. Na ophef in de pers en
vragen in de raad heeft het college
contact opgenomen met Bids en is
de zaak uitgepraat en werd hij meer
betrokken bij de voortgang. De initiatiefnemer heeft herhaalde malen
gevraagd om aanpassingen. Steeds
wees de gemeente het af en vond
altijd een reden waarom iets niet
kon. Toppunt was het advies van de
archeologische afdeling van Ruimtelijke Ordening dat er nog een oude
fundering onder het zand verborgen
lag. Daar mocht het ontwerp van de
initiatiefnemer niet op worden
gebouwd.
Combinatie
Door corona was contact lange tijd
lastig doch is kortgeleden weer
hervat. Op aandringen van de heer
Bids komt er nu onder andere een
ander dak op het gebouw. Het is nog
niet het gebouw dat hij zich had
voorgesteld, maar ten lange leste
legt hij zich er bij neer. Hij is intussen
102 jaar geworden en hoopt nog
mee te maken dat de Belvedère er
staat. Onderaan de ondertekende

overeenkomst heeft hij nog wat
opmerkingen/wensen geplaatst.
Door de almaar oplopende bouwkosten staat de bouw onder druk en
blijft er minder geld over voor het
onderhoud. Het nu overeengekomen
bouwwerk is een combinatie van wat
de architect ervan heeft gemaakt en
de wensen van de heer Bids. Het is
niet het ontwerp dat hij zelf in
gedachte had, al heeft hij er na de
langslepende periode vrede mee. Hij
doet de belofte aan zijn zuster
gestand en hoopt dat de
Heemsteedse bevolking, vooral de
jeugd, tot in lengte van jaren van de
Belvedère kunnen genieten. Het
gulle gebaar van de heer Bids wordt
door de inwoners hopelijk op waarde
geschat. Fraai is het allemaal niet wat
er gedurende het proces is voorgevallen. De architecten werken in
afstemming met de gemeente het
schetsontwerp uit tot een definitief
ontwerp.
Daarnaast start de gemeente de
vergunningsprocedures om de realisatie mogelijk te maken. Ook de
procedure voor een bestemmingsplanwijziging wordt in gang gezet. In
het najaar 2021 wordt dit in de raad
besproken. De verwachting is dat ‘de
Wandeling’ er in de loop van 2022
staat.

Weinig opties
De nota op zich geeft weinig voorstellen vanuit het college om de
bezuinigen voor te stellen of inkomsten te verhogen. De meeste partijen
zijn het hiermee niet eens, want die
willen kiezen uit verschillende opties.
Door de coronapandemie en het
korten op de Rijksuitkering(en),
hangt de financiële onzekerheid als
een donkere wolk boven deze kadernota. Het college deed de meest voor
de hand liggende suggesties aan de
hand. Inkomsten verhogen, uitgaven
beperken en/of een nieuwe kerntakendiscussie starten. Of er wel een
gat zit in de meerjarenbegroting is
verre van duidelijk.
Wensen en keuzes partijen
Partijen beperkten zich derhalve tot
wat wensen en soms een keuze. HBB
wil dat het college zich inzet om
meer jongeren te betrekken bij
besluiten. Zij wachten de nieuwe
taken die de gemeente krijgt toebedeeld af alvorens de balans op te
maken. De PvdA willen het uitstekend sociale domein in Heemstede
behouden, veiliger verkeer en meer
groen. Zij wachten ook af wat de tijd
brengt, maar hebben geen moeite
lokale lastenverhoging (o.a. OZB). De
VVD wijst OZB-verhoging af en ziet
wel iets in een kerntakendiscussie. Zij

wil het gemeentelijke vastgoed
inclusief de burgemeesterswoning
verkopen. Het CDA heeft vragen. Er is
volgens Haagse rekenmeesters nog
ruimte om ons OZB tarief te verhogen. Als dat gebeurt, wat betekent
dat voor Heemstede aan extra (OZB)
inkomsten en hoeveel meer geld
komt er dan uit het gemeentefonds?
Zij willen dat het college komt met
bezuinigingsvoorstellen. Ze zetten
vraagtekens bij het afschaffen hondenbelasting, de kosten met betrekking tot het verleggen bebouwde
komgrens, het afvalbeleid en de
externe inhuur. D66 wil eerste intern
kosten besparen en pas dan de
burgers extra belasten. Zij vragen
zich af waarom er 6 fte’s zijn bijgekomen en er 2 miljoen is uitgegeven
aan externe inhuur. Zij wil een doortastend bestuur, alles moet duurzaam en groen, doorgaand verkeer
regionaal aanpakken. Het Mandpaslaangebied moet groen blijven. Als
de burger extra moet worden belast
dan de OZB gelijktrekken met de
omliggende gemeenten.
GroenLinks tenslotte wil meer empathie, respect, gerechtigheid, moed en
een zorgzaam bestuur. Besluiten
moeten het algemeen belang dienen. Investering opnieuw bekijken,
meer geld naar groen, een kerntakendiscussie en snelle fietsen en
scooters op de rijbaan.
Echte financiële keuzes zijn dus niet
gemaakt wegens de vele onzekerheden. Op 1 juli wordt de vergadering voortgezet met de behandeling
van amendementen en moties. Richting de begroting (november 2021)
zal er meer duidelijk zijn of en waarop Heemstede eventueel wordt
gekort. Pas dan is het tijd te denken
aan het extra belasten van de
burgers, dan wel bezuinigingen door
te voeren of investering door te
schuiven.

Antoine Rocourt lijsttrekker voor D66 Heemstede
Heemstede - Antoine Rocourt is de
lijsttrekker van D66 Heemstede bij de
gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
De leden van D66 Heemstede hebben hem in een onlinestemming
aangewezen. Antoine Rocourt is 62
jaar geleden geboren op Curaçao, en
al meer dan twintig jaar –met echtgenote en vier inmiddels uitgevlogen kinderen– woonachtig in
Heemstede. In het dagelijks leven is
hij marketing directeur Europa van
een internationaal bedrijf in professionele reinigings- en desinfectieproducten. Antoine Rocourt: “Ik wil voor
Heemstede en voor alle bewoners
een goede toekomst. Ik sta voor
samenwerking, in de raad, in ons
dorp en in onze regio, want daarmee
bereik je meer dan met eeniedervoor-zich opstelling. Ik erken ook dat
er groepen zijn die zich niet gehoord
voelen – en iedereen moet invloed
op de samenleving kunnen hebben.

Besluitvorming moet altijd toetsbaar
en transparant zijn. De samenleving
moet democratisch, duurzaam en
open zijn, met ruimte voor individuele vrijheid én sociale steun. Met
mijn ervaring wil ik effectief richting
geven en een sterke bijdrage leveren
aan de ontwikkeling van Heemstede.
Ik kijk uit naar een pittige verkiezingscampagne.”
Esther Schnerr, voorzitter van D66
Heemstede, is blij dat Antoine het
D66-gezicht wordt bij de verkiezingen in maart 2022: “Antoine heeft
zich bewezen als raadslid en als fractievoorzitter. Hij is een baken van
stabiliteit in een onrustige gemeenteraad. Als Heemsteedse politieke
partij hechten we belang aan continuïteit en ervaring in de gemeenteraad, zeker in een tijd waarin moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Antoine biedt ons dat. We zijn
heel blij met hem.”

Quinten Koehorst (links) en Annabel Brunnekreeft (rechts). Foto’s: aangeleverd door
HJF Huiswerkbegeleiding.

HJF Huiswerkbegeleiding: deze
kanjers zijn geslaagd voor examen

Antoine Rocourt. Foto: aangeleverd
door D66 Heemstede.

Heemstede - De uitslagen van de
eindexamens zijn bekend. Van de
examenkandidaten die door HJF
Huiswerkbegeleiding zijn geholpen
is iedereen geslaagd. Niet alleen
Quinten Koehorst en Annabel Brunnekreeft (op foto) hebben het
gehaald, maar ook Mateo Fernandez,
Naud Sinnige en Floortje van Werk-

hoven hebben nu hun eindexamendiploma. Dat betekent voor HJF
Huiswerkbegeleiding een score van
100 %. Deze leerlingen gaan verder
met hun opleidingen. Dus nu is er
weer ruimte voor nieuwe inschrijvingen.
Wilt u meer informatie? Bel dan met
Hedwig Jurrius, 06-46577776.

6

NIEUWS

inderegio.nl • 23 juni 2021

Colinda Veldman van Loft Uitvaartbegeleiding:
“Wij ontzorgen waar nodig in de brede zin des woords”
Door Bart Jonker
Bennebroek - Loft Uitvaartbegeleiding heeft Heemstede verruild voor
Bennebroek en opende in april een
nieuw Uitvaartinformatiehuys aan de
Rijksstraatweg 20 in Bennebroek.
‘Afscheid in het bijzonder’ is er duidelijk op de voorgevel te lezen. De inrichting van het nieuwe Uitvaartinformatiehuys is prachtig en modern
met veel licht. Dat geeft een open en
warme uitstraling en maakt het zo
laagdrempelig om vrijblijvend binnen te lopen voor informatie. Hoe is
Loft Uitvaartbegeleiding ontstaan en
wat maakt Loft nu zo bijzonder en
onderscheidend in haar uitvaartbegeleiding? Een gesprek in het nieuwe
pand met eigenaresse Colinda
Veldman.
Ik wilde altijd al iets voor mensen
betekenen
“Voor ik in de uitvaartbranche terecht kwam, ben ooit ik begonnen
als HR -(Human Resources) Manager
(Personeelszaken) bij een grote overheidsorganisatie”, vertelt Colinda
Veldman. Dat werk heb ik jaren
gedaan. Ik had altijd de insteek om
iets voor mensen te doen, te betekenen of te organiseren. Het plannen
en organiseren zat al in mijn bloed
en in mijn vak als HR-manager. Een
keer vroegen kennissen aan mij of ik
voor hen persoonlijk een uitvaart

wilde organiseren. Dat heb ik toen
gedaan en die verliep hartstikke
goed en naar hun wensen. Mijn interesse in de uitvaartbegeleiding was
hierdoor alleen maar gegroeid. Een
overlijden is een beladen en moeilijk
emotioneel moment voor de dierbaren van de overledene. Je wilt dan
als uitvaartbegeleider echt iets voor
mensen betekenen en een waardig
afscheid kunnen geven, zodat ze het
gevoel hebben dat het mooi en
bijzonder was. Hun afscheid moet
troost bieden en bij hen passen. Dat
wordt zo gewaardeerd door de nabestaanden en dat geeft mij veel
voldoening en energie. Ik vond dit
zoiets moois, dat ik daarmee wilde
doorgaan.
Ik ben toen naast mijn baan een
opleiding voor uitvaartbegeleiding
gaan doen. Daarna zegde ik mijn
baan als HR-Manager op en kwam bij
een grote uitvaartonderneming te
werken. Dat was een deceptie, omdat
ik vond dat ze daar vrij zakelijk en
minder persoonlijk met uitvaarten en
de wensen van nabestaanden
omgingen. Ik had daar een totaal
ander beeld van, het moest mijns
inziens persoonlijker en meer met
aandacht voor de wensen van de
nabestaanden tot in de kleinste
details. Ik besloot daarop naar eigen
inzicht mijn eigen uitvaartbegeleidingsorganisatie op te zetten. Ik
keerde voorlopig terug in mijn oude

Het Loft Uitvaartinformatiehuys heeft een open uitstraling. Foto: aangeleverd door
Loft Uitvaartbegeleiding.

Colinda Veldman voor het nieuwe Loft Uitvaartinformatiehuys. Foto: Bart Jonker.

functie als HR-Manager bij mijn oude
werkgever en daarnaast bouwde ik
mijn uitvaartbegeleiding op. Daar
kreeg ik van mijn werkgever de gelegenheid voor. Ik wilde echter de
uitvaartbegeleiding niet onder mijn
eigen naam uitvoeren. Mijn eigen
naam vond ik te lang. Ineens kwamen mijn man en ik op de naam Loft
Uitvaartbegeleiding. Loft betekent
lucht in het fries (mijn man is van
Friese afkomst en de naam is in Friesland bedacht). Symbolisch omdat het
staat voor de hemel én omdat onze
begeleiding de ruimte laat om de
mensen hun hart te laten luchten.
Daarom is er voor de naam Loft
gekozen, met als belangrijke kernwaarde ‘Afscheid in het bijzonder’.
Dat is waar Loft voor staat en zich in
onderscheidt.”
Open uitstraling
“We waren na 5,5 jaar klaar voor een
volgende stap en daarom besloten
we van Heemstede naar Bennebroek
te verhuizen. Wij wilden meer zichtbaar zijn op een open en toegankelijke plek in een multifunctionele
ruimte, waar iedereen vrijblijvend
binnen kan lopen. Op praten over de
dood rust nog enigszins een taboe:

mensen ervaren dit vaak als moeilijk
om erover te praten. Op deze manier
kunnen we met de open uitstraling
van ons Uitvaartinformatiehuys met
iedereen die dat wil een gesprek over
een (naderend) overlijden aangaan
en het vragen naar informatie laagdrempeliger maken. Onafhankelijk
en zonder verplichtingen. Hiermee
zijn wij ook het enige onafhankelijke
Uitvaartnformatiehuys in de omgeving. Ons Uitvaartinformatiehuys is
dusdanig licht en warm ingericht,
zodat onze benadering nog persoonlijker wordt. Onze kracht zit hem met
name in de aandacht.”
Rustament: voor als je er niet meer
bent
“Als er een overlijden plaatsvindt,
gaat er voor de nabestaanden een
molen lopen van zaken die direct
geregeld moeten worden. De nabestaanden komen in een soort van
rollercoaster terecht, waarbij ze
amper de tijd krijgen om het overlijden van hun dierbare emotioneel
te verwerken”, vervolgt Colinda. “Er is
dan nauwelijks tijd om te rouwen. De
taak van ons als Loft Uitvaartbegeleiding is om hierin houvast te bieden
en hun persoonlijke wensen voor de

uitvaart in alle rust te bespreken en
uit te voeren. Samen met mijn geweldige team ontzorgen wij waar nodig
in de brede zin des woords. Alles is
bij ons bespreekbaar, waarbij we ook
adviseren, met oog voor detail.
Omdat er heel veel zaken na een
overlijden op het pad komen en
omdat vaak ook de wensen van een
overledene niet helemaal duidelijk
zijn, geeft Loft als enige uitvaartbegeleider een uniek rustament uit. Een
rustament is een boekje waarin je bij
het leven al je wensen kunt optekenen die bij een uitvaart kunt laten
uitvoeren. Door zo’n ingevuld rustament is In het geval van een overlijden dan al veel uit handen genomen, omdat de wensen van de overledene bekend zijn. Wij hebben het
rustament zo opgesteld, dat alle
wensen en belangrijke zaken ingevuld kunnen worden, als een soort
checklist. Dit rustament is bij ons
gratis verkrijgbaar”, aldus Colinda
Veldman.
Meer informatie op:
www.loftuitvaartbegeleiding.nl of op
tel.nr. 06-20380224 (dag en nacht
bereikbaar).

Test je conditie met een lactaattest
Heemstede - Een jaar geleden was
het ineens afgelopen met alle evenementen. Dus ook met hardloopwedstrijden. Alle grote en kleine lopen
gingen niet door. Ook de Heemstede
Loop ging in het najaar niet door. Een
teleurstellende en moeilijke tijd voor
alle lopers die met regelmaat een
wedstrijd lopen.
Nu zijn we een jaar verder en ziet de
toekomst er gelukkig beter uit. Als
we de routewijzer kunnen volgen
zijn er vanaf september weer
wedstrijden mogelijk. De Dam tot
Damloop zal een van de eerste grote
lopen zijn. Gevolgd door de marathon van Amsterdam en Rotterdam.
En hopelijk zijn er nog veel meer
kleine en grote lopen mogelijk, waaronder de Heemstede Loop. Volgens
de trainers van de loopschool van

Lopers Company by Enno genoeg
tijd om je goed voor te bereiden, als
je de afgelopen tijd je conditie op
peil hebt gehouden.
“Mocht jij een wedstrijd willen gaan
lopen, dan is het interessant om te
weten waar je nu staat”, vertelt Enno
Aerts van Lopers Company by Enno.
“Wat is je startpunt, hoe goed is je
conditie? Interessant is om je
conditie te testen. Goed om te weten
is het punt waarop je lichaam gaat
verzuren en het lopen moeilijker
wordt. Dat is je omslagpunt. Je gaat
dan energie verbranden zonder
gebruik te maken van zuurstof en
melkzuur (lactaat red.) komt vrij, dat
verzuring oplevert. Hoe verder dit
omslagpunt in je wedstrijd ligt hoe
beter. Daar kun je op trainen. Een
lactaattest legt je maximale hartslag.

en omslagpunt vast. Verder word je
hartslag per trainingszones bepaald.
Tijdens je trainingen kun je daardoor
de trainingszones goed indelen en
dat is belangrijk”, aldus Enno.
Tweemaal per jaar organiseert Lopers
Company by Enno een lactaattest. De
eerstkomende is op vrijdag 2 juli van
14 tot 20 uur op sportpark Groenendaal aan de Sportpatklaan 16. De test
wordt professioneel afgenomen door
ex topschaatster Diane Valkenburg
die momenteel trainer en bewegingswetenschapper is van de
Jumbo schaatsploeg.
Voor alle info kun je kijken op:
www.loperscompanyheemstede.nl/
lactaattest/ of loop binnen in de
winkel op de Binnenweg 35. Daar
vertellen ze je alles over de lactaattest.

Test je conditie. Foto: aangeleverd door Lopers Company by Enno.
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Nieuwe ijssalon Da Vinci biedt
ook heerlijke vegan ijssmaken
Door Joke van der Zee

Warming-up GezondOud. Foto’s: Joke van der Zee .

‘Lekker in je vel’ onder de
Groenendaalse bomen
Door Joke van der Zee
Heemstede – Een hoog, dicht bladerdek, de koelte van het bos en zachte
ondergrond voor je voeten. Wandelbos Groenendaal is een uitgelezen
plek om zomers aan je conditie te
werken: niet te warm en je bent
lekker één met de natuur. De groep
zestigplussers van GezondOud die
onder andere in dit bos traint, staat
dinsdagmorgen 15 juni echt te genieten. Er gebeurt nog niet veel rond
elf uur ’s morgens en dat heeft alles

te maken met de tv-ploeg van RTL
die te gast is. Esther Zoetmulder en
Constance Schuller, de bewegingscoaches van GezondOud, delen
koffie uit en noteren de lunchwensen
van de dames en heren sporters. Een
broodje met elkaar eten is geen vaste
prik maar het team van het RTL4programma ‘Lekker in je vel’ zal opnames maken en bovendien enkele
deelnemers portretteren. Dat belooft
dus een ochtendvullend programma
waarna een kleine lunch geen overbodige luxe is.

Blij om te bewegen
Wie de groep observeert ziet dat de
warming-up voor niemand een straf
is. Blij om te bewegen, dat lees je van
de gezichten af. Een van de GezondOud-deelneemsters aan deze groep
vertelt. “Het leuke is dat we niet
alleen sportmaatjes zijn maar daarna
gezellig met elkaar praten onder het
genot van een kop koffie en iets
lekkers. Ik vind ook dat hier de verdeling vrouwen en mannen goed is”,
gaat ze verder. “En we zijn allemaal
heel sportief, dat is niet leeftijdsgebonden.” Even later wijst ze een
dame aan die kwiek komt aangelopen, maar toch al dik in de tachtig
is. Geen van de deelnemers ziet er
broos uit. Het zijn echte actievelingen. Niet dat er kilometers hardgelopen wordt maar de beweging moet
wel op peil blijven. Een aantal van
hen hád al een sportief leven en wil
nu de zeventig in zicht is lenig
blijven. Natuurlijk kun je dat in je
eentje doen maar in een groep is het
gezelliger.

Heemstede – Je hebt letterlijk een
heerlijk vak als je onder werktijd ijs
mag proeven. Als je de oprichters
van IJssalon Da Vinci mag interviewen overkomt je dit. Overigens is
het vak van ijsmaker natuurlijk nog
veel beter! Karin en Rempco hebben
het dus goed voor elkaar. Zij gooiden
zo’n tien jaar geleden het roer om en
besloten hun carrière bij een bank in
te ruilen voor het zelfstandig ondernemerschap. Best dapper als je je
bedenkt dat het stel een hypotheek
en twee kleine kinderen had ten tijde
van de ‘overstap’. En wat heeft die
goed uitgepakt: inmiddels openden
Karin en Rempco hun derde vestiging van IJssalon Da Vinci en wel in
de Jan van Goyenstraat, op nummer
6, waar ooit bakkerij Ted te vinden
was. Het begon voor hen in Amstelveen, waarna Amsterdam volgde. Het
succes is nu uitgebouwd naar hun
woonplaats Heemstede. Beste vriend
Guido is het team komen versterken:
hij verruilde zijn werk in de sales voor
een carrière in ijs.
Milkshakes en vegan sorbetijs
Ambachtelijk ijs welteverstaan. Het
drietal kan er zeer enthousiast over
vertellen: dagelijks worden tientallen
soorten Italiaans ijs vers bereid om
honderden ijsliefhebbers te voorzien
van engeltjes op hun tong. “In onze
Amstelveense vestiging is de ijskeuken”, legt Rempco uit. “Daar wordt
al ons ijs gemaakt. We hebben
natuurlijk de bekende vaste smaken
maar proberen ook vaak nieuwe uit.
De receptuur van het ijs komt uit
Italië, de aankleding van de salons,
vitrines, etc, maar veel nieuwe
smaken bedenken we zelf. Een van
de heerlijke vondsten is bijvoorbeeld

Monchoutaart met Bastognekoek.”
(Op dat moment schotelt Guido deze
smaak voor aan de schrijver van dit
stuk.) “Wat ook goed aanslaat is
Cookiedough-caramel”, vult Karin
aan. Enthousiast: “En onze milkshakes
doen het ook heel goed, wist je dat je
alle ijssmaken kunt krijgen als shake?
Soms levert dat bijzondere combinaties op, als duo-smaak. Maar als een
combi je lekker lijkt kun je die
gewoon bestellen.” Karin vestigt ook
nog even de aandacht op de vegansorbetsmaken. “Zelfs de pure chocolade variant kun je bij ons als volledig
vegan product krijgen. De reacties
zijn prima!”
Koffie en ijstaarten
Over die reacties gesproken, dat is
wat anders dan werken bij een bank.
“Het leuke is dat we direct feedback
krijgen, mensen die hier een ijsje
komen halen zijn altijd vrolijk en
vertellen meteen als het hen lekker
smaakt.” Een prettige manier van
ondernemen. Fijn vinden zij het ook
dat je met jonge mensen werkt.
Scholieren helpen in de salon en er
komen veel kinderen een ijsje kopen,
met hun (groot-)ouders of met een
groepje. De openingsdag
(Koningsdag) was het gelijk raak: een
rij voor de deur. Ook als de ijstijd
even minder is wordt blijft Da Vinci
open en actief. “Het wachten is nog
op de barkrukken maar dan kun je
hier lekker binnen zitten aan een ijsje
of kop koffie, natuurlijk van Italiaanse
makelij. Op een later moment komen
we met heerlijke ijstaarten.
Heeft u al kennisgemaakt met Da
Vinci? Kijk op de site:
www.ijssalondavinci.nl of kom
gewoon lekker binnenlopen.
Jan van Goyenstraat 6.

Esther en Constance, de trainsters,
zorgen met oefeningen op verantwoorde wijze dat de ledematen
soepel blijven. Want wie lenig en
soepel is, is zelfverzekerder over zijn
lichaam. Je voelt je gewoon beter in
je vel. En dat wilden de interviewer
en cameraman van RTL ‘Lekker in je
vel’ vastleggen.

Esther en Constance ontvangen de tv-ploeg.

Of dat goed gelukt is? Kijk op zondag
4 juli om 15.53 uur op RTL4 (herhaling: zondag 11 juli).

Van links naar rechts: Rempco, Karin en Guido voor hun nieuwe ijssalon Da Vinci in
de Jan van Goyenstraat. Foto: aangeleverd.

Heemstedenaar Frans Crul commissaris OldStars Walking Footballcommissie
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Dat ook ouderen baat
hebben bij het blijvend sporten, is
een onderdeel van het leven dat vaak
onderbelicht blijft. Het Nationaal
Ouderenfonds ondersteunt o.a. de
sportbeoefening op oudere leeftijd
in Nederland. Niet alleen voetballen
wordt met veel plezier gedaan door
ouderen, ook tennis, tafeltennis, basketbal, handbal en zelfs rugby kent
tezamen duizenden ouderen die
wekelijks sporten. Het Ouderenfonds

werkt in dit project samen met een
verzekeraar, het ministerie van VWS
en verschillende stichtingen. Het uitgangspunt is ouderen op een laagdrempelige manier te laten bewegen, ontmoeten of te interesseren
voor vrijwilligerswerk in de sport als
trainer of spelbegeleider. Dat alles in
het eigen tempo los van de prestatie
en het zelf behouden van de regie.
Plezier staat bovenaan
Het Nationaal Ouderfonds zet zich in
om mensen de kans te geven op een

actieve manier gezond ouder te
worden. Commissaris en Heemstedenaar Frans Crul zijn taak zal in hoofdzaak bestaan uit het werven van
vrijwilligers.
Onder alle eerdergenoemde sporten
voert Walking Football de boventoon
qua aantal beoefenaars. Inmiddels
kent Nederland 400 verenigingen die
deze sportvorm aanbieden met
7.000 beoefenaars. Het aardige is dat
er geen competitie-element aanwezig is. Men beoefent de sport

onderling, er rust geen verplichting
op, clubkleding is niet nodig om aan
te schaffen. Het plezier staat met stip
bovenaan op de lijst van voordelen.
Dat de gezondheid daarbij een positieve impuls krijgt, is dan ook mooi
meegenomen.
Frans Crul is in Heemstede ook lid
van de gemeentelijke Rekenkamer.
In Heemstede e.o. kan men voor
Walking Football terecht bij Olympia
Haarlem, EDO, DSOV, Overbos, HBC
en de Koninklijke HFC.

Frans Crul. Foto: aangeleverd.
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Dunweg Uitvaartzorg
bestaat 110 jaar
Hoofddorp - Dit jaar bestaat
Dunweg 110 jaar en daar wordt niet
onopgemerkt voorbijgegaan. Daarom heeft Dunweg voor Stichting
Dunweg Depositofonds (SDD) een
passend geschenk: €110,- voor u, bij
een storting in 2021 in het Depositofonds.

Uitgekookt.nl: Runderstoofpot
en mihoen het meest populair

Vier gerechten vallen het meest in de
smaak, volgens de specialist in het
thuisbezorgen van kant-en-klaarmaaltijden. Namelijk runderstoofpot
met ovenaardappels en boontjes,
mihoen met kipdijfiletstukjes in satésaus, rodekoolschotel met draadjes-

vlees en lasagne van zalm, spinazie
en trostomaatjes. Dit blijkt uit analyse
van het bestelgedrag van ruim
150.000 klanten verspreid over heel
Nederland, in combinatie met maaltijdbeoordelingen. Deze vier best
beoordeelde maaltijden krijgen een
gemiddelde beoordeling van een 9,1
door klanten.

KRUISWOORDPUZZEL
KRUISWOORDPUZZEL
KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal 1. deel van een servies; 7. hondachtig roofdier;
Horizontaal
1. deelop
vanvrachtauto’s
een servies;(afk.);
7. hondachtig
roofdier; van
12. aanduiding
13. ex-president
12. aanduiding
op
vrachtauto’s
(afk.);
13.
ex-president
Amerika; 14. roem; 15. bevroren water; 17. zacht en van
sappig;
Amerika;
14. roem; 15.
17. met
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en sappig;
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euro; 21.
(afk.); 22.
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de
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21.
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22.
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eenvan
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53.withandgibbon;
nachtroofvogel;46.
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bos; 71.74.
egelgrootmogende
(afk.);
bediende
het 80.
stadhuis;
twaalf dozijn; 75.
mist73.
(smog);
78. op
gong;
stadhuis;
74. twaalf
dozijn; 75. mist
78. gong; 80.
glansverf;
82. langspeelplaat
(afk.);(smog);
84. familielid.
glansverf; 82. langspeelplaat (afk.); 84. familielid.
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Klanten hebben keuze uit 5.000
dagelijkse boodschappen, waaronder veel vers- en bekende Prijsfavorieten. Het minimumbestelbedrag
is 35 euro en bezorging is gratis. Alle
prijzen zijn hetzelfde als in de winkel

Er zijn zes bezorgmomenten naar
keuze per week. In de AH Compactapp kunnen klanten via track & trace
hun bestelling volgen.
Zo weten zij precies wanneer hun
boodschappen worden bezorgd.
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De winnaar ontvangt bericht
via de e-mail waarmee de
gewonnen boodschappentas
afgehaald kan worden in de
AH-vestiging aan de Blekersvaartweg 57 in Heemstede.
Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.
Succes!
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58

84
87

43

Mail uw oplossing uiterlijk
maandag 28 juni 17 uur naar
redactie@heemsteder.nl,
onder vermelding van kruiswoordpuzzel, voorzien van
uw naam, telefoonnummer
en e-mailadres.
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21

Deze puzzel wordt u aangeboden door Albert Heijn aan
de Blekersvaartweg 57 in Heemstede. Lekker puzzelen voor
een heerlijke prijs: een goedgevulde AH-tas vol artikelen!
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of via Ah.nl. Inclusief de Bonusaanbiedingen.Bestellen kan via de
speciale AH Compact-app, die te
vinden is in de app- en playstore.
Via deze app kan je ook gewoon
meedoen aan de digitale spaaracties
van Albert Heijn.

19

56

73

6

Heemstede - Sinds maandag 21 juni
kunnen inwoners van Heemstede
hun boodschappen bestellen via AH
Compact, de gratis bezorgservice die
Albert Heijn vorig jaar lanceerde. AH
Compact is er speciaal voor kleine
huishoudens.
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Bestel via: 085-0190066.
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Gratis bezorgservice van Albert
Heijn nu ook in Heemstede

Voordelig kennismaken met
Uitgekookt
Om iedereen kennis te laten maken
met de vier best beoordeelde maaltijden zet de maaltijdservice ze de
hele maand op hun verder wekelijks
wisselende weekmenu. Nieuwe
klanten bestellen de vier maaltijden
samen voor maar €15.

2

Wilt u meer informatie, neem dan
contact op:
www.Dunweg.nl/110-euro
of via tel.nr. 023 – 563 35 44.

Het Dunweg Depositofonds is er

Tijdbesparing blijkt de voornaamste
reden om te kiezen voor gezonde
kant-en-klaarmaaltijden. Johan:
“Onze maaltijden zitten boordevol
groenten en andere belangrijke
voedingsstoffen en we laten onnodige toevoegingen zoals te veel zout
of suiker achterwege.”

Uitgekookt eigenaar Johan: “Wij
vinden het belangrijk dat iedereen
altijd lekker en gezond kan eten, ook
als je zelf geen tijd, zin of puf hebt
om te koken en wat je smaak ook is.
Daarom staan er elke week 26 andere
gezonde kant-en-klaarmaaltijden op
ons menu die we bij mensen thuis
bezorgen. Van oud Hollands tot hip
werelds.”

Tevens is het altijd mogelijk om een
afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek met onze uitvaartconsulent Adri van den Bergh. Zij brengt
samen met u uw uitvaartwensen en
de daarbij behorende kosten in kaart.
Tevens kan zij voor u nagaan of uw
financiën toereikend zijn om het
door u geregisseerde afscheid te
kunnen uitvoeren. Zo niet, dan gaat
zij op zoek naar een oplossing. Dit
geeft ú gemoedsrust en ontzorgt uw
nabestaanden.

Vandaag de dag wordt steeds meer
aandacht besteed aan het laatste
afscheid, de uitvaart. Wilt u een
mooie uitvaart zonder uw nabestaanden met een grote financiële
last achter te laten, dan kan dat met
het Dunweg Depositofonds. Dit is
een eenmalige storting – bijstorten is
mogelijk – die voor u wordt beheerd
om uw uitvaartkosten mee te
betalen (het is géén verzekering). Het
bedrag wordt bij overlijden direct
uitgekeerd om de uitvaart van te
kunnen betalen.

Johan van Marle met mihoen kipsaté. Foto: aangeleverd door Uitgekookt.nl.

Heemstede/Regio- Liefhebbers van
kant-en-klaarmaaltijden eten het
liefst runderstoofpot en mihoen. De
voornaamste reden om te kiezen
voor kant-en-klaar, is tijd overhouden
die anders opgaat aan boodschappen doen en koken. Ook gebrek aan
inspiratie om elke dag weer een
lekkere en gezonde maaltijd op tafel
te zetten is een belangrijke factor. Dit
blijkt uit onderzoek van maaltijdservice Uitgekookt.nl.

voor iedereen en wij stellen geen
gezondheidsvragen. Een deposito
kan tevens op elke leeftijd worden
afgesloten, wat van belang is als u
geen langlopende uitvaartverzekering kunt of wilt afsluiten.
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Burgemeester Nienhuis zet oud- én jongveteranen gezamenlijk in het zonnetje
Door Bart Jonker
Heemstede – In plaats van de jaarlijkse Veteranendag voor oorlogsveteranen, die zaterdag 19 juni zou
plaatsvinden maar niet doorging
vanwege de coronarichtlijnen, vond
er afgelopen woensdag 16 juni een
alternatief plaats. Oud-veteraan Nico
Baan: “Burgemeester Astrid Nienhuis
wilde het niet helemaal ongemerkt
voorbij laten gaan en toch iets voor
de veteranen doen. Op Veteranendag
eten we altijd haring met korenwijn.”

T/m 25 juni Zomerweek op
Plein1. Julianaplein 1 Heemstede. Aanmelden via info@
plein1.nl of 023 –5483828.
DONDERDAG 24 JUNI

Historische dramafilm uit 2019.
De Luifel, Herenweg 96, Heemstede, om 16u. Aanmelden
verplicht via www.wijheemstede.nl, 023-5483828 of
info@wijheemstede.nl.
ZATERDAG 26 JUNI

Burgemeester Astrid Nienhuis deelt de korenwijn uit. Foto’s: Bart Jonker.

overhandigde. Daarna haalden de
veteranen traditiegetrouw een
haring bij de viskraam aan de overkant.
Best veel jong-veteranen
Een van deze jong-veteranen die
aanwezig was, is Dirk Teeuwen: “Ik
ben in 1982 een half jaar uitgezonden naar Libanon. Ik ben in gesprek
gekomen met Astrid Nienhuis, die
me heeft overgehaald om de verbinding tussen oud- en jong-veteranen
op te pakken. Al ben ik zelf bijna
zestig als jong-veteraan, er zijn ook
best veel jongere veteranen in de
leeftijd van 30-40 -50. Je bent pas
veteraan als je 90 dagen uitgezonden
bent geweest. Je wordt natuurlijk
wat ouder en je gaat anders over
dingen nadenken. Daarom vind ik
dat je alle veteranen bij elkaar moet
houden en met elkaar dient te
verbinden”, aldus Dirk Teeuwen.

70-jarig jubileum Kinderboerderij ’t Molentje. Burgemeester
Van Rappardlaan 1, Heemstede.
K. Schippers in gesprek met Toef
Jaeger bij Boekhandel Blokker.
Binnenweg 138, Heemstede. Om
16u. Vrije toegang, aanmelden
gewenst: info@boekhandelblokker.nl of 023-5282472.
ZONDAG 27 JUNI

10.000 stappenwandeling vanaf
Sportplaza Groenendaal, Sportparklaan 16, Heemstede om 10u.
DINSDAG 29 JUNI

Traditioneel even een heerlijk harinkje halen bij de viskraam.

Gemeentelijke erepenning voor Arno Schumacher
Heemstede – Op donderdag 17 juni
heeft burgemeester Astrid Nienhuis
in het raadhuis van Heemstede de
gemeentelijke erepenning in brons
uitgereikt aan de heer A.W.M. (Arno)
Schumacher. Hij nam vandaag na 45
jaar afscheid als ambtenaar bij de
gemeente Heemstede.
Arno Schumacher heeft de penning
gekregen voor zijn jarenlange inzet
en zijn grote betekenis voor
Heemstede.
Arno Schumacher kwam op 1 april
1976 in dienst bij de gemeente
Heemstede. De afgelopen 45 jaar
heeft hij zich als directeur en
domeinmanager Ruimte en locosecretaris met hart en ziel ingezet
voor Heemstede. Veel inwoners
zullen hem kennen, want hij was
binnen de gemeentelijke organisatie
eindverantwoordelijk voor alles wat
met de ruimte in Heemstede te
maken heeft. Er is nauwelijks een
locatie in Heemstede waar Arno
Schumacher niet bij betrokken is
geweest.

WOENSDAG 23 JUNI

Iedere woensdag. Knutselclub (5
t/m 10 jr.) De Molenwerf, Molenwerfslaan 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.
Iedere woensdag. Inloopspreekuur Werkgroep Toegankelijkheid.
Plein1, Julianaplein 1 in Heemstede. Van 9.30-12 u.

En zo geschiedde: de Heemsteedse
veteranen werden verwelkomd op
de weekmarkt door burgemeester
Astrid Nienhuis en Rinke van der Bor
bij de kraam met korenwijn. “De
burgemeester verwent ons”, lacht
oud-veteraan Jeroen van ’t Hof.
Anders, maar niet ‘minder’
Astrid Nienhuis: “We zijn hier bij
elkaar omdat Veteranendag niet
doorgaat en omdat we de ontmoeting met jullie niet willen overslaan.
De waardering naar jullie ook niet.
Op deze kleine manier hopen we
toch blijk hiervan te geven en ik
hoop dat we in de toekomst weer
uitgebreider kunnen samenkomen.
Het mooie hiervan vind ik toch dat
we met een aantal jong-veteranen
het gesprek zijn aangegaan. Of zij
het ook niet leuk vonden om wat te
doen samen qua ontmoeting met de
oud-veteranen. Zo proberen we
dingen aan elkaar te knopen. Je
merkt aan de jong-veteranen dat ze
jullie als oud veteranen als de ‘echte
jongens’ zien en ze zichzelf als
‘minder’ beschouwen. Dat vind ik
niet terecht. Het is anders, maar niet
‘minder’. Daarom hoop ik dat de
jong-veteranen ook bij elkaar komen
en elkaar tot steun kunnen zijn. Er
zijn twee jong-veteranen die dit initiatief gaan nemen en deze stap gaan
maken, mede omdat jullie als oudveteranen dat ook graag willen”,
aldus Astrid Nienhuis, waarna ze de
flesjes korenwijn aan de veteranen

AGENDA

Markante plekken
Belangrijke markante plekken in
Heemstede heeft Arno Schumacher
als directeur Ruimte gerealiseerd,
zoals Plein1: een centrale plek in
Heemstede voor jong en oud met
bibliotheek, kinderopvang WIJ Heemstede een café en een politiepost. De
reconstructie van de Heemsteedse
Dreef naar zijn huidige inrichting met
de prachtige bomenrijke middenbermen en de aanpak van het centrum met o.a. de herinrichting Binnenweg kwamen onder hem tot stand.
De realisering van nieuwe woonwijken als Vogelpark, Slottuin, Havendreef, Waterpark, Spaarnelicht en
Watermuziek (bij het vroegere Spaarne Gasthuis) en het Volmaackt leidde
hij in goede banen. Ook werd de
voormalige vuilstort aan de Cruquiusweg omgetoverd in een aantrekkelijk groengebied ‘Park Meermond’
en kreeg de groene omgeving van
Het Oude Slot een impuls.
Arno Schumacher heeft zich met veel
liefde, zorgvuldigheid, kennis en wijs-

Iedere dinsdag en donderdag
t/m 15 juli. Sportmix Jongeren:
gratis coronaproof activiteiten
voor 12 t/m 17 jaar. Sportpark
Groenendaal, Sportparklaan 16,
Heemstede, V. 16-17u. Rooster
en inschrijven via:
https://jouw.teamsportservice.
nl/heemstede/project/
sportmix-jongeren-heemstede.
WOENSDAG 30 JUNI

Romantische dramafilm uit
2019. De Luifel, Herenweg 96,
Heemstede, om 19.30u.
Aanmelden verplicht via www.
wijheemstede.nl, 023-5483828
of info@wijheemstede.nl.
ZATERDAG 3 JULI

Natuurwerkdag in het bos van
Alverna. Klooster Alverna,
Boekenroodeweg 9, Aerdenhout. V. 9.30-14u. Informatie en
aanmelden bij IVN Marc van
Schie, 06-22575748.
WOENSDAG 14 JULI
Arno Schumacher (links) toont trots zijn zojuist door de burgemeester uitgereikte
erepenning. Foto: Geek Zwetsloot.

heid ingezet voor Heemstede, haar
inwoners, het gemeentebestuur en
de collega’s.
Daarnaast was hij zelf als geboren en
getogen Heemstedenaar zeer actief
als vrijwilliger, met name op het
gebied van muziek. Zo was hij lid van

zangkoor Onze Lieve Vrouw Hemelvaart en het Symfonisch Blaasorkest
Heemstede.
De erepenning die hem is toegekend
geeft uitdrukking aan de grote waardering voor zijn jarenlange inzet voor
de gemeente Heemstede.

Zomergespreksgroep ‘Vrij zijn
van angst’ van nog 2 avonden
(woe 14 juli en 11 augustus).
V. 19.30-21.30 u. Kosten: €20,per avond. Plaats: De Luifel,
Herenweg 96, Heemstede.
Aanmelden: www.wijheemstede.nl. Informatie/begeleiding:
Jan Oostenbrink, tel.
06-50815697.

14 CORONA

inderegio.nl • 23 juni 2021

Wekelijkse corona-update GGD
Heemstede/Regio - In de periode
van 15 januari t/m 16 juni zijn er
325.323 vaccinaties gezet door GGD
Kennemerland, waarvan 221.101
eerste prikken (68%) en 104.222
tweede prikken (32%). Afgelopen
week (10 t/m 16 juni) zijn er 47.277
vaccinaties gezet door GGD Kennemerland, waarvan 32.417 eerste
prikken (69%) en 14.860 (31%)
tweede prikken. Er zijn deze week
11.416 meer prikken gezet dan
vorige week. Hiermee is nu de piek
van de vaccinatiecampagne.
In de periode van 7 januari t/m 16
juni zijn er 201.905 inwoners van
GGD-regio Kennemerland gevaccineerd door een GGD (36.714 per
100.000 inwoners). Van de gevaccineerde inwoners zijn 96.117 deels
gevaccineerd (48%) en 105.788
volledig gevaccineerd (52%) door
een GGD.
Wekelijkse cijfers
Afgelopen week (10 t/m 16 juni)
waren er in Kennemerland 239
nieuwe besmettingen (43 per
100.000). Dit zijn er 66 minder dan
vorige week (-22%).
In die week zijn er 6.286 testen afgenomen door GGD Kennemerland. Dit
zijn er 639 minder dan vorige week
(6.925).
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
Kathedrale Basiliek St. Bavo aan het
Jos Cuypersplein een mobiele testlocatie waar mensen ook zonder
afspraak terecht kunnen voor een

test. Op 28 juni is de mobiele locatie
voor het laatst geopend. Momenteel
wordt bekeken of hij daarna op een
andere plek ingezet wordt.
Dak- en thuislozen gevaccineerd in
regio Kennemerland
Van woensdag 2 tot en met vrijdag
11 juni heeft een team van GGD
Kennemerland dak- en thuislozen in
de regio gevaccineerd. In de Regio
Kennemerland zijn 3 locaties, waar
daklozen 24 uur per dag kunnen
verblijven. Dit zijn locatie Velserpoort, Wilhelminastraat en daklozenboot Aurora in Haarlem. Naast de
cliënten die op de locaties verblijven,
zijn ook buitenslapers, bankslapers
en andere zorgmijders (mondeling)
uitgenodigd via hun trajectbegeleiders.
Daarnaast heeft er een vaccinatieronde in Stem in de Stad plaatsgevonden specifiek bestemd voor
ongedocumenteerden (mensen
zonder verblijfsvergunning). Stem in
de Stad is een aanloopcentrum
datpraktische/juridische/psychosociale ondersteuning biedt aan alle
ongedocumenteerden uit de regio.
Ook komen op deze locatie de straatkrantverkopers de straatkrant
ophalen.
Tweemaal is er een vaccinatieronde
langs diverse woonadressen gedaan.
Op deze adressen wonen zorgmijders met ernstige psychiatrische
multiproblematiek die in een begeleidingstraject zitten bij het ACT
team (GGZ Ingeest). Men is telkens
gevaccineerd in de GGD-testbus (die
normaal gesproken wordt ingezet
om PCR testen af te nemen). De
sociaal-psychiatrisch verpleegkundige van het ACT team heeft iedere

prik gezet. Zo was er sprake van een
vertrouwd gezicht aan de voordeur
en tijdens het prikken.
Ook is er op 1 (centrale) Blijfgroeplocatie een vaccinatiemoment georganiseerd en vond tenslotte een
‘veegronde’ bij de GGD-vestiging in
Haarlem plaats voor iedereen behorende tot de doelgroep die eerdere
momenten heeft gemist. Tijdens
deze ronde konden zij alsnog gevaccineerd worden. In totaal zijn 124
mensen gevaccineerd. Zij zijn gevaccineerd met het Janssen-vaccin.
23 juni keuzemogelijkheid voor
Janssen-vaccin van start
Mensen die dat willen kunnen sinds
23 juni een afspraak voor het Janssenvaccin maken. Het Janssen-vaccin is
een veilig en effectief vaccin, met als
praktisch voordeel dat één prik
voldoende is om volledig gevaccineerd te zijn. 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
afspraak omzetten naar één prik met
het Janssen-vaccin. Het nummer
voor de afspraken wordt komende
week bekendgemaakt.
Het vrijwillig vaccineren met Janssen
startte 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.
In de regio Kennemerland wordt op
de vaccinatielocatie bij Schiphol met
Janssen gevaccineerd op vrijdag,
zaterdag en zondag aan het einde
van de dag.
Bron: GGD Kennemerland

INGEZONDEN COLUMN GGD
Blijf aan elkaar
denken
Al eerder heb ik opgemerkt dat de
solidariteit die wij als inwoners van
Nederland getoond hebben tijdens
deze pandemie, een punt is dat we
moeten willen vasthouden.
Verspreid over de hele samenleving
brachten mensen offers om kwetsbare doelgroepen te beschermen
tegen het coronavirus. Dat
gebeurde vaak binnen de eigen
persoonlijke kring, de sociale
verbanden waarin wij participeren
(kerk, sportclub e.d.), als buur, als
mantelzorger etc.
Bert van de Velden. Foto: aange-

Dat is goed, maar soms is het ook
leverd door GGD Kennemerland.
nodig om verder te kijken dan de
eigen sociale cirkel. Aan degenen
die geen toegang hebben tot informatie over het virus of vaccineren
omdat ze de taal niet verstaan of niet kunnen lezen, laat staan tot de
vaccins zelf. De afgelopen weken hebben we ons als GGD Kennemerland
ingezet om dak- en thuislozen en mensen zonder verblijfsvergunning in
de regio te vaccineren. Een groep die niet makkelijk kan worden bereikt
en geen uitnodiging ontvangt. Ook zij staan te springen om beschermd
te worden. En ook daar staan wij voor.
Ik moet in dat geval terugdenken aan het moment dat ik bij GGD Kennemerland kwam werken en op een winterse dag een werkbezoek aflegde
bij een thuisloze inwoner. Deze was neergestreken in het bos achter landgoed Beeckesteijn in Velsen. Daar aangekomen lag onder een spar een in
plastic gewikkelde man. De collega die met mij mee was, vertelde mij dat
dit iemand was die geen hulp aanvaarde. Zij legde soms wat verderop
nieuw plastic neer of iets waarvan zij dacht dat het hem zou helpen, maar
deze zorgmijder wilde het liefst zijn eigen boontjes doppen.
De groep mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats of -vergunning, is
niet de enige groep die extra aandacht verdient. Ook arbeidsmigranten
die de taal niet machtig zijn of zij die het moeilijk vinden informatie over
vaccineren te begrijpen, kunnen onze hulp goed gebruiken. De komende
tijd blijven wij ons richten op deze groepen om voor maximale bescherming in onze regio te zorgen. Ziet u zelf iemand worstelen met vragen
rondom corona en vaccineren? Ga dan eens het gesprek aan. We hebben
met zijn allen echt een hoge vaccinatiegraad nodig. En denk ook aan
deze groep als alles achterwege is. Want nu gaat het om informatie over
vaccineren, straks gaat het om informatie over andere primaire levensbehoeften of een gezonde leefstijl in het algemeen. Laten we elkaar nu en in
de toekomst bij de les houden.
Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Corona in Heemstede week 24
Door Eric van Westerloo

Blije gezichten met mondkapjes. Foto: aangeleverd door Coornhert Lyceum.

Coornhert Lyceum schenkt opbrengst
verkoop mondkapjes aan de Houttuinen
Haarlem – Ook op het Coornhert
Lyceum dienen de leerlingen een
mondkapje te dragen. Als een pitbull
loopt Betty Bogaart door het
gebouw om leerlingen erop te wijzen
in de gangen altijd een mondkapje
te dragen.
Één blik is genoeg en de leerlingen
doen snel hun mondkapje voor. Als

de zakken leeg zijn en er géén mondkap in het bezit is moeten de leerlingen voor een klein bedrag een
exemplaar aanschaffen bij de infobalie.
Complimenten voor de administratie
van de school die dit naadloos en
gestroomlijnd oppakt. Na een aantal
maanden loopt het bedrag best op.

Om dit bedrag opgebracht door de
leerlingen een mooie bestemming te
geven hebben we in samenwerking
met woonzorgcentrum de Houttuinen gave puzzels, muziek, tekenmateriaal en ‘groen’ aangeschaft.
Op de foto worden de materialen
door een aantal leerlingen overhandigd. Blije gezichten (met mondkapje) aan alle kanten.

Heemstede - Als je het nieuws en
vooral beelden en foto’s voorbij ziet
komen, zou je denken dat Nederland
virusvrij is. Toch belanden er nog
dagelijks mensen in het ziekenhuis.
Al zijn de behandelingen steeds
doeltreffender, er komen ook nog
steeds drie Nederlanders gemiddeld
per dag op een IC-afdeling terecht. Je
zal maar net een van deze ongelukkigen zijn die het treft. Het kabinet
besluit om het land nog verder open
te stellen, zodat na komend weekend
vrijwel alles weer mag. Of dat goed
uitpakt, zal pas twee of drie weken
later uit de cijfers blijken.
Wat mag er weer?
De verfoeide mondkapjes mogen af,
behalve in bus trein, metro, het vliegtuig en op middelbare scholen. Er
zijn nog wat uitzonderingen zoals
overal 1,5 meter afstand houden, of
één persoon per 5m2 in winkels,
musea en voldoende ruimte tussen
de tafels in een restaurant. Gezondheidschecks moeten hier en daar.
Amateursporters mogen weer
wedstrijden spelen en met publiek.
Voor evenementen moet men wel
een negatieve coronatest kunnen

laten zien, een vaccinatiebewijs of
laten zien dat je de ziekte hebt
doorgemaakt.
Ook Heemstede is nog verre van
virusvrij. De afgelopen week werden
er, net als een week eerder, 17 mensen positief getest. In het ziekenhuis
belandde niemand. Het aantal besmettingen stabiliseert, maar nemen
niet noemenswaardig af. Tijdens de
persconferentie van demissionair
Minister-President Rutte benadrukte
hij nogmaals de drie vuistregels.
Handen wassen, 1,5 meter afstand
houden van anderen, blijf thuis bij
klachten en laat u bij klachten testen.
Het wachten is op een Europees
bewijs (via een app) dat aangeeft dat
u bent ingeënt, waardoor het reizen
binnen de EU-landen makkelijker
wordt. Voor landen buiten Europa
gelden veelal afwijkende regels.
Positief is dat iedere Nederlanden
van 18 jaar of ouder zich nu kan
melden voor een vaccinatie. Als er
voor het Janssen-vaccin wordt
gekozen is men er met één prik
vanaf. Het aantal gezette prikken is
op het einde van deze week +/- 15
miljoen.
Het einde van de crisis lijkt in zicht,
maar we zijn er nog niet.
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Ken uw tuin: het foppende zweefvliegje en het klokje van gezelligheid
Door Bart Jonker
Heemstede – Wat is er toch veel te
zien in een tuin. Vandaag bespreken
we de zweefvlieg (Syrphidae) en het
fraaie en gezellige tuinklokje, oftewel
de Campanula.
Een wesp? Nee, een zweefvliegje
Wordt u ook weleens panisch van
een wesp die voortdurend om u
heen hangt? Kijk eens goed:
misschien gaat het in dit geval wel
om een zweefvliegje (Syrphidae) die
in veel opzichten veel gelijkenis met
de wesp vertoont. Vooral de zogenaamde fopwesp (Chrysotoxum) lijkt
sterk op een wesp. En toch weer niet.
Het zweefvliegje is onschuldig: het
kan niet steken en is op zoek naar
nectar en stuifmeel. Ze zijn daarom
net zo nuttig als bijen en hommels,
omdat zij ook planten kunnen
bestuiven. Bovendien zijn er qua
uiterlijk veel verschillen met de wesp.
Het zweefvliegje is familie van de
muggen en vliegen en heeft maar
twee vleugels (een wesp heeft er als
je goed kijkt vier). Het heeft ook geen
wespentaille. Het wespenuiterlijk
dient als camouflage tegen vogels
die geen wespen lusten.
Het zweefvliegje komt algemeen
voor in tuinen, in velden en in bossen. Je ziet ze vaak met snel trillende
vleugels in de lucht hangen, maar ze
kunnen ook snel wegvliegen om hun
vijanden te ontwijken. In Nederland
zijn er ruim 363 soorten bekend.
Sommige zweefvliegen hebben een
hommelachtig uiterlijk. Deze soort
dringt onopvallend een hommelnest
binnen, zonder gestoken te worden.
De larven van de Syrphussoort zuigen bladluizen uit. Kwekers in kassen
zijn blij met de larven van deze soort,
die een natuurlijke bladluisverdelger
is. Nuttige beestjes dus.
Campanula: een fraai tuinklokje
Een fraaie vaste winterharde plant en
bodembedekker, de klokjesbloem
(Campanula), die deze maand weelderig in bloei te zien is met zijn fraai
paars tot violetblauw bloemen in de
vorm van een klokje. Het gaat hier

Handen uit de mouwen op de natuurwerkdag. Foto: aangeleverd door IVN
Zuid-Kennemerland.

Natuurwerkdag in het bos van Alverna

Een van de vele zweefvliegsoorten. Foto’s: Bart Jonker.

veelal om de soort Campanula
portenschlagiana, die bloeit van juni
tot en met september. Campanula
kent wel 300 soorten, waaronder ook
varianten met witte bloemen. Het is
een meerjarige plant die niet veeleisend is en relatief sterk is. Campanula
kan 20 centimeter hoog worden. De
nectar van de bloemen is een ware
traktatie voor hommels en bijen,
maar ook voor bovengenoemde
zweefvliegen.
Oorspronkelijk is Campanula een
bergplant en wil dus weleens
omhoog kruipen tegen muurtjes en

zich vasthechten aan stenen. Kan dus
aardig woekeren, (vandaar ook wel
de naam kruipklokje) maar is bovenal
met de schitterende bloemen een
gezellig sieraad voor uw tuin. Er zijn
tevens soorten voor een mooie bloemenzee in een hangpot voorhanden,
voor bijvoorbeeld uw balkon.
Campanula staat het liefst halfschaduw.
Ten slotte nog een pikant detail: het
sprookje Raponsje van de gebroeders Grimm is naar de soort rapunzelklokje (Campanula rapunculus)
genoemd.

Aerdenhout - IVN Zuid-Kennemerland organiseert zaterdag 3 juli een
natuurwerkdag, de eerste van het
nieuwe seizoen, in een bijzonder
natuurgebied. Het IVN Zuid-Kennemerland gaat in samenwerking met
Landschap Noord-Holland aan de
slag in het bos van klooster Alverna
in Aerdenhout. De naam Alverna is
tevens verbonden aan de nu afgesloten doorgang over het spoor, het
laantje dat Heemstede met het
natuurgebied bij klooster Alverna
verbond. Iedereen kan aan deze
werkdag meedoen.
Klooster Alverna is het Moederhuis
van de Zusters Franciscanessen in
Aerdenhout. Het bos, weilanden en
begraafplaats zijn overgedragen aan
Landschap Noord-Holland. Alverna
ligt op de oude hofstede Boekenrode. Het was voor een buitenplaats
een uitgelezen stek, gelegen op de
grens tussen duin en polder. Het
voorname landhuis (rijksmonument)
keek aan de voorkant uit op de duinbossen van Aerdenhout. Aan de
achterkant zo’n zes meter dieper
lagen de landerijen met weiland,
moestuin en boomgaard, rijkelijk
bevloeid met schoon water aangevoerd door duinrellen.

Deelnemers die het leuk vinden om
de handen uit de mouwen te steken
zijn van harte welkom! Aan de slag
met uittrekken van Amerikaanse
vogelkers, maaien en opruimen van
braamstruiken, handmatig baggeren
van de bosbeek, paden afsluiten etc.
Kortom het bos opknappen; het bos
weer een beetje mooier maken. Een
dag lekker buiten werken in de
natuur met een groep enthousiaste
mensen.
Om de natuurwaarde van Alverna
verder te vergroten helpt het IVN
Zuid-Kennemerland hier met het
onderhoudswerk. Natuurliefhebbers
die het leuk vinden om in de natuur
bezig te zijn en een bijdrage willen
leveren aan Alverna kunnen meewerken.
Zorg zelf voor werkkleding, laarzen
en neem je eigen koffie/thee mee.
Voor gereedschap, begeleiding én
lekkere vlaai bij de koffie wordt gezorgd. Verzamelen om 9.30 uur bij de
ingang van klooster Alverna, Boekenroodeweg 9, Aerdenhout. De werkdag duurt tot 14.00 uur.
Informatie en aanmelden bij IVN
Marc van Schie, 06-22575748.

FOTOMOMENT
Zomer in Heemstede
Door Marenka Groenhuijzen
Bloeiende tuinklokjes (Campanula portenschlagiana).

Heemstede - De kleurenassociatie met kunstschilder Claude Monet
(1840-1926) zijn duidelijk op deze foto te zien.
De schilderijen tonen niet alleen wat zich voor Monets ogen bevond,
maar zijn ook weergaven van zijn gevoelens.
Monet maakte het schilderij van een voorstelling om zijn herinneringen,
indrukken en gevoelens te kunnen uiten.
De ‘abstracte’ kwaliteiten van kleuren en vormen waren dominante
elementen.
Deze drie prieeltjes zijn te vinden op de Algemene Begraafplaats aan de
Herfstlaan.
Hier zijn o.a. vrouwenmantel, lavendel en kattenkruid te vinden.

In vol ornaat klaprozentijd
Heemstede - Loes Crouwel stuurde deze kleurige foto van bloeiende klaprozen en korenbloemen: “Het blijft mij altijd
weer verbazen hoe fantastisch de natuur is en gewoon haar gang gaat.... wel of geen corona!”
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Verkeershinder door werk aan riool

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram
Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open
Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Adresgegevens
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

Vanaf begin juli wordt het werk aan het
riool voortgezet. Het werk lag stil nadat de
producent een fout had ontdekt bij de ‘kousen’
die aan de binnenkant van de rioolbuizen
komen. Tot aan de bouwvak wordt gewerkt aan
de Cruquiusweg en daarna de Heemsteedse
Dreef. Sportparklaaan en Javalaan volgen
mogelijk na de bouwvak. Er wordt gestreefd
om het hele project voor de bouwvak af te
ronden. De actuele planning komt op de
website heemstede.nl/rioolwerk.

Hinder

De werkzaamheden brengen enige hinder
met zich mee voor verkeer en omwonenden.

Bijeenkomst 5 juli
Op 5 juli aanstaande organiseert de
gemeente een bijeenkomst in het teken
van actief zijn binnen de lokale democratie.
Wilt u inzicht krijgen in hoe u invloed
kunt uitoefenen op besluitvorming
in Heemstede? Of wilt u weten hoe u
kunt meedenken over zaken die uw
eigen leefomgeving beïnvloeden? Deze
informatieve bijeenkomst is bedoeld voor

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

iedereen die hierin geïnteresseerd is of
nadenkt om actief te worden binnen de
lokale democratie. Na afloop is er ruimte
voor vragen bij een kop koffie of thee.
Meld u aan via griffie@heemstede.nl.
Waar: gemeentehuis Heemstede
Wanneer: 5 juli 2021
Tijd: 19.30 uur

Oproep: Vrijwilligers gezocht
De afgelopen maanden hebben veel
Heemstedenaren elkaar geholpen. Dat was
hard nodig, maar ook nu zijn er weer veel
mensen die hulp nodig hebben. Daarom is
WeHelpen Heemstede op zoek naar vrijwilligers.

Cultuurliefhebber voor
ontmoetingsgroep De Oppeppers

Iedere dinsdag ontvangt Kennemerhart op
Plein1 bezoekers die interesse hebben in kunst
en cultuur. Er worden lezingen gehouden,
gediscussieerd en musea bezocht. Als
vrijwilliger gaat u samen met een professional
op pad, ondersteunt u bij praktische zaken of
zorgt u voor een goed gesprek.

Klusvrijwilliger voor kattentrap

Bent u handig? Wij zijn op zoek naar een
vrijwilliger die een kattentrap kan aanpassen.

Heemstede

Weggebruikers krijgen te maken met
verkeersmaatregelen op de Heemsteedse
Dreef. Bij het werk komt de geur styreen
vrij; deze stof is al snel te ruiken, ook bij zeer
lage waarden. Advies aan omwonenden is
ervoor te zorgen dat de watersloten (zoals
zwanenhalzen) niet droog komen te staan.
Zorg dus dat er door regelmatig gebruik van
de kraan altijd een laag water achterblijft.
Het uitharden van de ‘kousen’ kan niet worden
onderbroken en daarom gaat het werk soms
’s nachts door. Dit kan geluidshinder geven.
Het streven is om de meest luidruchtige
werkzaamheden overdag plaats te laten
vinden.

Stichting Knuffeldier zoekt
vrijwilligers

Meer weten over het aanbod of
hulp nodig?
Bel op maandag tot en met donderdag tussen
10.00 en 13.00 uur naar (023) 548 38 24 of mail
naar heemstede@wehelpen.nl. Kijk voor meer
informatie op heemstede.wehelpen.nl.
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Uw etensresten
mogen ook bij
het GFT-afval

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 heemstede.nl/ilost

Inmiddels kunnen mensen die geboren
zijn in de jaren tot en met 2003
gevaccineerd worden. Zo ook Kevin, BOA
in gemeente Heemstede: “Afgelopen
jaar zien we dat Corona en de daarmee
gepaarde maatregelen enorme impact
heeft op iedereen, ook op ons werk als
BOA’s. Wij zijn daarover veel in gesprek
met inwoners en ondernemers. Ik neem
een prik voor meer vrijheden, daar zijn
we allemaal aan toe.”
Meer informatie over vaccineren
in Kennemerland op de website
ggdkennemerland.nl/coronavaccin.

Voor alle vrijwilligerswerkzaamheden is het
vanzelfsprekend dat er wordt gewerkt conform
de RIVM richtlijnen.

Samen met uw aaibare knuffeldier gaat u

Ja!

bewoners bezoeken van zorgcentra in de
regio Heemstede. Door het aaien en knuffelen
van uw hond, kat, konijn, cavia of papegaai
ervaren de bewoners veel plezier en geluk. U
hoeft maar één uurtje per 3 á 4 weken langs te
komen om veel mensen blij te maken!

Kevin stroopt zijn
mouw op

Uw gft afval wordt in de zomer wekelijks opgehaald. Kijk op de afvalkalender
welke dag dat is: heemstede.nl/afval/groente-fruit-en-tuinafval-gft

Denkt u mee over de
lokale democratie?
In maart 2021 is de Quick Scan
Lokale Democratie uitgezet onder
inwoners, collegeleden, raadsleden en
ambtenaren. De uitkomsten van deze
vragenlijst bespreken we graag met u.

We zoeken enthousiaste
deelnemers

De oorspronkelijke bijeenkomst op
19 juni 2021 is niet doorgegaan.
Daarom nodigen wij u uit om op 2
september 2021 met ons in gesprek
te gaan. We bespreken onder andere
hoe we verder gaan met de uitkomsten
van de vragenlijst. Dit doen we tijdens
een bijeenkomst op 2 september van
19.30 tot 22.00 uur op het raadhuis
in Heemstede. Wilt u als inwoner of
anders betrokkene bij de gemeente
Heemstede meepraten?
Stuur dan een mail naar
lokaledemocratie@heemstede.nl.
Bekijk de uitkomsten van de
Quick Scan online via
heemstede.nl/lokaledemocratie.

Verwijdering vaartuig
op ligplaats ZVK006

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Fazantenlaan 39, het plaatsen van een
opbouw op de bestaande berging, wabonummer 853770, ontvangen 10 juni 2021
• Franz Lehárlaan 79, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 852311, ontvangen 8 juni 2021
• Glipper Dreef 199B, het aanleggen van een
glasvezelaansluiting voor Vodafone Ziggo,
wabonummer 851356, ontvangen
7 juni 2021
• Narcissenlaan 25, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 852869, ontvangen 8 juni 2021
• Prinsenlaan 99, het kappen van 1 eik,
wabonummer 854890, ontvangen
11 juni 2021
• Roemer Visscherplein 3, het vergroten
van een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak en plaatsen dakkapel op
het zijgeveldakvlak, wabonummer 853631,
ontvangen 9 juni 2021
• Zandvoortselaan 2A, het plaatsen van
reclame, wabonummer 852476, ontvangen
8 juni 2021

De buitengewoon opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede hebben het volgende vaartuig
aangetroffen op een al vergunde ligplaats:
• Een bruine houten boot, in de zandvaart op
ligplaats ZVK006
Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar
van dit vaartuig tot en met 2 juli 2021 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 publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.

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.

In onze publicatie van woensdag 2 juni 2021
hebben wij de verwijdering aangekondigd van:
• Een witte polyester boot, in de Zuider
Buiten Spaarne ter hoogte van Marisplein
nummer 1. Uiteindelijke verwijdering tussen
ligplaats TRK026/027.

Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.

Verleende omgevingsvergunningen
• Binnenweg 3A, de bestaande dakopbouw
verlengen op dakterras, wabonummer
816021, verzonden 17 juni 2021
• Burgemeester van Lennepweg 48, het
aanleggen van een inrit/uitweg, wabonummer 833547, verzonden 15 juni 2021
• Jozef Israëlsplein 17, het uitbreiden van de
tweede verdieping, de zolderverdieping
aan de achtergevel en vergroten van
een dakkapel op het achtergeveldakvlak,
wabonummer 828491, verzonden
14 juni 2021
• Roemer Visscherplein P+R terrein, het
splitsen van de inrit en uitrit van het
P+R terrein en het vervangen van de
slagboominstallatie van station HeemstedeAerdenhout, wabonummer 833143,
verzonden 15 juni 2021
• W. Denijslaan 1, de inpandige garage
verbouwen tot een badkamer en
slaapkamer en het plaatsen van een erker

met een kozijn aan de voorgevel, wabonummer 835457, verzonden 15 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’.
Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
• Bronsteeweg 38, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 841135, ontvangen
19 mei 2021
• Joh. Rosenkrantzlaan 24, het uitbreiden
van de 2e verdieping en uitbreiden
zolderverdieping door middel van
het optrekken van de achtergevel,
wabonummer 824019, ontvangen
15 april 2021
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.

Inzien, reageren, bezwaar maken

Verwijderd vaartuig
Zuider Buiten Spaarne

Bovengenoemd vaartuig is op 17 juni 2021 in
opdracht van het college van burgemeester
en wethouders verwijderd en opgeslagen
voor een periode van maximaal 13 weken
na verwijdering. Binnen deze periode kan de
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de
gemaakte kosten.

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

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

Schrijver K. Schippers zaterdag in gesprek
met Toef Jaeger bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Op zaterdag 26 juni
gaat schrijver K. Schippers in gesprek
met Toef Jaeger, om 16 uur bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in
Heemstede. In juni verscheen de
laatste roman van K. Schippers ‘Nu je
het zegt: ‘De taal is m’n zuurstof, als ik
iets beschrijf, ben ik er.’ Dat denkt K.
Schippers terwijl hij in Londen een
adres zoekt. Hij vergist zich, loopt in
een verkeerd deel van de stad, waar
een straat toevallig dezelfde naam
heeft. Een ondertitelaarster, een
schilder uit Vietnam en andere voorbijgangers proberen hem te helpen
zoeken. Komt hij samen met hen in
het leven van de taal terecht?
Tevens verscheen van Toef Jaeger het
boek De jongens van Barbarber - Hoe
een vriendschap het literaire landschap veranderde.
Dit boek gaat over de vriendschap
tussen J. Bernlef, G. Brands en K.
Schippers en het blad Barbarber,
een tijdschrift dat humor en dada in
de Nederlandse letteren bracht. Toegang vrij en aanmelden gewenst:
info@boekhandelblokker.nl of
023-5282472.

ACHTER HET FORNUIS
Vegan tapenade van
radijs en kerrie
Deze week een veganistische
tapenade voor op een cracker bij
borrel of tijdens het EK voetbal van
radijs en kerrie. De frisscherpe
smaak van radijs maakt de smaak
bijzonder. Radijs is erg gezond,
helpt bij spijsverteringsproblemen
en bevat vitamine C en K.

K. Schippers.

Benodigdheden:
• 8 radijsjes in plakjes gesneden
• Een half teentje knoﬂook
• Een eetlepel gehakte verse
bieslook
• Een eetlepel olijfolie

fusionde

achter het fornuis
• Een theelepel wijnazijn
• Versgemalen peper
• Zeezout
• Een theelepel gemberpoeder
• Twee theelepels kerrie poeder

Bereiding:
Doe alle ingrediënten in een
blender. Zout en peper naar
smaak toevoegen. Meng het
geheel tot een smeuïge massa.
Serveren op cracker, op toast of
stokbrood met en beetje
peterselie.
Toef Jaeger. Foto’s: aangeleverd door
Boekhandel Blokker.

Foto: Bart Jonker.

Eet smakelijk!

Foto: Michel van Bergen.

Fietser raakt gewond bij
ongeval Cruquiusweg
Heemstede – Een fietser is dinsdagochtend 22 juni gewond geraakt bij
een ongeval in Heemstede. Rond
zeven uur ging het mis op de Cruquiusweg en kwam de fietser en een
busje met elkaar in botsing.
De politie en ambulancedienst
kwamen met spoed ter plaatse om
hulp te bieden.
De fietser is door de ambulancedienst opgevangen en na de eerste
zorg ter plaatse naar het ziekenhuis
vervoerd. De fiets van het slachtoffer
is bij een naastgelegen autobedrijf
gestald.

