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deze krant

Ommetje in Heemstede
Heemstede - Een klaprozenveld, het zou een schilderij van
Claude Monet (1840-1926) kunnen zijn, een van de vertegen-
woordigers van het impressionisme.
Prachtige rode kleuren in de berm van Nieuw Overbos aan het 
vernieuwde wegdek, op de Burgemeester Van Lennepweg.
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
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BEZORGERS/STERS

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

www.mandarin-heemstede.nl

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

bij ons!

OPEN!
ZONDAG

VAN 12.00 - 17.00 UUR

KORTING OP ÀLLE20%
LOUNGESETS!
20%20%

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

 dagelijks verkrijgbaar bij 

 Landgoed Groenendaal

schepijs van

Heemstede staat er fi nancieel goed voor
Heemstede - De commissiever-
gadering op 18 juni stond vrij-
wel geheel uit fi nanciële onder-
werpen. Het eindresultaat over 
het jaar 2019, de voorjaarsnota 
2020, de prognose voor de peri-
ode 2021-2024 en de kadernota. 
Ten slotte de vrijkomende gelden 
wegens de verkoop van de aan-
delen in Eneco (zie elders in deze 
krant). Heemstede is in de geluk-
kige omstandigheid een uitste-
kende fi nanciële afdeling te heb-
ben, die voor eenieder in begrij-
pelijke taal de cijfers kan duiden. 
Ook beleidsmatig zijn hun voor-
stellen zeer reëel en geven zo de 
politiek handvatten om keuzes te 
maken.
 
Het jaar 2019 is afgesloten met 
een positief resultaat van 1,4 mil-
joen euro. In de begroting was re-
kening gehouden met een plus 
van 35.000 euro, dus een meeval-
ler. Die is ontstaan door een com-
binatie van factoren, zowel plus-

sen als minnen. De Reggelaan 14 
is verkocht voor 6 ton, het vrij-
vallen van (nog) niet uitgevoerd 
werk 4 ton, de aanvullende bij-
drage van het Rijk van een half 
miljoen, minder kosten van het 
sociaal domein. Hier staan meer 
kosten tegenover zoals een extra 
storting pensioen- en wachtgel-
den 8 ton.
Het college stelt voor 565.000 
euro toe te voegen aan het jaar 
2020 en 745.000 euro gaat naar 
de algemene reserve. Het aantal 
inwoners dat een beroep deed op 
de bijstand was 249. Helaas door 
de coronavirus is dat aantal me-
dio 2020 sterk opgelopen. Aan 
extra uitkeringen is al 200.000
euro extra uitgegeven. Alle kos-
ten die verbandhouden met de 
crisis, baren bestuur en politiek 
zorgen.
Wat komt er nog op Heemstede 
af en worden de kosten uiteinde-
lijk wel of niet door het Rijk ver-
goed? 

De kadernota geeft een inzicht 
in de fi nanciële en beleidsmati-
ge kaders. Het dient vooral als ba-
sis voor het opstellen van de be-
groting voor 2021. Ook een blik 
op de cijfers van de komende ja-
ren maakt onderdeel uit van de-
ze nota. Alles wat verband houdt 
met corona is voorlopig uit de al-
gemene reserve betaald. Nader-
hand, als alles bekend is, kan het 
worden toegerekend aan de ver-
schillende afdelingen. Op ter-
mijn verwacht het college minder 
geld vanuit Den Haag te ontvan-
gen (gemeentefonds). Er wacht 
Nederland, dus ook Heemstede 
nog het een en ander m.b.t. de 
klimaatdoelstellingen. Mogelijk 
wordt de duurzaamheid, wegens 
de huidige situatie, op een lager 
pitje gezet doordat er landelijk 
vertraging is opgelopen.
Voorlopig sluit 2021 t/m 2024 
met een verlies af van enkele ton-
nen. In de praktijk blijkt telkens 
weer dat dit gaandeweg wordt 

omgebogen naar een positief re-
sultaat. Toch zijn er valkuilen zo-
als het niet of lager uitkeren van 
dividend, de steeds lagere op-
brengst van papier, karton, plas-
tic en hogere kosten voor de 
vuilverbranding. Mogelijk lagere 
OZB-opbrengst, onvoorspelbare 
kosten in het sociaal domein of, 
schuldhulpverlening. De algeme-
ne reserve steeg licht tot 4,7 mil-
joen euro.

De accountant maakte wat op-
merkingen bij de jaarrekening 
en deed suggesties. De Europese 
aanbesteding is er weleens bij in-
geschoten en de centrale inkoop 
moet niet worden herbezien. De 
eerder genoemde rekenmeesters 
staan, zoals ze zelf schrijven, voor 
een duurzame fi nanciële huis-
houding en komen in november 
ongetwijfeld met een sluitende 
begroting.          
 
Eric van Westerloo   

“Vakantiegevoel in de Coby Riemersmalaan”
Heemstede - Lieselotte van Schie stuur-
de deze mooie foto’s van haar tuin naar de
redactie: “Nu wij vanwege de coronacrisis 
veel aan huis gebonden zijn, genieten wij 
volop van deze kleurenpracht.
Vakantiegevoel in de Coby Riemersmalaan”, 
aldus Lieselotte.
Wilt u ook uw tuin tonen 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 
en vertel er iets bij over uw tuin. Vergeet niet 
uw adres en telefoonnummer in de mail te 
vermelden.
Deelname is mogelijk tot en met eind au-

gustus. De mooiste tuinen worden ge-
plaatst. Tuincentrum De Oosteinde stelt de 
volgende prijzen beschikbaar: een waarde-
bon van 25 euro als aanmoedingsprijs, 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:

In deze krant de 

Interview met
illustrator 
Eric J. Coolen

Winnaar 
woordzoeker
Heemstede - In de Heemste-
der van vorige week stond de 
woorzoeker ‘Terras’, waar de le-
zers met de juiste oplossing kon-
den meedingen naar de prijs ‘Kof-
fi e met appelgebak voor  2 perso-
nen’ aangeboden door De Heer-
lijkheid aan Raadhuisstraat 62 in 
Heemstede. De juiste oplossing 
is: ‘Mooi terrasweer gewenst!’ U 
deed massaal mee: de redactie 
werd overspoeld met inzendin-
gen. Met een emmer vol oplos-
singen gingen we dinsdag 23 ju-
ni naar de Heerlijkheid en lieten 
eigenaar Eric de Boer de winnaar 
trekken. Dit is Maria Pompe ge-
worden. De video van de trekking 
is te zien op de Facebookpagina 
van de Heemsteder. Maria, van 
harte gefeliciteerd met uw prijs!

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

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

4 stuks

 ‘Blije dije’ 
spiesen
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Kerkdiensten

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Vieringen in het Trefpunt
 worden digitaal uitgezonden.

www.pkntrefpunt.nl
en klik op Actueel.

 
 Zondag 28 juni: ds. Dick Bos 

(Doetinchem).
 

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede 

Za. 27 juni, 17u.
Holy Mass/Engelse Mis.

Zo. 28 juni, 10u.
Woord- en Communieviering

 Vg.: Pastor Ans Dekker.
 18.45u., Plechtig Lof.

Di 30 juni, 9u., H. Mis.

Wo 1 juli, 9u.
H. Mis.

Aanmelden verplicht:
info@olvh.nl of 023-5286608

op maandag, woensdag, vrijdag 
van 9-12u.

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Zondag 28 juni, 10u.
Ds. M.de Goei - Jansma.

 
De dienst kunt u volgen

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

kerken/11159.

www.hervormdpknbennebroek.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Do 25 juni, 9u. Eucharistieviering. 
Pastor R. Verhaegh.

Zondag 28 juni, 10u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Zondag 28 juni kerk open 
van 14–15u.

Een viering bijwonen kan alleen 
als u vooraf reserveert:

023–5280504 op werkdagen,
of via

hbavo.aanmeldenvieringen@
gmail. com.

www.parochiesklaverblad.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

De kerkdiensten
gaan on-line door!

Kijk op
www.kerkpleinheemstede.nl,

klik op Meditatief Moment.

www.pknheemstede.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Voor info over diensten
zie de website: 

www.petrakerkheemstede.nl

www.petrakerkheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Online viering Adventskerk 
Aerdenhout

Te volgen via het
Youtube kanaal van de 

Adventskerk:

www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 28 juni
Geen dienst.

www.rafael-nehemia.nl

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 14.300

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

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

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Bronsteeweg 76 en 78 zijn sa-
men gebouwd in 1910, aldus 
gedateerde bouwtekeningen. 
De toen-foto is een fragment 
uit de ansichtkaartenverzame-
ling van Vincent Martin. Num-
mer 76 werd ook wel ‘Huis met 
de Sleutels’ genoemd, nummer 
78 ‘Huize Media’. Eind jaren 20 
zijn beide huizen in de openba-
re verkoop gegaan.
Volgens het adresboek van 
Heemstede van 1 januari 1930 
woonde piano- en orgelhan-
delaar A. Ch.. Goldschmeding 
op nummer 76 tot 1932. In sep-

tember 1933 vestigde arts J.J. 
van Luin zich op Bronsteeweg 
76. In 1936 is Van Luin benoemd 
tot controlerend gemeente-arts 
(1937-1970). Miep van Luin-Rie-
mersma gaf piano- en orgelles-
sen. Nummer 76 werd in de ja-
ren 40/50 gebruikt voor ka-
merconcerten met o.a. de zus 
van mevrouw Van Luin, zang-
pedagoge Coby Riemersma. 
Mevrouw Miep van Luin-Rie-
mersma is in 1978 en 1986 be-
noemd tot lid van de beheer-
commissie cultureel centrum 
‘Het Oude Slot’. Ze overleed in 

1997. Arts Van Luin  was in 1986 
overleden.
Op nummer 78 vermeldt het 
adressenboek van Haarlem van 
1 januari 1917 de architecten 
Tijs de Bruin (1865-1950, mede-
oprichter van woningbouwver-
eniging ‘Heemstede’s Belang’) 
en Klaas Jonkheid (1893-1986). 
Tevens wordt woningbureau 
‘De Gids’ op 78 vermeld.
Bronsteeweg 78 heeft heel veel 
bewoners gehad, Hoewel de 
nummering dat niet weergeeft, 
zien we in verschillende straten-
boeken meerdere bewoners op 
nummer 78. Pensionhouder C. 
de Nijs is daar één van (1934). In 
1969 woonde hij er nog. In het 
adresboek van Haarlem van 1 
januari 1939 is Bronsteeweg 78 
een bijkantoor van de ‘Kenne-
mer Pensionhoudersbond’.
Een latere bewoner, L. Maarse, 
werd In 1984 benoemd tot lid 
van de Verkeerscommissie en In 
1986 lid van de commissie voor 
verkeer en civieltechnische za-
ken.
Met Google vinden we nog op 
nr. 78(2) ‘Make it happen’, web-
designer Luuk Stiekema, ‘Ui-
tendaal Webdesign’, ‘Kim Bergs-
hoeff’, ‘Glas Interior design’.
De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 22 juni 2020.
Mocht u informatie over de 
Bronsteeweg hebben, dan kunt 
u terecht via webmaster@hv-
hb.nl (H. Opheikens). Ook zijn 
we op zoek naar beeldmate-
riaal. Tips en opmerkingen? 
Bel 023-8200170 (kantoor de 
Heemsteder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Bronsteeweg
Toen en nu (17)

Huwelijk
19 juni:

Jeremy Heijder en
Kimberly Joyce Stet.

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Bijzondere diploma-uitreiking op het HBM
Heemstede - Tijdens de jaarlijk-
se diploma-uitreiking zit de aula 
van het HBM  (Haemstede Barger 
Mavo) altijd afgeladen vol met 
geslaagde leerlingen en hun ou-
ders, familie en vrienden. Door 
corona verloopt de diploma-uit-
reiking dit jaar anders dan nor-
maal. Anders, maar niet minder 
leuk.
Alle geslaagde leerlingen krijgen 
voor vrijdagmiddag 26 juni een 
tijdslot. Binnen dat tijdslot kun-
nen de leerlingen met hun ou-
ders, familie en vrienden met de 
auto naar school komen. De Koe-
diefslaan is speciaal voor deze ge-
legenheid afgezet. Elke 15 minu-
ten zijn vier leerlingen met aan-
hang welkom. Eenmaal op het 
schoolplein aangekomen, legt el-
ke geslaagde een feestelijke rou-
te af op het schoolplein. Op vas-
te plekken komt de leerling tel-
kens een nieuwe verrassing te-
gen. Bij de eerste stop krijgt de 
leerling bijvoorbeeld een bloe-

metje, bij de tweede een speech 
van de mentor, bij de derde gaat 
het hele gezelschap op de foto et 
cetera. Het wordt een mooie af-
sluiting van een vreemd school-
jaar. De leerlingen hebben im-

mers geen centraal eindexamen 
hoeven doen. Het HBM is blij dat 
ze op deze manier de geslaagden 
toch nog in het zonnetje kan zet-
ten, want dat verdienen ze dub-
bel en dwars.

Foto aangeleverd door HBM

Man gewond 
na botsing 
met trein
Heemstede - Een man is maan-
dag aan het begin van de middag 
gewond geraakt bij een ongeval 
op perron 2 van station Heemste-
de-Aerdenhout. Rond kwart voor 
een kwam de man in botsing met 
de trein. Meerdere hulpdiensten, 
waaronder een traumateam wer-
den vervolgens opgeroepen om 
hulp te bieden.
Het slachtoffer is onder de trein 
vandaan gehaald waarna hij op 
perron 1 de nodige medische 
zorg kreeg. Na deze zorg is hij 
met spoed naar het ziekenhuis 
overgebracht voor verdere be-

handeling. Een voorlichter van de 
veiligheidsregio laat weten dat 
nog onduidelijk is wat er precies 
gebeurd is en dat de politie hier 

onderzoek naar gaat doen. Het 
treinverkeer tussen Haarlem en 
Leiden was maandag een tijd ge-
stremd.

Foto: Michel van Bergen

Haarlem - De afgelopen maan-
den was de gevel van het woon-
huis van Pieter Teyler aan de 
Damstraat verborgen achter een 
grote bouwsteiger. Inmiddels 
zijn de werkzaamheden aan de 
gevel zo goed als afgerond en is 
de steiger verwijderd. Vanachter 
het grote doek kwam een prach-
tig gerestaureerde gevel tevoor-
schijn. De kozijnen zijn in oude 
glorie hersteld en geschilderd 
in historische kleurstelling. De 
voorgevel van het Kleine Huis, 
dat grenst aan Teylers woonhuis, 
is opnieuw gevoegd. Directeur 
Marjan Scharloo: ‘Er is hard ge-
werkt en dat heeft een prachtig 
resultaat opgeleverd: als de 32 
kamers die achter deze gevel ver-

borgen liggen net zo mooi wor-
den, zijn we zeer tevreden.’ 
Pieter Teylers Huis wordt naar 
verwachting eind 2021 geopend 
voor publiek. Bezoekers kunnen 
hier ontdekken hoe en waarom 
Teylers Museum aan het Spoaar-
ne 16 in Haarlem is ontstaan.

Afronding werkzaamheden gevel 
woonhuis Pieter Teyler 
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Clinics voor kids op 
Eindehout Sportpark
Haarlem - SportSupport heeft 
op donderdag 18 juni in samen-
werking met Cricketclub Rood en 
Wit, de Houtsche Rugbyclub en 
THB Voetbal een leuke sportmid-
dag georganiseerd op het Ein-
denhout Sportpark. Op donder-
dag 25 juni kunnen kinderen nog 
een keer meedoen. Er staan leuke 
en stoere rugby, cricket en voet-
bal clinics op het programma, on-
der leiding van ervaren trainers.

De clubs hadden allerlei materi-
aal mee genomen om een geva-
rieerde training neer te zetten. 
Onder leiding van ervaren trai-
ners gingen de kinderen aan de 
slag. “Ik vond alle clinics het leuk-
ste”, aldus een enthousiaste deel-

nemer. Ook jeugdleden van de 
Houtsche Rugbyclub en Cricket-
club Rood en Wit hielpen mee 
met de clinics en konden hun 
kennis doorgeven aan de jon-
ge deelnemers. Er waren 33 kin-
deren aanwezig. Veel kwamen er 
van Sportfever BSO de Hout.

Het was voor de kinderen een 
mooie kans om kennis te maken 
met deze drie sporten. Het was 
een sportieve en geslaagde mid-
dag. Donderdag 25 juni is de her-
kansing voor kinderen die nog 
graag mee willen doen. Inschrij-
ven via sportindewijk.nl.

Meer informatie op:
www.sportsupport.nl.

Foto aangeleverd door SportSupport

Pesto maken op KIMT
Heemstede - Op de kindertui-
nen van KIMT (Kom In Mijn Tuin) 
wordt niet alleen lesgegeven in 
(moes)tuinieren; afgelopen don-
derdag- en vrijdagmiddag is er 
door de kinderen pesto gemaakt 
van de tuinkers die ze op hun 
tuintjes hebben gezaaid.
De vrijwilliger gaf uitleg en stap 
voor stap kwam er weer een in-
grediënt bij in de vijzels.

Uiteindelijk zaten de kinderen te 

smikkelen van hun zelfgemaak-
te pesto op een stukje stokbrood.
Over twee weken start de school-
vakantie en zullen de lessen op 
de kindertuinen naar de woens-
dagavond verplaatst worden. 
De generatietuinen gaan van de 
middag naar de avond op maan-
dag- en dinsdagavond.

Voor meer informatie:
www.kominmijntuin.com of op 
Facebook: Kom in mijn Tuin.

Foto aangeleverd door KIMT

RCH sluit seizoen 2019-2020 af
Heemstede - Een raar seizoen 
was het voor voetbalminnend 
Nederland door het coronavi-
rus: plotsklaps hield het seizoen 
op en moesten we het bijna drie 
maanden zonder voetbal doen.

Gelukkig is het voetbalvirus nooit 
weg gegaan en in mei kreeg de 
jeugd weer de vrijheid een balle-
tje te trappen. Competitie mocht 
niet, maar onderling voetbal-
len op het eigen sportcomplex 
mocht wel en zo organiseerden 
TJC Alfred Visscher samen met 
Onno Mantel de Open Voetbal-
dagen.
In de laatste twee weken van juni 
ook nog eens de Open Trainings-
dagen, uiteraard in de hoop op 
nieuwe leden. Samen met RCH-
trainers/coaches kon er elk uur 
een leeftijdsgroep leuke voetbal-
spellen doen en natuurlijk een 
partijvorm.

De kantine was niet open, maar 
de offi  cieren van dienst deden 
toch een poging de aanwezige 
volwassenen te voorzien van een 

kopje koffi  e en de kinderen van li-
mo. Alles op gepaste afstand.

Ook zaterdag 20 juni had elke 
leeftijdsgroep bijna 30 kinderen 
en mochten deze dag kiezen wat 
er gedaan ging worden. Natuur-
lijk, het partijtje ontbreekt daarbij 
niet, maar strafschoppen schie-
ten of latje-trap behoorden ook 

tot de wensen, dus dat werd alle-
maal gedaan.
Het weer heeft al die weken ge-
weldig meegewerkt. Zaterdag 27 
juni nog een afsluitend voetbal-
dagje met jeugdleden en ouders 
samen met een BBQ. Een topaf-
sluiting dus i.p.v. het bekende 
Jeugdweekend, dat RCH door de 
corona voorbij moest laten gaan.

 

Ligurische kipLigurische kip

achter het fornuis 

Pollo alla Ligure oftewel Li-
gurische kip is een smake-
lijk en lokaal gerecht uit het 
Italiaanse Ligurië. Het bevat 
veel ingrediënten die in de-
ze streek groeien en voor-
handen zijn.
 
Benodigdheden 
(4 personen)
•  1 kip (in stukjes)
•  15 Taggiasca-olijven (of 

zwarte pitolijven)
•  2 teentjes knofl ook
•  1 eetlepel pijnboompitten
•  1 glas witte wijn
•  100 g cherry- of snoepto-

maatjes
•  3 eetlepels extra vergine 

olijfolie
•  wat zout en ev. peper
•  Wat takjes verse kruiden 

als basilicum, marjoraan, 
peterselie, ev. rozemarijn

•  4 aardappelen (groot), ge-
schild en in blokjes gesne-
den

•  3 eetlepels extra vergine 
olijfolie.

Bereiding:
Snijd  eerst de kip in stukjes.
Verwarm in een grote pan 
de extra vierge olijfolie met 
de gepelde teentjes knof-
look, maar laat ze heel. Voeg 
na een paar minuten de 
stukjes kip toe en verwarm 
op hoog vuur, breng goed 
op smaak en bruin aan al-
le kanten, zout en voeg de 
kruiden toe.
Blus af met de wijn en laat 
altijd op hoog vuur verdam-
pen, voeg nu de in tweeën 
gesneden cherrytomaatjes 
toe, meng en kook geduren-
de 15 minuten.
Controleer na 15 minuten of 
alles niet te droog is, voeg 
anders een paar eetlepels 
heet water toe, voeg nu de 
olijven en pijnboompitten 
toe en kook nog 15 minuten.
Zout aan het einde van het 
koken de kip naar smaak, 
voeg de overgebleven aro-
matische kruiden toe.
 
Voor de aardappeltjes 
erbij:
Verwarm intussen de oven 
op 180 graden en doe de 
aardappelen met gebroken 
rozemarijn, zout en peper, 
besprenkeld met olijfolie, in 
een ovenschaal. Als de oven 
heet genoeg is, de aardap-
peltjes in de over laten ga-
ren, zo’n 20 minuten. Let op 
dat deze niet verbranden.  
Serveren met de kip. 

Buon appetito!

Startsein van bouw woningen 
in Schoterkwartier Haarlem
Haarlem - AM heeft het startsein 
gegeven voor de realisatie van de 
eerste 34 woningen in het Scho-
terkwartier in Haarlem. De wo-
ningen worden in samenwerking 
met gemeente Haarlem gereali-
seerd op het voormalige Deliter-
rein en het naastgelegen Shellter-
rein aan het Spaarne in Haarlem-
Noord.
De mijlpaal van de start van de 
bouw zal op een later moment 
op passende en feestelijke wijze 
worden gevierd met de toekom-
stige bewoners. In totaal komen 
er 142 woningen in deze nieuwe 
buurt in Haarlem.
De naam ‘Schoterkwartier’ refe-
reert aan de jaren twintig van de 
vorige eeuw waarin het grond-

gebied van de gemeente Scho-
ten werd toegevoegd aan de ge-
meente Haarlem. Nog steeds is 
de dorpskern van Schoten zicht-
baar en is de naam Schoten bin-
nen Haarlem bekend en bemind.
Het plan bestaat uit een divers 
woonprogramma van onder 
meer 34 eengezinswoningen die 
nu worden gerealiseerd. In vol-
gende fases komen er negentien 
koopappartementen en 53 huur-
appartementen in een toren aan 
het Spaarne, waaraan eveneens 
twaalf stadswoningen worden 
gerealiseerd. Daarnaast worden 
er zeventien stadswoningen en 
zeven eengezinswoningen aan 
een groene openbare scheg ge-
realiseerd.

Van de huurappartementen wor-
den er 53 verhuurd in het sociale 
segment en in diverse sociale ca-
tegorieën, waardoor er een goe-
de mix tussen doelgroepen ont-
staat.
Alle woningen in Schoterkwartier 
zijn energiezuinig. Ze beschikken 
over een warmtepomp, zijn voor-
zien van zonnepanelen en zijn 
optimaal geïsoleerd. De huizen 
zijn voorzien van vloerverwar-
ming en hebben op de badka-
mer nog een elektrische radiator. 
De bouw is in handen van BAM
Wonen. 
Meer informatie op:
www.am.nl. 
 
Bron en beeld: AM Wonen.

Foto: Harry Opheikens

Nieuwsgierig hert
Zandvoort - Je zult maar een 
hert voor je raam voorbij zien 
komen lopen.
In Zandvoort gebeurt het da-
gelijks, zoals hier op de Bur-
gemeester Nawijnlaan”, ver-
meldt Ingrid Bosschert bij de-
ze foto die zij naar de redactie 
stuurde.

Overledenen uit WO II een gezicht geven
Haarlem - Het Noord-Hollands 
Archief en het Netwerk Oorlogs-
bronnen slaan de handen ineen 
bij een nieuw vrijwilligersproject. 
Door het digitaal invoeren van in-
formatie over de doodsoorzaak 
van circa 12.000 overleden Haar-
lemmers tijdens de Tweede We-
reldoorlog, komt er een nieuwe 
bron van waardevolle informa-
tie beschikbaar. Zo krijgen we be-
ter inzicht in Haarlem in oorlogs-
tijd, door informatie over bijvoor-
beeld welke overlijdensoorzaken 
in welk jaar meer voorkwamen. 
De overledenen krijgen ook een 
gezicht. Door de ‘doodsbrie� es’ 
aan Oorlogslevens.nl toe te voe-
gen komen deze in context te 
staan van andere bronnen over 
hun leven in oorlogstijd.
Sinds 1865 moesten behande-
lend artsen in heel Nederland bij 
elke overleden patiënt zo nauw-
keurig mogelijk de doodsoor-
zaak vermelden. Deze verklarin-

gen worden ook ‘doodsbrie� es’ 
genoemd. Vanaf 1901 werden de 
sterfte- en doodsoorzakengege-
vens bijgehouden door het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek 
(CBS).
Vanaf 1926 werd om privacy re-
denen de doodsoorzaakverkla-
ring op een extra brie� e geschre-
ven dat enkel bedoeld was voor 
statistische doeleinden en verder 
onder het medisch geheim viel. 
Precies die brie� es zijn de basis 
voor het nieuwe project. Het doel 
is om de handgeschreven infor-
matie op de brie� es uit de perio-
de 1940-1945, die zich in de de-
pots van het NHA bevinden, in 
gestructureerde digitale data om 
te zetten door deze in te voeren 
met vrijwilligers. 
Gegevens over personen in de 
Tweede Wereldoorlog zijn ver-
spreid over instellingen in bin-
nen- en buitenland. Netwerk 
Oorlogsbronnen verbindt bron-

nen die over dezelfde persoon 
gaan, digitaal op Oorlogslevens.
nl, waardoor een steeds gedetail-
leerdere reconstructie van indi-
viduele levens in oorlogstijd mo-
gelijk wordt. De doodsbrie� es 
zullen met hun informatie over 
waaraan iemand is overleden 
of hoe iemand is omgekomen, 
een heel persoonlijke bron wor-
den voor onderzoek. Naast waar-
de voor onderzoek naar individu-
ele levens, zijn de gegevens ook 
een startpunt voor nieuw onder-
zoek naar ziektes, behandelingen 
en doodsoorzaken in de periode 
1940-1945. Via de website https://
noord-hollandsarchief.nl/nieuws/
nieuwsoverzicht/808-nha-en-
netwerk-oorlogsbronnen-ge-
ven-overledenen-uit-woii-een-
gezicht kunnen vrijwilligers zich 
voor dit project aanmelden en 
de handleiding raadplegen met
veel tips en achtergrondinforma-
tie.
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Heemstede - Gert-Jan zocht eigenlijk ruim-
te voor zijn klassieke auto`s en vond een huis 
met een fl ink zwembad. Die ruimte gaf de door-
slag. Dat zwembad opvullen en er is ruimte voor 
een fl inke garage die je vanuit huis ook nog di-
rect kunt binnenlopen. Ze kochten dat huis in 
2006, verbouwden het naar hun zin. De kinde-
ren waren nog te klein om te protesteren dat het 
zwembad ingeruild werd voor garage, maar hij 
kreeg ook zijn vrouw mee.

Bij binnenkomst  zie je al dat hier een liefhebber 
van klassieke auto`s woont. De muren van de 
hal zitten vol donkergrijze graffi  ti kunst, er staan 
foto`s van klassiekers en een schaalmodel van 
hun trouwauto, een Mercedes Cabrio Roadster 
1968 die in het echt in de garage staat. Gekocht 
in 2000, want Gert-Jan Schenk wilde trouwen in 
een klassieker, maar wel in zijn eigen klassieker. 
Die doe je nooit meer weg, net als je huwelijk. 

De witte Mercedes staat er blinkend wit te stra-
len met een groene tuin als achtergrond. Geres-
taureerd is de cabrio nooit, want zelfs de zwar-
te leren bekleding is onbeschadigd en oogt nog 
als nieuw. Het zware chroomwerk geeft vertrou-
wen. De hard top is in pagodestijl, er is een der-
de zitje waar je dwars achterin moet zitten. Er zit 

een automaat in, stuurbekrachtiging en brand-
stofi njectie, opkomende verbeteringen die het 
rijden nog aangenamer maakten in die tijd.

Ze trouwden in 2001 in Heemstede. Het werd 
ook de trouwauto van vele vrienden. Inmiddels 
staat de garage vol met klassiekers, die hij kocht 
bij veelal kleine garages of particulieren, Klas-
siekers met weinig kilometers op de teller of bij-
zondere auto`s die hun klassieke waarde lang-
zamerhand verdienen. Hij heeft ook een nog 
jonge Donkervoort, een jubileumuitgave van 
de toen veertigjarige fabriek. Ook in zijn gelief-
de kleur wit. En passant vertelt Gert-Jan nog dat 
die Donkervoort maar 700 kilo weegt. Dat geeft 
wel een dure kiloprijs.

Ton van den Brink

Heeft u ook een oldtimer met een verhaal en wilt u 
hierover vertellen in de Heemsteder? Laat dit dan 
per e-mail weten aan de redactie: redactie@heem-
steder.nl, o.v.v. ‘Klassiekers in Heemstede’.
Wie weet komen we bij u langs en komt uw boli-
de ook in de krant! Staat uw bolide in de krant?
Dan kunt u een afspraak maken voor een gratis 
APK-keuring bij Garage Turenhout, Raadhuisplein 
7 in Heemstede, tel.: 023-5291125.

Klassiekers in Heemstede

De trouwauto van Gert-Jan
Chocolaterie van Dam maakt het beste 
banketbakkersijs van Noord-Holland
Heemstede - Voor het aller-
lekkerste banketbakkersijs van 
Noord-Holland bij Chocolaterie 
Van Dam moet zijn. Van Dam is 
als beste ijsmaker uit de bus ge-
komen tijdens de landelijke ijs 
keuring van het Patisserie Colle-
ge, het Gilde van de Betere Ban-
ketbakkers.

De wedstrijd
Het Patisserie College riep alle le-
den op hun vers gedraaide hazel-
noot roomijs en frambozen sor-
betijs in te leveren voor de wed-
strijd ‘Beste Banketbakkersijs van 
Nederland. De felbegeerde titel 
waarmee Van Dam uiteindelijk 
aan de haal ging als beste van de 
provincie Noord-Holland.

Over de gehele kwaliteit van de 
wedstrijd was de jury goed te 
spreken. Van Dam is de terech-
te winnaar. “Zelden zulk lekker 
ijs geproefd”, waren de lovende 
woorden van de jury. Van Dam 
scoorde op het gebied van smaak 
een dikke 10.

De zeskoppige jury spreken van 
een zeer hoog niveau. Het room- 
en sorbetijs van Van Dam is van 
topkwaliteit. Bij het hazelnootijs 
proef je écht de hele hazelnoten 
en bij de frambozensorbet heer-
lijke verse frambozen. Ook heel 
belangrijk: het ijs is niet te zoet. 
Je blijft er gewoon van eten. We 
hebben echt zelden zulk goed ijs 
geproefd.”

Willem van Dam, eigenaar van de 
gelijknamige chocolaterie is ont-
zettend trots op ons team: “Wij 
maken al jaren ambachtelijk ijs. 
Elke dag draaien wij vers ijs met 
de beste grondstoff en. Wij zijn 
hier heel precies en perfectionis-
tisch in. Het is daarom leuk dat 
dit dus ook écht wordt geproefd.
Eigenlijk vind ik het een gewel-
dige teamprestatie! Elke schakel 
in het hele ijsverhaal is belang-
rijk. Van het vers draaien tot het 
scheppen van de bolletjes ijs met 
een lach.”

Het Patisserie College
Binnen het Patisserie College, het 
Gilde van de Betere Banketbak-
kers, staat kwaliteit bovenaan. 
Alle aangesloten banketbakkers 
hebben een eigen bakkerij, waar 
ze hun producten zelf maken. 
Zesmaal per jaar komen banket-
bakkers in groepsvergaderingen 
bij elkaar, waarbij ook product-
vergelijkingen plaatsvinden, om 
zo de kwaliteit van eenieder nog 
verder te verbeteren.
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Rijbewijskeuringen locatie Heemstede
Heemstede - In verband met het 
COVID-19 virus hebben wij aan-
gescherpte procedures om de 
keuringen veilig uit te voeren. 
Chauff eurs en automobilisten die 
gekeurd moeten worden om te 
mogen blijven rijden kunnen di-
rect online een keuring boeken 
via www.voor-keur.nl. Vrijdag 26 
juni 2020 wordt er weer gekeurd 
op Locatie Heemstede ProCare at 
Work aan de Oosterlaan 25. Deze 
locatie zal elke maand op vrijdag-
middag keurdata beschikbaar 
hebben. Keuringen gaan alleen 
op afspraak. 

Voor houders van rijbewijs C/D/E 
tot 75 jaar is het tarief € 60,00. Het 
tarief voor een senioren B/E (75+) 
keuring is € 40,00. Houd zelf de 
einddatum van uw rijbewijs in de 
gaten en start 6 maanden voor 
deze datum. Voordat u een af-
spraak maakt koopt u eerst een 

Gezondheidsverklaring via mijn.
cbr.nl. Aangeraden wordt dit digi-
taal te kopen met behulp van uw 
DigiD met SMS code op:
mijn.cbr.nl.

Zodra u van het CBR uw keurings-
verslagen ontvangen heeft, ra-

den wij aan een afspraak te ma-
ken bij een arts die uw formulier 
digitaal via Zorgdomein kan in-
vullen en terugsturen naar het 
CBR. Op deze locatie Heemstede 
wordt uiteraard gebruik gemaakt 
van dit digitale platform Zorgdo-
mein. 

Medische keuringen voor het verlengen van rijbewijzen van onder andere 
senioren en beroepschau� eurs (aangeleverd door Voor-keur.nl).

€36.7 miljoen van Eneco, wat doe je er mee?
Heemstede - Wat doet Heemste-
de met de 36,7 miljoen euro uit 
de verkoop van het Heemsteedse 
aandeel in Eneco? In de vergade-
ring van 18 juni wilde de commis-
sieleden nog niet bepalen waar 
het enorme bedrag aan moet 
worden besteed. De gemeente-
lijke rekenmeesters van fi nanci-
en willen nog dit jaar wel iets van 
het geld inzetten en daar heeft de 
commissie geen bezwaar tegen. 
Het is nogal complex. Het geld 
is, na de verkoop van het Heem-
steeds aandeel in Eneco, keurig 
overgemaakt op de rekening en 
gestald bij de Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG). Met enig ge-
luk hoeft er geen negatieve ren-
te te worden betaald en staat de 
rente op nul. Door de verkoop 
van de aandelen ontvangt Heem-
stede met ingang van 2021 geen 
dividend meer van Eneco, dat ge-
middeld jaarlijks op 437.000 euro 
bedraagt. Dat gat dat ontstaat in 
de begroting moet voor 2021 zijn 
gedicht.

Heemstede heeft een groot aan-
tal leningen afgesloten. De BNG 
bank is bereid om, tegen de re-
gels in, bestaande leningen te la-
ten afkopen. Voor andere lenin-
gen wordt de rente verlaagd: dat 
kost in eerste instantie Heemste-
de ongeveer 3,4 miljoen euro. De 

BNG is dus bereid de afgespro-
ken rente (nu ongeveer 4 %) op 
0 te stellen. Dat scheelt Heemste-
de de komende jaren om en nabij 
1 miljoen euro aan rentebetalin-
gen. Ook moet het weerstands-
vermogen omhoog. Door al de-
ze maatregelen kan het begro-
tingsgat, door het mislopen van 
het Eneco-dividend, worden ge-
dicht. Een belangrijk punt is dat 
toekomstige fi nancieringen deels 
uit eigenmiddelen kan worden 
gedaan. Geld lenen en rente be-
talen is dan niet nodig.

Al met al blijft er een bedrag van 
rond de 28 miljoen euro op de 
bank staan. Nederland zou Ne-
derland niet zijn als er niet voor al-
les en nog wat regels zijn. Zo mag 
het geld niet zomaar worden in-
gezet. Een hele puzzel dus om op 
termijn het geld op een juiste en 
meest voordelige wijze in te zet-
ten. De gemeenteraad wil over de 
besteding van de 28 miljoen eu-
ro pas spreken als bekend is wat 
de coronaperikelen de gemeen-
te hebben gekost en welke van 
deze kosten via het Rijk terugko-
men. Waarschijnlijk is in septem-
ber hierover meer duidelijkheid. 
Het Rijk heeft intussen laten we-
ten dat de betalingen via het ge-
meentefonds (de helft van de ge-
meentelijke inkomsten) in de ko-

mende jaren vooral naar de gro-
te steden gaat. Heemstede moet 
met een verlaging rekening hou-
den. Het is een optie om een deel 
van het Eneco geld terug te gege-
ven aan de inwoners. Dit zal dan 
d.m.v. verlaging of een mindere 
stijging van de lokale lasten kun-
nen zijn. Een deel van het geld zal 
ongetwijfeld worden aangewend 
voor de energietransitie, duur-
zaamheid, warmte terugwinnen 
e.d. Ook de hoge kosten van het 
huisvestingsplan scholen is een 
optie om leningen voor dat doel 
niet aan te gaan en uit de reser-
ves te betalen. De gemeentelijke 
fi nanciën zijn complex en daar-
door lastig te doorgronden. Er 
zijn tal van wettelijke spelregels 
die maken dat het voorzichtig la-
veren is. De uitstaande leningen 
belopen op eind 2020, 23 miljoen 
euro en zakt vervolgens jaarlijks 
tot 10 miljoen euro in 2024.
 
Door het Eneco-geld kan Heem-
stede zich de komende jaren het 
een en ander veroorloven. Het is 
aan de politiek het geld verstan-
dig in te zetten. Het laatste woord 
is hierover dus nog lang niet ge-
zegd. Het is stof tot discussie bij 
de voorbereiding en de behande-
ling van de begroting voor 2021. 
 
Eric van Westerloo

Twee ongevallen na elkaar in Heemstede
Heemstede - In Heemstede heb-
ben dinsdagmiddag 23 juni kort 
na elkaar twee ongelukjes plaats-
gevonden. Rond 13.45 uur is een 
fi etsster ten val geraakt op het 
Jan Miense Molenaerplein. Om-
standers schoten direct te hulp. 

Mannen die bezig waren het 
plantsoen te fatsoeneren heb-
ben de weg afgesloten voor het 
overige verkeer. Met een paraplu 
is de vrouw enigszins uit de zon 
gehouden. En pakketbezorgers 
hebben de fi ets van de vrouw 
thuisgebracht. Na de eerste be-
handeling ter plaatse is de vrouw 
voor nadere zorg naar het zieken-

huis gebracht. Kort daarna, om 14 
uur, is een oudere man ten val ge-
komen op de Binnenweg.
De man verloor zijn evenwicht 

en is tegen een auto gevallen. 
Hij liep daarbij een hoofdwond 
op en is naar het ziekenhuis ge-
bracht.

Beeld: NieuwsFoto.nl





Als basisschoolkind (destijds la-
gere school  genoemd), kwam 
ik altijd met rode oortjes thuis 
na het luisteren naar de Bijbel-
verhalen op de zondagsschool; 
ik dronk ze als het ware op. Een 
vervolg daarvan was deelname 
aan de jeugdkerk en jeugd-
vereniging  en daaruit kwam 
voort, kort samengevat, een 
correspondentie met de beken-
de Amsterdamse socialistische 
predikant ds. Jan  Buskes. De 
gedachtenwisseling ging veelal 
over de overeenkomsten tussen 
mensen van verschillende ras-
sen, culturen en geloven, veel  
meer dan over de verschillen. 
Het was inmiddels in het mid-
den van de vijftiger jaren. 
De pleitbezorgende woorden 
van de predikant over eenheid 
en gelijkheid, ingegeven door 
de woorden van Christus, raak-
ten in mij blijvend verankerd. 
Enkele jaren later had ik een 
bevestigende, intense ervaring 
hieromtrent met het lezen van 
verzen van de Indiase dichters 

Tagore (hindoe) en Kabir (mos-
lim) ter plaatse en ik raakte nog 
meer overtuigd in de beleving 
van de naastenliefde waarom 
het Christus te doen was. Daar-
aan droeg natuurlijk ook in 
belangrijke mate bij mijn bijna 
50-jarig gelukkig huwelijk met 
mijn katholieke echtgenoot.

Open stellen
Waarmee ik maar wil zeggen: 
het kan dus wel, verbonden-
heid voelen met de medemens, 
ongeacht geloof, cultuur, ras, 
als je je er maar voor open stelt.  
Het is altijd mijn ideaal geble-
ven gedurende mijn lange leven 
(nu 85) om bruggen te bouwen, 
verbindingen te maken in waar-
heid en trouw. Die verbindingen 
ervoer ik vele malen ook in deze 
bizarre en verdrietige corona-
tijd met diverse Heemstedena-
ren, kerkelijk en niet kerkelijk. 
En dat dergelijke verbindingen 
ook op afstand kunnen bestaan, 
blijkt uit het nachtelijk telefoon-
tje  (door het tijdsverschil) dat 

ik onlangs mocht ontvangen uit 
India, van mijn hindoeїstische 
vrienden die zich zorgen ma-
ken over mijn welzijn, met de 
herhaalde mededeling dat ze 
tot aan mijn dood voor mij zou-
den willen zorgen als het reizen 
weer is toegestaan. Is dit niet de 
naastenliefde waar Christus het 
over had ?
Overigens: ik ga er nu niet meer 
naar toe;  men zit daar op de 
grond de maaltijd te nuttigen,  
niks mis mee, maar je moet we-
ten:  ik kom niet meer overeind. 
Maar dat is niet waar het om 
gaat. Het ideaal blijft wél over-
eind. Waarom? Omdat je met 
het bouwen van bruggen de 
bedoelde boodschap iets beter 
gaat begrijpen. Dat kan een heel 
leven in beslag nemen…

VolZin is een maandelijkse rubriek van de Protestantse Gemeente Heemstede.

Een kennismaking in woord en beeld met een open en betrokken
geloofsgemeenschap. 

Reacties zijn welkom via volzin@pknheemstede.nl 
Bezoek onze website http://kerkpleinheemstede.nl

Wat is het lang geleden 
dat wij elkaar tegenkwa-
men in of rond de Oude 
Kerk. Hopelijk gaat het u 
goed! 
Van verschillende kanten 
horen we dat mensen 
zich vaak wel redden, 
maar vooral de onder-
linge ontmoeting missen. 
Dat geldt ook voor ons: 
wij missen u en elkaar. 
Juist die “heel gewone” 
ontmoetingen blijken 
goud waard. Het zijn de 
momenten waarop je ge-
zien wordt, en gehoord. 
De ontmoetingen op 
afstand - via telefoon of 
beeldscherm - zijn waar-
devol, maar ze vervangen 
het échte, directe contact 
niet zomaar. 

 Gelukkig komt er door 
de versoepeling van de 
maatregelen ook voor 
de kerk weer wat meer 
ruimte om dingen te 
doen. We zijn druk bezig 
met het voorbereiden 
van het hervatten van de 
kerkdiensten. Vanaf juli 
mogen er weer tot maxi-
maal 100 mensen naar de 

kerk; er gelden dan wel 
wat maatregelen. Denkt u 
bijvoorbeeld aan reserve-
ren van plaatsen. 

 Wij hopen u weer tegen 
te komen, maar begrijpen 
het als u op dit moment 
besluit nog niet naar de 
kerk te komen. Wellicht 
kunt u online betrok-
ken blijven? We zenden 
onze diensten uit met 
beeld via YouTube of met 
geluid via Kerkomroep. 
Alle informatie vindt u 
op onze website, www.
kerkpleinheemstede.nl/
bij-de-dienst. 

 Deze weken vindt u op 
ons YouTube-kanaal ook 
een videogesprek met 
een gemeentelid, waarin 
we haar of hem vragen 
hoe het gaat, wat deze 
tijd betekent en blikken 
we vooruit naar de dienst 
van aanstaande zondag. 
 Eén van de dingen die al 
weer zijn gestart, zijn de 
stiltevieringen. 
We hebben ze iets aan-
gepast: op dinsdagavond 
is de kerk open om even 

binnen te lopen, van 19 
uur tot 19.30 uur. Er klinkt 
dan muziek en verder is 
er stilte. 
Om 19.30 uur begint de 
stilteviering: een kort mo-
ment van verstilling aan 
de hand van een medita-
tieve tekst. 
De stiltevieringen wor-
den geleid door ds. Otto 
Sondorp, ds. Arie Molen-
dijk en ds. Pieter Terpstra. 
U bent van harte welkom! 
De ingang van de kerk is 
via de corridor- u verlaat 
de kerk dan weer via de 
uitgang aan het Wilhelmi-
naplein. 
 Ook wat betreft het pas-
torale werk vermijden 
we momenteel nog het 
directe fysieke contact.
Daarom hebben wij an-
dere vormen gezocht en 
gevonden om toch elkaar 
als medemens te berei-
ken. 
Dat doen we door ons be-
schikbaar te stellen voor 
wie in deze vreemde tij-
den behoefte heeft aan 
een praatje. 

Hij/zij kan contact opne-
men met 06-27312098 
of pastoraalmeldpunt@
pknheemstede.nl.

Froukje Rietbroek: 
“Bruggen bouwen”

Als gemeentelid geeft zij aan ouderling
Pieter van der Hoeven daarover uitleg 

Kerkdiensten

BEWEZEN SUCCESVOL CENTER PARCS DE EEMHOF

WILT U...

Zekerheid over huurinkomsten  
tot minimaal september 2034?

De vernieuwing van de cottages  
en centrumvoorzieningen zelf  
bewonderen?

Mogelijk eigenaar worden van  
één van de laatste 30 van de 651 
cottages op De Eemhof?

Een berekening van de  
financieringsmogelijkheden 
via Rabobank of ING?

Fiscaal advies over de aankoop  
van een cottage?

...KOM DAN NAAR ONZE  
INFORMATIE- EN VERKOOP-
DAGEN OP 3, 4 EN 5 JULI A.S.

Laatste
 30 cottages!

Prijzen vanaf
 € 223.750,- k.k.

incl. inventaris, 
excl. BTW

Locatie: 
Center Parcs De Eemhof 
Slingerweg 1 
3896 LD Zeewolde

Datum en tijd: 
Vrijdag 3 juli  12.00 - 18.00 uur
Zaterdag 4 juli  10.00 - 18.00 uur 
Zondag 5 juli  10.00 - 16.00 uur

Wij hanteren de RIVM maatregelen, vooraf aanmelden gewenst.

MELD U AAN VIA: CENTERPARCS-VASTGOED.NL/EEMHOF
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Aerdenhout -Je zou het niet den-
ken als je de drukke strandroute 
tussen Heemstede en Zandvoort 
afrijdt, maar paar afslagen voor 
de kust kun je je onderdompelen 
in een heerlijke rust. Laat die auto 
maar staan trouwens, want van-
uit Heemstede ligt Aerdenhout 
op de spreekwoordelijke steen-
worp afstand. In deze rubriek 
wandelen we door de dorpen 
grenzend aan Heemstede. Deze 
keer wilden we ons in de natuur 
van Aerdenhout begeven. Een 
echte dorpskern ontbreekt. Wat 
het dorp wel heeft zijn werkelijk 
adembenemende villa’s, de een 
nog fraaier dan de ander, niet zel-
den gebouwd onder gerenom-
meerde architectuur. Je voelt je 
geen moment een ‘pottenkijker’ 
als je de imposante woningen in 
je opneemt aangezien de mees-
te verscholen liggen in grote tui-
nen met hoge bomen, achter toe-
gangshekken die nieuwsgierigen 
op veilige afstand houden. Maar 
een glimp opvangen is ook leuk.
 
Voordat we het groen opzoe-
ken even een paar feitjes. Aer-
denhout telt nog geen 5.000 in-
woners en behoort tot de ge-
meente Bloemendaal. De naam 
– die chic aandoet – is geboren 

uit een verbastering van ‘het an-
dere Hout’, waarbij het ándere 
hout de Haarlemmerhout voor-
stelt. Ooit stroomde er een duin-
rel (klein riviertje vanuit het duin-
gebied) door het gebied, waar zo 
rond 1900 de eerste monumen-
tale huizen verrezen. In die tijd 
werd veel veel hout gebruikt in 
de ontwerpen en de daken kre-
gen een rieten kap. Diverse villa’s 
zijn in cottagestijl opgetrokken.

Deze vrijdagmiddagwandeling 
wilden we starten in het Naalden-
veld. Daar bevinden zich oude 
grove dennen die daar zo’n eeuw 
geleden zijn aangeplant. Het is 
een bultig, ruig bosterrein met 
veel ondergroei, veel eiken en an-
dere bomen, die voor een pretti-
ge wildernis zorgen.
Door een navigatiefout van on-
dergetekende belandden we 
echter bij de verderop gelegen 
‘Naaldenhof’, een locatie om 
paard te rijden. Door de bomen 
heen ontwaren we paarden die 
wat elegantie betreft niet onder-
doen voor de smaakvolle villa’s 
die we eerder tegenkwamen. Het 
natuurgebiedje rondom de Naal-
denhof is vrij toegankelijk. We ko-
men er niemand tegen…Om-
dat we wandelkilometers willen 

maken vervolgen we onze rou-
te langs lommerrijke lanen met 
sparren die méters de hoogte in 
zijn geschoten. Pardoes ontwa-
ken we uit de levende ansicht-
kaart als we weer aan de druk-
ke N201 uitkomen. Even verder-
op kiezen we voor Leeuweriken-
laan waar we naar leeg asfalt kij-
ken; wat een verademing! We be-
kijken de aan deze laan gebouw-
de Adventskerk van een afstand-
je. Een bijzonder pand dat op-
valt vanwege zijn moderne uiter-
lijk. De kerk zag het leven in 1958 

en biedt ruimte voor protestant-
se gelovigen.
 We willen ook het Mr. Enschede-
park bekijken dus steken de weg 
naar de kust over. Het park, gele-
gen tussen de Bentveldsweg en 
Juliana van Stolberglaan, is fan-
tastisch. Zoveel schakeringen 
groen. Ook hier vinden we – op 
deze vrijdagmiddag tenminste – 
rust. Indrukwekkend zijn de ma-
jestueuze bomen met een blader-
pracht en dikke stammen waar je 
‘u’ tegen zegt. Het bospark is 4 
hectare groot en heeft grasvel-

den, wandelpaden, een kunst-
werk en… ‘het kopje van Aerden-
hout’. Hoewel: dit zien we deze 
middag niet, we weten niet ze-
ker of het nog goed zichtbaar en 
toegankelijk is. En eerlijk gezegd 
geeft internet vrij weinig informa-
tie over dit vroegere (?) uitzicht-
punt, gerealiseerd op een hoger 
gelegen duin in het park. Wellicht 
weet een van de lezers er het fi j-
ne van. Na enig speurwerk komt 
schrijver dezes wel te weten dat 
het Enschedepark zo’n tien jaar 
geleden aan een hoognodige op-

knapbeurt toe was. Een vele pagi-
na’s tellend rapport spreekt van 
verwaarlozing en dat is jammer, 
zo werd gezegd, aangezien er tal-
loze bijzondere planten en mos-
sen groeien. Van verwaarlozing is 
anno 2020 niet veel van te mer-
ken: het is een plaatje, dit Aerden-
houtse park.
 
Tekst en foto’s: Joke van der Zee
 
(Bronnen: Bos- en Duinparken, 
Herstelplan Enschedepark,
februari 2007 en Google Maps).

In alle rust door Aerdenhout
     De Heemsteder gaat uit wandelen

Adventskerk, een modern ontwerp.

Wandelingetje rondom Naaldenhof.Kunstuiting in het Mr. Enschedepark.

Villa’s verscholen in het groen.

Vele schakeringen groen in het Mr. Enschedepark.

knapbeurt toe was. Een vele pagi-

Sparrendak.

Mr. Enschedepark, openbaar toegankelijk bospark.
Geen auto te zien op
de Leeuwerikenlaan.





Haarlem diep in het hart
“Ik ben een echte mug”, vertelt Eric, “Haarlem zit diep in mijn 
hart. Aanvankelijk tekende ik de Verscholen Haarlem-serie voor 
een Haarlems huis-aan-huisblad, maar dat stopte. Ik heb toen de 
stoute schoenen aangetrokken en het Haarlems Dagblad aange-
schreven of zij interesse hadden in deze serie. En zo geschiedde.”

Adriaan Pauwjaar in Heemstede
“Voor het Adriaan Pauwjaar 2020 in Heemstede tekende ik de 
‘Heer van Heemstede’ himself, die nu prijkt in de Pauwehof, bij 
de Oude Kerk in Heemstede. Daarnaast ben ik nu bezig met een 
stripboek over Adriaan Pauw, dat naar verwachting in septem-
ber verschijnt en o.a. verkrijgbaar is bij Boekhandel Blokker op 
de Binnenweg 138 in Heemstede. Bies van Ede schrijft de tek-
sten. De leuke verrassing hiervan is dat lokale krant de Heemste-
der deze strip exclusief wekelijks in de vorm van een feuilleton 
gaat publiceren.”

Van tandtechnicus naar fulltime tekenen 
“Tekenen was altijd al een hobby, vanaf mijn vroegste jeugd. Ik 
zette ook altijd al bouwpakketjes in elkaar van modelvliegtuigjes, 
die ik kon tekenen. Mijn vader vond dat ik een studie moest gaan 
doen. Aanvankelijk ben ik tandtechniek gaan studeren en ben ik 
jarenlang tandtechnicus geweest. Het tekenen deed ik erbij. Dat 
ging steeds meer kriebelen. Zodoende ben ik voor mezelf begon-
nen en fulltime gaan illustreren en grafi sch gaan ontwerpen.”

Hergé is mijn held
“De Klare Lijn is een bepaalde tekenstijl, die vooral bekend ge-
worden door Belgische striptekenaar Hergé, die Kuifje tekende. 
Ik ben groot fan van het werk van Hergé. Hij is mijn held en hij 
heeft me behoorlijk geïnspireerd. Zodoende ben ik ook in de-
ze stijl gaan tekenen, die in België ‘La Ligne Claire’ heet. Her-
gé heeft stellig het alleenrecht op Kuifje behouden en uitdrukke-
lijk op zijn sterfbed gezegd dat er geen nieuw Kuifje-album meer 
mocht uitkomen. In Nederland is deze stijl bekend geworden 
door de Haarlemse tekenaar Joost Swarte. Joost Swarte is eigen-
lijk de pionier van de Nederlandse uitdrukking Klare Lijn. Daar-
naast heb je nog Theo van den Boogaard, die samen met tekst-
schrijver Wim T. Schippers verantwoordelijk is voor de strips van 
Sjef van Oekel, die op televisie vertolkt werd door Dolf Brouwers.
Overigens werk ik wel met meerdere tekenstijlen: ik begin altijd 
met een potloodschets. Deze schets trek ik vervolgens over in de 
Klare Lijnstijl. Ik scan deze tekening in om deze met de computer 
in te kleuren. Daarbij let ik zeer op het kleurenpalet om een be-
paalde sfeer te creëren. Sommige opdrachtgevers willen echter 
graag dat ik de tekening inkleur met waterverf.”

Muzikale kruistocht tegen leenwoorden
“Naast tekenen is muziek mijn grote hobby en speel ik graag in 
de band ‘Het Ampzing Genootschap’, genoemd naar de illustere 
dominee Samuel Ampzing, die in de 16 en 17e eeuw een kruis-
tocht voerde tegen de leenwoorden in de Nederlandse taal. Ik 
schreef ooit de muziek voor het nummer ‘De dichter en de stad’ 
van Rob de Nijs. De tekst is van Bies van Ede, waarmee ik veel
samenwerk”, aldus Eric J. Coolen.
Meer informatie op www.ericjcoolen.nl.

Tekst: Bart Jonker

Pluswijzer
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van

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

Haarlem - Haarlemmer Eric J. Coolen is illustrator en 
grafi sch ontwerper. Hij is bekend om zijn werk in de 
tekenstijl de ‘Klare lijn’. Hij illustreert in opdracht van 
uitgeverijen, kranten, organisaties en particulieren. 
Eric is zeer productief. Hij maakt van alles: beelden, 
(glas-in-lood)ramen, wanden,  etalages, industriële 
ontwerpen, klokken en uithangborden, naar gelang 
de opdracht.
Zijn werkterrein is vooral Haarlem en omgeving. Zo 
tekent hij de bekende en minder bekende plekjes in 
Haarlem die hij publiceert onder de serie ’Verscholen 
Haarlem’ in het Haarlems Dagblad.

Hergé is mijn heldHaarlem - Haarlemmer Eric J. Coolen is illustrator en 
grafi sch ontwerper. Hij is bekend om zijn werk in de 

 Klare Lijn-illustrator Eric J. Coolen:

“Ik ben een echte mug” Beeld: illustraties copyright Eric J. Coolen
Foto Eric J. Coolen: Bart Jonker



Steun aan Nepal in corona
Regio - Sinds 2017 zetten Gita Pelinck en 
Debbie Middendorp zich met hun stich-
ting 6 Degrees Academy for Women 
(www.6dafw.org) in om vrouwen in Ne-
pal te empoweren door hen een vakop-
leiding aan te bieden, een betaalde baan 
voor hen te vinden of hen te helpen bij 
het opzetten van een kleine onderne-
ming.

Vorig jaar zijn 16 vrouwen opgeleid tot na-
tuurgids en alle dames werken nu of als zelf-
standig ondernemer of werken in een ho-
tel of lodge. Eind vorig jaar is hun twee-
de project in Chitwan gestart om 20 vrou-
wen op te leiden tot chauffeur. Zij maken 
met hun lokale partner een eigen curriculum 
waarmee de vrouwen in staat gesteld wor-
den hun toekomstige beroep op een gede-
gen manier uit te oefenen en financieel on-
afhankelijk kunnen worden. De kandida-
ten worden zorgvuldig geselecteerd op ba-
sis van motivatie en hun bereidheid om 
deze kans ook aan andere vrouwen in hun 
gemeenschap te bieden. 

Vanwege de Covid-19 crisis dreigt in Ne-
pal op diverse plekken hongersnood, ook in 
Chitwan, het gebied waar zij actief zijn met 
hun projecten. Daarom hebben Gita en Deb-

bie besloten om een actie op te zetten ‘Mi-
lansaar Haat Haru - Connecting Hands’ om 
de Musahar-gemeenschap terplekke van 
broodnodig voedsel en hygiëneproducten te 
voorzien de komende maanden.

De mobiele voedsel- en hygiëneservice zal 
worden verzorgd door hun lokale partner 
Sapana Village Social Impact (www.svsi.
org) met behulp van de Musahar gemeen-
schap zelf. Hiermee ondersteunen zij niet al-
leen 150 Musahar-families bij het verstrekken 
van voedsel- en hygiënepakketten, maar zijn 
zij ook bezig met het opzetten van een coö-
peratie en het trainen van de Musahar-vrou-
wen om hun eigen groenten te verbouwen. 
Dit zorgt ervoor dat deze vrouwen meer zelf-
voorzienend worden en dat ze een klein in-
komen kunnen verdienen door het overschot 
aan groenten op de markt te verkopen. 
 
Na de coronacrisis zullen zij verder gaan met 
hun zeepfabriek-project met ruim 50 vrou-
wen van dezelfde gemeenschap, die zij gaan 
opleiden om in een werkvriendelijke en duur-
zame zeepfabriek te gaan werken.

Wilt u op de hoogte blijven van hun pro-
jecten of een donatie doen, check dan hun 
website: www.6dafw.org/.

Kolibrivlinder (stockfoto).

Simon Stevinpremie voor 
immunoloog Ton Schumacher
Amsterdam - Immunoloog Ton Schuma-
cher van het Antoni van Leeuwenhoek, 
tevens hoogleraar immuuntechnologie 
aan de Universiteit Leiden/LUMC krijgt 
de Simon Stevinpremie. Dit is samen met 
de Spinozapremie, waarvan de laureaten 
tegelijkertijd worden bekendgemaakt, 
de hoogste wetenschappelijke prijs van 
Nederland. De Stevinpremie wordt toe-
gekend aan onderzoekers die met hun 
onderzoek een grote maatschappelijke 
impact hebben.

Ton Schumacher ontrafelde een van de fun-
damentele basisvoorwaarden voor immuun-
therapie tegen kanker, werkt nauw samen 
met klinische onderzoekers om immuunthe-
rapie naar de patiënt te brengen en zette een 
aantal spin-off bedrijfjes op om te zorgen dat 
de therapieën die hij bedenkt er ook echt ko-
men. Schumacher is ook aangesloten bij On-
code, het virtuele Nederlandse instituut voor 
kankeronderzoek.

Hoe werkt het afweersysteem? Dat was de 
vraag die Ton Schumacher als jonge we-
tenschapper fascineerde. ‘Oorspronkelijk 
was mijn drijfveer puur wetenschappelijke 
nieuwsgierigheid’, zegt hij. Maar in de loop 
der jaren voelde hij steeds meer de urgentie 
om iets met die kennis te doen.

Schumacher stelde een fundamentele vraag: 
hoe weet een T-cel – een witte bloedcel die 
indringers kan uitschakelen - überhaupt dat 
hij een tumorcel moet aanvallen? Wat ziet 
zo’n T-cel aan de tumorcel waardoor hij 
denkt: dat hoort hier niet thuis?

DNA-schade
Het sleutelwoord bleek DNA-schade, ontdek-
te Schumacher. Hoe meer DNA-schade, hoe 
beter de immuunreactie. Kankercellen met 
veel DNA-schade presenteren eiwitfragmen-
ten op hun oppervlak (de neo-antigenen) 
die op gezond weefsel afwezig zijn en waar-
door T-cellen gealarmeerd worden. Als ge-
volg van dit proces is er bij veel patiënten een 
sluimerende afweerreactie tegen de kanker-
cellen aanwezig en deze afweerreactie kan 
versterkt worden met immuuntherapie. De 
praktijk heeft Schumacher gelijk gegeven.

Vooral de kankersoorten met relatief veel 
DNA-schade reageren goed op immuunthe-
rapie. Denk aan melanoom (schade door de 
zon) of longkanker (schade door bijvoorbeeld 
roken). Daarnaast ontwikkelde Schumacher 
met zijn groep de technologie om immuun-
responsen bij patiënten te meten.  

Algoritme bouwen
Met de 2,5 miljoen euro van de Stevinpre-
mie wil Schumacher een algoritme bouwen 
dat kan voorspellen of een T-cel in staat is om 
kankercellen te herkennen. ‘Dit soort kennis 
zouden we kunnen gebruiken om bijvoor-
beeld in het bloed van een patiënt te bepa-
len of er T-cellen zijn die specifiek zijn kanker-
vorm kunnen herkennen.’

Klinische trials
Schumachers habitat is het lab. Maar hij 
werkt op dagelijkse basis samen met de on-
cologen in het Antoni van Leeuwenhoek. Sa-
men met klinische onderzoekers John Haa-
nen en Christian Blank zette hij in het Anto-
ni van Leeuwenhoek een serie vernieuwen-
de klinische trials op. ‘Er is een continue flow 
van informatie over en weer tussen lab en kli-
niek’, dat zorgt ervoor dat we de behandelin-
gen snel bij de patiënt kunnen krijgen.
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Boeren tellen zelf vlinders
Regio - LTO (Land- en Tuinbouw Organi-
satie) Noord, BoerenNatuur en De Vlin-
derstichting vervolgen de unieke samen-
werking en het monitoringsprogramma 
waarbij boeren zelf vlinders en insecten 
in het agrarisch gebied monitoren. Dit 
meetnet heet het Boeren Insecten Meet-
net Agrarische Gebieden, afgekort: BI-
MAG.
 
In 2017 is uit meerjarig onderzoek duidelijk 
geworden dat de soorten insecten, en met 
name de aantallen insecten, in de afgelo-
pen decennia sterk zijn afgenomen. Vrijwel 
alle in Nederland beschikbare trends van in-
secten zijn grotendeels gebaseerd op waar-
nemingen uit natuurgebieden. De weilanden 
en boerenerven worden hierbij vaak verge-
ten. Dit was voor LTO Noord, BoerenNatuur 
en De Vlinderstichting de aanleiding om te 
kijken hoe hier verandering in kan worden 
gebracht. Het project werd ontwikkeld met 
financiering van het Ministerie van LNV en BI-
MAG is in 2019 gestart.

Afgelopen jaar hebben 21 agrarische deelne-
mers meegedaan. Zij hebben samen 3.495 
nachtvlinders gefotografeerd in hun LedEm-
mers tijdens 238 nachten op drie verschillen-
de locaties op hun bedrijf. De Vlinderstich-
ting heeft op basis van foto’s die de agrari-
ers opstuurden 103 verschillende nachtvlin-
dersoorten geïdentificeerd. Daarnaast is er 
28 keer een dagvlinderroute gelopen waar-
in 20 soorten dagvlinders op het boerenland 
zijn waargenomen. Naast algemeen voorko-
mende soorten vingen de boeren ook veel 
bijzondere soorten, zoals prachtpurperuiltje, 
vaal kokerbeertje, zuidelijke grasuil, moeras-
walstrospanner, populierengouduil en eiken-
uiltje.
De cijfers laten zien dat agrariërs zelf, of in 
samenwerking met vrijwilligers, veel soorten 
waarnemen op het boerenerf. De pilotresul-
taten zorgden bij leden van agrarische collec-

tieven en LTO voor extra nieuwsgierigheid en 
enthousiasme. Daarnaast ontstaat er steeds 
meer animo onder de agrariërs om insecten 
te monitoren en deel te nemen aan BIMAG. 
Voor het ministerie van LNV reden genoeg 
om de BIMAG onderzoekspilot met drie jaar 
te verlengen.
 
50 boeren in Nederland gaan zelf tellen
Dit jaar doen 28 nieuwe agrariërs mee aan 
de BIMAG pilot. Hiermee stijgt het aantal 
‘vlinder’-tellende boeren tot 50. Een mooi re-
sultaat Akkerbouwers, tuinders en melkvee-
houders, zowel gangbaar als biologisch, dra-
gen hun steentje bij. We zijn benieuwd wel-
ke nieuwe ontdekkingen deze boeren, ver-
spreid door heel Nederland, dit jaar weer zul-
len doen.
 
Meer informatie:
www.ltonoord.nl/project/boeren-insecten-
meetnet-agrarische-gebieden.
www.vlinderstichting.nl/bimag
www.boerennatuur.nl/wat-doen-we/boe-
ren-insectenmeetnet-agrarische-gebieden- 
bimag/
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25 juni
  Skateboard & Sport Hangout 
van Plexat. Skatepleintje op 
Sportpark Groenendaal aan de 
Sportparklaan 16. Leeftijden
8 t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar 
mogen deelnemen. Verzame-
len vanaf 15:00/15:10 uur.

  Lezing Marcel van Roosma-
len en Jan Dirk van der Burg. 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Om 20 
u. Toegang vrij, aanmelden 
noodzakelijk. Maximaal 30 per-
sonen met 1,5 meter afstand. 
Aanmelden info@boekhandel-
blokker.nl of 023-5282472.

Vr 26 juni
 Werkdag bestrijding reuzen-

berenklauw. Verzamelen om 8.30 
u. op  parkeerplaats  Poelpolder-
vreugd langs de Boerhaavelaan/

▲

Oude Schipholweg. Aanmelden 
via marcmargriet@hetnet.nl.

28 juni
  10.000 stappenwandeling van-
af Sportplaza Groenendaal op 
de Sportparklaan 16, Heemste-
de. Start om 10 u.

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

27 juli en 24 augustus
  Gratis inloopspreekuur over 
eenzaamheid en de aanpak er-
van. Plein1 (plein oranje) 10.00 
– 12.00 uur. Marijke Coert en 
Julie Koch.

30 juni
  Skateboard & Sport Hangout 
van Plexat. Skatepleintje op 
Sportpark Groenendaal aan de 
Sportparklaan 16. Leeftijden

8 t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar 
mogen deelnemen. Verzame-
len vanaf 15:00/15:10 uur.

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

TENTOONSTELLINGEN
T/m 3 juli

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

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

T/m 31 juli
  Expositie ‘Aan het water/strand’ 
van KZOD. Kloostergangen van 
het stadhuis van Haarlem, Gro-
te Markt 2. Op werkdagen van 
8-17 u. Gratis toegang.

Expositie ‘Aan het water/strand’ van KZOD

Heemstede/Haarlem - Kunste-
naarsvereniging Kunst Zij Ons 
Doel (KZOD) kondigt de eerste 
expositie van KZOD in de Kloos-
tergangen van het stadhuis van 
Haarlem aan, sinds het uitbreken 
van het coronavirus. 

De laatste expositie van KZOD 
werd half februari opgevolgd 
door de Felix-Nussbaum-tentoon-
stelling, die uitging van de ge-
meente Haarlem en een voor-
beeld was van de levendige ste-
denband tussen Haarlem en Os-
nabrück.
Volgend jaar vindt er in Osna-
brück een tentoonstelling plaats 
hebben van Haarlemse en Heem-
steedse kunstenaars. Op dit mo-
ment is er een tentoonstelling 
van Haarlemse en Heemsteedse 
kunstenaars in Bad Pyrmont, zus-
terstad van de gemeente Heem-
stede.
De expositie ‘Aan het ‘water/
strand’ in de Kloostergangen van 
het stadhuis van Haarlem op de 
Grote Markt 2 (op werkdagen 
van 8-17 uur), laat een verschei-
denheid zien aan beleving van 
dit thema, die elke kunstenaar 
op zijn eigen manier heeft uitge-
drukt.  

Elf kunstenaars nemen deel aan 
deze expositie, elf verschillende 
weergaven van ‘vrijheid, bewe-
ging en natuur.’ De expositie is te 
bezichtigen toten met 31 juli. De 
toegang is vrij.

Er zijn schilderijen in diverse tech-
nieken te zien van Mary Admiraal, 
Afke Spaargaren, Gosia Bolwijn-
Wiese, Jacintha Reijnders, Co-
by Kluitman, Leo van Hengel en 
Marja ten Hoorn. Marja van Be-
zu en Fritska van Dorsten expo-
seren met prachtige drie-dimen-

sionale beelden. Marja ten Hoorn 
laat naast een schilderij ook een 
drie-dimensionale uitvoering van 
haar werk zien. En ten slotte laten 
Connie Vlasveld en Otie van Vlo-
ten grafi sch werk zien, dat Con-
nie Vlasveld ook verwerkt tot col-
lages.

Mocht u niet in de gelegenheid 
zijn om deze verfrissende exposi-
tie te komen bekijken, dan kunt u 
op de website van KZOD de digi-
tale expositie zien op:
www.kzod.nl.

Palissaden strand Domburg, Otie 
van Vloten (beeld aangeleverd 
door KZOD).Aquarium, Connie Vlasveld.

Krab, Marja ten Hoorn.

Heemstede - Wopke Kuiper uit Heem-
stede schoot deze fraaie kiekjes van klap-
rozen en andere wilde bloemen op Park 
Meermond. “Zo prachtig!” vermeldt hij er-
bij.
Meermond. “Zo prachtig!” vermeldt hij er-
bij.

Zo prachtig!Coronaproof zomerprogramma voor 
mensen met verstandelijke beperking
Haarlem - In deze coronaperiode 
is het juist belangrijk dat mensen 
met een verstandelijke beper-
king de mogelijkheid krijgen om 
aan uitjes mee te doen, mensen 
te ontmoeten en plezier te heb-
ben. Velen van hen waren de af-
gelopen maanden aan huis ge-
kluisterd en een deel nog steeds: 
een moeilijke periode met weinig 
afl eiding.
 
Daarom heeft Stichting De Baan 

een aangepast zomerprogramma 
samengesteld voor de maanden 
juli en augustus. Deze keer geen 
verre uitjes per touringcar naar 
een pretpark of dierentuin, maar 
activiteiten in en om ons eigen 
pand in Haarlem. In kleine groe-
pen en met strikte coronamaat-
regelen biedt De Baan een aan-
tal leuke, veilige uitjes, zoals een 
high tea, borrel bingo en zomers 
eetcafé.
Ook worden in overleg aparte ui-

tjes op maat georganiseerd voor 
groepen mensen uit dezelfde 
woonvoorziening, om het risico 
op besmetting met corona zoveel 
mogelijk te voorkomen. Zo wordt 
de drempel om mee te doen ver-
laagd en krijgen zoveel mogelijk 
mensen uit de regio Zuid-Kenne-
merland de kans om te genieten 
van zomeruitjes.

Voor meer informatie:
www.stichtingdebaan.nl.

Iedereen ontmoet weleens opmerkelijke perso-
nen die je bijblijven. Toen ik nog in de commu-
nicatie werkzaam was, was ooit mijn hoogste lei-
dinggevende, de CEO, een Amerikaan. Een grote 
man, die ook wel ontzag inboezemde.

Deze man had lak aan alles en hield vooral van 
aandacht. Hij had in sommige opzichten wel een 
beetje de trekjes van de huidige Amerikaanse 
president. Hij dichtte zich ook veel dingen toe 
als: “I am the most  honest person in the word,” 
etc. Herkenbaar?
Als hij zich verveelde stak hij dit niet onder stoe-
len of banken. Dat leverde ook wel hilarische si-
tuaties op, ik kon daar eigenlijk wel om lachen. 
Best wel een rare snijboon. Hij reisde veel voor 
zijn werk de hele wereld rond. De airportloun-
ges en het vliegtuig waren in de meeste tijd zijn 
thuis.

Zo hadden we een workshop georganiseerd over 
zaken doen in verschillende culturen. De Ameri-
kaan deed veel zaken met Japanners en wilde in 
het rollenspel pertinent de Japanner spelen. Dat 
werd een one-man-show op zijn Aziatisch: alleen 

de kimono ontbrak nog. Hij vond dat prachtig.
Na de workshop gingen we met het team uit 
eten in Amsterdam. Ik zat tegenover hem en na 
een paar biertjes had hij de bovenste knoop-
jes van zijn overhemd open geknoopt. Hij was 
trots op zijn borsthaar en dat moest ik ook maar 
even aanschouwen, net zoals de anderen aan ta-
fel. Buiten rookte hij vaak dikke Cubaanse siga-
ren, die vreselijk stonken. Ik dacht weleens:  “Wat 
rookt die in godsnaam?” Je zag zo de muggen 
naar beneden dwarrelen. Ook ik trok af en toe 
groen weg, niet te harden.

Op een keer zijn we met het team op teambuil-
ding geweest en een nachtje gaan kamperen op 
een camping van PWN in Castricum. ’s Avonds 
kon je daar op een speciale plek een kampvuur 
maken. De Amerikaan ging wel even zwerfhout 
zoeken. We hoorden in de struiken een hoop ka-
baal en gekraak van oude takken. “I am Bokito” 
hoorden we steeds roepen. Bokito is een goril-
la uit Diergaarde Blijdorp. En weer gekraak. Daar 
kwam Bokito hoor, weer met een nieuwe lading 
hout op zijn borsthaar uit de struiken. Me Tarzan, 
you Jane…

Ik herinner me dat in het jaarverslag van PWN 
trots het aantal hectare duingebied vermeld 
stond. Ik mag hopen dat het aantal hectares nog 
immer klopt na Bokito…

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

“I am Bokito”

Werkdag bestrijding reuzenberenklauw
Haarlem - Het IVN Zuid-Ken-
nemerland gaat vrijdag 26 ju-
ni reuzenberenklauw verwijde-
ren in Haarlem-Schalkwijk. In 
Schalkwijk ten zuiden van de 
volkstuincomplex Poelpolder-
vreugd aan de Boerhaavelaan ligt 
een wandelbos met leuke natuur 
voor de bewoners van Schalkwijk. 
Het IVN Zuid-Kennemerland or-
ganiseert regelmatig werkdagen 
in dit Poelpolderbos om de na-
tuurwaarde te vergroten. Zo zijn 
wij vorig jaar begonnen met het 
opnieuw uitvoeren van het hak-
houtbeheer; dat betekend meer 
open structuren en ruimte en 
licht voor planten op de bodem, 
meer ruimte voor vogels. 
Op verschillende plekken waar 
wij willen gaan werken komt de-
ze woekerplant voor. De reuzen-
berenklauw is een hardnekki-

ge plant, hij verdringt inheemse 
planten en is gevaarlijk bij aan-
raking. Als er niets gedaan wordt, 
zal de plant zich steeds meer op-
dringen en een plaag worden. De 
reuzenberenklauw wordt uitge-
stoken en de wortels gaan in een 
afval/puinzak. Het loof wordt op 
een composthoop gelegd. Men 
heeft elders al goede ervaringen 
om zo de berenklauw onder con-
trole te krijgen en verder te zor-
gen dat die niet meer terugkomt. 
Iedereen kan meedoen.
 
Verzamelen om 8.30 uur op de par-
keerplaats van volkstuincomplex 
Poelpoldervreugd langs de Boer-
haavelaan/Oude Schipholweg.
Neem eigen koffi  e/thee mee. Voor 
gereedschap, handschoenen, ex-
tra koffi  e/thee en vlaai wordt ge-
zorgd. Doe stevig schoeisel aan 

en trek een lange broek aan en 
iets dat je armen bedekt bv t-shirt 
met lange mouwen. Of een werk-
blouse met lange mouwen. Er-
varing is niet noodzakelijk. Aan-
melden graag via marcmargriet@
hetnet.nl of bel Marc van Schie 
06-22 5757 48.

Foto aangeleverd door
IVN Zuid-Kennemerland
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Adresgegevens

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

Publieksbalie:
Openingstijden van 08.30-13.00 uur

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

Heemstede

Gemeentehuis 
alleen op afspraak 

open tussen 
08.30 en 13.00 uur.

Afhalen van 
reisdocumenten/rijbewijs 

kan dan wel zonder afspraak 

Kijk voor alle info 
over corona op 

www.heemstede.nl/
corona

Heemstede

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

Denkt u over 
zonnepanelen op 
uw dak? 
Volg donderdag 2 juli 20.00 uur een 
webinar over collectieve inkoop van 
zonnepanelen. Meer weten? Lees meer 
in een artikel in deze Heemsteder en kijk 
op www.wijmakenheemstede.nl.

Overlastspreekuur 
2 juli 
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd. 
In verband met coronamaatregelen vindt het 
overlastspreekuur van buurtbemiddeling niet 
op locatie plaats. U kunt op donderdag 2 juli 
tussen 14.00 en 15.00 uur bellen met (023) 
569 88 83. Lees meer over buurtbemiddeling 
in Heemstede op www.meerwaarde.nl.

De natuur in? 
Wees alert op 
teken!
Het tekenseizoen is begonnen. Wie in het 
groen recreëert of werkt, loopt een verhoogd 
risico op een tekenbeet. En daarmee een 
verhoogd risico op de ziekte van Lyme. 
Controleer op teken na ieder bezoek aan 
bos- of duingebied. Maar ook in parken en 
speeltuinen kunnen teken voor komen.
De app ‘Nature Today’ waarschuwt wanneer u 
zich moet checken, maar laat ook zien wáár in 
Nederland je het meeste risico loopt op een 
tekenbeet. Download de app in de App Store 
of Google Play.

Afspraak aanvraag reisdocumenten 
voor kinderen nu mogelijk op 
woensdagmiddag
Heeft uw minderjarig kind een (nieuw) 
paspoort of identiteitskaart nodig? Bel voor 
een afspraak met de afdeling Publiekszaken 
van Heemstede via 14 023. Speciaal voor 

ouders met minderjarige kinderen hebben wij 
nu afspraakmogelijkheden gereserveerd op 
woensdagmiddagen. Kijk voor meer informatie 
op www.heemstede.nl/reisdocumenten

Nota participatiebeleid gemeente 
Heemstede 2020
Op 28 mei 2020 heeft de raad de Nota 
participatiebeleid gemeente Heemstede 2020 
(publicatienummer 2020-153778) vastgesteld. 

Wijziging Verordening leges 
Heemstede 2020
Op 28 mei 2020 heeft de raad besloten tot een 
wijziging van de Verordening leges Heemstede 

2020 (aanwijzen locatie voor 1 dag en 
voltrekken huwelijk of registreren partnerschap 
op die locatie) vastgesteld (publicatienummer: 
2020-151874). Deze wijziging (tabel onder 
1.3.9) is, met terugwerkende kracht, in werking 
getreden op 1 juni 2020.
U vindt de volledige bekendmakingen in het 
Gemeenteblad op overheid.nl of via 
www.heemstede.nl/bekendmakingen. 
Zoek op publicatienummer.

Verwijdering 
gemeentelijke boom 
Heemsteedse Dreef bij 
Camplaan 25
•	 Heemsteedse	 ree 	ter	hoogte	van	

Camplaan 25: 1 eik, Ø 10-20 cm. (boom 
staat op plek van reconstructie kruispunt, 
herplant in directe omgeving volgt in najaar 
2020-voorjaar 2021)

Direct-belanghebbenden kunnen 
tot en met 8 juli 2020 reageren via 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch 
via (023) 548 57 76. Deze publicatie is een 
aankondiging van feitelijk handelen, waarop 
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 loosterweg	 	het	vergroten	en	isoleren	

van een dakkapel op achtergeveldakvlak, 
wabonummer 625608, ontvangen 9 juni 2020

•	 r.	J. .	 horbe kelaan	 	het	plaatsen	
van een haagondersteunende constructie, 
wabonummer 623749, ontvangen 7 juni 2020

•	 r.	J. .	 horbe kelaan	 	het	plaatsen	
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 623759, 
ontvangen 7 juni 2020

•	 Herenweg	 	het	kappen	van	 	bomen 	
wabonummer 627087, ontvangen 

 11 juni 2020
•	 Herenweg	 	het	vergroten	van	een	 arport 	

wabonummer 624492, ontvangen 8 juni 2020
•	 Ir.	 el laan	 	het	plaatsen	van	een	dakraam 	

wabonummer 623469, ontvangen 6 juni 2020
•	 .	van	 ijkplein	 	het	a wijken	van	het	

bestemmingsplan t.b.v. verhuur van het 
woonhuis via Airbnb, wabonummer 624306, 
ontvangen 8 juni 2020

•	 .	 aumontlaan	 	het	uitbreiden	van	
een woonhuis op het dakterras van de 1e 
verdieping, wabonummer 624307, ontvangen 
8 juni 2020

•	 egenover	Heemsteedse	 ree 	Havenstraat 	
Industrieweg, Van den Eijndekade, het 
herinrichten van de Haven, wabonummer 
624237, ontvangen 8 juni 2020

•	 andvoortselaan	 	het	tijdelijk	gebruiken	
van de tuin als terras (periode half jaar), 
wabonummer 627363, ontvangen 

 11 juni 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
•	 mstellaan	 	het	plaatsen	van	een	dakkapel	

op het achtergeveldakvlak, vervangen 

voorgevelkozijnen en aanbrengen luifel, 
wabonummer 612987, verzonden 

 15 juni 2020
•	 harlotte	van	 allandtlaan	 	het	plaatsen	

van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 622153, verzonden 

 18 juni 2020
•	 Heemsteedse	 ree 	 	diverse	 onstru tieve	

wijzigingen, het plaatsen van een dakkapel 
op het zijgeveldakvlak, wabonummer 601964, 
verzonden 17 juni 2020

•	 Johannes	 ermeerstraat	 	het	vergroten	
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 603283, verzonden 

 19 juni 2020
•	 Javalaan	 	het	plaatsen	van	een	dakkapel	

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
617499, verzonden 17 juni 2020

•	 aadhuisstraat	 	het	uitbreiden	van	een	
woonhuis, wabonummer 613058, verzonden 
15 juni 2020

•	 alkenburgerlaan	 	het	isoleren	van	dak	
uitbouw en daarop plaatsen van een buiten-
unit wabonummer 619518, verzonden 

 18 juni 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Geweigerde omgevingsvergunning
•	 aadhuisstraat	 	het	plaatsen	van	

lichtreclame, wabonummer 607264, 
weigering omgevingsvergunning verzonden 
16 juni 2020

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 eatri plantsoen	 	het	plaatsen	van	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 620313, ontvangen 2 juni 2020

•	 .	van	 ijkplein	 	het	a wijken	van	het	
bestemmingsplan t.b.v. verhuur van het 
woonhuis via Airbnb, wabonummer 624306, 
ontvangen 8 juni 2020

•	 trawinsk laan	 	het	aanleggen	van	een	
steiger, wabonummer 595941, ontvangen 

 23 april 2020
•	 r.	 haepmanlaan	 	het	plaatsen	van	een	

entreepoort en tuinmuur, wabonummer 
605326, ontvangen 8 mei 2020

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvragen de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
•	 .	van	 ijkplein	 	het	a wijken	van	het	

bestemmingsplan t.b.v verhuur van het 
woonhuis via Airbnb, wabonummer 624306, 
ontvangen 8 juni 2020

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
•	 r.	 haepmanlaan	 	het	plaatsen	van	een	

entreepoort en tuinmuur, wabonummer 
605326, ontvangen 8 mei 2020

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

Omgevingsvergunningen

Nieuwe regelgeving



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

Beschikking maatwerkvoorschriften Julianaplein 1
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op 
grond van artikel 3.131, vijfde lid van het 
Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften 
op aan Heemstede Op Smaak/Binnenste 
Buiten, Julianaplein 1 te Heemstede. De 
maatwerkvoorschriften bepalen dat het lozen 
zonder een vetafscheider en slibvangput is 

toegestaan, omdat het lozen in dit geval geen 
nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige 
werking van de voorzieningen voor het beheer 
van afvalwater.

Inzage
De beschikking ligt ter inzage van 
25 juni tot 6 augustus 2020:
•	 bij	Omgevingsdienst	IJmond.	Hiervoor	kunt	

u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur 
een telefonische afspraak maken via 

 (0251) 26 38 63
•	 via	www.odijmond.nl
•	 in	de	publiekshal	van	het	raadhuis	in	

Heemstede op werkdagen tussen 08.30 en 
13.00 uur. Dit kan alleen op afspraak 

 (zie www.heemstede.nl)

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 6 augustus 2020 kunnen belanghebben-
den schriftelijk bezwaar maken bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Heemstede. Bij spoedeisende belangen 
kan een voorlopige voorziening worden 
aangevraagd bij de Rechtbank Haarlem, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem 
(Zie ook Inzien, reageren, bezwaar maken).

Bloemendaal - Naar aanleiding 
van de nationale protestactie in 
Den Haag werd ook in Benne-
broek gevolg gegeven aan het ui-
ten van ongenoegen rondom de 
invoering van de veel besproken 
‘anderhalvemeterwet’.

Stijging WW-uitkeringen lager in mei
Heemstede/Regio - Het aantal 
WW-uitkeringen in Nederland is 
in de maand mei met 3,1% ge-
stegen. Dit meldt het UWV. Dat 
is aanzienlijk minder dan de 
16,1%-stijging in april. Ook in de 
drie Noord-Hollandse arbeids-
marktregio’s was de stijging in 
mei lager dan de maand ervoor. 
In Zaanstreek/Waterland nam het 
aantal WW-uitkeringen met 3,6% 
toe. In Zuid-Kennemerland en 
IJmond was de stijging met 3,3% 
iets lager. Noord-Holland Noord 
liet zelfs een kleine daling van 
het aantal lopende WW-uitkerin-
gen zien.
Gemiddeld stonden er in de drie 
arbeidsmarktregio’s tussen eind 
april en eind mei ruim 7.250 va-
catures open. Dit geeft aan dat 
er nog steeds kansen zijn voor 
mensen die hun baan zijn kwijt-
geraakt.

In de eerste weken van de coron-
acrisis daalde het aantal vacatu-
res sterk. Van medio maart tot 
medio april was deze daling van 
25%, groter dan het landelijk ge-
middelde. In de vier weken daar-
na was de daling aanzienlijk klei-
ner. In zowel Zaanstreek/Water-
land (-10%), Zuid-Kennemerland 
en IJmond (-9%) en Noord-Hol-
land Noord (-5%) was de daling 
weliswaar nog �ink, maar wel dui-
delijk minder dan de 13% lande-
lijk.
In de drie regio’s samen staan 
de meeste vacatures open voor 
technische beroepen. Vooral 
bouwvakkers en mensen in me-
taal en techniek worden veel ge-
zocht. Ook naar administratief 
personeel is nog veel vraag, ver-
schil is wel dat het aantal mensen 
dat op administratieve functies 
solliciteert veel groter is.

De invloed van de coronacrisis 
verschilt per sector. Vooral de uit-
zendsector en de horeca zijn hard 
geraakt. Dit wordt mede veroor-
zaakt doordat er in deze secto-
ren veel mensen met een �exibel 
contract werken. Er zijn eveneens 
sectoren die juist groei laten zien. 
Naast de zorg, waar de vraag naar 
personeel direct sterk toenam, 
geldt dit ook voor de post en koe-
riers en voor de overheid. Meer 
over de invloed van corona op de 
regionale arbeidsmarkt is te vin-
den op werk.nl.

De verwachting voor de komen-
de maanden is onzeker. Er zijn 
zorgen over de ontwikkeling van 
het aantal faillissementen. De ko-
mende maanden moeten daar-
over meer duidelijkheid brengen.

Bron: UWV.

Ongenoegen 
anderhalve-
meterwet

Zeven tips om een inbraak tijdens je afwezigheid te voorkomen

“Ik ga rustig op vakantie, 
bij mij is niks te halen”
Heemstede/Regio - Als je met 
mensen praat over de kans dat er 
bij hen wordt ingebroken, hoor je 
vaak dat ze denken dat die kans 
heel erg klein is, ‘omdat er bij hen 
toch niks te halen valt’. Ze denken 
zo, omdat ze misschien geen dure 
sierraden, kunst of laptops in huis 
hebben.

Maar zo denkt een inbreker niet”, 
zegt Coen Staal, voorzitter van de 
Nationale Inbraakpreventie We-
ken (NIPW). De afgelopen maan-
den waren veel mensen ook over-
dag thuis, dus is het aantal in-
braken vergeleken met vorig 
jaar met tientallen procenten, in 
april zelfs met de helft, afgeno-
men. Omdat een inbreker altijd 
de zwakste plekken kiest, waren 
schuren en kelderboxen nu het 
doelwit; in die maanden werd 
daar veel vaker ingebroken (vol-
gens de politie: +7%).

“En nu de vakanties weer voor de 
deur staan, ziet de inbreker zijn 
kans schoon om een inhaalslag 
te maken. Als hij constateert dat 
men niet thuis is, en hij kan mak-
kelijk binnenkomen, probeert hij 
gewoon of er iets van zijn gading 
in dat huis te vinden is.”

Waar let een inbreker dan op? 
Bijvoorbeeld op stapels post en 
kranten die zichtbaar op de deur-
mat liggen. Of buren die ze keu-
rig gesorteerd in het zicht op tafel 
leggen. ’s Avonds branden er he-
lemaal geen, of maar 1 of 2 lamp-
jes in de woonkamer en de lamel-
len of gordijnen zijn ook overdag 
potdicht. Er staat dagen achter-
een geen auto op de oprit. Alle-
maal signalen waaraan de inbre-
ker kan herkennen dat iemand op 
vakantie is.

Brie�e op de deur: “Wij zijn een 
paar dagen weg”.  Zo’n brief-
je wordt nu waarschijnlijk niet 
meer bij de voordeur opgehan-
gen, maar je huis duidelijk on-
bewoond achterlaten, is voor 
een oplettende inbreker onge-
veer hetzelfde als dat brie�e. De 
inbreker slaat het meest zijn slag 
bij de achterdeur of via het (keu-

ken)raam. Onderzoek*) wijst uit 
dat maar liefst 30 procent van de 
achterdeuren een zodanig slecht 
slot of beslag heeft, dat een in-
breker met eenvoudig gereed-
schap binnen 1 à 2 minuten bin-
nen is. En dán heeft hij volop tijd 
om op zoek te gaan naar waarde-
volle spullen.

In de zomer heeft hij tenslotte 
keus te over: ook al gaan we niet 
massaal naar het buitenland, va-
kantie in eigen land of een paar 
dagen naar het strand zal voor ve-
len wel in de planning zitten. En 
de meesten laten dat nog duide-
lijk merken ook. 

De tweede aanname, naast ‘mij 
gebeurt niks’, is de gedachte dat 
men ‘goed verzekerd’ is. Maar 
dekt de verzekering wel alle scha-
de? Want soms zijn spullen onver-
vangbaar, denk maar aan de arm-
band die je van je oma hebt ge-
kregen of je oude laptop met alle 
foto’s van de (klein)kinderen.

Zeven tips om met een veilig 
gevoel op vakantie te gaan
Voor iedereen geldt: maak het in-
brekers nooit makkelijk, vooral 
niet tijdens je vakantie.
Om straks met een gerust gevoel 
op vakantie te gaan of een paar 
daagjes weg, heeft de stichting 
Nationale Inbraakpreventie We-
ken zeven eenvoudige tips:
1.  Download de InbraakPreven-

tieCheck-app in de Appstore 
of via Google Play (zoek op 
“stop inbraak”). De app leidt je 
in eenvoudige stappen op je 
mobiel door de verschillende 
ruimtes in je huis om te chec-
ken hoe goed je huis beveiligd 
is tegen inbraak. Je kunt een fo-
to van het slot of raamboompje 
insturen en om advies vragen.

2.  Check de kwaliteit van je sloten. 
Plaats eventueel een nieuw ge-
certi�ceerd beslag of slot op 
de (achter)deur voor je vertrek. 
Of plaats goedgekeurde raam-
boompjes op je keukenraam. 
Erg veel geld hoeft dat niet te 
kosten. Daar heb je misschien 
in deze tijd van veel thuis zijn 
of thuiswerken best even tijd 

voor. Daarmee verklein je de 
kans op inbraak enorm!

3.  Zet een tijdschakelaar op al-
le lampen die je normaliter ’s 
avonds aanhebt en stel ze in 
op verschillende tijdstippen. 
Laat de lamp in de slaapkamer 
nog een kwartiertje aan nadat 
alle lampen in de woonkamer 
zijn uitgegaan. Er zijn tegen-
woordig ook handige lampen 
die je met een app kunt bedie-
nen, ook voor (plafond)lampen 
waar een tijdschakelaar niet 
geplaatst kan worden.

4.  Doe je je lamellen of gordijnen 
van je woonkamer veelal hele-
maal dicht bij het slapengaan, 
verander dat dan een paar 
weken voordat je op vakan-
tie gaat. Want overdag de la-
mellen potdicht laten lokt aan-
dacht van inbrekers uit. Laat ze 
overdag én ’s avonds half open 
zodanig dat je wel naar binnen 
kunt kijken, maar daarbij geen 
zicht hebt op de hele kamer. 
Kijkt een inbreker naar binnen, 
dan kan hij niet je woonkamer 
overzien. En als hij regelmatig 
langsloopt ziet hij geen verschil 
tussen overdag en ’s nachts.

5.  Ruim je woonkamer en keuken 
juist niet perfect netjes op. Laat 
een kopje op tafel staan of wat 
afwas op het aanrecht. En een 
krant of open boek, alsof je zo 
weer verder kunt gaan lezen.

6.  Plak (tijdelijk) een nee/nee stic-
ker op je brievenbus om over-
tollige reclamepost te voor-
komen of vraag iemand om je 
brievenbus/deurmat regelma-
tig te legen. Of plak het raam in 
de voordeur af met zwart kar-
ton, zodat een inbreker de sta-
pels post niet ziet liggen.

7.  Vraag een van je buren om een 
oogje in het zeil te houden, niet 
alleen om de plantjes water te 
geven, en de gordijnen of la-
mellen overdag te openen en ’s 
avonds te sluiten, maar ook om 
de post uit het zicht te halen. In 
Whatsapp-groepen zijn thuis-
blijvers extra alert, dus sluit je 
bij zo’n groep in jouw buurt aan 
(www.wabp.nl).

Bron:
Nationale Inbraakpreventieweken.




