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Opening speelplaats Bosch en Hovenschool schepijs van
Heemstede - Het liefst hadden
Willemijn en Judith alle ouders
en buren er vrijdagmorgen bij de
presentatie gehad van het nieuwe schoolplein, want zij hebben
allemaal bijgedragen aan dit resultaat. Een plek waar kinderen
spelen, uitdagen, winnen en verliezen. De klimrekken dagen uit
om te durven, het groene kunstgras om te spelen en te jagen.
Maar nog steeds vanwege de coronarichtlijnen niet te veel mensen bij elkaar. Dus waren er alleen vertegenwoordigingen van
vrienden, buren, ouders, leerlingen en vele sponsoren.
Annemariecke Schneider sprak
namens het Schipholfonds en
had nieuwe voetballen en springtouwen voor de school meegenomen. De burgemeester van
Heemstede, Astrid Nienhuis,
heeft samen met Judith en Willemijn het plein geopend door het
kapot knuppelen van een pinata
met een verrassende inhoud, stevig verpakt in oude kranten, stijfsel, gips en karton, opgehangen
om kapot te slaan met knuppels.
De fanatieke burgemeester gaf
de beslissende klap en onthulde
het geheim: een voetbal voor het
nieuwe plein. Zo’n onthulling kan
alleen bedacht worden door een
inventieve leerlingenraad.
Het plein bracht veel mensen
bij elkaar, die in eerste instantie
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Arjen van der Slikke
keurslager
J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Nieuwe speelplaats Bosch en Hoven.
zich rot schrokken van de kosten.
Voor een beetje speeltoestel betaal je zo 15.000 euro, een metertje grastapijt kost zo’n beetje een
etentje voor vier personen. Gelukkig zorgde de gemeente voor
het groen waar kleuters in de
schaduw kunnen leren chillen.
Meerlanden, het Schipholfonds,
Rabobank en vele andere bedrijven betaalden mee. Loka-

KEURSLAGERKOOPJE

www.heemsteder.nl | 0238200170

le ondernemers kochten meters
kunstgras, de ouders hielden een
veiling en een feest met een opbrengst van ruim 10.000 euro. De
leerlingen liepen 10.500 euro bij
elkaar door een sponsorloop te
houden.

jaloers je kunt zijn dit niet beleefd
te hebben. De twee dames die
hun ziel en zaligheid hadden gestopt in hun school, Judith en Willemijn, kregen eeuwige roem met
de overhandiging van hun pleinbordjes die aangeven dat het
schoolplein vanaf heden heet:
J en W plein.

Een initiatief waar directeur Pieter Gulickx heel blij mee was. Hij
hoorde van een oud-leerling hoe Ton van den Brink

Kwaliteitsslagerij

Geef het door:
0251-674433 of
info@verspreidnet.nl

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

de Heemsteder

NEEM EEN EXTRA
HEEMSTEDER MEE!

DAT KAN BIJ:
De Pijp Raadhuisstraat, Bruna Binnenweg, Bibliotheek Plein1,
Spar Geleerdenwijk, Versmarkt Van der Weijden (Rivierenbuurt),
Slagerij Van der Slikke Jan van Goyenstraat, Raadhuis Heemstede,
Slagerij van der Werff/COOP, de Glip en Tabakswinkel J. Voorham,
Camplaan
Bennebroek: Bibliotheek Hillegom: Tuincentrum de Oosteinde

Pinata knuppelen.

Links Judith en rechts Willemijn.

Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde:

“Sinds enkele maanden bewoner in Heemstede”

zo’n bijna 400 jaar oud, die verkocht worden en telefoonnummer in de mail te vermelden.
in de hele wereld.”
Deelname is mogelijk tot en met eind augustus. De mooiste tuinen worden geplaatst.
Wilt u ook uw tuin tonen aan alle lezers, bent u Tuincentrum De Oosteinde stelt de volgentrots op uw bloemrijke balkon, heeft u een ge- de prijzen beschikbaar: een waardebon van
deelte van uw tuin dat absoluut in de schijn- 25 euro als aanmoedingsprijs, een bon van 50
werpers mag? Stuur uw tuinfoto(‘s) in naar euro voor de mooiste kleine tuin of het mooide redactie: redactie@heemsteder.nl en vertel ste balkon en een bon van maar liefst 100 euro
er iets bij over uw tuin. Vergeet niet uw adres voor de mooiste tuin in alle opzichten. Succes!

Foto: Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Johan van der Schuit is 72 jaar
en sinds enkele maanden bewoner aan de
Wasserij-Annalaan in Heemstede. En met
zeer veel plezier, zo getuigen ook deze tuinfoto’s van zijn balkon.
Johan vertelt trots: “Ik ben nog volop bezig
in mijn eigen grafisch bedrijf. Ik wil nog niet
stoppen, want ik vind werken nog steeds
fijn. Verder restaureer ik statenbijbels van

Ommetje in Heemstede

Heemstede - Hierbij een landschapsgezicht op het Duivenhuis
van het Oude Slot. Dit aangezicht deed Marenka erg denken aan
beeldend kunstenaar Van Borselen Dat had zeker gekund. Jan
Willem van Borselen (1825-1892 ) was een landschapsschilder in
de stijl van de Haagse School/School van Barbizon.
Zijn landschappen zijn geen bedenksels, maar een weergave
van de landschappen die hij in zijn directe omgeving waarnam.
Koning Willem III (1817-1890) kocht regelmatig werk van Van
Borselen.
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Bronsteeweg
Toen en nu (18)

Bronsteeweg 80. De naam van
het pand is ‘Camelia’. Ook dit
pand is vooral gebruikt voor bewoning, maar er zaten ook ondernemers/ondernemingen.
Bronsteeweg heeft opvallend
veel huisartsen gekend op verschillende adressen aan de
Bronsteeweg en ook op nummer 80 heeft een arts gezeten.
De toen-foto komt uit de verzameling van Johan van Schie, die
heel veel negatieven uit de jaren 70 heeft gekregen van makelaardij W.B. Kreuger.
Het pand is gebouwd in 1911
tegen het blok 76-78 aan. In
1915 stond in het Haarlems
Dagblad een advertentie over

de verkoop van premieaandelen. Bij de bewoner (M.J. Koenderman) op nummer 80 waren
ze ook te koop. Koenderman
was o.a. koopman in rijwielartikelen. Helaas ging zijn zaak in
1936 failliet.
blad van 5 augustus 1950 staat
de aankondiging dat huidarts
Op nummer 80 woonden ver- M.J. Nubé zich ging vestigen op
der o.a. een gasopnemer en nummer 80. Tot in de jaren 60
kantoorbediende en dan pra- hield hij daar praktijk.
ten we over 1940. In juli 1941 is Volgens het adressenboek van
er een openbare verkoping van Heemstede van 1 november
Bronsteeweg 80. Hij stond toen 1966 kon men op nummer 80
te huur voor fl. 480,- per jaar. In terecht voor Handweefgarens
een latere veiling te koop voor bij mevrouw Bodil Blokker-Vegfl. 9500,gerby. Boekhandelaar J. Blokker
In 1942 was een onderwijzer woonde toen op nummer 80. In
de bewoner, in 1948 een bank- het adressenboek van 1 janubeambte. In het Haarlems Dag- ari 1993 woont H. Kapitein op
Bronsteeweg 80 en d.m.v. Google komen we dan ‘Hans Kaptein Consultancy’ als onderneming tegen.
De nu-foto van Harry Opheikens is van 13 juni 2020, niet
veel veranderd.
Mocht u informatie over de
Bronsteeweg hebben, dan kunt
u terecht via webmaster@hvhb.nl (H. Opheikens). Ook zijn
we op zoek naar beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel
023-8200170 (kantoor Heemsteder).
Bijdrage: Harry Opheikens

Bennebroek - Zondag 5 juli is het
zo ver: de deuren van het Trefpunt op het Akonietenplein 1
in Bennebroek staan weer open
voor wie de kerkdienst in levende
lijve wil bijwonen.
Er zijn voorlopig, jammer genoeg,
nog enige restricties aan verbonden. Dit houdt in dat men zich
van tevoren dient op te geven,
vanwege het feit dat men in geval van een uitbraak kan achterhalen wie in het kerkgebouw is
geweest.

Trefpunt Bennebroek

Achterweg 19A Heemstede

Zondag 5 juli,
dr. Dirk van Keulen (Zwolle).

De kerkdiensten
gaan on-line door!

(Alle vieringen kunnen ook
online worden gevolgd)

Kijk op
www.kerkpleinheemstede.nl,
klik op Meditatief Moment.

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede
Za. 4 juli 17u.
Holy Mass/Engelse Mis.
Zo. 5 juli, 10u.
H. Mis, Pater Tristan Perez.
18.45u., Plechtig Lof.

De honden zijn bij binnenkomst David en Goliath genoemd. David, de Duitse Herder van 6 jaar oud, woog bij
binnenkomst nog maar 25,4
kilo, terwijl hij zo’n 45 kilo zou
moeten wegen. Daarnaast
had hij een waslijst aan andere klachten. Ook Goliath, de
schapendoes van ruim 11 jaar
oud, had veel extra zorg nodig. Hij woog slechts 14 kilo
en hoort tussen de 20 en 25 kilo te wegen. Zijn gebit was in
zo’n slechte conditie, dat al zijn
tanden en kiezen eruit moeten.
Al deze zorg en behandelingen zijn erg kostbaar. Daarom
is er een crowdfundactie begonnen. Wat er toen gebeurde hadden we nooit verwacht:
de reacties en donaties stroomden binnen. Daar werden we

Wo 8 juli, 9u., H. Mis.
Aanmelden noodzakelijk:
info@olvh.nl
óf bel naar het secretariaat
023-5286608.
Op maandag, woensdag,
1vrijdag van 9-12u.

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

Online viering Adventskerk
Aerdenhout
Te volgen via het
Youtube kanaal van de
Adventskerk:

Hervormd PKN
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com

De dienst kunt u volgen
via de link:
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.

Rafaelgemeente
Nehemia

allemaal een beetje stil van dat
zoveel mensen begaan waren
met dit vriendelijke duo. Er is
zo gul gegeven dat het Dierentehuis, nadat David en Goliath
zijn opgeknapt, nog veel andere dieren heeft kunnen helpen.
Inmiddels knappen de honden goed op van alle aandacht
en lekkere hapjes. De eerste
helft van het gebit van Goliath
is verwijderd en binnenkort
wordt de andere helft aangepakt. Mede in verband met zijn
leeftijd is hij al geplaatst om bij
zijn nieuwe baas verder op te
knappen.
Ook David gaat met kleine
stapjes vooruit: hij is al ruim

4,5 kg. aangekomen. Al met al
heeft hij nog een lange weg te
gaan.
Meer info op:
www.dierenbescherming.nl.
Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.
Geopend van maandag tot en
met zaterdag 11.00-16.00 uur,
dan ook telefonisch bereikbaar.

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

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, 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.

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

www.rafael-nehemia.nl

WWW.HEEMSTEDER.NL

Werkzaamheden
ProRail

H. Bavo parochie

Do 2 juli 9u. Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.
Zat 4 juli 19u. Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Doopsgezinde Gemeente
Postlaan 16 Heemstede

Do 9 juli 10u. Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Zondag 5 juli
geen dienst.

Een viering bijwonen kan alleen
als u vooraf reserveert:
023–5280504 op werkdagen,
of via
hbavo.aanmeldenvieringen@
gmail. com.

www.vdgh.nl

www.parochiesklaverblad.nl

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

Zondag 5 juli 10u.
Leiding: Rob & Yvonne.

Herenweg 88 Heemstede

Zon 5 juli 10u. Eucharistieviering.
Pater Diego Pildain.

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

Koediefslaan 73 Heemstede

V.l.n.r.: David en Goliath (aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland).

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

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!

Zondag 5 juli, 10u.
Ds. G.H. Fredrikze.

www.hervormdpknbennebroek.nl

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

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

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

David en
Goliath
Zandvoort - Op 3 juni zijn er
bij Dierentehuis Kennemerland twee ernstig verwaarloosde honden binnen gekomen.
Het gaat om een Duitse Herder en een Nederlandse Schapendoes die op aandringen
van de dierenpolitie zijn afgestaan door de eigenaar. Vooral de herdershond was er zeer
slecht aan toe.

PKN Heemstede

Akonietenplein 1 Bennebroek

www. parochiesklaverblad.nl

Dus wie graag komt, dient dat
Foto aangeleverd door het Trefpunt
door te geven per mail:
bennebroek.trefpunt@quicknet.
le’ kerk, al kost het voorlopig wat vemeter van elkaar te moeten zitnl of telefonisch op:
extra inspanning om de kerk te ten. Graag tenminste 15 minuten
023-584 6280.
Gehoopt wordt weer op een ‘vol- bezoeken en zelfs op anderhal- voor aanvang aanwezig te zijn.

de Heemsteder
Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Di 7 juli, 9u., H. Mis.

Weer naar de kerk in het Trefpunt

COLOFON

GEEN KRANT?
0251-674433

Heemstede - Van donderdag 9
juli 22 uur tot en met vrijdag 10
juli 6 uur voert ProRail diverse
werkzaamheden uit aan en rond
het spoor in Heemstede. Deze
werkzaamheden kunnen geluidshinder voor de omwonenden veroorzaken. Meer informatie op
www.prorail.nl.

ZIE ONZE SITE:
HEEMSTEDER.NL
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Mooie actie basisschool de Evenaar

Leerlingen verzamelen plastic
flessen voor het Rode Kruis
Heemstede - Een heleboel plastic flessen met statiegeld ophalen
en dan de flessen in de teruggaafautomaat stoppen. Dat stond een
leerling van groep 7 van de basisschool de Ark in de Geleerdenwijk voor ogen. In je eentje hier
en daar wat flessen ophalen, dat
schiet niet op. Thije en Floortje
van de leerlingenraad van basisschool de Evenaar vertellen: “De
hele school inschakelen en zeker
als de leerlingenraad de organisatie op zich neemt.”
Groep 8 vormde groepjes. Een
groep zorgde voor het beheer
van de kliko’s. Telkens twee man
die de kliko’s naar buiten slepen,
zodat iedereen tijdens de schooltijden de flessen kan brengen en
weer naar binnen halen. Een andere groep haalde de flessen met
draaidop eruit. Weer een andere groep maakte de folders, nog
anderen mochten ze bezorgen
in de buurt. Ze hebben zelfs filmpjes gemaakt. Zelf de supermarkten gebeld en ze kregen alle medewerking.

Kinderen protesteren tegen
rietkraag Bronsteevijver
Links Thije en rechts Floor.

zijn wel heel veel plastic flessen,
maar de Evenaar laat zich niet kisten. Met volle zakken naar de supermarkten die weten dat de flessen er aankomen.
De eerste dag scoorden ze al De flessen zonder statiegeld motwee volle kliko’s. De eerste veer- gen naar de Spar, leuk hè? Lekker
tig euro was al gauw binnen, juf makkelijk aan de overkant van de
Vineke hoopt op 250 euro. Dat school.

Groep 8 gaat al eerder met vakantie, leerlingen van groep 7 zijn
goed geïnstrueerd om de klus af
te maken. Zij mogen het opgehaalde geld aan het Rode Kruis
overhandigen. Daarna gaan ze op
vakantie, welverdiend!
Ton van den Brink

Gall&Gall Heemstede helpt u graag
met uw feestje op 1,5 meter afstand
Heemstede - Het mag weer: het
aantal gasten dat je thuis mag
ontvangen is gelukkig weer onbeperkt.
Mits de 1,5 meter afstand bewaard wordt kun je thuis gewoon
weer je feestje vieren. Hier hebben we naar verlangd!
Na de lockdown is er weer behoefte om met familie, vrienden,
buren en collega’s gezellig samen
te zijn, te borrelen, te eten en natuurlijk veel te lachen en verhalen
uit te wisselen.
Voorzichtig worden de eerste
examenfeestjes weer gevierd.
De buurtborrels worden besproken en ook het vieren van verjaardagen in grote kring komt weer
op gang. Hierbij komt Gall&Gall
Heemstede graag in beeld.
De ondernemers Marcel Lambeck
en Hilde Slagter van Gall&Gall
Heemstede hebben allebei een
achtergrond in de hotel- en restaurantwereld en in het Facility Management. Zij hebben veel
kennis over het organiseren van
feesten, over wijnen en over het
combineren van wijnen met gerechten. Bij hen krijg je het juiste
advies voor je feest, diner of borrel.

Gall&Gall Heemstede heeft een
uitgebreide uitleen- en verhuurservice voor de klanten die dranken voor het feestje kopen. Een
biertap, statafels, glaswerk en een
tafelmodel cocktailbar zijn attributen die je feestje compleet maken.
De uitleen- en verhuurservice
gaat in combinatie met de aankoop van dranken uit het enorme assortiment wijnen, gedestilleerde- en mixdranken van
Gall&Gall Heemstede. Ook het
alcoholvrije assortiment wijnen, bier en mixdranken is groot.

Ieder speciaal moment is nog leuker met de passende drank.
Als je te veel dranken hebt gekocht voor je feest neemt
Gall&Gall Heemstede het terug.
En die betaal je niet. Zo blijf je
niet met overtollige dranken zitten.
Iets te vieren? Neem contact op
met Gall&Gall Heemstede. Die
maakt graag een offerte.
Bel of mail, maak een afspraak.
023- 54754 51 / 06 46 200 474 /
info@gall-heemstede.nl.

Heemstede - Zomertijd, dus is
het tijd voor een zomers verhaal.
Wat is het geval? De kinderen die
wonen in de buurt van de Bronsteevijver, spelen, zwemmen, varen en peddelen op warme dagen daar graag rond en in de vijver. Het was de afgelopen hete
dagen dan ook een gezellige- en
drukke boel rond dit unieke stukje Heemstede.
De gemeente heeft, ter bescherming van de oevers, een rietkraag
aangelegd. Er is nog wel een kleine doorgang waardoor je in het
water kunt komen. Langs de rand
is het water ondiep en heeft een
zandbodem, zodat ook de kleinste jeugd aan de rand in het water kan spelen.

daarvoor al. De Wit (CDA) vertolkte de zorg van ouders en kinDe kinderen hadden burgemeesderen, zonder echter de laatste
ter Astrid Nienhuis uitgenodigd
stand van zaken te kennen. Burom op vrijdag 26 juni persoonlijk Je ziet het ook elders in Heemste- gemeester Nienhuis had eerder
een petitie in ontvangst te komen de, de jeugd springt overal waar al met omwonenden gesproken,
nemen. De kinderen, zeker in de- dat maar kan het water in. Brug- maar later bleek dat die bewoze buurt, zijn niet op hun mondje springen is populair bij de wat ners niet representatief zijn voor
gevallen. Zo wisten zij de burge- oudere jeugd, maar is niet zon- de buurt. Nienhuis gaat door met
meester helder uit te leggen waar der gevaar. Een aantal buurtbe- de gesprekken, want er zijn meer
de schoen wringt. “We willen ge- woners rond de vijver is niet zo wensen in deze buurt.
woon lekker kunnen zwemmen blij met de herrie die de kinderen
zonder rietkraag”, klonk het uit de veroorzaken. Dat viel overigens Rocourt (D66) wilde dat de buurt
monden van Juliette, Filippa en op vrijdagmiddag erg mee.
snel schriftelijk wordt geïnforde anderen. Burgemeester Nienmeerd, al zijn alleen de direct omhuis hoorde het aan en stelde De politiek roerde zich de avond wonenden partij in deze. Kinderen en ouders namen weer bezit van het grasveld en het water. Het recreëren, zwemmen of
varen ging gewoon door alsof er
niets aan de hand was. Slechts
een paar dagen per jaar lenen
zich om in openwater te zwemmen. Met de opwarming van de
aarde en de hittedagen, die lijken
toe te nemen, wordt het buitenzwemmen steeds aantrekkelijker.
Ondanks de aangebrachte rietkraag kunnen de kinderen nog
steeds lekker zwemmen, al zou
dat zonder rietkraag nog veel leuker zijn. Met een beetje tolerantie
uit de buurt behoudt de jeugd de
vrijheid die ze verdienen.
Eric van Westerloo

Oproep: welke scoutinggroep was in 59/60 in Montfort?
Heemstede - Oud-inwoner Theo
Ruiten uit Montfort in Limburg is
op zoek naar de scoutinggroep
uit Heemstede die in 1959 of
1960 hun kamp had opgeslagen
in het bosgebied het ‘Zweeltje’ te
Montfort.

Foto’s aangeleverd door Theo Ruiten

Er zijn voor Theo persoonlijke
herinneringen die hier toe leiden.
De scoutinggroep had namelijk
een afscheidskampvuur georganiseerd in een openluchttheater.
Theo is betrokken bij de restauratie hiervan en hij wil daarom dit

voor de dialoog met de kinderen
te blijven aangaan om tot spelregels te komen.

feit graag in de historie van het
theater opnemen.
Theo wil daarom in contact komen met de betrokkenen uit die
tijd. Reacties kunnen worden gemaild naar: t.ruiten@kpnmail.nl.

Winkeliersvereniging
zoekt marketingassistentie
Heemstede - De winkeliersvereniging van Winkelcentrum Heemstede Raadhuisstraat&Binnenweg
(WCH) organiseert diverse activiteiten om het winkelcentrum en
daarmee Heemstede te promoten en levendig te houden. Om
dit ook in de toekomst goed te
kunnen doen, is het bestuur op
zoek naar iemand die WCH wil
helpen bij diverse marketingactiviteiten.

gen werk per maand, afhankelijk
van het aantal activiteiten in een
periode. En een avond per maand
is er een bestuursvergadering.

Het bestuur van de vereniging
bestaat uit vrijwilligers. Ieder bestuurslid neemt meerdere taken
op zich: financiële- en secretariele zaken, het organiseren van
een of meerdere specifieke evenementen, het onderhouden van
de relatie met de gemeente en leHet betreft een vrijwilligersfunc- den, enzovoort. De bestuursletie. Het werk omvat onder meer den doen dit naast het ondernehet schrijven van persberichten, men in de eigen winkel. Het budhet laten ontwerpen en drukken get bestaat uit de contributie van
van posters, het zorgdragen voor de leden.
publicaties t.b.v. evenementen en
het bewaken van het marketing- Wie zich aangesproken voelt voor
budget.
deze job is meer dan welkom en
kan zich aanmelden via:
Het gaat om ongeveer 2 tot 5 da- marketing@wch.nl.
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Redactievergadering op salonboot de Heerlijkckheid

Fraai zicht op Heemstede vanaf het water
Heemstede - Hij is misschien wel
de meest bereisde inwoner van
Heemstede en bezocht 125 landen. Nu blijft Nico Tienpont liever in de buurt. Lekker varen in
een boot waar hij vroeger van
droomde. ‘Salonboot’. Zoals je ze
wel in Amsterdam zag varen. Hij
kende een oud medewerker van
de scheepsbouwer Huisman uit
Steenwijk die salonboten kon
maken uit aluminium. Duurzaam,
licht, sterk en het roest niet. Een
fluisterstille 55 pk diesel erin, een
klassiek interieur bij elkaar zoeken met veel hout, warme, rode
bekleding en blinkend koper.
Zijn salonboot de ‘Heerlijckheid’
is inmiddels een bekende verschijning in de waterwegen van
Heemstede en daarbuiten. Als
hobby bedoeld om met familie
en vrienden in de buurt te varen,
maar de familie hield hem voor
dat je er vaartochtjes voor iedereen mee kunt maken en de kosten kunt terugverdienen. Nu ziet
hij dat er leuke sociale aspecten
aanzitten en vormt hij met zijn
vrouw Liping een mooi schip-

Liping legt de gasten goed in de watten.
persduo. Tachtig procent van de
gasten komt uit Heemstede, maar
hij boekt ook veel Amsterdammers die de grachten beu zijn.
Daar vaart Nico weer graag met
Heemstedenaren. Voor babyshowers, kraamfeestjes, net als wijnproeverijen door Paul Brantjes,
vergaderingen, kinderpartijtjes,
verjaardagen en bedrijfsuitjes is
de boot zijn in trek. De redactie

van de Heemsteder ontdekte dat af sprongen, naar de Schouwje er leuke redactievergaderingen broekerbrug, richting Zuider Buikunt houden.
ten Spaarne, varen via villawijken naar de Bronsteevijver waar
We laten u even meegenieten op het oppassen is voor springende
onze tocht die begon in de haven kinderen. Dus heel langzaam vabij de nieuwe woontoren waar de ren naar Groenendaal waar een
horecaruimte nog leeg staat. Wat aanlegsteiger staat voor begrafezou daar nu komen? Via het ka- nissen met de salonboot die Ninaal onder de Kwakelbrug waar co ook uitvoert. Een tochtje van
links en rechts kinderen van- twee uur waarin je weinig verga-

Vlnr: Joke van der Zee, Bart Jonker, Eric van Westerloo, Mirjam Goossens en Ton van de Brink.

dert maar het is niet altijd werken.
Nico Tienpont heeft veel vaste
klanten die zijn ambiance kunnen waarderen. Een bonbonnière van Tummers past in het interieur en was gevuld met zoete lekkernijen. De drankjes lekker betaalbaar of betaalbaar lekker en de Chinees-Indische rijstafel van Liping smaakt op het water heel bijzonder. Varen in Heem-

stede is dan ook bijzonder. Vooral in die bijzondere salonboot de
Heerlijckheid.
Meer informatie op
www.rederijhaerlem.nl,
per e-mail op:
info@rederijhaerlem.nl of op tel.
06-53137837 (Nico Tienpont).
Ton van den Brink

Nico Tienpont met zijn vrouw Liping.

De schoonheid van Groenendaal.

De Kwakelbrug.

Fraaie tuinen vanaf het water.
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Motie van wantrouwen wordt motie
van afkeuring en weggestemd
liet na de raad te informeren, in
de politiek een doodzonde. Hij
neemt wethouder Van der Have
kwalijk dat zij hierover niet eerder
aan de bel heeft getrokken. Hij
mist de openheid bij haar en ziet
ook geen verbetering ontstaan.

tie kwam zelf niet aan het woord
en werd daartoe ook niet uitgenodigd. Dat had misschien een
ander licht op de zaak geworpen.
Of de cijfers en conclusies van het
CDA terecht waren was terplekke
voor niemand controleerbaar.

De aanvankelijke motie was er
een van wantrouwen. Dit is het
zwaarste middel dat een volksvertegenwoordiger kan inzetten
tegen een bestuurder. Dat werd
Rocourt (D66) toch iets te gortig en hij verzocht, hoewel hij het
met de inhoud van de motie eens
was, de motie af te waarderen
Volgens Boeder kan Heemstede naar afkeuring. De coalitie sprong
eind van het jaar van het contract in het rood en namen het woord
af. Hij verwijt de wethouder (nog) politieke spelletje, onvoorstelniet opzoek te zijn naar een alter- baar en een slag onder de gordel
natief. Hij hekelde ook het feit dat in de mond. Zij vroeg direct om
de wethouder niet meer geld wil een hoofdelijke stemming, zonuittrekken voor het meer legen der verder te debatteren.
van containers. Uit stukken die
Boeder had opgevraagd, bleek De motie van afkeuring werd
dat het college op de hoogte was door een raadsmeerderheid wegvan de onregelmatigheden, maar gestemd. De wethouder in kwes-

Uit eerdere vergaderingen van
de commissie verklaarde Van der
Have dat Meerlanden een raamovereenkomst heeft met Heemstede. T.o.v. de raming heeft
Meerlanden in 2019 1,1 % minder
geleegd. Tijdens de coronacrisis
zijn de containers juist weer vaker geleegd. Het contract met de
vuilverbrander loopt volgens Van
der Have door tot 2023. Zij erkent
dat de scheiding niet volgens afspraak verloopt. Dit zou zij ook
al in de commissie hebben gemeld. Meerlanden heeft namens
alle deelnemende gemeenten dit
aanhangig gemaakt bij de vuilverbrander AEB.

Afscheid nemen in coronatijd

Burgerparticipatie en het politieke proces

Heemstede - Waar de afgelopen tijd nog slechts een kleine
kring van maximaal 30 personen
bij aanwezig mocht zijn, is er per
1 juli geen maximum meer vastgesteld. Voor een uitvaart binnen
geldt een maximum van 100 personen en voor buiten geldt het
aantal van maximaal 250 personen.

ken en aannemers wisten ‘onze’ containers te
vinden.

Als er ondergrondse containers worden geAfgelopen week stond het afvalbeleid en spe- plaatst, met veel kleinere vulopeningen, dan is
cifiek het invoeren van ‘omgekeerd ophalen’ dit “probleem” verleden tijd. Zelfs met de verop de agenda van de raadsvergadering. Ein- vuiling door de grote vulopening is de doeldelijk had dit zo goed als een hamerstuk moe- stelling ruimschoots gehaald namelijk 95 kg!.
ten zijn.
(doelstelling was <100 kg). Filter je de bovengenoemde vervuiling eruit dan is het resultaat
Het CDA kwam op de proppen met een stuk nog veel beter.
waarin het presteren van AEB, Meerlanden en
de wethouder in het bijzonder met de vloer Dit verhaal is gaan spelen eind 2017. Aanleigelijk gemaakt werd. Dit leidde zelfs tot een ding was het felle verzet van de bewoners van
motie van afkeuring. Waarom dit na vele, ve- onze wijk tegen de plotselinge niet gecomle discussies pas op deze avond naar binnen municeerde start van een pilot met invoering
werd gegooid is niet duidelijk.
van een 3e bak. Door politieke spelletjes is er
Wat betreft de pilot in Merlenhoven zit het nog steeds geen beslissing dik twee en een
CDA er in ieder geval goed naast wat mij be- half jaar later. De pilot liep goed, Meerlanden
treft.
zette zich volledig in, de medewerking vanuit
onze wijk en de participatie van de wijk via de
Het is waar dat de restafval containers snel vol klankbordgroep met de wethouder en onderwaren in het begin van de pilot. Echter, dit was steunende ambtenaren liep zeer vlot en plevoorzien. De bovengrondse containers heb- zierig. Jammer dat de politiek de handrem er
ben namelijk een grote vulopening waardoor weer eens op gooit. Is dat in ons aller belang?
er veel (grof ) afval ingaat dat eigenlijk naar de Nee, denk ik.
gemeentelijke milieustraat moet. Later, tijdens Neem eens een beslissing zou ik zeggen.
de lockdown met forse wachttijden bij de
milieustraat, was dit voor velen een aantrekke- E. van Wier,
lijk alternatief. Zelfs bewoners uit andere wij- Lid Klankbordgroep Merlenhoven

Op donderdag 2 juli is de burgemeester van 17.00 tot 18.00 uur
live bij radiozender Haarlem105
om alle vragen te beantwoorden.
De uitzending is te volgen via radio, tv en via de Facebookpagina van de gemeente Heemstede en Haarlem105. Tijdens de
uitzending kunt u inbellen (023-

5316161) of via de chat op Facebook vragen stellen.
Vragen, suggesties en tips kunnen vanaf nu al ingestuurd worden via Facebook of https://haarlem105.nl/livechat/.
Uitzending volgen?
Radio via: 89.9 FM, Kabel: 103.3
FM of via Haarlem105.nl/live of
Haarlem105.nl/tv.
TV via: Haarlem105.nl/tv of Ziggo TV Haarlem kanaal 36, Ziggo
TV Heemstede kanaal 43, KPN en
XS4ALL TV kanaal 1323 en T-Mobile kanaal 719

om werken zeven gemeenten
in Noord-Holland met elkaar samen om per gemeente Junior Cyber Agents te werven. Kinderen
kunnen een Cyber Agent worden
door HackShield te spelen, zie
www.joinhackshield.nl/.

Hackshield heeft de beste spelers uit Heemstede van de afgelopen maanden geselecteerd,
gebaseerd op de scorelijst. Deze spelers worden in aanwezigheid van hun ouders en politie op
Cybercrime is een ernstige be- woensdag 1 juli om 14.30 uur in
dreiging voor onze samenleving. de Raadszaal op het GemeenteEen probleem wat we met z’n al- huis, Raadhuisplein 1 in Heemstelen moeten aanpakken. Daar- de onderscheiden met een badge

Voor nabestaanden in de gemoedstoestand die een overlijden nu eenmaal met zich meebrengt, is het veelal een lastige
opgave om een keuze te maken
voor een maximaal aantal personen.

Afscheid nemen op een andere manier dan we veelal gewend
waren kan ook veel moois brenAls er meer dan 100 personen gen.
binnen of meer dan 250 men- De laatste maanden hebben wij
sen buiten worden verwacht, ondanks alle beperkingen die
dan moet iedereen kunnen zitten de crisis met zich meebracht veen moet vooraf worden gereser- le hartverwarmende uitvaarten
veerd. Daarnaast wordt er een ge- vormgegeven. Familie en vrienzondheidscheck gedaan.
den die zich schaarden rond de
kist waardoor het een intiem afOndanks de versoepeling van de scheid werd. Of het inzetten van
regels zal het maximum aantal een livestream waardoor vrienpersonen per locatie verschillend den, collega’s en anderen de uitzijn. Reden is dat in de beschik- vaart live konden volgen. Of een
bare ruimte de anderhalve meter erehaag vormen en defileren
moet worden gegarandeerd.
langs bijvoorbeeld de uitvaartbus met in de deuropening de
Een condoleance (met catering) kist met de overledene.
is ook weer mogelijk. Voorwaarde
is dat de gasten zowel binnen als Samen kijken naar mogelijkhebuiten aan een tafel zitten. Bui- den is wat wij als Loft uitvaartbeten mag de afstand tussen de ta- geleiding doen.
fels minder zijn dan anderhalve Dat is en blijft onze kracht en daar
meter mits er zogenaamde kuch- verandert corona helemaal niets
schermen zijn geplaatst.
aan.
Iedereen houdt buiten én binnen
anderhalve meter afstand, met Voor meer informatie:
uitzondering van personen uit www.loftuitvaartbegeleiding.nl,
één huishouden.
tel. 06 – 203 802 24.

Extra publieksdagen
Forteiland IJmuiden

IJmuiden - Om in de maanden
juli en augustus de vele toeristen en vakantiegangers in de regio de mogelijkheid te bieden om
het Forteiland IJmuiden te bezoeken zijn er ook deze zomer drie
extra bezoekdagen ingelast: op
de woensdagen 8 en 22 juli en 5
augustus.
Vanwege coronamaatregelen lopen er geen gidsen mee, maar
mag men zelf in het eenrichtingsverkeer rondlopen in en rond het
uit 1888 daterende pantserfort
en een certificaat. Ze mogen zich dat door zijn ligging bij de sluizen
daarmee Junior Cyber Agent van en in het havengebied in 1910
de gemeente Heemstede noe- het zwaartepunt werd van de “Pomen. Hackshield is een doorlo- sitie IJmuiden”.
pende game die steeds wordt
uitgebreid met nieuwe opdrach- In 1940 namen de Duitsers de
“Positie IJmuiden” over en noemten.
den het toen de “FestungIJmuiAspirant Cyber Agents kunnen den”. Vandaar de vele bunkers op
zich dus nog steeds aanmelden. en om het Forteiland. Het toen 52
Graag zelfs, want hoe meer kin- jaar oude Fort deed daarbij dienst
deren Cyber Agent worden, des als manschappenverblijf en opte meer mensen gewapend zijn slagruimte voor onder andere
tegen cybercrime. In september munitie. Vogelliefhebbers kunstarten we met een nieuwe com- nen genieten van de honderden
petitie en dan doen nog meer meeuwen die in een beschermde
gemeenten in Noord-Holland kolonie op het eiland broeden en
er hun jongen grootbrengen.
mee.

Burgemeester huldigt Junior Cyber Agents
Heemstede - Op woensdag 1 juli
worden in Heemstede 5 kinderen
gehuldigd tot Junior Cyber Agent
van de gemeente.
Zij bewezen de afgelopen maanden de beste spelers te zijn van
HackShield; een game voor kinderen waarmee ze in werkelijkheid zichzelf en hun omgeving
wapenen tegen online gevaren.
Burgemeester Astrid Nienhuis
ziet hen als de helden van de toekomst.

Foto aangeleverd door gemeente Heemstede

Livechat met burgemeester Astrid Nienhuis
Heemstede - Inwoners uit Heemstede met vragen over corona nu
en in de toekomst, kunnen deze
stellen aan burgemeester Astrid
Nienhuis. Wat moeten we in deze
coronatijd behouden en wat kunnen we anders doen?

Het is vrijdag 26 juni en het
is ruim 30°C. Het buitenbad
van Groenendaal is al jaren
gesloten, maar gelukkig is
er de Bronsteevijver. Tientallen kinderen genieten
met volle teugen.

Eric van Westerloo

LEZERSPOST
De voortgang van het invoeren van een nieuw
systeem voor afvalscheiding in Heemstede
dreigt te verzanden in politiek gekrakeel.

Spelbederf

Foto aangeleverd door Loft Uitvaartbegeleiding

Heemstede - Het CDA had onderzoek gedaan naar de situatie bij het inzamelen en verwerken van afval. Fractievoorzitter
Boeder kwam tot de conclusie
dat Meerlanden zijn verplichting
van het aantal ledigingen van de
containers in 2019 niet is nagekomen. De afvalverwerker in Amsterdam AEB scheidt het afval na
voor Meerlanden. Uit zijn onderzoek blijkt dat 75% van het afval
niet correct wordt gescheiden en
zo in de ovens verdwijnt. Heemstede betaalt wel al 2,5 jaar voor
deze werkzaamheden.

LEZERSPOST

Er is op deze woensdagen slechts
één overtocht naar het Forteiland, die wordt verzorgd door
m.s. “Koningin Emma” vanaf de
Kop van de Haven in IJmuiden.
De boot vertrekt hier om 12.45
uur; de retourvaart vanaf het eiland is om 15.15 uur.
Men kan in de Koepelzaal van het
Fort, of op het aangrenzende buitenterras, genieten van een zelf
meegenomen versnapering of
een drankje. Voor mindervaliden
is het fort met zijn soms nauwe

Maar spelbederf ligt al
gauw op de loer. Twee
nieuwkomers in de wijk
hebben geklaagd. De gemeente heeft nu riet aangeplant. Daardoor heb
je minder zicht als toeziend ouder en die kinderen willen echt wel het
water in met dit weer.
Veel mensen wonen al tientallen jaren in de wijk rond
de Bronsteevijver. Onze
kinderen (al bijna veertig)
en talloze buurtkinderen
hebben er geschaatst, gepeddeld en gezwommen.
Er kwam zelfs een petitie
om niet de hele wal vol te
leggen met bootjes, juist
om die kinderen hun plezier te gunnen.
De gemeente zou er beter
aan doen te luisteren naar
wat er echt leeft. En die
twee klagers die kunnen
beter elders gaan wonen.
J. Cornet, Heemstede

LEZERSPOST

Heer Adriaan
Mooie reportage in de
Heemsteder over Adriaan
Pauw als boa op de woensdagmarkt. Wat opviel was
hoe keurig de schooljeugd
bij de poelier zich aan de
regels hield.
Maar heer Adriaan zou
eens moeten kijken hoe
de keurige Nederlandse
school jeugd inkopen doet
bij de supermarkt, dan op
de Haemstedelaan op het
muurtje het gekochte consumeren en daarna het
blik en verpakking achteloos op de weg deponeren.
Mocht ik het zien, dan roep
ik deze keurige jongens
tot de orde. Als ingezetene zie ik het niet altijd gebeuren.
Zoals ook vandaag 24 juni:
vijf blikjes platgetrapt en
lege verpakkingen. Toen ik
terugkwam had een andere bewoner het opgeruimd.
Wat een respect moeten
wij voor deze toekomstige Nederlandse heren hebben?
J. Smit, Heemstede

gangen en trapjes moeilijk begaanbaar. Toegangskaarten voor
overtocht en rondleiding kosten
€12.50 per persoon.
Kaarten kunnen vooraf worden
besteld via:
www.ijmuidenserondvaart.nl
of telefonisch: 0255-511676.

Foto: aangeleverd door Forteiland IJmuiden
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KLM’ers volop in de bres als vrijwilligers

“Net als aan boord iets voor
de mensen betekenen”
Heemstede/Haarlem - Astrid
Apeldoorn en Patricia Bekker
werken beiden als cabinepersoneel aan boord van KLM. Door
de coronacrisis hebben veel vliegende collega’s, maar ook collega’s op kantoor minder werk bij
KLM en kwamen zij meer thuis
te zitten. Er is toen vrij snel een
initiatief opgezet ‘Blauw Helpt:
KLM’ers helpen mee met vrijwilligerswerk’. Tussen het vliegen
door zijn beiden nu als vrijwilliger
werkzaam bij de woonzorgcentra
van St Jacob, zoals Bosbeek en St.
Jacob in de Hout. Bij de laatstgenoemde locatie sprak de Heemsteder met hen over hun vrijwilligerswerk.

Astrid: “Dit mooie initiatief is
oorspronkelijk opgestart vanuit
het cockpitpersoneel. KLM-medewerkers die thuis zitten kunnen vrijwilligerswerk doen. Via
een interne vacaturesite kun je
zien waar deze vrijwilligers nodig zijn en kun je je hiervoor aanmelden. Ik had daar gelijk interesse in, omdat ik het zelf belangrijk
vind om zoiets te doen als ik niet
vlieg. Vooral als ik hiermee mensen kan helpen. Voordat ik ging
vliegen bij KLM heb ik zelf 20 jaar
in de zorg gewerkt, met mensen
met een verstandelijke beperking
in voornamelijk Haarlem. Daar
lag ook mijn hart en daarom is de
zorg geen onbekend terrein voor
me. Nu kwam er een vacature vrij
om vrijwilligerswerk te doen in
een verpleeghuis en daar heb ik
op gereageerd. Tussendoor vlieg
ik nog wel, al is dit natuurlijk door
de coronasituatie een stuk minder. Zodoende kan ik me op het
vrijwilligerswerk richten. Net als
aan boord zorg ik graag voor
mensen en wil ik iets voor ze be-

Kalfsgehaktballen van
provolakaas en mortadella
Een typische gehaktbal op zijn Italiaans, gevuld met provolakaas en
mortadella. Provola is een geknede kaas gemaakt uit koemelk en
komt oorspronkelijk uit de regio’s Emilia-Romagna en Lombardije.
Benodigdheden (voor 4 personen):
• 300 g kalfsgehakt
• 3 eieren
• 80 g geraspte Parmezaanse kaas
• 2 sneetjes brood
• beetje melk

Patricia: “Ik kreeg een mailtje en
zodoende heb ik me ingeschreven. Het heeft bij mij iets langer geduurd voordat er iets passends voorbij kwam, maar ook ik
ben nu ook volop aan de slag. Ik
heb geen zorgachtergrond, maar
ik vind het hartstikke leuk dat ik
juist mijn steentje ook op deze
manier kan bijdragen.”

ge praatjes met bewoners en bezoekers op.”
Patricia vervolgt: “Ja, ik heb zojuist
mijn vierde dag achter de rug. Ik
vind het echt heel leuk. De kerntaak is inderdaad het bezoek instrueren en wegwijs maken. Ik
heb me ingetekend voor de ochtenddiensten. Dan is er nog niet
heel veel bezoek, maar dan ga
je helpen met koffieschenken, of
een praatje maken, bloemetjes in
de vaas zetten en een beetje aandacht aan de bewoners geven.
Het is heel dankbaar werk. We
zijn ook goed en hartelijk opgevangen door het vaste team van
St. Jacob. We voelden ons gelijk
thuis en dat maakt het werken
echt gezellig!”

Astrid: “We zijn voornamelijk hier
om het bezoek te instrueren, zoals het attenderen op de hygiënemaatregelen, het dragen van
mondkapjes en je houdt de limiet van de bezoektijd voor bezoekers in het oog. Je krijgt zo
leuk contact en dat levert gezelli- Bart Jonker

Oude Kerk in Heemstede iedere
dinsdagavond open voor zoeker van stilte
Heemstede - Deze zomer is de
Oude Kerk Heemstede aan het
Wilhelminaplein iedere dinsdagavond open voor wie even binnen wil zijn. Tussen 19 uur en
19.30 uur bent u welkom: er klinkt
muziek en verder is er stilte. Om
19.30 begint een stilteviering. Wie
wil kan daaraan meedoen. In- en
uitlopen is dan niet mogelijk.

waarover u in stilte kunt mijmeren.
We hebben de versoepeling van
de coronarochtlijnen. Het ‘gewone’ leven lijkt weer op gang te
zijn gekomen. Mooi dat we elkaar
weer gemakkelijker kunnen ontmoeten en dat er weer allerlei activiteiten worden ontplooid. Maar
we missen soms ook de andere
kant van die tijd. Want die stilte
Rond een gezamenlijk beleef- had ook wel wat. Misschien iets
de stilte (15-20 minuten) klinken waar we soms ook wel heel erg
woorden en muziek met een me- naar verlangen. Stil zijn, stil staan
ditatief karakter. Er is een tekst bij waar het in ons leven echt om

Wijnsuggestie: een soepele rode wijn, bijvoorbeeld een Bardolino. Vraag uw slijter of wijnhandelaar.
Buon appetito!

De verhalen achter de ontstane initiatieven

Zend uw verhaal in over de coronatijd waarin verbinding centraal staat
Heemstede - Caroline Kloppenburg en Jalien de Groote coördineren namens de gemeente de
wekelijkse column over corona
met het thema verbinding. De inwoners van Heemstede kunnen
hiervoor hun verhaal inzenden.
Een positieve noot in coronatijden is het centrale uitgangspunt.
Caroline en Jalien vertellen hierover, hoe dit initiatief is ontstaan
en hoe u daaraan kunt deelnemen.

Caroline: “Jalien en ik zitten in de
gaat. Niet meegaan met de waan werkgroep ’Kwetsbaren en ouderen’. Daar borrelen steeds ideeën
van de dag.
en initiatieven op hoe we menIn de christelijke overlevering zijn sen kunnen bereiken en steuer altijd mensen geweest die ons nen in de coronatijd in Heemsteop het belang van stilte hebben de. Heel veel initiatieven en ideegewezen. In de stiltevieringen en zijn de revue gepasseerd. Verkoesteren we die traditie, ook nu binding en participatie zijn bealles weer ‘normaal’ lijkt te zijn ge- langrijke pijlers in Heemstede en
worden. U bent van harte wel- daar zijn wij voortdurend mee
kom. Overigens zijn de voorgan- bezig. De coronatijd is een perigers Arie Molendijk, Otto Son- ode die een behoorlijke impact
dorp en Pieter Terpstra na de vie- op ons heeft. Wij zijn echter spering beschikbaar voor een per- cifiek gaan kijken of er naast de
nare en verdrietige dingen ook
soonlijk gesprek.

‘Anderhalvemeter Publieksdag’ Forteiland IJmuiden
IJmuiden - Forteiland IJmuiden
houdt zondag 5 juli haar eerste
publieksdag van dit jaar. Het fort
bij IJmuiden heeft een zeer bewogen geschiedenis. Gebouwd tussen 1881 en 1888 met drie verdiepingen, 72 zalen en kamers
en een grotendeels ondergronds
gangenstelsel van 585 meter is
het gebouw het grootste fort van
de “Stelling van Amsterdam”. Uitgerust met vijf zware kanonnen
in de pantsergalerij aan de zeezijde en twee kanonnen in een koepel aan de landzijde was het destijds een geweldige bewaker voor
onze hoofdstad.

werd geplaatst, werd begonnen
om het verloederde fort te restaureren. Langzaam maar zeker kreeg het fort en de omgeving zijn vroegere allure weer
terug. Het is nu een tijdloos ondergronds monument dat zijn
geheimzinnige karakter heeft behouden.

De overtocht naar het Forteiland
duurt ongeveer 5 minuten en
wordt verzorgd met de ‘Koningin Emma’, een zeewaardig passagiersschip met een vaste ligplaats aan de Kop van de Haven
in IJmuiden.
De vertrektijden zijn: 10.45, 12.45
Maar nog geen veertig jaar la- en 15.10 uur. Retourvaart naar
ter werden de 40 ton zware mas- keuze om 13.00, 15.15 of 17.20
todonten afgekeurd en in 1943 uur.
door de Duitse bezetter in stukken afgevoerd naar de smelt- Vanwege coronamaatregelen loovens van de staalfabriek Tot pen er geen gidsen mee, maar
1963 werd het fort nog gebruikt mag men zelf rondlopen op het
en bewaakt, maar als vestingwerk Forteiland en is er eenrichtingsverkeer ingesteld. Bezienswaardiopgeheven en verlaten.
ge punten zijn voorzien van een
In december 1996, toen de Stel- QR code, ook staat daar een gids
ling van Amsterdam op de We- opgesteld waaraan u vragen kunt
relderfgoedlijst van de UNESCO stellen.

• 80 g mortadella
• zout en peper
• 100 g provolakaas (vraag uw kaasboer)
• 200 g paneermeel
• Olijfolie of zonnebloemolie om te bakken

Bereiding:
Doe het gehakt in een kom. Voeg een ei, de geraspte kaas en de sneetjes brood toe, die eerst zacht
gemaakt is in melk en dan verkruimeld.
Meng de ingrediënten goed met je handen. Hak de mortadella fijn met een mes of een blender. Voeg
de mortadella toe aan het deeg en kneed het opnieuw met de handen.
Kruid met peper en zout.
Neem de provola en snijd deze in blokjes. Draai de gehaktballen met vochtige handen en maak een
gat in het midden. Vul de gaatjes met de blokjes provola.
Sluit de gehaktbal met een beetje deeg en draai het tot een bal.
Haal de balletjes eerst door 2 losgeklopte eieren
en dan door de paneermeel en bak ze in een pan
met zeer hete olie. Giet ze na ongeveer 5 minuten af en dep ze voor het opdienen met keukenpapier.
Serveren met groente of een salade en gebakken
aardappeltjes.

V.l.n.r.: Astrid Apeldoorn en Patricia Bekker.
tekenen. Veel dingen oppakken.
Dat zit gewoon in mij.”

achter het fornuis

Foto: aangeleverd door Forteiland IJmuiden

Men kan in de Koepelzaal van
het fort of op het aangrenzende buitenterras genieten van een
zelf meegenomen hapje en een
drankje. Mindervaliden moeten
er rekening mee houden dat het
fort niet overal makkelijk begaanbaar is.

Toegangskaarten voor overtocht
en rondleiding kosten €12.50 per
persoon.
Kaarten kunnen vooraf worden
besteld via:
www.ijmuidenserondvaart.nl
of telefonisch: 0255-511676.

Caroline Kloppenburg.
juist mooie dingen ontstaan en
gebeuren in onze Heemsteedse
samenleving. Een van die mooie
dingen is dat de coronacrisis juist
tot verbinding heeft geleid. Wij
zijn daar met elkaar over gaan
sparren en dachten: “Hoe leuk het
is om juist deze eigen mooie verhalen of anekdotes van Heemstedenaren zelf waarin verbinding
centraal staat, via een column te
delen?” Denk aan vriendengroepen, buurtinitiatieven in straten
zoals boodschappen doen voor
ouderen of bloemen uitdelen,
muziek spelen, allerlei lokale ondersteuningsinitiatieven, bijzondere, ontroerende of gekke momenten, saamhorigheid, etc.

Jalien: “Als gemeente en als welzijnsorganisatie weet je wel wat
er ongeveer speelt, maar deze
column gaat echt over de initiatieven van de inwoners zelf. Dat
maakt het allemaal extra interessant, mooi en soms zelfs verrassend.” Je geeft inwoners zelf
de kans en een stem om het verhaal te vertellen, zonder dat het
te veel georganiseerd is van onze
kant. Dat maakt het juist allemaal
spontaan en echt”.

Ook uw verhaal of anekdote
delen?
Wilt u ook uw verhaal of anekdote delen? Voor deze column zoekt
Gemeente Heemstede, in samenwerking met de Heemsteder, inWe wisten dat al deze initiatieven spirererende anekdotes en verontplooid werden, maar misten halen van jong en oud, mantelde inspirerende verhalen hier- zorgers, verzorgenden, buren of
over. Het zijn nu net de gemeen- familieleden die door de coronaschappelijke verhalen met een crisis op een of andere manier in
positieve wending die het waard contact zijn gekomen, waardoor
zijn om op te schrijven en te de- ontroerende, gekke en lieve inilen doordat ze deel uitmaken van tiatieven zijn ontstaan. Stuur uw
onze Heemsteedse samenleving. verhaal in (maximaal 300 woorDe verhalen achter de ontstane den) via gemeente@heemstede.
initiatieven. Zo is eigenlijk deze nl, o.v.v. ‘verbinding’.
column met het thema ‘verbinding’ geboren.”
Bart Jonker

Wij kiezen
voor een
beter milieu.
Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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Klaterklanken maakt podcast van festival
Overveen - Omdat de 4e editie van Klaterklanken vanwege
het coronavirus is afgelast, hebben de samenstellers van het festival een podcast en videoroute gemaakt met de musici en ensembles die zouden deelnemen
aan het festival. Zangeres Leoni Jansen en boswachter Marieke Schatteleijn zijn de presentatoren van de podcast. Het festival
zou oorspronkelijk op 22 en 23
augustus aanstaande plaatsvinden op de Buitenplaats Elswout
in Overveen. De podcast gaat op
12 juli live.
Aan de podcast en videoroute
nemen deel; blokfluitiste Lucie
Horsch(winnaar Nederlandse Muziekprijs 2020), het Dudok Quartet, contrabassist James Oesi, Merel Vercammen &Ties Mellema (viool en tenor saxofoon) en jazzzangeres Anna Serierse & contrabassist Cas Jiskoot. Boswachter
Marieke Schatteleijn (BinnensteBuiten) vertelt over de bijzondere
natuur en cultuur van het sprookjesachtige Elswout. Leoni Jansen
leidt de podcast luisteraar rond
op Elswout.

Rosanne Philippens tijdens Klaterklanken 2017 (foto: Franklin van der
Erf).
Klaterklanken is het festival waar
jonge professionele musici klassieke en moderne muziek in een
brede context zetten en zich laten inspireren door de natuur en
cultuur van Elswout. De afgelopen drie edities waren succesvol
en trokken gemiddeld 1000 bezoekers. Hoofdmoot van Klaterklanken zijn een tiental concertwandelingen over Elswout waar

op onverwachte locaties miniconcerten plaatsvinden. Het afgelaste festival van 22 en 23 augustus wordt verplaatst naar juli 2021. Het eerder aangekondigde programma met onder andere De jonge acteurs van Schalk-Theaterwijk in actie (foto Franklin van der Erf).
de musici en ensembles die ook
meedoen aan de podcast, blijft
gehandhaafd in 2021

Geslaagde buitenvoorstelling ‘Labyrinth’

Zie ook www.klaterklanken.nl.

Vrouw raakt gewond bij aanrijding
Heemstede - Een oudere vrouw
is zondagmiddag 28 juni gewond
geraakt bij een aanrijding op de
Herenweg. Rond 15.00 uur ging
het fout ter hoogte van de Adriaan Pauwlaan. De vrouw is tijdens
het oversteken aangereden door
een auto.
Twee ambulances zijn ter plaatse en het traumateam zijn opgeroepen. De vrouw is na de eerste
zorg ter plaatse met spoed naar
het ziekenhuis gebracht. Het overige verkeer ondervond veel hinder. Het opgeroepen traumateam
bleek niet nodig.
Na de afhandelingen van de formaliteiten kon de automobilist
zijn weg vervolgen.

Haarlem - Afgelopen zaterdag 27
juni was op de patio van buurtcentrum Da Vinci, de buitenvoorstelling Het Labyrint te zien.
Samen met acht kinderen uit
Schalkwijk startten choreografe
Saskia Verkijk en regisseur Rutger
Visser in februari een nieuw initiatief: Schalk-Theaterwijk. Stichting Dock stelde een klein budget
en repetitieruimte beschikbaar
om een kindermusical te realiseren. Doel hiervan was, om meer

Beeld: NieuwsFoto.nl

IJmuiden - De havenploeg van
Tata Steel in IJmuiden heeft afgelopen zondag 29 juni opnieuw
het werk neergelegd. Dit meldt
vakbond FNV. Dit is de tweede
staking alweer dit weekend van
havenwerkers bij het staalbedrijf.
Vrijdagnacht staakte er ook al een
havenploeg.
Door de staking werd een schip
dat zogeheten gekantelde blikrollen (ETTS = Eye To The Sky-rollen) moet leveren aan het Britse Camden nu niet beladen. Vanuit Camden zou het schip daarna
verder varen naar de Verenigde
tie nodig. Zo worden bovendien Staten. Het schip ligt al sinds vrijhoogwaardige banen behouden dag in de haven van Tata Steel in
en gecreëerd, aldus de VVD. Voor IJmuiden.
de VVD is het ook belangrijk dat
Tata zo in Europa kan blijven zorgen voor producten die op verantwoorde wijze zijn vervaardigd.

VVD vraagt aandacht voor Tata
maandag 29 juni indiende, kreeg
brede steun. Hierbij wil de VVD
dat de provincie onverkort de milieuwet- en regelgeving handhaaft. Op langere termijn is voor
het verder voorkomen van stank-,
lawaai- en stofoverlast innova-

Gesprek met Charlotte Dematons in de Pletterij
Haarlem - Iedere woensdag van
16.00-16.30 uur voert Jan Hoekema ‘Een goed gesprek met…’.
Woensdag 8 juli is de Haarlemse
kinderboekenillustratrice Charlotte Dematons te gast in de Pletterij op de Lange Herenvest 122
in Haarlem. Ze is opgegroeid
in Frankrijk (met een Franse vader en een Nederlandse moeder) en kwam na de middelbare
school naar Nederland. Na het afstuderen aan de Rietveld Academie in 1982 werd zij benaderd
door uitgeverij Lemniscaat, waarna al spoedig haar eerste eigen
prentenboek, getiteld Dido, verscheen.
Sindsdien volgden naar schatting 150 titels, waaraan zij (mee)
werkte. Dematons heeft meerdere prijzen gewonnen, waaronder een Gouden Penseel in 2008,
voor haar (tekstloze) prenten-

Foto aangeleverd door de Pletterij

boek Sinterklaas. In 2006 ontving
zij al een Zilveren Penseel voor de
illustraties bij de uitgave van de
sprookjes van Grimm (dit boek
ontving ook de Zilveren Griffel).
Er zijn 12 zitplaatsen beschikbaar
om dit gesprek bij te wonen in de
theaterzaal van de Pletterij. Toe-

gangsprijs is 3 euro. Na afloop is
er ruimte om vragen te stellen.
Het meekijken met het debat via
de website of YouTube is gratis,
maar het wordt op prijs gesteld
als kijkers een ticket aanschaffen.
Zie ook www.pletterij.nl.

Bewoonster raakt gewond bij overlopen inbreker
Heemstede - De 82-jarige bewoonster van een appartement
aan de Herenweg is gewond geraakt toen zij zaterdagavond 27
juni rond 19.15 uur een inbreker
in haar woning overliep.
De kranige dame duwde de man
weg, waarna ze ten val kwam.
Daarbij liep ze een hoofdwond
op die in het ziekenhuis behan-

tie half april te zien zijn geweest
in de aula van een school. Het coronavirus gooide echter roet in
het eten. “We waren net lekker op
gang, toen we opeens drie maanden lang niks meer konden doen,
uiteindelijk hebben we begin juni
de draad weer opgepakt en spelen we vandaag”, vertelt Saskia.
“Een enorme prestatie van de kinderen die in drie weken tijd weer
de dansjes en teksten uit hun
hoofd hebben geleerd.”

Havenwerkers Tata Steel opnieuw in staking

Belangrijke werkgever en bron van innovatie
Regio - De Statenfractie van de
VVD vindt dat de provincie een
evenwicht moet zoeken tussen
het economische belang van Tata en de gezondheid van de omgeving. Een motie die de VVD
met steun van het CDA en de SP

cultuur in Schalkwijk te brengen.
Samen maakten ze een bewerking van Jim Henson’s film Labyrinth uit 1986 met David Bowie
in de hoofdrol. Visser: “Een duister sprookje over een meisje dat
door toedoen van een trollenkoning, in de film de vertolkt door
David Bowie, terecht komt in een
labyrint en met behulp van allerlei bijzondere personages de weg
terug naar huis moet vinden.”
Oorspronkelijk zou de produc-

deld is. De inbreker ging er vandoor met een aantal sieraden van
het slachtoffer. De dader is een
wat dikke man van ongeveer 1.70
m, hij droeg een wollige groene
trui en een donkere broek. Een
buurtonderzoek is uitgevoerd en
de politie komt graag in contact
met buurtbewoners die zij nog
niet hebben gesproken en die

mogelijk informatie hebben. Ook
camerabeelden kan de recherche
goed gebruiken.
Heeft u informatie en/of beelden?
Bel dan met 0900-8844. Anoniem
melden kan via 0800-7000, onder vermelding van nummer:
2020133417.
Bron: Politie.nl

Eindmusical
Voorwegschool
in Stadsschouwburg

Heemstede/Haarlem - Op
woensdag 1 juli voert groep
8 van de Voorwegschool uit
Heemstede de eindmusical
in de grote zaal van de Stadsschouwburg Haarlem.
Nadat steeds duidelijker
werd dat er vanwege de beperkende coronamaatregelen geen echte voorstelling
mogelijk zou zijn voor groep
8 (er werd gesproken over
een filmopname of buiten
op het schoolplein optreden
dan maar), heeft een van de
ouders de stoute schoenen
aangetrokken en naar de de
Stadsschouwburg Haarlem
gebeld. Zij reageerden meteen enthousiast en wilden
net wat tests met meer publiek gaan doen, om te kijken
hoe dat zou gaan. De samenwerking was geboren.
De kinderen (en ouders) zijn
dolblij en vinden het ook
heel spannend, optreden in
een echte Schouwburg. Diverse ouders en leerkrachten zijn inmiddels bijgesprongen voor het maken van extra draaiboeken en het begeleiden van de kinderen achter
de schermen, etc.

De FNV had eerder deze week,
van woensdag tot vrijdag 13.00
uur, nog alle stakingen opgeschort. Zo was er tijd om te kijken
of de bond en Tata weer konden
onderhandelen. Maar het staalbedrijf heeft aangegeven dat het
langer wil nadenken over de eisen van de vakbond en de werknemers.
De FNV wil ‘een geïntegreerd
staalbedrijf dat zelf over zijn cash
en investeringen gaat’. Verder
moet de integratie met de Britse
tak van het concern worden stopgezet. Verder eist de vakbond
van de directie een ‘robuust strategisch plan’ waardoor IJmuiden

klaarstaat voor de toekomst, met
geld voor vernieuwing en ontwikkeling en de reductie van CO2, en
het behoud van alle kennis en
kunde.
De medewerkers van het staalbedrijf in IJmuiden voeren al wekenlang actie. Zo hielden zij onlangs
hun eerste staking in 28 jaar. Inmiddels is dit de derde week met
stakingen. Meer dan twintig ploegen en afdelingen hebben al hun
werk neergelegd.
De werknemers maken zich zorgen over hun banen, nadat het
Indiase moederbedrijf een grote reorganisatie aankondigde in
Europa.

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

Telefoon:

5

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder

Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet:
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
-

Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-*
Géén personeels- of zakenadvertenties*
Géén werk gevraagd of aangeboden*
Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing
Maximaal twee kabaaltjen per week, meer wordt niet geplaatst!
De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje
weigeren

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
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Wie wordt de nieuwe
stadsdichter van Haarlem?

Heemstede - Het was een lange zit op donderdag 26 juni. Vanwege de overvolle agenda begon de vergadering al om 19.00 uur en eindigde
diep in de nacht. Het CDA stak direct van wal met
vragen aan het college waarom verslagen over
het Manpad openbaar zijn gemaakt. Dit zonder
dat de direct betrokkenen toestemming hadden
gegeven. Het college, bij monde van wethouder
Van der Have kan niet anders dan toegeven dat
het proces niet zorgvuldig is verlopen en de fout
het college valt aan te rekenen. De wethouder
maak haar excuses aan de raad, iets wat zij ook
al eerder tegenover betrokken partijen had uitgesproken.

besteden. Burgemeester Nienhuis wees op het
feit dat de raad daar niet over gaat. De advertentie wordt betaald uit het communicatiebudget. Over de hoogte van het totale communicatiebudget gaat de raad, maar die gaat niet over
de besteding.
Afvalinzameling nieuwe stijl
Bij de behandeling van het onderwerp afvalinzameling was het onduidelijk hoe de uitvoering
en kosten uitpakken. Het college wil in drie jaar
een nieuw systeem uitrollen. Het is niet het minste onderwerp, want Heemstede zit er voor zeker 30 jaar aan vast. Begrijpelijk dat het, mede
gezien de kosten van invoering, gedegen onderzoek moet worden gedaan. Volgens het CDA zitten er in een matrix met cijfers fouten die moeten worden gecontroleerd. Bij de oppositie rezen vragen of er niet meer moet worden onderzocht. Antoine Corourt (D66) stelde voor het besluit uit te stellen en eerst nog aanvullend onderzoek te doen. Coalitiepartij HBB gaat daarin mee,
mits de vragen concreet worden, wat er precies
moet worden onderzocht. Ook de wethouder
was bereid verder onderzoek te doen, maar ook
zij wil specifieke vragen horen en later niet opnieuw op pad moeten met weer aanvullende onderzoeken.

Coronagevolgen voor Heemstede
Burgemeester Nienhuis bracht een stuk
in dat mogelijk een analyse moet opleveren over
de impact van corona op Heemstede. Dit is al
in de commissie besproken, maar niemand liep
hiervoor warm. Waarom moet het 40.000 euro
gaan kosten, waarom een externe partij inhuren
als wij zelf alle gegevens in huis hebben en waarom niet in regionaal verband? Nienhuis heeft de
opmerkingen verwerkt in een aangepast stuk.
De coalitie stemde voor. De oppositie tegen met
vragen als wat levert het op, wat te doen met de
uitkomst, open einde enz. De buurgemeentes
gaan meedoen, in ieder geval Haarlem die ook
de analyses gaat maken. De 40.000 euro is voor
Motie 30 km
dit moment van tafel, wat blijft is 25.000 euro.
Met een motie vroegen de VVD en het CDA aandacht voor veiligheid, leefbaarheid en 30 km. De
Ja/Ja-Nee/Nee sticker
Kerklaan en Provinciënlaan kwamen in het stuk
Ja/Ja-Nee/Nee stickers worden ingevoerd niet voor. Haast is geboden volgens de indieners,
per 1 januari 2021. Bewoners kunnen op hun maar alles loopt al volgens de wethouder. Er zijn
brievenbus aangeven, via de Ja/Ja sticker, dat zij gesprekken met bewoners. Wegaanpassing naar
weekbladen en folders willen ontvangen. Nee/ 30 km is pas aan de orde als er groot onderhoud
Ja krijgt geen reclamedrukwerk wel de weekbla- staat gepland. Wethouder Mulder wil alles best
den, Nee/Nee ontvangt helemaal niets. Plak je eerder doen, maar dan moet er extra budget koniets, dan krijg je alleen de huis-aan-huisbladen. men. Van Merlenlaan / Camplaan wordt waar
HBB stemde tegen, om zo de lokale onderne- mogelijk naar voren gehaald. Raadslid Havers
mers reclame via folders niet te ontnemen. Ook (HBB) vatte het als volgt samen: “We zijn het alde winkeliersvereniging WCH is tegen de Ja/Ja lemaal met de inhoud eens, maar je moet niets
sticker. De oppositie vroeg of het mogelijk is de beloven dat je niet kunt waarmaken”. De motie
gemeentelijke advertenties eens opnieuw aan te kreeg dan geen steun en werd afgewezen.

RCH pakt draad damesvoetbal weer op
Heemstede - RCH wil heel graag
meisjes/damesvoetbal in de RCH
clubkleuren hebben. In het verleden heeft RCH damesvoetbal gehad op hoog niveau en ook in de
jeugd hebben we een aantal jaar
meidenelftallen gehad. RCH wil
weer heel graag de damesvoetbaldraad oppakken
ING bood de gelegenheid om een
pitch in te dienen hoe RCH dacht
damesvoetbal te kunnen promoten en RCH heeft deze kans aangegrepen, samen met 200 andere clubs.
Dinsdagavond 23 juni werden tijdens een online bijeenkomst diverse voetbalclubs, waaronder
RCH, verrast door Sarina Wiegman, de bondscoach van de
Oranje Leeuwinnen en sinds 14
februari 2020 ambassadeur meiden- en vrouwenvoetbal. Samen met Steven Sedee, manager
sportsponsoring ING, kondigde
Sarina aan dat RCH een driejarig
sponsorcontract krijgt van ING.
RCH krijgt dit contract, vanwege
het indienen van een plan om het
meiden- en vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen binnen de vereniging. Op basis van dit voorstel
is RCH door de jury geselecteerd
als één van de 60 clubs waar ING
een sponsorcontract mee aangaat. Samen met de KNVB willen
ze met de clubs het meiden- en
vrouwenvoetbal verder professionaliseren en ontwikkelen.
Voorzitter Kees Kokkelkoren: “Met

Foto aangeleverd door Welzijn Bloemendaal

door Eric van Westerloo

Vrijwilligerswerk in
coronatijd

Bloemendaal - Dat bij Welzijn
Bloemendaal als gevolg van de
coronamaatregelen de afgelopen maanden weinig activiteiten
doorgang konden vinden, betekent niet dat de vrijwilligers stil
zitten. Vrijwilligers van activiteiten zoals open eettafels en filmmiddagen zijn enthousiast om op
een andere manier iets voor de
gasten te doen. Het is een kunst
om met weinig financiële middelen toch iets leuks te verzinnen. Vrijwilliger Conny Nederstigt
uit Vogelenzang trok de stoute
schoenen aan en benaderde organisaties of ze iets wilden sponsoren. Ze had al snel een positief
bericht van Libelle en kon gratis
een grote stapel Libelles ophalen.
Vervolgens ging ze aan de slag
met haar hobby kaarten maken
en maakte overuren om 60 kaartjes ‘speciaal voor jou’ af te krijgen.
Daarna heeft ze samen met man
Henk (ook vrijwilliger bij Welzijn
Bloemendaal) de attenties naar
alle gasten van de filmmiddagen
in Vogelenzang gebracht. De gasten waren vooral blij dat er aan
hen gedacht wordt.
Ook vrijwilliger worden bij Welzijn Bloemendaal? Bel: 0235250366 of kijk op www.welzijnbloemendaal.nl.

Bouwen met
Lego in de
zomervakantie

Foto: Harry Opheikens

het sponsorgeld gaan wij een
campagne inrichten om meer
meiden en vrouwen enthousiast
te maken om te komen voetballen bij onze mooie club. We wil-

Haarlem - Kinderen kunnen bouwen met Lego bij het ABC Architectuurcentrum aan het Groot
Heiligland 47 in Haarlem. Laat
je ouders thuis en kom in de zomervakantie op woensdag- en
vrijdagochtend lekker met Lego
spelen in het ABC. En neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Van 10.00 tot 12.00 uur
staan de Lego-bakken voor je
klaar. Wel even aanmelden van
tevoren via: www.architectuurhaarlem.nl/bouwen-met-lego-0.
Het aantal plekjes per ochtend is
beperkt tot 8 personen.

Regio - Per 1 september zoekt
Haarlem een nieuwe stadsdichter. Aan wie draagt stadsdichter
Willemien Spook het stokje over?
Of je nu vanaf papier dicht of vanaf het podium, een bundel hebt
gepubliceerd of niet: je bent welkom om werk in te sturen. Jouw
overtuiging, zeggingskracht en
bekwaamheid zijn leidend. Een
deskundige en onafhankelijke
commissie beoordeelt de ingezonden gedichten en draagt haar
advies voor aan het College van
Burgemeester en Wethouders.
De zoektocht naar een nieuwe
stadsdichter is een samenwerking van de gemeente Haarlem
en de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

stadsdichter van Haarlem op te
treden.
• Je bent 18 jaar of ouder.
Stuur vóór 9 augustus drie gedichten, jouw CV en een korte
motivatie waarin je ingaat op de
selectiecriteria naar stadsdichter@bibliotheekzuidkennemerland.nl. De commissie beoordeelt
de inzendingen. Van de drie gedichten mogen er twee bestaande gedichten zijn, als derde gedicht ontvangen we graag een
nieuw gedicht over Haarlem.

Sinds 2004 stelt de gemeente
Haarlem een stadsdichter aan.
Twee jaar lang brengt de stadsdichter belangrijke gebeurtenissen in de stad poëtisch onder de
aandacht. De stadsdichter wordt
Als stadsdichter vang je zo veel aangesteld door de gemeente,
mogelijk stadsgeluiden in woor- maar is artistiek onafhankelijk. De
den. Je bent literair ambassadeur, stadsdichter schrijft minimaal zes
commentator en bruggenbou- stadsgedichten per jaar.
wer voor de stad en interesseert
Haarlemmers op een aanspreken- De Bibliotheek Zuid-Kennemerde wijze voor poëzie. Verder vol- land begeleidt de stadsdichter in
het stadsdichterschap en zorgt
doe je aan de volgende criteria:
• Je woont in Haarlem of hebt op dat de stadsgedichten lees- en
een andere wijze aantoonba- zichtbaar worden voor de inwore binding met Haarlem. Geen ners van Haarlem. De Bibliotheek
Haarlemmer? Overtuig ons heeft een wijdverspreid netwerk
waarom je Haarlemser dan de in de stad (en regio) en bereikt
Haarlemmers bent.
daarmee een groot deel van de
• Jouw gedichten getuigen van bewoners van Haarlem.
vakmanschap.
• Je schrijft in de Nederlandse Bekijk de video van de wervingstaal, in de ruimste zin van het campagne hier:
woord.
https://youtu.be/_71yW2aFexw.
• Je weet jouw gedichten op een
aansprekende manier te pre- Meer informatie:
senteren.
www.bibliotheekzuidkennemer• Je bent bereid om twee jaar als land.nl/stadsdichter.
Foto aangeleverd door Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Weetjes uit de gemeenteraad

Sophie Goorhuis naar
Dames 1 Bloemendaal
Bloemendaal - Sophie Goorhuis komt bij het eerste damesteam van Hockey Club Bloemendaal (HCB). Zij komt over van Laren. Sophie heeft alle nationale
jeugdteams doorlopen..

Jeroen Visser: “Vorig seizoen zijn
we gestart met een jong team
met veel nieuwe namen, voor
een deel uit eigen jeugd. Het komend seizoen gaan we daar mee
door bouwen.

Naast Sophie Goorhuis kwamen
Teuntje Horn, Ankelein Baardemans en Pien Molenaar naar ’t
Kopje.

Met de hoofdklasse-ervaring van
Teuntje en Sophie en de nieuwe aanwinsten Ankelein en Pien
hebben we er heel veel zin in.”

len ook meer vrouwelijke trainers en bestuurders aantrekken wat een enorme bijdrage
levert aan de ontwikkeling van
het meiden- en vrouwenvoetbal.”

Drukke week Reddingsbrigade in Kennemerland
Regio - Een drukke week met tropische dagen en een stormachtig einde op zondag. Naast de vele preventieve uren waarbij vanaf het water en vanaf het strand
de strandbezoekers in de gaten
werden gehouden, zijn er ook opvallend veel hulpverleningen geweest. Gedurende de week was
de inzet van de Reddingsbrigade meer dan 200 keer nodig. In
75 gevallen moest de betrokkene
zelfs voor verdere hulp naar het
ziekenhuis.
In het weekend sloeg het weer

om en vooral op zondag lag de
zee vol kiters, surfers en golfsurfers. 36 kite surfers moesten daarbij door de Reddingsbrigade geholpen worden. Opvallend is dat
veel watersporters niet altijd de
aangewezen
watersportzones
aanhouden en er zeer regelmatig wordt gevaren in zwemgebied. Het advies aan watersporters is om altijd de officiële locaties te gebruiken.

wond nadat hij met een harde
klap op het zand terecht kwam.
De reddingsbrigades van Zandvoort en Bloemendaal waren snel
ter plaatse en verleende samen
met personeel van het watersportcentrum eerste hulp. Ook de
trauma helikopter kwam hiervoor
ter plaatse.

drijfobjecten naar de kant terug
gestuurd.
Van Heemskerk tot aan Zandvoort wordt advies gegeven over
het getij en de locatie van gevaarlijke stromingen in de Noordzee.
Strandbezoekers wordt altijd aangeraden bij strandbezoek de lokale informatieborden te lezen
zodat duidelijk is wat de lokale reGedurende de week raakte ook gels en eventuele lokale gevaren
de nodige kinderen zoek en wer- zijn. Bij onduidelijkheid kan altijd
den door de aflandige wind voor- bij een reddingspost of een van
In Zandvoort raakte een kiter al op woensdag, donderdag en de boten of voertuigen om meer Sophie Goorhuis, hier nog in actie voor haar oude club Laren (foto: Koen
Suyk).
zondagmiddag zeer ernstig ge- vrijdag tientallen zwemmers en informatie gevraagd worden.
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27 juli, 24 augustus

▲

Gratis inloopspreekuur over
eenzaamheid en de aanpak
ervan. Plein1 (PleinOranje) 10
– 12 u. Marijke Coert en Julie
Koch.

.

Tot 12 juli

Rian Peeperkorn in expositie ‘Aardse Schoonheid’. Galerie De Ploegh, Cultuurhuis bij
Flint op de Coninckstraat 58 in
Amersfoort.

Kruisbessentijd
op Meermond

Herstart excursies IVN ZuidKennemerland. Meer informatie op: www.ivn.nl/afdeling/
zuid-kennemerland.

TENTOONSTELLINGEN

Heemstede - Al enige jaren voert
Stichting MEERGroen met en
voor de gemeente Heemstede
ecologisch beheer uit. Dat doen
we in Speelbos Meermond, Landgoed Groenendaal en in verschillende bloemenweides aan de
Vrijheidsdreef, Kohnstamlaan en
Cruquiusdreef.
Kruisbessen (aangeleverd door Stichting MEERgroen).
Ook in Meermond wordt veel
energie gestoken. De boomgaard
wordt samen met de Molenwerfschool beheerd, zodat kinderen
leren dat appels niet alleen in
plastic zakken in de supermarkt
groeien, maar in het voorjaar gesnoeid en bemest dienen te worden om in de herfst overvloedig
appeltaart en appelmoes op te
leveren.

Vanaf 1 juli

Het ‘smikkel concept’ omvat niet
alleen appels en peren: op dit
moment zijn de kruisbessen rijp
en in juli de pruimen.
Die maakt MEERgroen beschikbaar voor iedereen om uit de vrije
natuur te plukken. Voor meerdere mensen, zodat iedereen er een
paar kan proeven en ervan kan
genieten. MEERgroen laat graag
zien waar ze staan.

Elke vrijdag tussen april en oktober wordt hard gewerkt om
Meermond steeds mooier te maken. En talloze extra handjes worden gezocht om het nog mooier
te maken. Wie helpt mee?
Voor meer informatie:
Franke van der Laan,
info@stichtingmeergroen.nl
of 06-48226490.

Sinds 29 juni

Heropenstelling Kinderboerderij ‘t Molentje. Burgemeester
van Rappardlaan 1 in Heemstede. Ma t/m vr van 11-15 u. Max.
50 personen.

T/m 3 juli

Expositie Dory WorselingDaane. Sanquin Bloedvoorziening, Boerhaavelaan 32/C in
Haarlem. Openingstijden zie
www.sanquin.nl.

T/m 26 juli

Groepstentoonstelling Plural
Fertilities. Kunstfort, Fortwachter 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, Grote Markt 2. Op werkdagen van
8-17 u. Gratis toegang.

Uw activiteit in
deze agenda?
Mail:
redactie@heemsteder.nl

Opening nieuw Avonturenpad in de Overplaats
Bennebroek - Op donderdag 2
juli om 15.30 uur openen Ernest
Briët van Landschap Noord-Holland en Cock Milatz van speeltuin Linnaeushof samen officieel
een nieuw Avonturenpad in Bennebroek.
Met dit uitdagende en educatieve pad in natuurgebied de Overplaats kunnen kinderen op een
speelse manier kennismaken met
de natuur. Bezoekers van Linnaeushof die vanaf de parkeerplaats richting de speeltuinentree lopen kunnen vanaf nu kiezen uit twee mogelijkheden. De
kortste route naar de speeltuin,
of het nieuwe Avonturenpad.
Wie goed om zich heen kijkt kan
langs het Avonturenpad borden vinden van acht verschillende dieren die in het bos leven, zoals een ree, eekhoorn specht of
een bosuil. Hiermee worden kinderen uitgedaagd om goed te
zoeken, want het ene dier kruipt
over de grond en het andere zit
hoog in de bomen. En wie geluk
heeft, komt misschien wel één of
meerdere dieren in het ècht tegen.

Tropische
verrassing

De Overplaats is een interessant
loofbos rond een fraaie vijver. In
het voorjaar kun je er volop genieten van bloeiende stinsenplanten en in het najaar groeien
er veel paddenstoelen. Het is er
rijk aan vogels. Regelmatig laat
de zeldzame appelvink zich hier
zien.

Heemstede - Een ‘tropische verrassing’, vorige week op zo’n
mooie warme zomeravond in het
Groenendaalse bos.
Leonne Beekmeijer uit Heemstede stuurde deze foto’s van hooglanders in, die verkoeling zochten
in het water.

Kokkerellen
op KIMT

Heemstede - Kinderboerderij ‘t Molentje aan de Burgemeester van Rappardlaan 1
in Heemstede is sinds
maandag 29 juni weer
open, op doordeweekse dagen van 11 tot 15
uur. Een maximum van
50 personen is toegestaan. De stallen blijven nog even gesloten
in verband met de 1,5
meter samenleving.

Foto van FB-pagina Kinderboerderij ‘t Molentje

Kinderboerderij
‘t Molentje weer open

Heemstede - De kinderen op de
kindertuinen van Kom In Mijn
Tuin (KIMT) hebben afgelopen
donderdag- en vrijdagmiddag
weer een workshop gevolgd:
kruidenboter maken.
De bieslook en peterselie van hun
eigen tuintje werden nu gebruikt.
Ieder kind ging na afloop huiswaarts met een zelfgemaakte lekkernij.
Vrijdag beginnen de schoolvakanties en worden de tuinlessen op de maandag-, dinsdag- en
woensdagavonden gehouden.
Meer informatie op:
www.kominmijntuin.com of
Facebook/Kom In Mijn Tuin.

Wijds palet
van kleuren

Foto aangeleverd door KIMT

Heemstede - Marenka Groenhuijzen fotografeerde deze
kleurrijke bloemenvelden bij
het Oude Slot: een wijds palet
van kleuren. De oranje bloemen zijn de Californische klaprozen.

Foto aangeleverd door Landschap Noord-Holland

De Overplaats is een deel van het
landgoed Hartenkamp, waar ooit
de beroemde geleerde Linnaeus
planten bestudeerde. Het ligt op
een strandwal met gazons en opvallend veel hoogteverschillen.

De bomen zijn er oud en eerbiedwaardig.
Meer informatie:
www.landschapnoordholland.nl/
natuurgebieden/overplaats en
www.linnaeushof.nl/.

Nieuws
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Heemstede

Aan de slag als vrijwilliger

Vacature Top 3
Chauffeur Heemstede naar
Hillegom en terug

Voor een mevrouw uit Heemstede zoeken
we een chauffeur die haar zo af en toe van
Heemstede naar Hillegom kan brengen en
weer terug naar huis. Graag wil ze daar haar
zieke man bezoeken.

Online speelgoed verkopen

De Stichting Speelgoedbank Haarlem helpt
kinderen die opgroeien in minimagezinnen
aan educatief, creatief en uitdagend speelgoed.
Helpt u ons speelgoed te verkopen via
internet? We zien u graag!

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram

Jeugdvoorlichting kinderrechten

Gemeentehuis
alleen op afspraak
open tussen
08.30 en 13.00 uur.
Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan dan wel zonder afspraak

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

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

Vrijdagmiddag 26 juni ging burgemeester Astrid Nienhuis in gesprek met de jeugd bij de Bronsteevijver.

Ook in gesprek met de burgemeester?
Op donderdag 2 juli is de burgemeester
van 17.00 tot 18.00 uur live bij radiozender
Haarlem105 om uw vragen te beantwoorden.
Op beeld is dit te volgen via Facebook van

gemeente Heemstede en Haarlem105. Tijdens
de uitzending kunt u inbellen of via de chat
vragen stellen. Vragen kunt u ook vooraf stellen
via https://haarlem105.nl/livechat/

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Beatrixplantsoen 21, het plaatsen van een
veranda in de achtertuin, wabonummer
630435, ontvangen 16 juni 2020
• Bosboom Toussaintlaan 5, het optrekken van
de zijgevel, het maken van een trapopgang
naar de zolderverdieping en het plaatsen
van dakkapellen op het zijgeveldakvlak,
wabonummer 628139, ontvangen 12 juni 2020
• César Francklaan 41, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 633111, ontvangen 19 juni 2020
• Erasmuslaan 10, het plaatsen van
zonnepanelen aan de gevel van de schuur,
wabonummer 629232, ontvangen 15 juni 2020
• Fresialaan 29, het uitbreiden van het woonhuis
aan de zijgevel, wabonummer 632989,
ontvangen 19 juni 2020
• Herenweg 135, verwijderen deel uitbreidingen
achtergevel van het woonhuis en plaatsen
kozijn, wabonummer 629246, ontvangen
15 juni 2020
• Jan van Goyenstraat 25, uitbreiden woonhuis
op de 1e verdieping met een berging en serre
op het dak van een winkel, wabonummer
630493, ontvangen 16 juni 2020
• Sportparklaan 8, het oprichten van een
opblaasbare zaal t.b.v. zaalhockey MHC
Alliance, jaarlijks in de winterperiode,
wabonummer 634170, ontvangen 19 juni 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Beatrixplantsoen 22, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,

•

•
•
•

wabonummer 620313, verzonden 26 juni 2020
César Francklaan 41, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 633111, verzonden
25 juni 2020
Heemsteedse Dreef 53, het uitbreiden van de
kap aan de zijgevel, wabonummer 589638,
verzonden 26 juni 2020
Zandvoortselaan 10, het tijdelijk gebruiken
van de tuin als terras (periode half jaar),
wabonummer 627363, verzonden 25 juni 2020
Binnenweg 1A, realisatie buitenruimte middels
loggia, wabonummer 628958, ontvangen
15 juni 2020 Deze aanvraag is vergunningvrij,
de werkzaamheden kunnen vergunningvrij
worden uitgevoerd.

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
• Broeder Josephlaan 20, het plaatsen van een
haagondersteunende constructie en het
wijzigen van de voorgevel, wabonummer
617944, ontvangen 28 mei 2020
• Wagnerkade 21, het uitbreiden van het
woonhuis met een atelier, wabonummer
614973, ontvangen 25 mei 2020

Als vrijwillige jeugdvoorlichter geeft
u gastlessen over kinderrechten aan
leerlingen van de (basis)scholen in regio
Haarlem-Hoofddorp. U benadert scholen
en jeugdorganisaties en vertelt hen over
de mogelijkheden. U krijgt hiervoor een
training en ontvangt les-, promotie- en
voorlichtingspakketten. De gastlessen vinden
plaats op schooldagen.

Meer weten over het aanbod
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag
van 10.00-13.00 uur
telefoon: (023) 54 83 824
website: heemstede.wehelpen.nl
heemstede@wehelpen.nl
e-mail:

Denkt u over zonnepanelen op uw dak?
Volg donderdag 2 juli om 19.00 uur een
webinar over collectieve aankoop van
zonnepanelen. Lees meer in een artikel
in deze Heemsteder en kijk op
www.wijmakenheemstede.nl. Als u zich
aanmeldt, ontvangt u een link voor de webinar.

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

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

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

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

Werk
aan de

weg

Wijs op reis naar
het buitenland
Blijf op de hoogte van actuele
reisadviezen van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Met de app BZ
Reisadvies bent u altijd op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen in een land.
Kijk ook op www.nederlandwereldwijd.nl.

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’.

Bijzondere diploma-uitreiking op HBM
Heemstede - Door corona verliep de diploma-uitreiking dit jaar
anders dan normaal op het HBM
(Haemstede Barger Mavo).

Hoe herken je een drugslab?
Regio - Driekwart van de NoordHollanders die kennis of vermoedens heeft van een drugslab,
meldt dit niet bij de politie. Hennepkwekerijen worden door 72%
van de mensen niet gemeld. Dit
blijkt uit onderzoek naar de meldingsbereidheid van drugsproductielocaties in Noord-Holland.

gen 4 drugslabs en 4 opslaglocaties in 2019.
“De productie van drugs, en de
criminelen die zich daarmee bezighouden, zijn levensgevaarlijk”, waarschuwt Martine Goosens, projectleider productielocaties drugs. “Brand, explosies, giftige stoffen, geweld en afpersing;
drugsproductie vormt een reële
De politie heeft meldingen hard bedreiging voor de veiligheid in
nodig om de toenemende drugs- de wijk.”
productie te bestrijden. Op dinsdag 30 juni ging een bewustwor- Om deze criminaliteit een halt
dingscampagne van start die laat toe te roepen, heeft de politie de
zien welke alledaagse dingen de hulp van oplettende burgers hard
aanwezigheid van een drugslab nodig om vermoedens te melof hennepkwekerij kunnen ver- den. Ruim 80 procent van inworaden.
ners van Noord-Holland zou zo’n
XTC-lab in de buurt echter niet
Zowel het aantal hennepkweke- herkennen, blijkt uit het onderrijen als drugslabs is hier de afge- zoek onder ruim 1.300 responlopen jaren sterk gegroeid, blijkt denten uit Zaanstad. Meer dan
uit politiecijfers. In 2020 zijn er 40 procent van hen weet ook niet
tot en met juni al 6 drugslabs en hoe een hennepplantage her7 opslaglocaties aangetroffen, te- kend kan worden.

Busjes die ’s nachts af en aan rijden, geblindeerde ramen, blauwe plastic vaten: ‘Andere tekenen zijn een stuk subtieler: zo kan
een sterke geur van wasverzachter betekenen dat men probeert
een chemische lucht te verbloemen.’ Bijna een kwart van de respondenten uit het onderzoek gaf
aan weleens weet of een vermoeden te hebben gehad van een
drugsproductielocatie, maar bijna driekwart daarvan heeft dat
niet gemeld. “Mensen voelen zich
niet zeker genoeg van hun zaak –
hebben geen of onvoldoende bewijs – en zijn dan terughoudend
om melding te doen”, zegt onderzoeker Melhbaum. Ook angst
voor wraak door de drugsproducenten houdt mensen tegen, zo
wijst het onderzoek uit.
Melden kan natuurlijk altijd via
de politie, maar ook via Meld Misdaad Anoniem.

Bezoek het vernieuwde Cruquius Museum
Cruquius - Vanaf woensdag 1 juli is het vernieuwde Cruquius Museum aan de Cruquiusdijk 27 in
Cruquius na een verbouwing van
3,5 maand weer te bezoeken. De
gedateerde inrichting van het
Cruquius gemaal onderging een
volledige metamorfose. OPERA
Amsterdam, ontwerper van onder meer Museum Volkenkunde
en Rijksmuseum Boerhave, ontwierp een stoere en interactieve
installatie die het rijksmonument
laat stralen.

met behulp van stoomtechniek.
De nieuwe inrichting combineert
oude stoommachines met moderne films en interactieve audiovisuele middelen. Het resultaat is
een samenhangend verhaal over
de watergeschiedenis, de ontwikkeling van stoomtechniek en de
mens achter de grootste Cornish
stoommachine ter wereld.

us gemaal is de eerste fase van
het grote nieuwbouwplan van
Haarlemmermeermuseum
De
Cruquius. In 2021 wordt in de
museumtuin naast het gemaal en
het Theehuis een nieuw paviljoen
gezet met de collectie van Historisch Museum Haarlemmermeer.
Het plan komt tot stand met bijdragen van de gemeente Haarlemmermeer en vele fondsen en
De transformatie van het Cruqui- sponsors.

Cruquius Museum vertelt hiermee op een eigentijdse en toegankelijke manier het verhaal van
de strijd tegen het water met behulp van stoomtechniek. Het museum is open van dinsdag t/m
zondag, e-tickets zijn te koop via:
www.cruquius-museum.nl.
Er is gratis parkeergelegenheid.
170 jaar geleden pompte het
Cruquius gemaal, samen met
twee andere gemalen, het grote
en gevaarlijke Haarlemmermeer
leeg. Koning Willem I speelde
een hoofdrol in deze geschiedenis. Hij nam het besluit de enor- Het vernieuwde en volledige ketelfront in het Cruquius gemaal (foto Kees
me binnenzee droog te maken van der Veer).

Alle geslaagden kregen voor vrijdagmiddag 26 juni een tijdslot.
Binnen dat tijdslot konden de
leerlingen met hun ouders, familie en vrienden met de auto naar
school komen. De Koediefslaan
was speciaal voor deze gelegenheid afgezet. Elke 15 minuten waren vier leerlingen met aanhang
welkom.
Eenmaal op het schoolplein aangekomen, legde elke geslaagde een feestelijke route af op
het schoolplein. Op vaste plekken kwam de leerling telkens een
nieuwe verrassing tegen. Bij de
eerste stop kreeg de leerling bijvoorbeeld een bloemetje, bij de
tweede een speech van de mentor of directeur, bij de derde ging
het hele gezelschap op de foto et

Een trotse vader met twee geslaagde dochters: Rona (links) en Xara
(rechts). Foto gemaakt door Noor Zwart, medewerker HBM.
cetera. Het werd een mooie afsluiting van een vreemd schooljaar. De leerlingen hebben immers geen centraal eindexamen

hoeven doen. HBM is blij dat ze
op deze manier de geslaagden
toch nog in het zonnetje kon zetten.

V.E.W.-waterpret met zeepbaan
Heemstede - Ondanks dat de coronamaatregelen langzaam maar
zeker versoepelen, spelen zij nog
steeds een grote rol in het verenigingsleven. Waar de jeugd van
V.E.W. normaal gesproken het seizoen nu zou hebben afgesloten
met het traditionele jeugdkamp,
mocht de club afgelopen weken
al blij zijn, met in achtneming van
alle regels, dat de leden konden
trainen.
Maar V.E.W. staat ook bekend om
de vele activiteiten die er voor
de jeugd worden georganiseerd.
Dus een jaar zonder ‘Neeskensgames’, meerkamp en andere
“gouwe ouwe” is niet compleet en
dus heeft het jeugdbestuur creatieve oplossingen gevonden. Alle kampactiviteiten komen deze
zomer allemaal voorbij als onderdeel van de trainingsdagen.
Afgelopen zaterdag was het de
beurt aan het glijden en glibberen. Met vereende krachten was
er een heuse zeepbaan van maar
liefst 20 meter lengte neergelegd,
waarop door onze jonge helden

naar hartenlust gegleden en geglibberd werd. Ook de oudere
jeugd, in de persoon van enkele jeugdtrainers, kon zijn hart ophalen. Geholpen door het mooie
weer werd het een geweldig evenement.
Wil je nu ook meedoen aan onze geweldige zomeractiviteiten.
Dat kan
V.E.W. gaat de hele zomer door

COLUMNITEITEN

Grimmig
Wie is er niet opgegroeid met de sprookjes van
de gebroeders Grimm? Enkele jaren geleden had
ik een interview hierover met acteur, schrijver en
beeldend kunstenaar Hans Dagelet. De verzameling met de sprookjes van Grimm werd ruim
200 jaar geleden, in 1812, door de Duitse broers
en taalkundigen Wilhelm en Jacob Grimm uitgegeven. De sprookjes zijn eeuwenoude volksvertellingen uit Duitsland. De motieven van de
Grimm-broers waren louter taalkundig: voor hen
waren de vertellingen alleen ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek, vanwege de gebezigde dialecten en het taalgebruik.
De oorspronkelijke vertellingen bevatten de
meest gruwelijke en bloederige details, nog
voortkomend uit de middeleeuwen. Aanvankelijk waren deze vertellingen ook niet voor kinderen, maar voor volwassenen. De vertellingen

met de jeugdtrainingen en activiteiten.
De trainingen zijn op maandag
en woensdag van 17:00-18:00
uur. Op zaterdag zijn de tijden
voor kinderen van 4 tot 6 jaar van
09:30-10:30 uur en voor de jeugd
vanaf 7 jaar van 11:00-12:00 uur.
Meer informatie op:
www.vewheemstede.nl/.

Foto aangeleverd door V.E.W.

met een moraal werden door Grimm bewerkt en
‘verzacht’. Bekende sprookjes zijn bijvoorbeeld
Roodkapje en Hans en Grietje.
Nu, in deze tijden van corona, hebben we nieuwe vertellingen en wel van de gebroeders ‘Grimmigheid’. Helaas geen sprookjes maar keiharde
realiteit. De gebroeders Grimm moesten eens
weten: anno 2020 wordt Roodkapje ‘Mondkapje’.
De boze wolf verschijnt in de vorm van het coronavirus, het RIVM is de jager en oma mocht niet
vanwege de richtlijnen in het verpleeghuis bezocht worden.
En dan hebben we het nog niet over de financiële gevolgen: Hans en Grietje die van het heksenhuisje snoepten, worden anno 2020 Hans en Kredietje. Hopelijk belanden we niet in de heksenketel van naweeën in een eventuele crisis waar
we ons eigen huis moeten opeten, want anders
zijn de vertellingen van de gebroeders Grimm
nog eng actueel, ofschoon hun sprookjes altijd
goed afliepen...
Bart Jonker

