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Kwaliteitsslagerij

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - In ons waterrijke 
Nederland komt het maar al te vaak 
voor dat er iemand onvrijwillig in het 
water belandt. Heemstede vormt daar- 
op geen uitzondering. Ook hier ter 
plaatse komt het regelmatig voor dat 
er iemand ongewild in het water 
terechtkomt waarbij snelle hulp is 
gewenst.  

Op 6 mei van dit jaar kwam een heer 
met zijn elektrische driewieler in de 
sloot van de Burgemeester van 
Doornkade terecht. Bij het ontwijken 
van een paaltje en een ander obsta- 
kel belandde hij pardoes in de sloot. 
Met een riem zat hij vast aan zijn 
driewieler en ook zijn voeten zaten 
vast in beugels. Gelukkig is de sloot 

niet heel erg diep, maar wel heeft wel  
een dikke laag modder. Mevrouw Dou- 
wes fietste achter het slachtoffer en 
bood direct hulp. Mevrouw Geerdink 
hoorde lawaai vanuit haar werk-
kamer en ging poolshoogte nemen. 
De heer Pannecoeck was ook in de 
nabijheid en sprong direct te water. 
Het was even lastig om de man uit 
zijn voertuigje verlost te krijgen. 
Gezamenlijk lukte het uiteindelijk om 
de drenkeling uit de sloot te trekken. 

Heldendaad
Er waren nog twee, tot nu toe nog 
onbekende, helpers aanwezig. De 
hulpdiensten kwamen ter plaatse en 
konden de driewieler uit de sloot 
halen. Hij bleek niet meer bruikbaar 
en de ongelukkige bestuurder heeft 
hem direct laten afvoeren. Hij wil ook 

nooit meer zo’n karretje hebben. Het 
gebeurde bleef niet onopgemerkt, 
zodat het ook bekend werd bij de 
Koninklijke Maatschappij tot Redding 
van Drenkelingen.

De maatschappij, die al sinds 1767 
bestaat, eert jaarlijks honderden 
moedige mannen en vrouwen die, 
met gevaar voor eigen leven, een 
heldendaad verrichten. Zelf zien de 
redders het meestal als niets bijzon-
ders en vinden het hun burgerplicht 
mensen in nood te helpen.  

Op 9 juli ontvingen de drie bekende 
redders uit Heemstede, in het bijzijn 
van burgemeester Astrid Nienhuis, 
een oorkonde en een penning van 
Bram Ledeboer, voorzitter van de 
Maatschappij tot Redding van Dren-

kelingen. Hij riep tijdens zijn korte 
toespraak op eenieder die weet heeft 
van een redding van een drenkeling 
dat wil doorgeven op:
www.drenkeling.nl/meld-een-held. 
Zo kunnen de redders de erkenning 
krijgen die hen toekomt voor hun 
moedige daad.  

De ongelukkige bestuurder was 
aanwezig tijdens de uitreiking van de 
oorkonden en medailles. Hij heeft 
buiten een tijdelijk onderkoelings-
verschijnsel geen nare gevolgen 
overgehouden aan het ongeval. 
Geschrokken is hij uiteraard wel. 
Het bijzondere is dat hij in het 
verleden zelf tot tweemaal toe 
iemand van de verdrinkingsdood 
heeft gered. Een redder dus die nu 
zelf is gered.  

Burgemeester beloont redders 
voor moedige reddingsactie

Op voorgrond de burgemeester en de geredde drenkeling. Van links naar rechts: de heer Bram Ledeboer, de heer Pannecoeck, Mevrouw Geerdink, mevrouw Douwes.

Foto: Eric van Westerloo.

Nieuwe winnaar 
kruiswoordpuzzel
Heemstede - Deze week mag de 
Heemsteder weer een winnaar uit de 
vele inzendingen van de kruiswoord-
puzzel blij maken.
De redactie werd weer overstelpt 
met oplossingen. De juiste oplossing 
was: ‘Ontberen leert waarderen’.

Uit de loting van juiste oplossingen is 
Sonja Determan de uiteindelijke 
gelukkige winnares geworden.
Zij mag de goedgevulde AH-bood-
schappentas vol artikelen afhalen in 
de Albert Heijn-vestiging aan de 
Blekersvaartweg 57 in Heemstede en 
is inmiddels geïnformeerd.
Van harte gefeliciteerd met uw prijs!

Volgende week weer een nieuwe 
kruiswoordpuzzel in de krant.

De Heemsteder verschijnt 
deze zomer iedere week

Heemstede - Gedurende de 
zomerperiode is de Heemsteder 
het enige Heemsteeds nieuws-
blad in Heemstede dat iedere 
week verschijnt. Handig om te 
weten!

ZALIG ZOMEREN MET SMAKELIJK SCHEPIJS VAN 
dagelijks vanaf 09.30 uur bij de BosBar van Landgoed Groenendaal
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtube-kanaal 
van de Adventskerk: 
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com

DOOPSGEZINDE KERK
Postlaan 16 Heemstede
Zondag 18 juli, 10.30u.
Dienst: Dr. Alex Noord.
Opgeven bij grimme@xs4all.nl
www.vdgh.nl.

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 18 juli, 10u. Ds. F.A.J. 
Heikoop. De diensten kunt u volgen 
via de link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 15 juli om 9u. Eucharis-
tieviering. Voorganger Pastor R. 
Verhaegh. Zondag 18 juli, 10u. 
Eucharistieviering. Voorganger 
Tristán Pérez. Donderdag 22 juli, 9u. 
Eucharistieviering. Voorganger 
Pastor R. Verhaegh. Maximaal 115 
personen per viering toegestaan. 
Reserveren niet meer verplicht. Wel 
aanmelden bij aanvang van de 
viering. Info: 023-5280504. Alle 
vieringen zijn te volgen via 
live-stream:
www.parochiesklaverblad.nl. 

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Zaterdagmiddag 17 juli, 17u, Mass 
in English, Pater Tristán Pérez.
Zondagmorgen 18 juli, 10u, Eucha-
ristieviering, Pastor Rob Verhaegh.

Zondagavond 18 juli, 18.45u, 
Plechtig Lof, m.m.v. E.J. Eradus, 
orgel. Per viering zijn maximaal 105 
kerkgangers toegestaan. U hoeft 
zich niet meer van tevoren aan te 
melden voor een viering. Wel 
vragen wij u zich bij binnenkomst in 
de kerk te registreren door uw naam 
en contactgegevens te noteren.
www.parochiesklaverblad.nl

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

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 18 juli, 10u. Ds. P. Terpstra.                                                                                                       
Maximaal 50 personen per dienst 

toegestaan. Reserveren verplicht: 
www.kerkpleinheemstede.nl/kerk-
dienstaanmelding. De diensten zijn 
online te volgen via YouTube en 
kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 18 juli, geen dienst.
Vrije toegang (wel RIVM regels).
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 18 juli, mw. ds. Wilna 
Wierenga (Amsterdam). Alle 
vieringen kunnen online worden 
gevolgd via: www.pkntrefpunt.nl, 
klik op actueel. Vanaf heden kunnen 
60 personen bij de vieringen 
aanwezig zijn.Reserveren verplicht:
bennebroek.trefpunt@quicknet.nl.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Een prachtig statig pand is Kerklaan 97(a/b), 
waarvan een bouwtekening uit 1917 is. Het is geen 
bedrijfspand, maar toch hebben er in de loop der 
jaren ondernemingen gezeten. 
Aannemer Dirk. Hendrik Granneman (1882-1970) was de eerste bewoner 
van Kerklaan 97. Hij deed veel in verkoop en verhuur van woningen. Als 
aannemer was hij op zoek naar een ‘krullenjongen’ of een ‘timmermans-
jongen’. Tot begin jaren 40 woonde hij op Kerklaan 97. 
In de Nieuwe Haarlemsche Courant van 10 februari 1942 adverteerde Jan 
Dix Jr. met verkoop van Amaryllusbollen, fl. 3,50 per stuk, vanaf Kerklaan 97. 
Tezamen met zijn zoon stichtte Dix in 1933 de bloembollenhandel en 
kwekerij NV Jan Dix jr. In 1962 werd hij met zijn kleinzoon Jan Willem Dix 
compagnon in de firma Dix-Zijerveld, ook op Kerklaan 97. Achter nummer 
97 heeft een bollenschuur gestaan en het land daarachter was van 
Danneman, dat in 1971 voor een deel verkocht is aan toen 97a en 97b.
De bollenschuur werd verkocht aan de gemeente voor woningbouw. 
Kerklaan 97a heeft in al die jaren vele bewoners gekend, Volgens het 
Nieuwe Haarlemsche Courant van 25 april 1927 werd 97a te huur of te koop 
aangeboden, de koopprijs was toen fl.13000,00,-(!).  
Google vermeldt onderneming ‘Mr. F. Mulder BV’ op 97a.

In de eerste jaren van Kerklaan 97b woonde de familie en procuratiehouder 
F.R.H. Rigter er. Betsy Rigter-Mendes was leidster van een kinderkoor. In de 
Nieuwe Haarlemsche Courant van 2 september 1929 staat het bericht dat 
de veiling van 97b niet door gaat. Een dag later staat in de krant dat het 
pand “Uit de hand is verkocht”. Familie Rigter vertrekt naar Hilversum waar 
Betsy op 10-11-1962 is overleden. 
Naast diverse bewoners heeft o.a. F.R. Armand-Nieveen van Dijkum op 
Kerklaan 97b gewoond. Tijdens de oorlog vanaf de zomer 1943 stencilde hij 
het illegale blaadje Katinpers. 
Het adresboek van Heemstede van 1 april 1969 vermeldt voetbaltrainer B.H. 
Hughes op 97b samen met televisiebekendheid E. Berger. Zij runden het 
bedrij�e ‘De Spil BV’. Barry overleed in 2019.  

De nu-foto is van 11 juli 2021 en geeft niet veel beeld van toen weer. 
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Kerklaan hebben, 
dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens). Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).

Kerklaan toen en nu (23)

VERSCHIJNT WOENSDAG

HEEMSTEDE, HAARLEMZ.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 023-8200170
Tel. 06-50284402

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
verkoop@heemsteder.nl

Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 14.300

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

BURGELIJKE 
STAND

GEBOORTE
3 juli
Harry Patrick Teare van Hagan 

Heemstede - Op zaterdag 17 juli 
geeft Franke van der Laan van Stich-
ting MEERGroen uitleg over het 
beheer en behoud van de bloeiende 
berm aan de Blekersvaartweg. Welke 
soorten er bloeien en wanneer en 
hoe je zaden kunt oogsten en hoe je 
onkruid kunt weren, zijn vragen die 
aan de orde komen. Het geleerde 
wordt vervolgens meteen in praktijk 
gebracht. De educatieve ochtend is 
bedoeld voor alle bewoners rond de 
Blekersvaartweg en iedereen die 
belangstelling heeft en een handje 
wil helpen. Neem je tuinhand-
schoenen mee. Er wordt gestart om 
9.30 uur aan de Blekersvaarweg 24 
met koffie en thee. Wil je ook 
meedoen? Aanmelden via:
dieuwke@zin-copyconcept.nl. 

Educatieve ochtend over bloeiende Blekersvaartberm

Bloeiende berm Blekersvaartweg: Foto: Dieuwke Reehoorn.

Vakantielezen van de bieb

Heemstede – Met Vakantielezen van 
de Bibliotheek beleven jij en jouw 
familie de leukste avonturen. Ga mee 
op reis en maak kans op leuke prij- 
zen. De Bibliotheek Zuid-Kennemer-
land biedt dit onlineprogramma aan 
voor kinderen uit groep 3 en 4 en 
hun gezin.
Wil je meedoen? Meld je aan via: 
www.vakantie-lezen.nl.
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Door Bart Jonker 

Heemstede/Haarlem – Een wel-
kome donatie van maar liefst 647,70 
euro mocht de Heemsteedse Stich-
ting Knuff eldier afgelopen woensdag 
7 juli in ontvangst nemen, geschon-
ken door Albert Heijn Vos aan de 
Westergracht in Haarlem. Namens de 
stichting namen Fons en Hans Lange-
meijer de cheque in ontvangst uit 
handen van Joëlla Vos en Ronald van 
Eimeren van Albert Heijn. Daarnaast 
waren er twee vrijwilligers met hun 
hond aanwezig.

Stichting Knuff eldier is opgericht in 
Heemstede door Fons Langemeijer 
en Jacqueline Nelis. De stichting 
maakt bewoners van zorgcentra, 
zoals mensen met dementie en 
personen/kinderen met een beper-
king blij door bezoeken van vrijwil-
ligers met of zonder dier. Het regel-
matige bezoeken van een zorgcen-
trum met een huisdier dat geaaid en 
geknuff eld kan worden, levert een 
leuke afl eiding op voor de bewoners.

Hans Langemeijer licht toe: “Er zijn 
situaties bekend van mensen die niet 

meer praten in een verzorgings-
tehuis. Dan komt er een hond op 
bezoek en die mensen beginnen 
weer met spreken. Dat is zo mooi om 
te zien. De stichting is fl ink groeiende 
en is uitgebreid naar andere regio’s, 
zoals Hoorn, Zoetermeer en Den 
Haag. Er staat ook een uitbreiding 
naar Alkmaar op stapel. De stichting 
heeft geen winstoogmerk en is vol-
ledig afhankelijk van giften en dona-
ties.” Fons vult aan: “We willen nog 
meer professionaliseren en zoeken 
nog een fondsenwerver die bedrijven 
en organisaties wil benaderen voor 
onze stichting.” 

Poster bij emballageapparaat
Fons Langemeijer vervolgt: “Ik werd 
een tijdje geleden opgebeld door 
Joëlla Vos van Albert Heijn. Aanvan-
kelijk had ik geen idee waarom ze me 
belde, ik dacht dat het over mijn 
bonuskaart of zo zou gaan. Ze zei 
echter dat ze onze stichting had 
gevonden op internet en ze vond het 
leuk om in juni iets voor ons te doen. 
Ze heeft toen een poster van onze 
Stichting Knuff eldier bij het embal-
lageapparaat opgehangen, waar 
mensen hun statiegeldbonnen 

konden schenken aan onze stichting. 
Dat is uiteindelijk dit mooie bedrag 
geworden, waar we heel blij mee 
zijn. Joëlla is gewoon een heel leuke 
dame die haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid hiermee heeft 
getoond. We zijn haar heel dankbaar 
voor dit lieve gebaar”, aldus Fons.

Glimlach toveren op het gezicht
Een van de vrijwilligers is Anna met 
haar hond Jamie. “Ik werd benaderd 
door Fons”, vertelt ze enthousiast.
“Hij vroeg of ik het leuk vond om met 
mijn hond naar oudere mensen te 
gaan en een glimlach op hun gezicht 
te toveren. Ik dacht: ‘Natuurlijk ga ik 
dat doen’. Zodoende ben ik vrijwil-
liger geworden, omdat mensen heel 
blij worden van onze bezoeken.”
Ook Sophie Duparc met haar hond 
Senna is deze mening toegedaan: 
“Als je al met een uurtje per maand 
mensen zo blij kunt maken, dan 
geeft dat zo’n goed gevoel en is dit 
zo waardevol.” 

Wilt u ook doneren, meer informatie 
of vrijwilliger worden bij Stichting 
Knuff eldier? Kijk dan op de website: 
www.stichtingknuff eldier.nl/.

Donatie voor Stichting Knuffeldier

V.l.n.r.: Ronald van Eimeren, Anna met haar hond Jamie, Fons Langemeijer, Hans Langemeijer en Sophie Duparc met haar hond 

Senna. Foto: Jasmijn Slisser.

Door Bart Jonker 

Heemstede – Onlangs kon u in deze 
krant lezen dat de Drieherenlaan een 
inrichtingsstraat is geworden voor 
motorvoertuigen. Alleen vanaf het 
Wipperplein/Heemsteedse Dreef 
mag de straat nog met de auto inge-
reden worden. Hiervoor heeft de 
gemeente een nieuw verkeersbord 
geplaatst. Fietsers zijn uitgezonderd. 
Willem de Winter heeft zich als bewo-
ner hardgemaakt om dit uiteindelijk 
voor elkaar te krijgen. Zijn verhaal.

Onveilige verkeerssituaties
Willem de Winter: “De Drieherenlaan 
is best smal, staat vaak vol met auto’s 
en er wordt fl ink hard doorheen 
gereden. Ook staat regelmatig in de 
uitwijkhavens een auto geparkeerd. 
Dit levert allemaal onveilige verkeers-
situaties op. Ook voor kinderen in de 

straat. Op 17 mei 2017 las ik in de 
Heemsteder een oproep om mee te 
praten over de veiligheid in je buurt. 
Ik ben vroeger veiligheidsfunctio-
naris geweest bij de Hoogovens, dus 
die veiligheid zit nog steeds in mijn 
bloed. Gezien de onveiligheid in deze 
straat ben ik met een petitie bij de 
andere bewoners eens gaan peilen 
om deze straat veiliger te maken. De 
meerderheid was het daarmee eens. 
Bij de gemeente heb ik daarnaast als 
inwoner op 13 juni 2019 een 
inspreekmoment gehad bij de 
commissie Ruimte, om mijn beweeg-
redenen te motiveren. Dit leidde tot 
positieve reacties bij de commissie-
leden. Ik kreeg zelfs lof van sommige 
leden, omdat ik als 78-jarige me hier 
nog zo fervent voor inzette.
De kwestie ging direct naar 
wethouder Nicole Mulder en de heer 
Kerssens, die verantwoordelijk is voor 

gemeentelijke verkeerszaken. Nicole 
Mulder is vervolgens hier op de 
koffi  e gekomen, om de situatie van 
de Drieherenlaan zelf in ogenschouw 
te komen nemen. Zij was overtuigd 
van de onveilige situatie en ging 
ermee aan de slag. Dit heeft uitein-
delijk twee jaar gestuurd, mede 
omdat de heer Kerssens even op een 
ander project gezet. Medio januari 
kwam Kerssens terug en vanaf maart 
zou hij met deze zaak verder 
oppakken. En hij heeft woord 
gehouden. Zo is een paar weken 
terug op een dinsdag het verkeers-
bord geplaatst, sneller dan ik dacht. 
Nu volgt hierover nog een publicatie 
in de Staatscourant, ook om de navi-
gatiesystemen via de satelliet te 
updaten. Wij zijn als bewoners in 
ieder geval heel blij met deze nieuwe 
en verbeterde situatie”, aldus Willem 
de Winter.  

Bewoner Willem de Winter krijgt handen 
op elkaar voor eenrichting Drieherenlaan

Willem de Winter bij het geplaatste verkeersbord op de Drieherenlaan.

Foto: Bart Jonker.

Wordt dit jouw voordeur? 

Foto: aangeleverd door EcoCura.  

Bennebroek - EcoCura is een gezins-
vervangend tehuis voor acht bewo-
ners met een verstandelijke beper-
king. Deze woonvoorziening is ge-
situeerd op een mooie locatie in 
Bennebroek in de regio Zuid-Kenne-
merland.
Achter de deur op deze foto bevindt 
zich een van de acht appartementen 
van dit mooie wooninitiatief EcoCura 
in Bennebroek. De acht woningen 
zijn voor personen met een verstan-
delijke beperking VG03 of VG04, met 
24-uursbegeleiding. 
Dit benedenappartement voorzien 
van openslaande deuren naar de tuin 
is vrijgekomen. EcoCura zoekt hier-
voor nu een gezellige nieuwe bewo-
ner of bewoonster.  

Interesse?
Neem contact op met Marion Spronk 

op tel.nr. 06-43972629. Wie weet 
wordt dit jouw voordeur.
Website: www.ecocura.nl. 

Wordt dit jouw voordeur?

ACHTER HET FORNUIS

Een pittig en klassiek tapasgerechtje uit 
de Spaanse keuken. Spanje is bekend 
om haar rijke keuken. Spanjaarden 
nuttigen hun tapas vaak rond de klok 
van 18/19 uur. Het echte avonddiner 
vindt laat in de avond plaats, pas vanaf 
22 uur. Houd hiermee rekening als u 
naar Spanje op vakantie gaat, vooral in 
minder toeristische streken.

Deze gamba’s zijn niet te versmaden bij de borrel met een stukje brood of 
als voorgerechtje. Wel af te raden echter als u na het eten nog een roman-
tisch afspraakje heeft, vanwege de doordringende knofl ookgeur.

Benodigdheden (4 personen):

Bereiding:
Verwarm de olijfolie kort in de koekenpan en fruit hierin direct de knof-
look en de peper. Voeg de gamba’s hiertoe, bestrooid met wat pimento. 
Bak deze tot ze roze en gaar zijn, maar zorg dat ze niet te zacht worden.  
Serveren op schaaltje en garneren met peterselie en bieslook, ev. naar 
smaak zout en peper toevoegen.
Buon provecho! 

Gambas ajillo
(Knofl ook gamba’s)

ACHTER HET FORNUIS

achter het fornuis 

•   gram gepelde 
gambagarnalen

• Scheut olij olie
•   jngehakte teentjes kno  ook
•  Een snu  e pimento (heet 

paprikapoeder)

•  Een  inke rode peper  in schij  es 
gesneden (let op: de pitjes 
maken het extra pittig)

•  Wat  jngehakte peterselie en 
bieslook voor de garnering

• out en peper naar smaak
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Wanneer je een uitvaart moet regelen, 
komen veel keuzemomenten voorbij. 
Zeker als je geen idee hebt wat de 
wensen van de overledene eigenlijk 
zijn. Keuzes maak je op basis van erva-
ringen of omdat het bij iemand past. Of 
omdat je denkt, dat het in lijn ligt van 
het leven dat iemand geleid heeft.

Klaas (73) was overleden en samen met 
Bep (71) en de kinderen bespraken wij de 
consumpties voor na de uitvaart. Doen we 
koekjes of cake? Trouwens, is het niet het 
juiste tijdstip voor een broodje? En hoe-
veel broodjes doen we dan? Een eenvoudig 
broodje of een luxe uitvoering? En wat kost 
dat eigenlijk? 

“Tja, een uitvaart is best duur” zei Bep. “Ja, 
dat klopt,” zei ik, “maar als jullie iedereen 
uitnodigen en we staan na de begrafenis met 
150 man aan de bitterballen en een drank-
je, dan gaat het ook heel erg hard.” “Nou, 

maar zo zou Klaas het wél gewild hebben. Er 
moet wel een goede hap zijn en zelf hield hij 
ook van een drankje. Trouwens, niet van één 
drankje, maar van wel vier!” Het gelach over 
deze grap was een welkome onderbreking 
tijdens het verdrietige gesprek. 

Een eenvoudig of luxe broodje. 
Of... kan het ook anders?

“Heb jij nog een idee Alexander? Jij maakt 
dit natuurlijk wel vaker mee.” “Jazeker,” zei 
ik “we kunnen het eenvoudig  oplossen door 
onderaan de rouwkaart de tekst ‘cadeautip’ 
te plaatsen, gevolgd door een envelopje. Of 
wat dachten jullie ervan om bij de rouwkaart 
vier consumptiebonnen te stoppen!”

“Consumptiebonnen?” schaterde Bep. “Dat 
heb ik nog nooit meegemaakt.” “Ik ook niet,” 
zei ik lachend “jullie zouden de eerste zijn!” 

Uitvaartconsumpties

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

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

• 023 - 204 44 24
• Dunweg.nl

Door Joke van der Zee 
 
Heemstede - Onder het genot van 
een alcoholvrij ‘bubbeltje’ werden 
afgelopen vrijdagmorgen de hoofd-
prijzen uitgereikt van de Kassabon-
actie, die winkelcentrum Heemstede 
(verenigd in Biz Heemstede Centrum) 
organiseerde. De unieke actie waar-
aan de hele winkelstraat meedeed 
was een groot succes.

Winkelend publiek kon met kassa-
bonnen van vijf verschillende 
winkels, met een totaalwaarde van 
ten minste 150 euro, kans maken op 
een prijs.

Ondernemers hebben tezamen maar 
liefst 115 prijzen beschikbaar gesteld. 
Het ging daarbij om allerlei leuke en 
lekkere prijzen uit de winkelstraat, 
inmiddels zijn alle prijswinnaars al op 
de hoogte gebracht.  

De twee hoofdprijzen, een iPad en 
waardebonnen van 250 euro, werden 
afgelopen vrijdag persoonlijk over-
handigd. Marja Hermsen ontving de 
waardebonnen en Rik van Ommen 
de iPad. Het was een kort maar 
gezellig samenzijn in het Proeflokaal 
van Gall&Gall aan de Blekersvaart-
weg. Namens de winkeliers felici-
teerden Hilde Slagter en Rogier Heijn 
de beide winnaars en dankten hen 
voor hun deelname. Beide Heemste-
denaren reageerden blij verrast toen 
zij vernamen een grote prijs in ont-
vangst te mogen nemen. De vakantie 
begint natuurlijk nét even vrolijker 
met een goed gevulde portemonnee 
of een nieuwe iPad.  

Marja gaat in elk geval heerlijk het 
weekend in: “Een weekend weg met 
de kleinkinderen.” En Rik kan de iPad 
goed gebruiken: “Wij hadden thuis 
nog geen iPad, overigens”, ontboe-

zemt hij. “En gaan de credits eigenlijk 
naar mijn vriendin, die me atten-
deerde op de laatste inleverdag van 
de enveloppen.”  
 Het gezelschap lacht en toost tege-
lijkertijd op de winnaars én een wel-
licht vervolg op deze leuke actie. Het 
is bedoeld om aankopen in de win-
kelstraat te bevorderen. En dat lijkt 
gelukt. 

Deze actie viel in goede aarde in de 
straat; er zijn circa 9000 enveloppen 
uitgedeeld door de winkeliers en 
overige bedrijven en meer dan 1500 
mensen hebben deelgenomen aan 
deze typisch Heemsteedse winke-
liersactie door een gevulde envelop 
in te leveren. Helaas konden het 
afgelopen jaar door corona weinig 
activiteiten plaatsvinden. Maar… 
goede tijden komen er snel aan: 
Hilde verklapt dat de grote Jaarmarkt 
29 augustus zal plaatsvinden.

Goed begin vakantie voor gelukkige 
hoofdprijswinnaars Kassabonnenactie 

V.l.n.r.: Prijswinnaars Marja Hermsen en Rik van Ommen en namens het winkelcentrum Rogier Heijn en Hilde Slagter, die samen  

het glas heffen. Foto: Joke van der Zee.

Door Joke van der Zee  
 
Heemstede – Het is niet moeilijk 
voor te stellen dat je bij de Heerlijk-
heid (Raadhuisstraat 62) een heel 
gezellig feestje viert. De binnentuin 
bijvoorbeeld ziet er hartstikke 
sfeervol uit met enkele hoge bomen, 
leuke lampjes boven lange tafels en 
banken met sfeervolle kussens. Hier 
is het goed proosten met vrienden, 
lekker lunchen of heerlijk borrelen. 
Gewoon binnenlopen na je werk is 
prima.
Wil je een feestje organiseren, een 
‘private diner’ of een borrel met 
grotere groep, vraag dan naar de 
mogelijkheden. Het ruime restaurant 
kan een behoorlijke groep mensen 
ontvangen zonder dat het ‘te vol’ 
wordt. Voor een intiemer feestje kun 
je een deel van de ruimte afhuren.  
 
Bedenk een nieuwe naam 
De Heerlijkheid kende je vast al maar 
sinds juli dit jaar is Jeffrey Peper de 
nieuwe eigenaar. Samen met zijn 
vrouw Anne-Charlotte, gebruikma-
kend van haar creatieve ideeën, heeft 
Jeffrey de afgelopen tijd het een en 
ander aangepakt zodat de Heerlijk-
heid echt zijn restaurant is geworden. 
“Er komen nog meer veranderingen”, 
zegt Jeffrey, “zoals… de naam! We 
hebben een leuke actie bedacht om 
een nieuwe naam aan ons restaurant 
te geven: namelijk via onze gasten.” 
Dus: wie bedenkt een geweldige 
naam voor De (nieuwe) Heerlijkheid? 
Er is ook een prijs: heerlijk lunchen 
met zijn tweetjes.  

De Uitkijk  
Jeffrey is voor het vak geboren als 
telg uit de befaamde horecafamilie 
die restaurant De Uitkijk in Bloemen-
daal bestierde. “Ik werkte er jaren-
lang”, vertelt Jeffrey. “Toen mijn 
ouders het verkochten heb ik een 
jaar een sabbatical genomen. Wilde 
eens bij mezelf nagaan of ik wel 
verder wilde in de keuken. Al gauw 
kwam mijn wens om iets voor mezelf 
te beginnen naar boven.”  Coronatijd 
zorgde ervoor dat Jeffrey zijn plan- 
nen een jaar in de ijskast moest zet- 
ten. Hij werkte inmiddels al wel in de 
keuken bij de Heerlijkheid en heeft 
met voormalige eigenaresse Barbara 
goede afspraken kunnen maken.  
 
Borrelen een trend 
Vanaf nu is het ‘zijn’ Heerlijkheid met 
vertrouwde (en nieuwe?) gasten, een 
warme inrichting en een kaart met 
(h)eerlijke, versbereide gerechten 
voor ontbijt, lunch en borrel of ge- 
woon een kop goede koffie. Eet- en 
drinkmomenten genoeg om je eens 
lekker te nestelen in de kussens bui- 
ten of gezellig binnen, waar een in- 
dustriële look zich vermengt met een 
huiselijke sfeer. Dat diner niet op de 
kaart staat is voor Jeffrey geen pro- 
bleem: “Je ziet dat de aangeklede 
borrel helemaal de trend is.”
Gauw kennismaken dus maar! De 
Heerlijkheid is dagelijks (behalve op 
zondag en maandag) van 9.00 tot 
19.00 uur open, op zaterdag vanaf 
10.00 uur. Check ook:
www.deheerlijkheidheemstede.nl en 
houd sociale media in de gaten.

De Heerlijkheid is weer open, 
mét een nieuwe eigenaar 

Eigenaar Jeffrey Peper. Foto’s: Joke van der Zee.

De binnentuin van de Heerlijkheid.
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Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Dat is even schrikken. 
Opeens lopen de aantallen besmet-
tingen razendsnel op. Pessimisten 
hadden dit al voorzien. Tijdens de 
voorlaatste persconferentie van 
Rutte en De Jonge leek het allemaal 
onder controle te zijn, zodat Neder-
land een zonnige zomer tegemoet 
kon zien. Dat bleek het sein te zijn, 
vooral voor jongeren, om eens flink 
uit de band te springen. Er moet nog 
wel gecontroleerd worden in het 
uitgaansleven, maar het controlesys-
teem dat is bedacht is niet fraude-
proef. Ook werd de hand gelicht met 
de toegangscontrole.  
 
Het is wel zo dat doordat er al rond 
de 8 miljoen Nederlanders volledig 
zijn gevaccineerd het aantal zieken-
huisopnames beperkt blijft. Vooral 
jongeren vallen ten prooi aan het 
virus, doch blijken er minder ziek van 
te worden. Deze week zal het aantal 
prikken dat is gezet oplopen naar 
bijna 19 miljoen, waarvan ongeveer 
de helft volledig is gevaccineerd. Het 
reproductiegetal dat onder de één 
moet blijven ligt nu op 1,37 en dat is 
dus niet gewenst.  
 
Situatie Heemstede
In Heemstede zijn de cijfers ook flink 
toegenomen. De afgelopen week 

(27) zijn er maar liefst 96 personen 
geïnfecteerd met het virus. Hoe schril 
steekt dat af met week 25, toen er 
nog maar vier personen besmet 
bleken. Gelukkig is er niemand 
vanuit de Heemsteedse gemeen-
schap in het ziekenhuis opgenomen 
op de IC-afdeling of gestorven. Het 
gaat dus niet allemaal zoals een ieder 
zich dat had voorgesteld.  
 
Reizen
De regels voor het reizen, waar dan 
ook heen, geeft vakantiegangers de 
nodige kopzorgen. Landen springen 
van groen naar geel, oranje of rood 
of omgekeerd. Er is geen touw aan 
vast te knopen. Traditionele vakantie-
landen als Frankrijk, Spanje, Italië, 
Duitsland of Oostenrijk zien de 
toeristen graag komen. Zij doen er 
alles aan om hun toeristenindustrie 
op de been te houden. Misschien 
tegen beter weten in kijken ze wat 
minder nauw. Volgens het kabinet 
moet Nederland oppassen dat wij 
niet in code rood belanden, want 
dan is de kans groot dat landen onze 
inwoners niet zo eenvoudig meer 
toelaten.
Een PCR -test biedt in veel gevallen, 
kort voor vertrek, uitkomst. Het is te 
hopen dat de afgelopen week aange-
kondigde maatregelen hun effect 
sorteren en het aantal besmettingen 
weer snel afneemt.   

Corona in Heemstede week 27

Heemstede/Regio - In de week van 
1 t/m 7 juli waren er in Kennemer-
land 632 nieuwe besmettingen (115 
per 100.000 inwoners). Dit zijn er 470 
meer dan de week ervoor (+290%).
In diezelfde week zijn er 13.491 
testen afgenomen door GGD Kenne-
merland. Dit zijn er 8.525 meer dande 
week ervoor (4.966). In veel leeftijds-
groepen lag het aantal nieuwe be- 
smettingen deze week hoger ten 
opzichte van vorige week. De 13-29-
jarigen lieten de grootste toename 
zien in het aantal nieuwe besmet-
tingen, waarbij met name de 18-24-
jarigen er bovenuit springen (afge-
lopen week 336 gevallen, ten opzich- 
te van week ervoor met 45 gevallen).  

Inwoners uit de regio Kennemerland 
kunnen zich laten testen in Haarlem, 
Beverwijk en bij P4 Lang Parkeren 
Schiphol. Een mobiele testbus staat 
tenslotte in wisselende gemeenten. 

Vaccinaties
In de periode van 15 januari t/m 7 juli 
zijn er 470.542 vaccinaties gezet door 
GGD Kennemerland, waarvan 
321.383 eerste prikken (68%) en 
149.159 tweede prikken (32%).

In de week van 1 t/m 7 juli zijn er 
45.746 vaccinaties gezet door GGD 
Kennemerland, waarvan 33.364 
eerste prikken (73%) en 12.382 
prikken (27%). Er zijn deze week 
4.259 vaccinaties minder gezet dan 
de week ervoor Het aantal vaccina-
ties zal de komende weken verder af 
blijven nemen.

In de periode van 7 januari t/m 7 juli 
zijn er 284.434 inwoners van GGD-
regio Kennemerland gevaccineerd 
door een GGD (51.729 per 100.000 
inwoners). Van de gevaccineerde 
inwoners zijn 132.704 deels gevac-
cineerd (47%) en 151.730 volledig 
gevaccineerd (53%) door een GGD.

Meertalige GGD-medewerkers
Afgelopen zondag konden bezoekers 
van de Bazaar in Beverwijk zich 
zonder afspraak laten vaccineren. Ter 
plekke werd er een afspraak voor de 
tweede prik gemaakt. Afgelopen 
week is GGD Kennemerland gestart 
met voorlichting over vaccineren in 
de regio. Medewerkers zijn de regio 
ingetrokken om in gesprek te gaan 
met specifieke doelgroepen waarbij 
de vaccinatiegraad achter lijkt te 

blijven. Hierbij is vooral ingezet op 
de groep mensen die de Neder-
landse taal niet goed machtig is. 

Meertalige medewerkers van GGD 
Kennemerland zijn met hen in 
gesprek gegaan en hebben vragen 
over vaccineren beantwoord. Tijdens 
deze gesprekken bleek de vaccinatie-
bereidheid onder deze groep hoog 
te liggen. De praktische invulling 
voor bijvoorbeeld het maken van een 
afspraak en/of het vinden van een 
vaccinatie locatie lastig blijkt voor 
deze doelgroep. Daarom is besloten 
op de Bazaar een mobiele prikbus in 
te zetten. Bezoekers kunnen hier 
gevaccineerd worden zonder 
afspraak en met begeleiding in de 
eigen taal.

De mobiele prikbus stond op zondag 
11 juli op de Bazaar in Beverwijk aan 
de Ringvaartweg tegenover de 
Oriental Supermarkt. Er wordt gevac-
cineerd met Pfizer en Moderna. De 
komende tijd wordt bekeken of en 
wanneer de prikbus nog meer 
ingezet gaat worden.

Bron: GGD Kennemerland

Wekelijkse corona-update GGD: 
aantal besmettingen neemt toe

INGEZONDEN COLUMN GGD

Op 15 januari zijn we begonnen 
met vaccineren en half juli hebben 
alle inwoners boven de 18 de gele-
genheid gehad om een eerste prik 
te zetten. Na een wat aarzelend 
begin toen vaccins nog niet in grote 
getale beschikbaar waren en onder 
stoom en kokend water een werkor-
ganisatie moest worden opge-
bouwd, is het vaccineren op gang 
gekomen. Afgelopen week werden 
maar liefst 57.000 prikken gezet. 
Een topprestatie.

Hoewel we de top hebben bereikt 
zijn we er nog niet. De vaccinatie-
graad is hoog, maar er zijn ook 
mensen die nog niet zijn bereikt of 
die de keuze maken zich niet in te 
laten inenten. Daarom werken wij er hard aan deze groep te bereiken. Zo 
konden bezoekers van de Bazaar in Beverwijk zich dit weekend zonder 
afspraak laten vaccineren. Ter plekke werd een afspraak voor de tweede 
prik gemaakt. Eerder is GGD Kennemerland gestart met voorlichting over 
vaccineren in de regio. Medewerkers zijn de regio ingetrokken om in 
gesprek te gaan met specifieke doelgroepen waar de vaccinatiegraad 
achter lijkt te blijven.   

Wat we namelijk willen, is dat de samenleving opengaat. Dat we weer 
kunnen doen wat we willen. Dat we weer plezier kunnen hebben en op 
vakantie kunnen gaan. Dan is het niet helpend als daarbij de basisregels 
niet in acht wordt genomen. Dat zien we, omdat er meer wordt getest. 
Het aantal meldingen covid-19 vliegt omhoog. Het is vertienvoudigd ten 
opzichte van een paar weken terug. Er wordt vooral covid-19 vastgesteld 
in de leeftijdsgroep onder 30 jaar. Van alle gevonden covid-19 is 85% te 
vinden in deze groep.

Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Bij jongeren is weliswaar in zijn alge-
meenheid sprake van een mild ziekteverloop, maar zij komen ook in 
aanraking met mensen die kwetsbaar zijn of nog niet gevaccineerd. 
Daarbij komt dat als covid-19 wordt gezien, we nog niet weten wat het 
effect is op de ziekenhuizen. Dat laat zich in de regel pas na twee weken 
zien. Daarom heeft ook deze groep onze aandacht en vragen we hen 
goed aan de maatregelen te denken en zich bij klachten te laten testen. 
Voor ons wordt het steeds meer maatwerk, maar wat we doen, doen we 
nog altijd met zijn allen.  
   
Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

De top bereikt

Bert van de Velden. Foto: aange- 

leverd door GGD Kennemerland.

Hillegom - Dit jaar bestaat Tuincen-
trum De Oosteinde uit Hillegom 50 
jaar. Om dit te vieren heeft William 
Dobbe van Oosteinde besloten de 
Stichting Phundundu Nederland een 
donatie te schenken van €1.000,-
Heel toepasselijk gaat deze donatie 
naar de aanleg en onderhoud van 
een moestuin naast een schooltje in 
Zimbabwe. Er wordt hier lesgegeven 
aan kinderen van 4 tot 8 jaar.

De kinderen van het schooltje leren 
zo groenten en fruit te verbouwen en 

kunnen vervolgens hiermee zelf een 
maaltijd maken. Ook zal met deze 
donatie gezorgd worden dat de 
kindjes van de school allemaal 
schoentjes krijgen, aangezien zij nog 
steeds vele kilometers op hun blote 
voetjes lopen om naar school te 
komen. 
 
Dit schooltje is een zelfstandige tak 
van de stichting Phundundu Neder-
land (https://phundundu.org/
schooltje/). Deze tak is door een 
vriendinnengroep opgezet en onder-

steunt dit schooltje financieel.
In 2020 zijn zij begonnen met deze 
school te ondersteunen en hebben 
inmiddels al een nieuw schoolge-
bouw, sanitair, interieur, waterput en 
lesmethode kunnen schenken.
 
Natuurlijk is Phundundu ontzettend 
blij met de schenking van William 
Dobbe van tuincentrum Oosteinde in 
Hillegom.
Zij feliciteren Oosteinde met hun 
50-jarig bestaan en wensen ze nog 
vele fleurige jaren toe!

Donatie aan school in Zimbabwe 
door Tuincentrum De Oosteinde

William Dobbe (uiterst rechts op de foto) overhandigt de cheque aan stichting Phundundu. Foto: aangeleverd door Tuincentrum 

De Oosteinde.





Heemstede - Podia Heemstede luidt 
komend weekend met het Nieuw 
Amsterdams Klarinet Kwartet haar 
zomerconcerten in op het prachtige 
landgoed Huis te Manpad aan de 
Herenweg 7-11 in Heemstede.Toen 
het Mahlerfeest in 2020 vanwege de 
Covid-pandemie onmogelijk werd 
maakte het Nieuw Amsterdams 
Klarinet Kwartet, kortweg het NAKK, 
zelf bewerkingen van de geliefde 
muziek van Gustav Mahler. In 2021 
lanceerde het ensemble zijn derde cd 
‘Wunderhorns’ met bewerkingen van 
het oeuvre van Mahler. Zaterdag zijn 
de klarinettisten live te horen op het 
bosrijke landgoed Huis te Manpad en 
kan het publiek zich laten meevoeren 
door fluistertonen en bosklanken uit 
Mahlers 7e symfonie. De blazers zijn 
als geen ander in staat het publiek 
mee te nemen in de rijke klankwe-
reld van Mahler. 
Het NAKK bestaat uit de vier veelzij-
dige klarinettisten Sergio Hamerslag, 
Bart de Kater, Tom Wolfs en Jesse 
Faber.  Het ensemble is altijd op zoek 
naar muzikale uitdagingen en bijzon-

dere samenwerkingen. Met een 
eigenzinnige kijk op klassieke muziek 
en spontaniteit op het podium 
weten zij al snel de harten van het 
publiek te veroveren. De Volkskrant 
schreef over ‘Wunderhorns’: “Het 
Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet 
weet wel raad met de ongekende 
rijkdom aan kleur en emoties van 
Mahler.”  
 
Het volgende zomerconcert is op 31 

juli met accordeonist Vincent van 
Amsterdam en mezzo-sopraan Esther 
Kuiper.  Informatie over alle zomer-
concerten is te vinden op www.
podiaheemstede.nl. 

1 concert om 17.00 en 1 concert om 
19.15 uur. Entree: €15,- Kaarten 
uitsluitend online verkrijgbaar:
www.podiaheemstede.nl. 
Er is geen toegangstest nodig: het 
terrein is op 1,5 meter ingericht. 
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AGENDA

DONDERDAG 15 JULI 
Heemgames en Luchtkussenspek-
takel door Plexat. Zwembad en 
sportcentrum Groenendaal, Sport-
parklaan 16, Heemstede. Van 9- 
16.30u, verdeeld over 4 sessies. 
Kinderen van 7 t/m 12 gratis.
Aanmelden bij:
plexat@wijheemstede.nl.

Sportmix Jongeren: gratis corona-
proof activiteiten voor 12 t/m 17 
jaar. Sportpark Groenendaal, 
Sportparklaan 16, Heemstede, V. 
16-17u. Rooster en inschrijven via:
https://jouw.teamsportservice.nl/
heemstede/project/sportmix- 
jongeren-heemstede.

ZATERDAG 17 JULI 
Nieuw Amsterdams Klarinet 
Kwartet speelt Mahler in openlucht 
op Huis te Manpad. Herenweg 
7-11 Heemstede. 1 concert om 
17u. en 1 concert 19.15u.
Kaarten à €15,- via:
www.podiaheemstede.nl. 

Educatieve ochtend bloeiende 
Blekersvaartberm. Aanvang op 
Blekersvaartweg 24 in Heemstede 
om 9.30u.
Aanmelden via: 
dieuwke@zin-copyconcept.nl.

Bakker & Godijn signeren bij Boek-
handel Blokker. Binnenweg 138 in 
Heemstede. V. 14-16u. Vrije toe- 
gang.

ZONDAG 18 JULI 
Little Princes Design op Kinder-
boerderij ‘t Molentje. Burgemees-
ter van Rappardlaan in Heemstede. 
Va. 10-16.30u. Gratis toegang.

DINSDAG 20 JULI 
Trefpuntlezing over beeldend 
kunstenaar Paula Modersohn- 
Becker. WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
13.30u.
Aanmelden is verplicht via 023 - 
5483828 of info@wijheemstede.nl. 

WOENSDAG 21 JULI 
Iedere woensdag. Inloopspreek-
uur Werkgroep Toegankelijkheid. 
Plein1, Julianaplein 1 in Heem-
stede. Van 9.30-12 u.

MAANDAG 26 JULI 
Vriendinnenclub bij WIJ Heem-
stede. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. V. 14-16u.
Verplicht aanmelden op:
023 - 8224297 (Corrie van Rijn) of 
023 - 5483828 (Ellen Swart).

WOENSDAG 11 AUGUSTUS 
Zomergespreksgroep ‘Vrij zijn van 
angst’ van nog 1 avonden (woe 11 
augustus). V. 19.30-21.30 u. 
Kosten: €20,- per avond.
Plaats: De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Aanmelden:
www.wijheemstede.nl.
Informatie/begeleiding: Jan 
Oostenbrink, tel. 06-50815697.

Heemstede/Haarlem – De 74e editie 
van het Haarlems Interscholair Toer-
nooi (HIT 2021) is dinsdag 6 juli fees-
telijk afgesloten met een prijsuitrei-
king in het Hart Café. De deelnemers 
in de disciplines Dans, Muziek, 
Theater, Spoken Word, Beeldende 
Kunst en Cross-over werden 
persoonlijk toegesproken door hun 
coaches en ontvingen een getuig-
schrift. Gezamenlijk werd afgeteld 
naar de opening van de online expo-
sitie die nu te zien is op de website 
van Hart.

Zo’n 100 leerlingen van 10 middel-
bare scholen in Haarlem, Heemstede, 
Aerdenhout en Bloemendaal ontwik-
kelden de afgelopen maanden hun 
kunsten. Talentontwikkeling stond 
hierbij centraal. Tijdens HIT Master-
Classes ontmoetten de jonge makers 
elkaar en werden ze begeleid door 
coaches; ervaren professionals en 

professionals in opleiding. De deel-
nemers werden geïnspireerd, geën-
thousiasmeerd én kregen een indruk 
van het leven van een kunstenaar of 
artiest.

Award winnaars HIT 2021:
•  Categorie Dans: 

Saba Pahlavan en Hadiatou Bah 
(Haarlem College)

•  Categorie Muziek: 
Violent Silence (Luut Maarsingh, 
Seger Meenhorst en Tjalle Meen-
horst van het Eerste Christelijk 
Lyceum)

•  Categorie Theater: 
Meike Derksen (Rudolf Steiner 
College), Odile Okkema (Stedelijk 
Gymnasium Haarlem) en Joy 
Daniels (Stedelijk Gymnasium 
Haarlem)

•  Categorie Spoken Word: 
Piet Pankratz (Atheneum College 
Hageveld)

•  Categorie Beeldende Kunst: 
Nena Pennock (Lyceum Sancta 
Maria), Basak Donmez (Coornhert 
Lyceum) en Alisa Pcholko (Coorn-
hert Lyceum)

•  Categorie Cross-over: Müberra 
Cüçlü (Eerste Christelijk Lyceum) en 
Toine Limonard en Olle Kluwen (Het 
Schoter)

Online expositie
Het werk van de deelnemers aan HIT 
2021 is nu te bewonderen op de 
website van Hart: www.hart-haarlem.
nl/hit-2021-online-expositie.
Naast foto’s zijn ook videoregistraties 
te zien die donderdag 1 juli zijn 
gemaakt in het Patronaat. Iedere 
deelnemer die dat wilde kon die dag 
het podium beklimmen.
Volgend jaar meedoen aan het HIT? 
Op de website van Hart vind je infor-
matie om je aan te melden:
www.hit-haarlem.nl.

Feestelijke prijsuitreiking en 
online expositie HIT 2021

De Awardwinnaars van HIT 2021. Foto: Daniëlle Koelemij.

Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet speelt 
Mahler in de openlucht op Huis te Manpad

Het NAKK. Foto: Feiko Koster.    

Heemstede - Op 17 juli van 14.00 - 
16.00 uur signeert het schrijversduo 
Bakker & Godijn de roman ‘Ontslui- 
erd, het eerste deel uit de serie Ange- 
la & Emma, bij Boekhandel Blokker 
aan de Binnenweg 138 in Heem- 
stede. Vorig jaar verscheen de intro 
‘Weerzien’, een novelle in pocket- 
formaat.

De twee auteurs vonden elkaar in 
2017 als uitgever en auteur. Drie jaar 
later vormden zij het duo Bakker & 
Godijn. Wat begon als een eenmalig 
project, mondde uit in een roman-
serie waarin de zussen Angela & 
Emma de hoofdrol spelen. Bakker is 
verantwoordelijk voor het personage 
Angela en Godijn voor Emma. De 
hoofdpersonages zijn onder de huid 
van beide schrijvers gekropen, zij 
‘zijn’ elk hun personage.

Het schrijversduo zag het licht 
tijdens een schrijfuitdaging: samen 
een verhaal schrijven. Dit mondde al 
snel uit in een novelle met de titel 
WEERZIEN (2020). Al tijdens het 
schrijven lieten de karakters Angela & 
Emma de auteurs niet los en al snel 
werd gestart met de roman 
Ontsluierd, het eerste deel in de 
Angela & Emma serie. Weerzien is 
een intro voor de roman, ook zonder 
de intro kun je ‘Ontsluierd lezen’.

Over de roman
Na een ongemakkelijk weerzien, na 
vijfentwintig jaar, gaan de zussen 
Angela en Emma op zoek naar de 
geheimen uit hun verleden. Het pad 
van de confrontatie verloopt 
hobbelig, het zijn niet alleen de 
spoken van vroeger die hen lijken te 
achtervolgen.

Schrijversduo Bakker & Godijn 
signeert bij Boekhandel Blokker

Schrijversduo Bakker en Godijn. Foto: Jeroen Mies.
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FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Johannes Warnardus Bilders (1811-1890) hield van verge-
zichten en perspectief. Hij was een echte landschapsschilder. In de zomer 
schilderde hij graag met leerlingen in de vrije natuur om zo het vak bij te 
brengen. Hij achtte de natuur als enige leermeester voor een landschaps- 
schilder. Zijn motto was: “Begin maar, je palet helpt je wel verder.”
Paul Gabriel en  Hendrik Willem Mesdag waren hem niet onbekend.

Dit schilderijtje is een doorkijkje uit de 21de eeuw: het Drinkwatermu-
seum van Waternet in Heemstede aan de Leidsevaart. Op de voorgrond 
ziet u vleugelnootbomen (Pterocarya - fraxinifolia) afkomstig uit Perzië  
en de Kakausus. De bladeren zijn gekarteld. Het is een katjesdrager, de 
vruchtjes groeien met twee vleugels in trossen. De vrucht is niet eetbaar.
Een statige en decoratieve boom.

Zomer in HeemstedeHeemstede/Regio - Krijgen we deze 
zomer weer met fikse wespenplagen 
te maken? De wespenbestrijders van 
Beestjes Kwijt denken van wel, al zal 
de ernstige overlast pas later in de 
zomer plaatsvinden.

“De natuur loopt gewoon een maand 
of anderhalf achter doordat het dit 
voorjaar lang koud bleef”, zegt 
wespenbestrijder Ted Debets. 
“Daarom verwacht ik in augustus een 
explosie van wespen. Het wespensei-
zoen schuift gewoon op. 

Beestjes Kwijt komt traditioneel in 
april of mei met een voorspelling 
over de heftigheid van wespenover-
last waarmee we in de zomer te 
maken krijgen. “En daar moesten we 
lang mee wachten”, aldus Merijn 
Janssen, van Beestjes Kwijt. “Er was 
gewoon niets over te zeggen. Het 
was lang heel rustig, maar we krijgen 
nu steeds meer aanvragen voor het 
bestrijden van beginnende wespen-
nesten. We weten nu dat het hoogte-
punt van de wespenoverlast dit jaar 
niet in juli, maar in augustus, mis-
schien zelfs september zal liggen.”

Koude lente
Dat heeft dus alles te maken met de 
koude lente. Wespenkoninginnen 
worden pas wakker bij een tempera-
tuur rond de 20 graden. Vorig jaar 
beleefden we die temperatuur al in 
maart, nu pas in juni. Als wespen-
koninginnen ontwaken, beginnen ze 
aan de bouw van hun nest. Daar 
leggen ze de eerste eitjes in. Daaruit 

komen werksters, die de koningin 
helpen bij de uitbouw van het nest. 

Verder jagen ze op kleine insecten 
die dienen als voedsel voor de 
nieuwe larven. Zodra de werksters op 
jacht gaan, ervaren de mensen over-
last en worden wespenbestrijders 
benaderd met het verzoek wespen-
nesten te komen verwijderen.

Wespennest. Foto: aangeleverd door Beestjes Kwijt.

Wespenoverlast verwacht in augustus

Heemstede - De redactie ontvangt 
al heel wat inzendingen voor onze 
Tuinenwedstrijd, in samenwerking 
met Tuincentrum De Oosteinde. 
Zoals deze tuin van Nina Bakker. Zij 
vertelt: “Onze tuin is een heerlijk 
toevluchtsoord als bijvoorbeeld het 
thuiswerken even niet zo meezit. 
Dan loop ik even naar buiten om 
stoom af te blazen. Dan neem ik kort 
de tijd om ‘echt te kijken’ naar een 
paar mooie gekleurde bloemen, of 
ik ruik aan een paar rozen, of ik tuur 
in de kweekbak hoe een courgette 
groeit. Op zo’n moment ben je de 
rest zo vergeten en lijken zorgen 
rond het werk zo relatief. De tuin is 
ook een walhalla voor insecten, 
waaronder bijen. Ik neem af en toe 
een geluidsfragment op van het 
gezoem van hommels als ze druk 
bezig zijn stuifmeel te verzamelen 
van een bepaalde boom. Ik ben heel 
dankbaar voor deze momenten”, 
aldus Nina.

Wilt u ook uw tuin laten zien aan alle 
lezers, bent u trots op uw bloemrijke 

balkon, heeft u een gedeelte van uw 
tuin dat absoluut in de schijnwer-
pers mag?
Stuur uw tuinfoto(‘s) in naar de 
redactie: redactie@heemsteder.nl 
onder vermelding van de tuinen-
wedstrijd en vertel er iets bij over 
uw tuin. Vergeet niet uw adres en 
telefoonnummer in de mail te 
vermelden. Deelname is mogelijk 
tot en met 8 augustus. De mooiste 
tuinen krijgen, zoals op deze pagina, 
een plekje in de krant.

Tuincentrum De Oosteinde jureert 
en stelt voor de mooiste tuinen de 
volgende prijzen beschikbaar: een 
waardebon van 25 euro als aanmoe-
digingsprijs, een bon van 50 euro 
voor de mooiste kleine tuin of het 
mooiste balkon en een bon van 
maar liefst 100 euro voor de mooiste 
tuin in alle opzichten. Succes!

Onze tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde: 
“Heerlijk toevluchtsoord om even stoom af te blazen”

Heemstede - Deze bij doet zich te- 
goed aan de nectar van de lavendel 
(Lavandula). De lavendel behoort tot 
de lipbloemenfamilie, waaronder ook 
rozemarijn, tijm, basilicum, munt, ma- 
joraan en dragon behoren. De geur 
van lavendel is onmiskenbaar. In de 
Franse Provence zijn hele velden van 
dit paarse goud op dit moment te 
zien én te ruiken. In het daar nabijge-
legen stadje Grasse, worden de la- 
vendelbloemen onder meer ge- 
bruikt als ingrediënt voor de parfum-
industrie. In Marseille wordt lavendel 
als geur verwerkt in de vermaarde 
Marseillezeep. Wist u dat lavendel 
rustgevend is? Een mooie aanwinst 
voor uw tuin.

Hmmm lekker, lavendel

Bij op lavendel. Foto: Bart Jonker.
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KEN UW BOS

Door Ems Post    

Het is ‘Wandelbos’ 
Groenendaal. Dus 
vind je er wandelaars. 
Grote en kleine; 
mannen en vrouwen; 
hardlopers en slente-
raars; bellers met 
mobiel aan het oor 
en bellers met oortjes 
(soms hardop en luid, 
vaak zacht en fluisterend); fotografen met hun toestel 
in de aanslag; praters met armgebaren of met overre-
dingskrachtig volume. 

Maar ook bekende Heemstedenaren met een hele 
grote zonnebril om niet herkend te worden; honden-
bezitters met de riem om hun eigen hals (dan kan de 
hond even los); verliefde hondenbezitters (die letten 
niet op hun hond); bejaarde baas met bejaarde hond 
(gezellig samen in de zon op een bankje meteen bij de 
entree); de ochtendploeg met de ruziehonden, de 
middagploeg met de uitlaatmeute (met vriendin, dan 
mag je er zes), de avondploeg met sportschoenen en 
met z’n tweeën na een dag hard werken. 

En dan is daar de opruimwandelaar met altijd een 
poepzakje bij de hand; de laat-maar-waaien wandelaar 
die juist niets opruimt (zijn poepende hond ‘niet op- 
merkt’); de speelopa en -oma met kleinkind in de 
zandbak; de wandelaar met slechte bedoelingen (zie 
de graffiti op het Heksenhuisje); de nieuwe wandelaar 
(wat is het hier mooi), de nieuwe wandelaar 2 (wat is 
het hier een rommel); de wandelaar met groene 
vingers, die aandachtig een bijzondere plant van dicht-

bij bekijkt; de trainer met zijn of haar klanten (“sta!”), de 
trainer met zijn of haar pup (“zit!”). 
Ook vind je er de wandelaar met lintjes voor de speur-
tocht; de wandelaar op slippers, de wandelaar met berg- 
schoenen, de wandelaar met Nordicstokken; kinderen 
vooral bij het scoutinggebouw of – veel jonger nog – in 
een buggy.  

En als het kastanjetijd is zie je ze voorovergebogen op 
de Kastanjelaan met een volle tas aan de arm. Die tellen 
we ook maar als ‘wandelaar’ in ‘Wandelbos Groenen- 
daal’.

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

Je komt ze tegen in Groenendaal

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Door Bart Jonker

Heemstede – In deze aflevering 
bespreken we een van oorsprong 
Aziatische plant, te weten uit Japan: 
de spierstruik (Spiraea japonica). 
Deze fraaie struik is nu in bloei te zien 
met bloemen in een schermvorm en 
kent vele (kleur)varianten. Hoewel je 
dit op het eerste gezicht niet zou 
zeggen, behoort de spierstruik tot de 
rozenfamilie. De plant groeit in het 
wild in Japan, Korea en China. 

De Japanse spierstruik is een haag-
plant. Er zijn zowel half groenblij-
vende als bladverliezende varianten. 

Voor degenen die een fraai en rijk 
bloeiende haag wensen, zou de 
spierstruik weleens in aanmerking 
kunnen komen. Wie echter een 
hoger groeiende haag wenst, doet er 
goed aan naar een alternatief te 
zoeken. 

Er zijn zelfs struiken waaruit twee 
verschillende kleuren bloemen 
groeien, zoals de spierstruik Genpei 
(Spiraea japonica Genpei). Deze soort 
geeft zowel witte als roze/rode 
bloemschermen. 
De spiertsruik Genpei groeit tot een 
maximale hoogte van 70 cm en is 
dus een laagblijvende spiraea-soort. 

De bloei loopt van juni tot en met 
september. De Spiraea japonica 
Genpei heet ook wel Spiraea japo-
nica ‘Shirobana’.

Na de winterperiode kan de Japanse 
spierstruik worden teruggesnoeid, 
zodat deze in de lente weer opnieuw 
uitloopt. De spierstruik gedijt op 
vrijwel iedere grondsoort en voelt 
zich het beste thuis in de zon of op 
een halfschaduw plek. In Azië komt 
de larve van de vlindersoort Neptis 
pryeri op de bloemen van de Japanse 
spirea af, die ze eet. In Nederland 
komen hommels graag op de nectar 
van de bloemen af. 

Ken uw tuin: de spierstruik, een 
fraai weelderig Japans genoegen

Bloeiende spierstruik (Spiraea japonica). Foto: Bart Jonker.

Heemstede - De kinderboerderij 
biedt mensen met een leuke hobby 
de mogelijkheid om een dagje 
aanwezig te zijn en te laten zien aan 
de bezoekers wat zij maken. 
Die kans kon Sasja Prins natuurlijk 
niet voorbij laten gaan. Sinds het 
begin van de coronatijd is zij bezig 
met het opknappen van poppen-
huizen, maken van miniaturen en 
ook de bewoners van de poppen-
huizen en koffertjes maakt zij zelf. 
Op zondag 18 juli is Little Princes 
Design van 10.00 tot 16.30 uur 
aanwezig bij kinderboerderij ‘t 

Molentje aan de Burgemeester van 
Rappardlaan in Heemstede. Bij mooi 
weer buiten, en als het niet zo mooi 
weer is binnen in het bezoekerscen-
trum. De coronamaatregelen worden 
hierbij in acht genomen.
De bezoekers kunnen zien hoe en 
wat Sasja maakt en natuurlijk neemt 
zij ook wat spulletjes mee voor de 
verkoop.  O.a. poppenhuiskoffertjes, 
popjes en andere poppenhuisbewo-
ners, babypoppen met lieve kleer-
tjes... heel leuk voor een verjaardag 
of om mee te spelen in de vakantie!
Kom je ook? De toegang is gratis.

Little Princes Design op 
Kinderboerderij ‘t Molentje

Door Sasja gemaakte miniaturen. Foto’s: Sasja Prins.
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Daarom maakt de gemeente de visie samen 
met inwoners, ondernemers en organisaties. 
Meepraten kan via een werkatelier. 

Op 7 Juni 2021 vond een werkatelier 
plaats waarin deelnemers zijn bijgepraat 
over wat er tot nu toe is gedaan, waar we 
staan en waar we naartoe werken. Tijdens 
het werkatelier zijn enkele dilemma’s en                                                                                                                                               
ambities besproken. De aanwezigen hebben 
aangegeven welke onderwerpen, dilemma’s of 
kansen nog in de Omgevingsvisie aan de orde 
moeten komen of meer aandacht moeten 
krijgen. 

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

Boodschappenhulp gevraagd
Voor een mevrouw uit Heemstede zoeken we 
iemand die tijdelijk haar boodschappen kan halen. 
Helpt u haar?

Groene vingers gezocht
Komt u op een donderdag helpen tijdens de 
Tuindag van een verpleeghuis? Of wilt u liever 
op een andere dag bij oudere mensen thuis 
helpen met kleine tuinklusjes? Vraag dan naar de 
mogelijkheden.

Hapje, drankje en scrabbelen
Een mevrouw uit Heemstede is op zoek naar iemand 
die met regelmaat een gezellig potje scrabble wil 
spelen. Bent u ook een enthousiaste scrabblespeler? 
Misschien is het leuk om dan eens af te spreken!

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

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

De Omgevingsvisie is voor 
iedereen belangrijk 

Vrijwilligers gezocht 

Abonneert u zich ook 
op de nieuwsbrief 
Heemstede Duurzaam?
Ga naar Heemstededuurzaam.nl/
nieuwsbrief om u aan te melden voor 
de nieuwsbrief Heemstede Duurzaam. 
U ontvangt dan maandelijks nieuws 
en tips over energiebesparing, 
subsidieregelingen, lokale producten en 
nog veel meer. 

Heemstede Duurzaam helpt bij het 
toekomstbestendig maken van onze 
gemeente, wijken, woningen en 
bedrijven. 

Wij zijn tijdens het werkatelier verrast door de 
hoeveelheid geleverde input. De geleverde 
input gebruiken we bij de verdere uitwerking 
van de Omgevingsvisie. Het kernteam 
Omgevingsvisie werkt momenteel een visie-
op-hoofdlijnen en verschillende scenario’s uit. 

Deze visie op hoofdlijnen en de scenario’s 
worden in november 2021 voorgelegd aan de 
raad.

Ga voor meer informatie over de 
Omgevingsvisie naar 
heemstede.nl/omgevingsvisie.

Steeds meer mensen zoeken hulp bij 
geldzorgen. Heemstede werkt daarom samen 
met de Nederlandse Schuldhulproute om 
inwoners met fi nanciële problemen te helpen. 
Inwoners kunnen een online test doen op 
Geldfi t.nl. Door korte vragen krijgt u inzicht in uw 
fi nanciële situatie. De uitslag van de test bevat 
een persoonlijk advies en een overzicht van hulp 
die beschikbaar is in de gemeente. Mensen die 
liever bellen kunnen gratis gebruikmaken van 
telefoonnummer 0800-8115. Ondernemers in 
Heemstede kunnen terecht op geldfi tzakelijk.nl.

Sinds 1 juli zit er statiegeld op kleine plastic 
fl esjes. Per fl esje wordt 15 cent statiegeld 
gerekend. Voor de grotere fl essen blijft het 
25 cent. Inleveren kan in supermarkten, op 
treinstations, bij tankstations, via cateraars en 
misschien ook wel bij uw sportvereniging.
Op blikjes komt ook statiegeld. Maar dat is 
pas vanaf 31 december 2022. Beide stappen 
helpen om het zwerfafval terug te dringen en 
hergebruik van materialen te stimuleren.

Hulp bij fi nanciële 
problemen 

Statiegeld

Uit adresonderzoek is gebleken dat onderstaand 
persoon niet meer woont op het ingeschreven 
adres in de Basisregistratie personen (BRP). 
Dit kan gevolgen hebben voor het recht op 
overheidsvoorzieningen en -diensten. 
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende persoon per 5 mei 
2021 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

•	 .L.	Daries,	geboren	04-07-1 85,	
Heemsteedse Dreef 246 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de 
bekendmaking hiervan bezwaar maken door 
het indienen van een bezwaarschrift bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). 

Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde 
spoed een voorlopige voorziening aanvragen 
bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem).

•	 Jaagpad,	ter	hoogte	van	de	 rinces	
Beatrixschool, Esdoorn Ø 30-40 
cm, mechanische schade stam en 
zwamaantasting.

•	 Sumatrastraat,	naast	Timorstraat	23,	Sierappel,	
Ø 20-30 cm, dood.

•	 Celebesstraat,	naast	Timorstraat	3 ,	Sierpeer,	
Ø 20-30 cm, verwijderd door de brandweer in 
verband met calamiteit.  

•	 Joke	Smitlaan,	ter	hoogte	van	nr.	42 44,	
Goudberk, Ø 20-30 cm, beschadiging 
stamvoet en zwamaantasting.

•	 Joke	Smitlaan,	ter	hoogte	van	nr.	30,	
Goudberk, Ø 20-30 cm, dood door 
zwamvorming.

•	 sterkade,	ter	hoogte	van	uitrit	garages,	
Moeraseik. Ø 0-20 cm, dood.

•	 .C.	Hoofdkade,	tegenover	nr.	1,	Els,	 	60-70	
cm, kroonsterfte en bloeding.

•	 Laan	van	 nsulinde,	tegenover	nr.	18,	
Lijsterbes,	 	0-10	cm,	dood.

•	 on	Brucken	Focklaan,	tegenover	nr.	47,	Berk,	
Ø 0-10 cm, dood.

•	 Hugo	de	Grootlaan	ter	hoogte	van	nr.	1,	Berk,	
Ø 20-30 cm, onvoldoende doorrijhoogte 
stam door scheefstand.

•	 Beethovenlaan,	ter	hoogte	van	nr.	5,	Berk,	 	
0-10 cm, uitgebroken kroon.

•	 Huizingalaan,	ter	hoogte	van	nr.	5,	2	keer	
Lijsterbes,	 	0-10	cm,	kroonsterfte.

•	 Franz	Leharlaan,	achter	nr.	114,	Meelbes,	 	
40-50 cm, omgewaaid door storm.

•	 Rhododendronplein	 	 zalealaan,	 erspruim,	
Ø 10-20 cm, stormschade.

•	 Dr.	Droogplein,	naast	 astanjelaan	28,	Berk,	 	
10-20 cm, stormschade.

•	 an	der	Waalslaan,	ter	hoogte	van	basisschool	
de Ark, Meelbes, Ø 20-30 cm, aanrijdschade.

•	 ohnstamlaan,	ter	hoogte	van	nr.	1,	
Katzuraboom, Ø 0-10 cm, dood.

•	 Zandvoortselaan,	ter	hoogte	van	Landgoed	
Berkenroede, Iep, Ø 30-40 cm, Iepenziekte. 
Reeds verwijderd.

•	 H.W.	Mesdaglaan,	ter	hoogte	van	nr.	20,	
Linde,	 	30-40	cm,	dood.

•	 Marga	 lompelaan,	tegenover	nr.	23	bij	
parkeerplaats, 2x Els Ø 30-40 cm, dood.

•	 Huizingalaan,	ter	hoogte	van	de	nummers	38,	
40 en 49, 3x Bolesdoorn, Ø 10-20 cm, dood.

Bovenstaande bomen worden verwijderd in het 
kader van noodzakelijk onderhoud. Heemstede 
is een groene gemeente, dat houden wij graag 
zo. De intentie is te herplanten, toegepast op 
een locatie die het beste kans biedt op een 
volwassen, volwaardige boom met goede 
gezondheid. Herplant wordt later in het jaar 
bepaalt. In principe op de huidige locatie. Indien 
niet mogelijk door kabels en leidingen en of 
voldoende ruimte worden de bomen herplant in 
de wijk of elders in de gemeente.
Deze publicatie is een aankondiging van feitelijk 
handelen, waarop geen mogelijkheid tot 
bezwaar is.

Uitschrijvingen Basisregistratie personen (BRP)

Vervanging gemeentelijke bomen 

Vervanging gemeentelijke boom 
•	 Rembrandtlaan,	ter	hoogte	van	nr.	

32,	Linde	 	50-60	cm,	bliksemschade,	
korst houtskoolzwam en verminderde 
bladzetting. Boom is reeds gekapt in 
verband met groot verhoogd risico op 
breuk. Herplant op de locatie wordt later dit 
jaar bepaald.

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



Heemstede - Bij de Vriendinnenclub 
ontstaan hechte vriendschappen. 
Misschien vindt u het leuk om ook 
eens te komen? U bent van harte 
welkom in de Luifel aan de 
Herenweg 96 in Heemstede op 
maandag 26 juli en op 30 augustus 
van 14.00 – 16.00 uur. Tijdens de 
bijeenkomsten van de Vriendinnen-
club is er de mogelijkheid om deel te 
nemen aan de groepsgesprekken 
met Corrie.

Op 26 juli staat het thema Dankbaar-
heid centraal en op 30 augustus gaat 
het over Veerkracht. Als u al graag 
eerder met de deelnemers wilt kennis- 
maken en nog niet op de e-mail lijst 
staat neemt u dan contact op met 
Corrie van Rijn op telefoonnummer 
023 - 822 42 97 of via:
corrievanrijn@ziggo.nl of
Ellen Swart bij WIJ Heemstede 

eswart@wijheemstede.nl of op 023 
- 548 38 28. 
Let op: van tevoren aanmelden is 
verplicht. Dat kan op bovenstaande 
telefoonnummers.

Tijd voor 2
Is de vriendinnenclub niet wat u 
zoekt of bent u niet zo mobiel dan 
vindt u het misschien prettiger om 
regelmatig een vaste persoon bij u 
thuis te ontvangen om samen te 
praten, ko�e te drinken, een spel-
letje te doen, samen de krant te lezen 
of een wandeling te maken. Als dit u 
aanspreekt, meldt u zich dan aan 
voor Tijd voor 2 bij Corrie van Rijn op 
telefoonnummer 023 - 822 42 97 of 
corrievanrijn@ziggo.nl of Ellen Swart 
bij WIJ Heemstede: eswart@
wijheemstede.nl of 023 - 548 38 28 
en kijken wij of we een passende vrij-
williger aan u kunnen voorstellen.

Vriendinnenclub met thema dankbaarheid

Heemstede - Overal in Nederland 
zijn op zaterdag 10 juli jl. opruimac-
ties gehouden in het kader van de 
landelijke actie Plastic Peuk Meuk 
2021.
Er zijn in totaal een half miljoen siga-
rettenpeuken opgeruimd. Het is 
helaas nog geaccepteerd om je peuk 
op straat te gooien. Veel mensen 
realiseren zich niet dat er plastic en 
andere chemische sto�en in de �lters 
zitten, die het grondwater vervuilen 
en dodelijk kunnen zijn voor dieren 
die het aanzien voor voedsel. 

Ook vrijwilligers in de gemeente 
Heemstede hebben hun peukje 
bijgedragen. In een uur tijd zijn er 
3.000 peuken geraapt rond het 

station. Het station is nu weer een 
stuk schoner.
Gelukkig komt er steeds meer bewust- 
wording, niet alleen voor peuken 
maar al het zwerfafval is een doorn in 
het oog van velen. Inmiddels is er 
een groeiende ploeg afvalrapers 
bezig in Heemstede.
Iedereen is van harte welkom tijdens 
openingstijden een afvalgrijper, hand- 
schoenen en een afvalzak te komen 
afhalen bij de receptie van de ge- 
meente. Het gemeentebestuur stelt 
deze gratis beschikbaar. Zij vindt het 
heel belangrijk dat de gemeente 
schoon en netjes blijft. Zo dragen wij 
allemaal ons steentje bij aan een �jne 
en schone leefomgeving in Heem- 
stede.

Opgeruimde peuk en meuk

Heemstede - Op 9 juli werd het 
Convenant Samenwerking Zuid-
Kennemerland formeel bekrachtigd 
door de gemeenten Heemstede, 
Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort.  
Burgemeester Astrid Nienhuis van 
Heemstede, Jos Wienen (Haarlem) en 
Elbert Roest (Bloemendaal) beze-
gelden dit feit in de Burgerzaal van 
het raadhuis in Heemstede. Namens 
Zandvoort ondertekende wethouder 
Gert-Jan Bluijs het convenant, die de 
honneurs waarnam voor de verhin-
derde Zandvoortse burgemeester 
David Moolenburgh.  
De samenwerking is ingezet in de 
regio Zuid-Kennemerland vanuit vijf 
hoofdopgaven: het versterken van 
het landschap; het beter benutten 
van het economisch kapitaal; de regi-
onale woonagenda; inspelen op het 
veranderende klimaat en het ver- 
binden van deze gemeenten voor 
betere bereikbaarheid. Daarnaast is 
het doel om de rol van de gemeente-
raden in de regionale samenwerking 
en de inbreng van de regio in de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
beter te organiseren. De komende 
tijd zal ook worden onderzocht hoe 
de samenwerking tussen de regio’s 
Zuid-Kennemerland en IJmond kan 
worden verstevigd. 

Deze Zuid-Kennemer Agenda is het 
resultaat van een intensieve samen-
werking tussen de Colleges van B en 
W en de gemeenteraden van Bloe-
mendaal, Haarlem, Heemstede en 
Zandvoort. Via de Zuid-Kennemer 
Agenda bepalen de vier gemeenten 
voor de komende jaren de gezamen-
lijke prioriteiten en acties.
Burgemeester Astrid Nienhuis: “We 

worden als gemeenten in Kennemer-
land steeds meer geconfronteerd 
met regionale uitdagingen. We 
moeten bijvoorbeeld een manier 
vinden om de groeiende stroom 
bezoekers aan onze regio te facili-
teren zonder dat de natuur en stilte 
verloren gaat. Het versterken van de 
regionale samenwerking en daarmee 
ook de regionale dialoog gaat hier 
enorm bij helpen.”

De werkgroep van vier raadsleden 
zegt hierover: “Wij zien het belang 
van de regio en gaan de uitdaging 
graag aan om in de gezamenlijke 
radenbijeenkomsten over de speci-
�eke lokale belangen die er soms zijn 
heen te stappen en elkaar als 
gemeenten te vinden in voorstellen 
die voor de regio nodig zijn. Vanuit 
iedere raad nemen 2 leden voortaan 
deel in een commissie die direct 

vanuit de eigen gemeenteraad mee-
denkt over de stappen die we nemen 
om tot een regionaal besluit te 
komen.”
 
Uitvoering van deze Kennemer- 
Agenda vereist een nieuwe geza-
menlijke werkwijze, die onder regie 
van burgemeester Astrid Nienhuis 
van Heemstede is vormgegeven. 
Door deze nieuwe werkwijze worden 
de gemeenteraden vroegtijdig 
betrokken bij de beleidsvorming. De 
raden in Zuid-Kennemerland gaan 
met elkaar in dialoog, zodat ze 
elkaars belangen en knelpunten 
kennen. De bestuurlijke verhou-
dingen blijven daarbij ongewijzigd; 
er worden geen bevoegdheden over-
gedragen dus de afzonderlijke 
gemeenteraden blijven verantwoor-
delijk voor de besluitvorming in de 
eigen gemeente.

Ondertekening van gezamenlijk Convenant 
Samenwerking Zuid-Kennemerland

V.l.n.r.: burgemeester Jos Wienen van Haarlem, wethouder Gert-Jan Bluijs van 
Zandvoort, burgemeester Astrid Nienhuis van Heemstede en burgemeester Elbert 
Roest van Bloemendaal. Foto: Bart Jonker.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt 
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. 
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de 
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met 
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. 

Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 
- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt	u	ervoor	dat	u	het	bezwaarschrift	indient	binnen	6	weken	
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist.

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter 
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om 
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:

per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de	rechtbank	Noord-Holland.	Zorgt	u	ervoor	dat	u	uw	beroepschrift	

indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst	een	beroepschrift	heeft	ingediend.	Zie	verder	onder	het	
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw buurt?
Abonneer u op de e-mailservice, download de app of bekijk de berichten online op overuwbuurt.overheid.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Cruquiusweg	126,	het	optrekken	van	de	

voorgevel, wabonummer 864355, ontvangen 
28 juni 2021

•	 Dr.	Schaepmanlaan	63,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 866509, ontvangen 30 juni 
2021

•	 Els	van	Roodenlaan	11,	het	wijzigen	van	
een kozijn in de voorgevel, wabonummer 
867464, ontvangen 2 juli 2021

•	 Fresialaan	20,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
863892, ontvangen 28 juni 2021

•	 Groenendaalkade	1,	het	afwijken	van	het	
bestemmingsplan ten behoeve van verhuur 
van de woning voor Airbnb, wabonummer 
865531, ontvangen 29 juni 2021

•	 H.W.	Mesdaglaan	15,	een	constructieve	
wijziging, wabonummer 864051, ontvangen 
28 juni 2021

•	 Heemsteedse	Dreef	274,	interne	
constructieve wijzigingen en het plaatsen 
van een dakloggia, wabonummer 867506, 
ontvangen 2 juli 2021

•	 Jacob	van	Ruisdaellaan	22,	uitbouw	aan	de	
voorgevel en uitbreiden eerste verdieping, 
wabonummer 868051, ontvangen 4 juli 2021

•	 Linge	85,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	op	
het voorgeveldakvlak en vervangen op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 864683, 
ontvangen 29 juni 2021

•	 Sportparklaan	6,	renovatie	clubhuis	(R.C.H),	
wabonummer 864664, ontvangen 28 juni 
2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Binnenweg	ter	hoogte	van	nr.	80	en	

binnenterrein, de ontwikkeling van een 

VOMAR supermarkt met een ondergrondse 
parkeerkelder, een magazijn en 9 
appartementen, wabonummer 801446, 
verzonden 9 juli 2021

•	 Dr.	J.R.	Thorbeckelaan	123,	het	plaatsen	
van een fietsenoverkapping in de voortuin, 
wabonummer 859721, verzonden 7 juli 
2021

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




