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ZALIG ZOMEREN MET SMAKELIJK SCHEPIJS VAN 
dagelijks vanaf 09.30 uur bij de BosBar van Landgoed Groenendaal

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede/Zandvoort - Nog 36 
dagen te gaan voor de Formule 1 in 
Zandvoort, voordat de eerste trai-
ning op vrijdag 3 september begint. 
Er worden dagelijks 105.000 toe-
schouwers verwacht. Hoe komen die 
daar en wat betekent het voor 
Heemstede en de omgeving? 
Omdat het evenement, vanwege 
corona in 2020 niet door kon gaan en 
de voorbereiding al wel rond was, 
kon men de verkeersmaatregelen zo 
uit de kast trekken. Na veelvuldig 
overleg met de regiogemeenten, de 
veiligheidsregio, waaronder politie, 
brandweer, GGD, de leiding van het 
circuit en PWN, ligt er een plan. 
 
Bereikbaarheid
Om de stroom bezoekers naar het 4,3 
km lange en met 14 bochten ontwor-

pen circuit te krijgen, zijn er maatre-
gelen nodig. Voordat de toeschou-
wers kunnen genieten van bolides 
met een topsnelheid (op Zandvoort) 
van 305 km/u, moeten ze er nog wel 
zien te komen.

Alle betrokken partijen zetten in op 
het gebruik van de fiets, te voet of 
OV om naar Zandvoort te gaan. 
Buslijn 80 naar Zandvoort rijdt wel, 
maar de haltes bij het station 
Heemstede-Aerdenhout zijn dan 
afgesloten. Er rijden 12 treinen per 
uur richting Zandvoort, dus vanuit 
het hele land is de badplaats een-
voudig te bereiken. 

Regio verdeeld in vier ringen
Onze regio is verdeeld in vier ringen. 
Ring 1 is het circuit zelf. Daar komt 
geen auto in. Bezoekers dienen te 
voet of met de fiets het circuitgebied 

te betreden. De 2e ring loopt van de 
Zeeweg (rotonde Brouwerskolk) tot 
aan de rotonde bij Nieuw Unicum. 
Hier gelden vergunningen, vooral 
voor bewoners van Zandvoort en 
bedrijven. De bewoners kunnen op 
de gemeentelijke site lezen hoe ze 
aan een vergunning komen. Hebben 
ze al een parkeervergunning, dan 
mogen ze op de genoemde dagen 
doorrijden. 
 
Hinder
Ring 3 ligt vooral in Bloemendaal 
tussen Station Heemstede-Aerden-
hout en de Westerduinweg. De inwo-
ners aldaar krijgen per brief infor-
matie toegezonden. Ring 4 ligt voor- 
al in Heemstede. Het betreft het 
gebied tussen de Spanjaardslaan 
(Haarlem) tot de Lindenlaan in 
Heemstede. Hier ontstaat hinder 
voor de Heemsteedse inwoners op 

de racedagen vrijdag, zaterdag en 
zondag vanaf 04.00 uur tot 15.00 uur. 
Men wil voorkomen dat verkeer rich-
ting Zanvoortselaan gaat. De Lanck-
horstlaan bij de Dreef wordt afge-
sloten richting Zandvoort.
Hetzelfde geldt voor de Herenweg: 
ook daar is afslaan naar de Zand-
voortselaan verboden. Retour vanaf 
Zandvoort blijft open. De gemeente 
bevestigde dat alle winkels, woon-
huizen en bedrijven bereikbaar 
blijven. Het kost wat omrijden, maar 
het moet mogelijk zijn nog overal in 
Heemstede te komen.

Het is niet ondenkbaar dat bezoekers 
ergens in Heemstede parkeren en 
dan per fiets of OV verdergaan. Hier 
liggen mogelijkheden voor onderne-
mers om een graantje mee te pikken 
van de aanwezigheid van duizenden 
passanten.

Formule 1 Zandvoort komt eraan: 
hoe zit het met de bereikbaarheid?

Max Verstappen tijdens de Formule 1 Grand Prix 2021 van Oostenrijk. Foto: Bigstock.

Nationale Klimaatweek: 
wie wordt ‘klimaat-
burgemeester’?
Heemstede- Op 28 oktober start 
de allereerste Nationale Klimaat-
week (NKW), die loopt t/m 5 
november. Nederland laat dan 
zien wat er allemaal al gebeurt, 
maar ook wat er nog nodig is 
om de klimaatdoelen van 2030 
te halen. Het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat 
is op zoek naar Nederlanders die 
zich al inzetten voor een beter 
klimaat. Ook in de gemeente 
Heemstede zoeken zij een 
‘Klimaatburgemeester.’

Op de eerste dag van de Natio-
nale Klimaatweek wordt de 
Tweede Kamer geïnformeerd 
over de voortgang van de uit- 
voering van het Klimaatakkoord. 
Tijdens de NKW vraagt het 
Ministerie op allerlei manieren 
aandacht voor alles wat er in het 
land al gebeurt aan klimaat- 
verbeteringen.
Het Ministerie roept Nederlan-
ders op mee te doen aan de 
week en zoekt voor alle gemeen- 
ten in Nederland een Klimaat-
burgemeester. Iemand die zich 
inzet voor een beter klimaat 
door zijn eigen levensstijl aan te 
passen. 

Ben jij die persoon uit Heem-
stede? Of ken je iemand?
Geef die op via:
www.iedereendoetwat.nl/NKW.
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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 1 Augustus, 10.30u.
Dienst: Br. Wim Grimme.
Opgeven bij grimme@xs4all.nl
www.vdgh.nl.

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Zondag 1 augustus, 10u.
Eucharistieviering.
Voorganger Pater Diego Pildain.
Donderdag 5 augustus, 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. 

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 1 augustus om 10u.
Ds. P. Schalk. De diensten kunt u 
volgen via de link www.kerkom-
roep.nl/#/kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Doordeweekse vieringen:
Woensdagmorgen 28 juli, 10u, 
Hart voor ouderen.
Zondagmorgen 1 augustus, 10u, 
Eucharistieviering, Pater Tristán 
Pérez.

Zondagavond 1 augustus , 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

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 1 augustus, 10u.
Ds. D.L. Schiethart. 
Reserveren verplicht: www.kerk-
pleinheemstede.nl/kerkdienstaan-
melding. De diensten zijn online te 
volgen via YouTube en kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.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

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 1 augustus,
geen dienst.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 1 augustus,
ds. D.L. Schiethart.
Gezamenlijke dienst in de Oude 
Kerk. Reserveren is niet meer nodig. 
U wordt wel geregistreerd en 
daarom verzocht uiterlijk om 9.45 
uur aanwezig te zijn.
Alle vieringen kunnen online 
worden gevolgd via:
www.pkntrefpunt.nl, klik op actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Kerklaan 101 is nauwelijks van de weg af te zien 
(nu-foto 25-07-2021), maar de toen-foto (bouwte-
kening 1991) geeft een goed beeld van het pand. 
Een bouwtekening van 1899 vermeldt een aanbouw aan het woonhuis tot 
kantoor in opdracht van notaris Boerlagen. Op de website van Hans Krol 
(Librariana) staat het bouwjaar 1891.

Een artikel In de Nieuwe Haarlemsche Courant van 12 juni 1915 vertelt dat 
Th. J.M. Meijer, Kerklaan 101, aangesteld wordt als correspondent voor de 
‘Coöperatieve Centra Middenstandsbank’. Tot begin jaren 20 woont hij op 
nummer 101. De volgende bewoner is de familie H.M.A. Krieger, commis-
saris in effecten. Beide kinderen Krieger gaan in resp. 1931 en 1933 in 
ondertrouw vanuit Kerklaan 101.

In 1934 wordt een bloembollenschuur en broeikas gebouwd in opdracht 
van de fa. Roozen en die worden achter de panden 101 en 103 geplaatst.
De Eerste Heemsteedsche Courant van 14 oktober 1937 vermeldt als geves-
tigd gezinshoofd op 101 C. Negrijn, maar niet voor lang. Eind jaren 30, 
begin 40 worden op Kerklaan 101 ongediplomeerde verpleegsters 
gevraagd. Het adresboek van Heemstede van 1 januari 1940 vermeldt 
verpleegster Zr. N. Brands op 101 en in een advertentie van het Haarlems 
Dagblad van 5 september 1940 staat een advertentie met voor het eerst de 
naam ‘Rusthuis Flora’ (Huize Flora). Al snel is het een rusthuis voor vele 
bewoners, aldus het adresboek van 1 januari 1942. Directeur is W. van 
Piggelen en hoofdzuster Zr. J.W. Steding.

Het adresboek van Heemstede van 1 januari 1951 noemt Zr. T. Otte als direc- 
trice. In 1962 laat zij een verbouwing doen via architect Piet Koster. In 1993 
wordt de ‘Flora Stichting’ nog op nummer 101 vermeld.
In 1968 is er een ruiling van grond geweest met de gemeente Heemstede. 
Grond dat achter het pand lag wordt geruild met een deel naast het pand 
t.b.v. de toekomstige woningbouw.
Volgens Google staan ‘Jeanine Jordaan Photography & Illustration’ (opge-
richt in juli 2015) en ‘Shit Art Heemstede’ nog vermeld op 101.

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 (25)
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Heemstede - Parkeren in Heemstede, zoals hier in de Indische buurt is af en 
toe best een probleem. Het tekort aan parkeerplaatsen wordt mede veroor-
zaakt door personen die hun auto ergerlijk breeduit in een parkeerhaven 
parkeren, waar normaal meerdere auto’s moeten kunnen staan. Dat het 
anders kan, laat deze foto zien die gemaakt is in de Sumatrastraat. Netjes 
achter elkaar geparkeerd. Zo kan het dus ook!

Zo kan het dus ook!

Heemstede - Hoe zorgen we in 
Heemstede voor een (nog beter) 
samenspel tussen gemeente en 
inwoners? Dit is onderwerp van 
gesprek tijdens een bijeenkomst op 
donderdagavond 2 september van 
19.30 tot 22.00 uur in het raadhuis 
van Heemstede.
Inwoners zijn van harte uitgenodigd 
om mee te praten. Het lijkt nog ver 
weg, maar reserveer de datum nu 
alvast in de agenda!
 
Quick Scan  Lokale Democratie
Basis voor het gesprek op 2 septem-
ber vormen de resultaten van de 
Quick Scan Lokale Democratie (zie: 
www.heemstede/nl/lokaledemo-
cratie). Deze vragenlijst is in maart 
2021 onder het motto ‘Samen maken 
wij Heemstede’ uitgezet onder inwo-
ners, raadsleden, collegeleden en 
ambtenaren. De vragen van de Quick 
Scan gingen bijvoorbeeld over de 
manier waarop we met elkaar tot 

besluiten komen en over de moge-
lijkheden die de gemeente biedt om 
samen te werken. De antwoorden 
geven een eerste indruk en aankno-
pingspunten voor hoe we samen 
zaken anders of nog beter kunnen 
doen voor Heemstede.
 
Kom naar de bijeenkomst op 
donderdag 2 september van 
19.30-22.00 uur
Inwoners worden van harte uitgeno-
digd om met raadsleden, college-
leden en ambtenaren in gesprek te 
gaan. We duiden graag gezamenlijk 
de uitkomsten en aanbevelingen van 
de Quick Scan op 2 september in het 
raadhuis Heemstede Uit deze gesprek- 
ken volgt een actie-agenda voor 
verbetering van de lokale 
democratie.
 
Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden via:
lokaledemocratie@heemstede.nl.

Meepraten over de lokale 
democratie in Heemstede

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: ‘Geniet van- 
daag, herhaal het morgen’.
Uit de loting van juiste oplossingen is 
Caroline Limpens 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.
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Door Joke van der Zee 
 
Heemstede - Vaak wordt Monique 
van Maurik, eigenaresse van De Lord 
Mannenmode, gevraagd: “Hoe gaat 
het met je moeder?” Dit is niet 
zomaar informeren naar de gezond-
heid van haar, nee, Bernadette 
Reijnen is namelijk oudste mede-
werkster van De Lord. En straks ook 
de bekendste, nu bekend is dat deze 
dame op 3 augustus haar 90ste 
verjaardag viert!  

Bernadette is al decennialang de 
coupeuse van De Lord. De mannen-
modezaak aan de Binnenweg heeft 
aan haar een gedegen, plichtsge-
trouwe en vooral kundige coupeuse. 
Bovendien is zij heel fl exibel en klant-
vriendelijk, daarover later meer. 
 
Trots op haar moeder
Monique is op alle mogelijke 
manieren trots op haar moeder. Het 
wordt tijd om haar in het zonnetje te 
zetten. Ze vertelt: “Mijn moeder is op 
haar 18e jaar begonnen bij een kleer-
makerij in Amsterdam. Daar leerde ze 
alles over het vak van coupeuse. Na 
haar trouwen verhuisden zij uiteinde-
lijk naar Haarlem. Nadat de kinderen 
kwamen is zij gaan werken als 
coupeuse voor de herenmodezaak 
van de heer Van der Wel, in Heem-
stede. Later werd de winkel aan de 
Binnenweg beter bekend als Well-
Dressed. De heer Van der Wel zei 
altijd dat mijn moeder ‘gouden han-
den’ had. Ze deed alles heel vakkun-
dig, vermaken van allerlei kleding-

stukken. En gewoon aan de keuken-
tafel thuis.” 
Inmiddels had dochter Monique met 
haar toenmalige man De Lord Mode 
in Heemstede. Een grote winkel met 
meerdere verdiepingen waar kinder-, 
dames- en herenkleding werd ver-
kocht. In het pad is nu Sander Twee-
wielers gevestigd. Monique: “Als ik er 
nog aan terugdenk zou ik het nu te 
veel vinden. Een groot pand, erg 
lange dagen en veel drukte.” Berna-
dette werkte al die tijd als coupeuse 
voor de winkel en woonde (en nog 
steeds) boven de zaak in een appar-
tement. Na twintig jaar verhuisde 
Monique de zaak naar de kleinere 
behuizing naast de apotheek aan de 
Binnenweg; haar moeder bleef in 
dienst en kon gelukkig blijven wonen 
in haar vertrouwde appartement in 
de winkelstraat. 
 
In die winkelstraat kunt u haar tegen-
komen met de rollator die ook 
handig is om de broeken in mee te 
nemen. “Eerst moest mijn moeder 
erg wennen aan de rollator maar nu 
is hij haar beste vriend! Monique 
roemt haar moeders vakkundige 
kwaliteiten maar haar ogen gaan pas 
echt glimmen als ze uitlegt dat haar 
moeder zo ontzettend midden in het 
leven staat. Nog zo geniet van haar 
hele familie en dat alles gelukkig 
goed is in de familie. “Ze leeft voor de 
kinderen en kleinkinderen en is een 
fantastische oma.”  

Inmiddels kennen veel klanten van 
De Lord Bernadette. Als een klant 

bijvoorbeeld een broek korter wil 
voordat hij de volgende dag op 
vakantie gaat, gaat mijn moeder in 
haar atelier thuis meteen aan de slag. 
Dat vindt ze heel gewoon, dat doet 
ze graag. Monique zorgt dat alle 
opdrachten voor korter maken of 
innemen dan wel uitleggen netjes bij 
haar moeder komen en zo reilt en 
zeilt het al vele jaren. Aan stoppen 
denkt Bernadette niet. 

De coronatijd was lastig maar zowel 
Monique en haar team die met de 
fi ets en met de scooter bestellingen 
thuis afl everde als Bernadette, die 
van overgebleven lapjes stof 300 
mondkapjes maakte (!) sloegen zich 
er goed doorheen. Dat kan ook niet 
anders net zo’n positieve en sterke 
instelling. Zo moeder, zo dochter!   
De Lord Mannenmode,
Binnenweg 96A.

Coupeuse van ‘De Lord Mannenmode’ 90 jaar 

Monique (links) met haar 90-jarige moeder Bernadette (rechts) van De Lord 

Mannenmode. Foto: Joke van der Zee.

AGENDA

ZATERAG 31 JULI 
Vincent van Amsterdam en 
Esther Kuiper in openluchtcon-
cert op Huis te Manpad. 
Herenweg 7-11. Een concert om 
17u en een concert om 19.15u. 
entree €15,- Kaarten online via 
www.podiaheemstede.nl.

WOENSDAG 4 AUGUSTUS 
Inloopspreekuur Werkgroep 
Toegankelijkheid. Plein1, Julia-
naplein 1 in Heemstede. Van 
9.30-12 u.

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. Aan-
melden: www.wijheemstede.nl.
Informatie/begeleiding: Jan 
Oostenbrink, tel. 06-50815697.

MAANDAG 30 AUGUSTUS 
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).

Ton
De dag was nog niet begonnen
omdat de duisternis die je ziet
de nacht had ontgonnen
toch liggen zonnestralen in het 
verschiet
zij schijnen vele malen in de 
schaduw van ons verdriet

Bart Jonker

Spreekuur Werkgroep 
Toegankelijkheid 
Heemstede - De Werkgroep Toegan-
kelijkheid Heemstede houdt op 4 
augustus van 9.30 – 12.00 uur haar 
maandelijkse inloopspreekuur. 

Heemstedenaren die knelpunten 
ervaren voor mensen met een beper-
king kunnen zonder afspraak langs-
komen op Plein1, Julianaplein 1 in 
Heemstede.
 
De werkgroep hoort graag waar (en 
hoe) de toegankelijkheid in Heem-
stede te verbeteren valt, zodat 
mensen met een handicap niet 
steeds obstakels ervaren; op straat, in 
gebouwen en online.
De knelpunten bespreekt de werk-
groep met de gemeente. Ze denkt 
mee over mogelijke oplossingen en, 
indien mogelijk, draagt daar ook aan 
bij, om Heemstede toegankelijker te 
maken voor iedereen.

Inwoners kunnen knelpunten en tips 
natuurlijk ook mailen naar:
contact@werkgroeptoegankelijk-
heidheemstede.nl.

WEETJES UIT DE GEMEENTE

Door Eric van Westerloo 
 
Begroting
De begroting 2022 wordt iets beter dan verwacht. Uit de meicirculaire (het Rijk) komt naar 
voren dat Heemstede meer geld krijgt toebedeeld. Structureel en incidenteel zijn er plussen en minnen. Onderaan 
de streep kan er in 2022 een bedrag van rond de 700.000,- worden bijgeschreven. Voor het lopende jaar zijn ook 
meevallers te verwachten. Exacte cijfers worden in de najaarsnota en de begroting 2022 t/m 2225 zichtbaar. De 
gemeenteraad besloot in juni in meerderheid de Rijksontwikkelingen af te wachten, met dit als positieve uitkomst. 
 
Omgevingswet, omgevingsplan 
De Omgevingswet moet o.a. de huidige bestemmingsplannen vervangen als ook de welstandscriteria, Gas- en 
Elektriciteitswet, Boswet, Mijnbouwwet, Spoor- en Luchtvaartwet, wet Bereikbaarheid en Mobiliteit. Een fl inke klus 
om alles onder een noemer te brengen. Keer op keer is de invoering uitgesteld omdat de ICT niet in orde was of 
gemeenten het niet lukte alles tijdig klaar te hebben. Nu mikt men op invoering per 1 juli 2022. De gemeenteraad 
kan het college een delegatiebesluit toekennen om delen van het omgevingsplan te wijzigen.   
 
Botenverhuur 
In de opgeknapte haven komen 45 te verhuren ligplaatsen voor pleziervaartuigen waarvan 8 ligplaatsen voor de 
verhuur van sloepen. Rondvaartboten krijgen ruimte aan te meren, doch het mag geen vast afvaartpunt van deze 
boten worden. Voor schepen met een lengte van 10 meter zijn er 19 ligplaatsen, afgeschermd met een hek en 
alleen toegankelijk voor de ligplaatshuurders. Er zijn 26 plekken voor schepen met een lengte van maximaal 7,50 
meter. Er wordt een havenreglement opgesteld. Een vast ligplaats (7,50 meter) kost € 870,- ex BTW, schepen tussen 
7,50 en 10 meter kosten € 1.315,- ex BTW. Passanten betalen € 1,40 per meter boot per nacht. 
 
Kindertoeslag 
Er zijn zes Heemsteedse gezinnen getroff en door de toeslagaff aire die Den Haag lang bezighield. De getroff en 
gezinnen kunnen, vooruitlopend op Rijkscompensatie, kwijtschelding van openstaande gemeentelijke schulden 
verwachten. De wet gaat pas per 1 januari 2022, maar gemeenten mogen hierop vooruitlopen gezien de urgentie 
van de situatie. De kwijtschelding wordt ambtelijk geregeld, dus de betrokken hoeven niets te doen. 
 
Herstel Kwakelbrug 
De brug die in 2015 is opgeleverd vertoont serieuze technische en veiligheidsproblemen. Draaipunten zijn te licht 
uitgevoerd, de vergrendeling werkt niet goed, delen sluiten niet goed aan, de elektra is niet op orde en er is geen 
rekening gehouden met weersinvloeden. Met het volgend jaar in gebruik nemen van de haven wordt meer 
verkeer verwacht. Bureau Witteveen en Bos heeft e.e.a. onderzocht en aanbevelingen gedaan. De gemeente gaat 
samen met deze adviseur en de bouwer van de brug kijken wat mogelijk is, wanneer en wie voor de kosten 
opdraait.    
 
Hulp bij geldzorgen 
Uit onderzoek van Nederlandse Schulphulproute (NSR) zou blijken dat 1 op de 5 Nederlandse huishoudens moeite 
heeft rekeningen te betalen. Ook In Heemstede komen schulden voor, zij het in minder mate. Voor hen die het 
treft is het een hele stap om er voor uit te komen. De boodschap is schaam je niet als je in de fi nanciële problemen 
zit. Heemstede werkt samen met NSR zodat er hulp geboden kan worden.   

voren dat Heemstede meer geld krijgt toebedeeld. Structureel en incidenteel zijn er plussen en minnen. Onderaan 

Nieuw-Vennep - Op zondag 8 augus-
tus houdt IVN Zuid-Kennemerland 
een excursie in Park21 in Nieuw-
Vennep, van 11–12:30 uur. Park21 ligt 
tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. 
Het deel aan het Hoofddorp kant is al 
enkele jaren ingericht. Tijd om eens 
een kijkje te nemen naar wat er leeft 
in dit gebied met diverse kleine 
biotopen. Start: Parkeerplaats van 
het honkbalstadion van de Pioniers. 
Nieuwe Molenaarslaan 10, Hoofd-
dorp. Maximum aantal deelnemers: 
10, aanmelden verplicht via: ivnhaar-
lemmermeer@gmail.com. Deze 
excursie wordt uitgevoerd onder de 
huidige (Covid-19) voorwaarden: 
deelnemers en gids-(en) zijn klach-
tenvrij, afstand van tenminste 1,5 
meter handhaven, geen handen 
schudden, hoesten/niezen in de elle-
boogplooi en geen dingen aan 
elkaar doorgeven tijdens de excursie.

Natuurrondje in 
Park21 Nieuw-Vennep

Zonnige en hoge 
zonnebloemen
Heemstede - H. Behage stuurde 
deze opmerkelijke foto. “Hierbij een 
foto van onze voortuin. Enige tijd 
terug kon men bij de Gemeente 
Heemstede een zakje zonnebloem-
zaden krijgen. We hebben ze In een 
kasje opgekweekt en later in de 
voortuin gezet. Nu zijn ze 2 meter 
hoog. Met dank aan de gemeente 
Heemstede voor dit leuke gebaar”, 
aldus H. Behage.
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Heemstede/Haarlem –Zorggroep 
Reinalda en Kennemerhart, beide 
ouderenzorgorganisaties in de regio 
Zuid-Kennemerland, onderzoeken 
momenteel de mogelijkheid om te 
fuseren. Beide organisaties zijn reeds 
langere tijd met elkaar in gesprek 
over hoe het beste invulling gegeven 
kan worden aan de uitdagingen die 
er liggen in de ouderenzorg in de 
regio Kennemerland.

De partijen werken al enkele jaren 
intensief samen op meerdere vlakken 
en ervaren, zowel op bestuurders als 
op medewerkersniveau, een duide-
lijke meerwaarde door het bundelen 
van krachten. De twee organisaties 
zien het als een grote verantwoorde-
lijkheid om elke oudere die zorg en 
aandacht te kunnen bieden die hij of 
zij nodig heeft. Door een mogelijke 
fusie menen Kennemerhart en Zorg-
groep Reinalda dan ook de kwaliteit 
en continuïteit van de ouderenzorg 
nog beter te kunnen garanderen. 
Gedacht kan hierbij worden aan 
verdere specialisatie van zorg en 

meer keuzevrijheid voor cliënten 
door het kunnen bieden van een 
meer divers aanbod van wonen, zorg 
en welzijn.

Medewerkers, vrijwilligers, cliënten 
en stakeholders zijn reeds geïnfor-
meerd over het lopende onderzoek 

naar een mogelijke fusie. De onder-
zoeksfase duurt tot begin december 
2021 met de fusiedatum van 1 juli 
2022 in gedachten. Mocht de onder-
zoeksfase leiden tot een beoogde 
fusie, dan volgt de voorbereidings-
fase waaronder het informeren van 
de NZa, ACM en de SER.

Kennemerhart en Zorggroep Reinalda 
onderzoeken een mogelijke fusie

Zorg voor ouderen. Foto: Andrea Piacquadio.

Heemstede/Regio – Van de acht-
honderd campers die zijn gewogen 
tijdens de weegcampagne van de 
NKC, bleek een derde overbeladen. 
De NKC is met ruim 60 duizend leden 
Europa’s grootste camperclub. “We 
blijven hameren op het belang van 
een veilig campergewicht”, zegt NKC-
directeur Stan Stolwerk.
Om camperaars bewust te maken 
van de risico’s van het te zwaar 
beladen van de camper, voerde de 
NKC dit voorjaar en begin van de 
zomer de campagne ‘Weet wat je 
weegt’. De campagne bestaat uit 
landelijke weegmomenten en een 
pagina op de NKC-website met infor-
matie over de gewichten van de 
camper. Tij dens de zes momenten 
waren camperaars verspreid door het 
land welkom om kosteloos hun 
camper te wegen. Daar werd gretig 
gebruik van gemaakt, met een 
opkomst van meer dan honderd 
campers per locatie.

Invloed op rijstabiliteit en 
remvermogen
Overgewicht kan de rijstabiliteit 
beïnvloeden en het remvermogen 
verslechteren, wat nadelig is voor de 
verkeersveiligheid. Bovendien is 
overbeladen strafbaar. Met dit onder 
de aandacht brengen en door 
camperaars de gelegenheid te geven 
kosteloos hun camper te wegen, wil 
de NKC de bewustwording rond dit 
aspect van de verkeersveiligheid 
vergroten.

Veel camperaars verrast met 
overgewicht
Een derde van de campers was dus te 
zwaar. Veel camperaars waren 
verrast. Ze verwachtten niet dat hun 
camper overbeladen zou zijn. Van de 
campers met overgewicht was 44 
procent maximaal 100 kilogram te 
zwaar. De rest was meer dan 100 kilo-
gram te zwaar, waarvan 28 procent 
zelfs meer dan 200 kilogram.
Van de te zware campers was 73 
procent klaar om op vakantie te 
gaan, dus zij hadden de volledige 
vakantieuitrusting bij zich. 26 

procent gaf aan nog een paar baga-
gestukken te moeten inladen, zoals 
extra personen en fietsen. De overige 
9 procent moest alles nog inpakken 
voor een vakantie.
Het soort camper lijkt ook samen te 
hangen met overgewicht. Van de 
integraalcampers was 46 procent te 
zwaar beladen, terwijl dat van de 
buscampers 16 procent was.

Wanneer is een camper 
overbeladen?
Wanneer is een camper eigenlijk 
overbeladen? De camper heeft een 
toe gestane maximummassa, die op 
het kentekenbewijs staat. Dit is het 
maxi male dat de camper mag 
wegen, inclusief de belading en 
passagiers. Alles dat de camper meer 
weegt dan de toegestane maximum-
massa, is overgewicht. In Nederland 
mag je met een B-rijbewijs een voer-
tuig besturen met een maximaal 
toegestane massa van hooguit 3.500 
kilogram.

Afvaltips
De camperaars met overgewicht 
gingen met afvaltips naar huis. Zo 

kregen ze onder het andere het 
advies om eens kritisch te kijken naar 
wat er allemaal mee gaat op reis. 
Haal de camper eens helemaal leeg 
en vraag je bij alles af: kan ik ook 
zonder op vakantie?

Wanneer afvallen niet gaat, of te 
weinig oplevert, kun je ook bij de 
RDW het gewicht van de camper 
laten opwaarde ren naar een hogere 
toegestane maxi mummassa, gesteld 
dat de technische maximummassa 
dat toelaat. Uiteraard moet je dan 
ook je rijbewijs C of C1 halen. Anders 
mag je de opgewaar deerde camper 
alsnog niet besturen. Van de 
gewogen campers had 7 procent een 
maximaal toegestane massa boven 
de 3.500 kilogram, waarvoor dus een 
groot rijbewijs is vereist. Echter, ook 
van deze groep was 23 procent te 
zwaar beladen.

In de camperbedrijvengids van de 
NKC staan weegstations verspreid 
door het land waar campers terecht 
kunnen. Zie ook:
www.campercontact.com/nl/
bedrijven.

Een derde van de campers is te zwaar beladen

Gewichtscontrole campers. Foto: aangeleverd door NKC.

INGEZONDEN

Heemstede - Vicky Vriend stuurde deze foto naar de redactie. “Eva & Mila 
spelen creatief buiten, mooie wolvenkop hè?”, vertelt Vicky erbij.

Zomervakantie in eigen dorp

Bloemendaal - Donderdag 5 augus- 
tus 2021, tussen 19:30 uur – 21:00 
uur organiseert IVN Zuid-Kennemer-
land een excursie rondje Oosterplas.

Tijdens deze excursie genieten van 
het duinlandschap. Welke invloed 
heeft de mens gehad op de duinen 
en wat zijn de nu de ‘Thijssebosjes’? 
Wat is er te zien vanaf het uitzicht-
punt Starreberg? Welke specifieke 
zaken zien we in dit jaargetijde?

Start: Parkeerplaats NPZK, bij het 
informatiebord ingang Bleek en Berg, 
Bergweg 1 in Bloemendaal.
Dit is een excursie in het Nationaal 

Park Zuid-Kennemerland. Maximum 
aantal deelnemers: 10

Reserveren/aanmelden via:
www.np-zuidkennemerland.nl.

Info di t/m zo. via 023-5411123.

Let op: deze excursie wordt uitge-
voerd onder de huidige (Covid-19) 
voorwaarden: deelnemers en 
gids(en) zijn klachtenvrij, afstand van 
tenminste 1,5 meter handhaven, 
geen handen schudden, hoesten/
niezen in de elleboogplooi en geen 
dingen aan elkaar doorgeven tijdens 
de excursie.

Excursie rondje Oosterplas

De Oosterplas. Foto: aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland.
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INGEZONDEN COLUMN GGD

Werden we bij de start van de 
zomervakantie opgeschrikt door 
een sterke stijging van het aantal 
meldingen van covid-19, nu ligt dat 
aantal gelukkig weer lager. De 
eerste tekenen van stabilisatie zijn 
zichtbaar in de cijfers. Dit lijkt een 
direct effect van de maatregelen die 
met ingang van 10 juli weer van 
kracht zijn geworden. Jammer dat 
die maatregelen weer nodig waren, 
aangezien het vaccineren op stoom 
lag en we zo dicht tegen de situatie 
aan zaten dat iedereen zich ook met 
een 2e prik beschermd zou weten. 

Een bijkomend positief effect van 
het hoge aantal besmettingen van 
de afgelopen weken, is een 
verhoogde immuniteit onder 
jongeren. Zowel door gezette vacci-
naties als doorgemaakte infecties. 
We zijn inmiddels over de top van 
het aantal te zetten vaccins heen. Prikten we een paar weken terug nog 
meer dan 50.000 per week, nu ligt dat op ruim 30.000. Daarna valt het 
terug naar circa 8000 per week. Dat wil nog niet zeggen dat we er zijn, 
want er zijn nog steeds mensen die zich niet hebben laten vaccineren. We 
blijven ons best doen deze groep te bereiken om ze in de gelegenheid te 
stellen zich te laten beschermen tegen een mogelijk ernstig ziekteverloop 
als zij gevangen worden door het virus. Dat is met de deltavariant van het 
virus, dat nu dominant is, niet uit te sluiten, want deze is veel besmette-
lijker dan eerdere vormen van het virus.

Verder valt het op dat sommige inwoners denken dat 1 prik voldoende is. 
Zij laten de 2e prik lopen. Het is nog onduidelijk waardoor dat komt, maar 
ook daar zullen we aandacht voor hebben.
Waren we aan het begin van het vaccinatieproces nog genoodzaakt om 
op een plek te vaccineren, omdat er te weinig vaccins beschikbaar waren, 
nu hebben we een netwerk van 6 locaties waarop wordt geprikt. Aange-
zien minder massaal wordt gevaccineerd en fijnmazig vaccineren is geïn-
tensiveerd, gaan we het aantal locaties weer afbouwen. 

Medio augustus verdwijnt de vaccinatielocatie in Beverwijk, eind augus-
tus die in Uitgeest en eind september sluiten we de poort in Haarlem. 
De locatie in IJmuiden blijft vooralsnog tot medio oktober geopend en 
Schiphol tot eind dit jaar. Met deze twee locaties zijn we goed in staat om 
aan de vaccinatieopgave te voldoen. Voor dit moment geldt nog steeds, 
maak plezier, maar neem zoveel als mogelijk de basisregels in acht.

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Vaccinatielocaties 

Bert van de Velden. Foto: aange- 

leverd door GGD Kennemerland.

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Gelukkig deze week 
een afname van het aantal besmet-
tingen dat is geconstateerd hij Heem-
stedenaren. Het totaal kwam uit op 
101, terwijl het een week eerder nog 
178 besmette personen betrof. Nog 
altijd staat de Heemsteedse teller 
qua opnames in het ziekenhuis en de 
IC-afdeling op nul. Het reproductie-
getal (R) ligt nu landelijk op 1,7 en 
dat was eerder bijna 3. Er belanden 
nog wel steeds mensen in Nederland 
in het ziekenhuis. Er komen dagelijks 
een tiental nieuwe patiënten in een 
ziekenhuisbed en belandt er een 
enkeling op een IC-afdeling. Ook 
sterven er nog altijd Nederlanders. 
Het gros van de opnames en sterfge-
vallen betreft mensen die niet zijn 
gevaccineerd.  
 
Groot deel jongeren nog niet 
ingeënt
Vanaf januari zijn er 12 miljoen men- 
sen gevaccineerd waarvan 7 miljoen 
via twee prikken of 1 x het Janssen 
vaccin en moeten dus volledig be- 
schermd zijn. Er zijn ruim 2 miljoen 
jongeren tussen de 12 en 25 jaar. 
Hiervan is een groot deel nog niet 

ingeënt. Er zijn +/- 15 miljoen Neder-
landers boven de 12 jaar. Er moeten 
dus nog +/- 8 miljoen inwoners vol- 
ledig beschermd worden. Gezien het 
flinke tempo bij het vaccineren zal 
spoedig het overgrote deel van de 
bevolking zijn beschermd. Er zijn nog 
wel twijfelaars over de streep te 
trekken. De discussie loopt waar het 
de uitsluiting van ongevaccineerden 
betreft in het uitgaansleven, vakan-
ties, vliegreizen e.d. Als je ervoor 
kiest je niet in te laten enten, wat zijn 
dan de consequenties? Een ruime 
meerderheid van de bevolking is 
voorstander van het weren van 
ongevaccineerden. Dat gaat nog een 
flinke discussie opleveren. 
 
Van rood naar groen of geel
Over het reizen valt opeens iets meer 
te zeggen. Nederland had code rood 
maar per 27 juli is heel Europa (EU 
landen) op groen of geel gezet. Dat 
zou het reizen makkelijker maken. 
Toch blijkt uit berichten dat de 
landen wel verwachten dat men of is 
gevaccineerd, of een recente test op 
zak heeft, of kan aantonen corona 
gehad te hebben. Controles gaan per 
steekproef aan de grens.  Hopelijk de 
volgende week nog betere berichten.      

Corona in Heemstede week 29

Heemstede/Regio - In de periode 
van 15 januari t/m 21 juli zijn er 
542.471 vaccinaties gezet door GGD 
Kennemerland, waarvan 344.133 
eerste prikken (63%) en 198.270 
tweede prikken (37%).
 
Afgelopen week (15 t/m 21 juli) zijn 
er 34.735 vaccinaties gezet door GGD 
Kennemerland, waarvan 5.904 eerste 
prikken (17%) en 28.831 tweede 
prikken (83%). Er zijn in die week 
2.378 vaccinaties minder gezet dan 
vorige week.
 
In de periode van 7 januari t/m 21 juli 
zijn er 308.904 inwoners van GGD-
regio Kennemerland gevaccineerd 
door een GGD (56.179 per 100.000 
inwoners). Van de gevaccineerde 
inwoners zijn 114.370 deels gevac-
cineerd (37%) en 194.534 volledig 
gevaccineerd (63%) door een GGD.
 
De komende weken zal het aantal 
gezette vaccinatie per week blijven 
afnemen. Als gevolg hiervan zal het 
aantal vaccinatielocaties verspreid 
over de regio ook afnemen. De vacci-
natielocaties in Beverwijk en Uitgeest 
sluiten half augustus. De overige 
locaties blijven nog wel langer open.  
 
Besmettingen en testen
In de week van 15 t/m 21 juli waren 
er in Kennemerland 2.534 nieuwe 
besmettingen (461 per 100.000 
inwoners). Dit zijn er 2 meer dan de 
week ervoor.
In de week van 15 t/m 21 juli zijn er 
16.383 testen afgenomen door GGD 
Kennemerland. Dit zijn er 6.259 
minder dan de week ervoor (22.642).
In de meeste leeftijdsgroepen lag het 
aantal nieuwe besmettingen vorige 
week hoger ten opzichte van de 
week ervoor, met uitzondering van 

de 18-24 en 25-29-jarigen, die juist 
een afname lieten zien. Daarbij lieten 
de 18-24-jarigen de grootste afname 
zien t.o.v. de week ervoor (-43%).
Ondanks de afname, lag het aantal 
besmettingen per 100.000 inwoners 
afgelopen week opnieuw het hoogst 
bij de 18-24-jarigen (1.721 per 
100.000 inwoners), gevolgd door de 
13-17-jarigen (1.417 per 100.000 
inwoners). Het verschil in het aantal 
besmettingen tussen de 13-17 en 
18-24-jarigen is daarmee een stuk 
kleiner dan die week ervoor.
Inwoners uit de regio Kennemerland 
kunnen zich laten testen in Haarlem, 
Beverwijk en bij P4 Lang Parkeren 
Schiphol. Een mobiele testbus staat 
ten slotte in wisselende gemeenten. 

Meer dan 50.000 zelftesten 
uitgedeeld op Schiphol
Aankomende reizigers op Schiphol 
ontvangen sinds woensdag 14 juli 
een gratis COVID-19 zelftest. Op deze 
manier kunnen zij massaal op een 
laagdrempelige manier getest 
worden. Medewerkers van GGD 
Kennemerland delen deze uit op 
verschillende punten na aankomst. 
Inmiddels zijn er meer dan 50.000 
tests uitgedeeld op Schiphol. 
Momenteel worden per dag bijna 
10.000 tests uitgedeeld.
Deze week wordt het programma op 
Schiphol uitgebreid met ook aan-
dacht voor vaccineren. 
De zelftesten worden uitgedeeld vlak 
voor de bagage reclaim, op een punt 
waar alle reizigers langskomen. Bij 
een aantal vluchten staat GGD 
Kennemerland direct bij de gate om 
zelftests uit te delen. Ten slotte zijn er 
bij de aankomsthallen extra mobiele 
balies ingericht waar reizigers een 
test kunnen halen.
Mensen nemen de zelftest thuis af. 

Wanneer de uitslag positief is, is het 
belangrijk dat zij de uitslag laten 
bevestigen bij de GGD. Een zelftest is 
namelijk minder betrouwbaar dan de 
test op de GGD-testlocatie. Hierdoor 
is er kans dat de positieve uitslag vals 
alarm is. Wie positief test, houdt zich 
aan de geldende maatregelen. Dit 
voorkomt verdere verspreiding van 
het Coronavirus zo goed mogelijk.

Sjansen met Janssen in Haarlem
In het Kennemer Sportcenter te 
Haarlem vond afgelopen vrijdag van 
17.30 tot 19.30 uur ‘Sjansen met 
Janssen’ plaats. Vrijgezelle volwas-
senen zonder medische indicatie 
konden zich aanmelden voor een 
vaccinatie met Janssen én een blind 
date. Die date krijgen ze na afloop 
van de vaccinatie, in de wachtruimte 
van de vaccinatielocatie.
 
Voor veel mensen zonder partner, is 
de coronaperiode extra zwaar 
geweest. Het doel van het evene-
ment ‘Sjansen met Janssen’ is dan 
ook om volwassenen die dat leuk 
vinden, in staat te stellen om elkaar 
op een laagdrempelige en coronavei-
lige afstand te ontmoeten. Tegelijker-
tijd geeft het hen een extra mogelijk-
heid om een vaccinatie te komen 
halen.

Uiteraard werd de veiligheid in acht 
genomen tijdens het evenement. De 
vijftien minuten wachttijd is ervoor 
bedoeld om mensen die net gevac-
cineerd zijn, te monitoren op bijwer-
kingen. Deze wachttijd wordt nu 
gebruikt voor de blind date. Mocht 
een deelnemer zich niet goed voelen 
tijdens de blind date, dan was er 
medische hulp beschikbaar.

Bron: GGD Kennemerland

Wekelijkse corona-update GGD

Heemstede/Vinkeveen - Twee 
weken terug stonden de Dolfijnen, 
Zeeverkenners en Loodsen van de 
Spaarnegeuzen te trappelen van 
ongeduld. Na twee jaar mochten ze 
eindelijk weer op zomerkamp. Met 
een groep van bijna 30 deelnemers 
en begeleiders streken de Spaarne-
geuzen neer op eiland 9 in de Vinke-
veense plassen. Veilig in een eigen 
kampbubbel vanwege corona. Vorig 
weekend kwam iedereen na een 
prachtige week op en aan de Vinke-
veense plassen weer thuis.
Het zomerkamp stond dit jaar in het 

teken van de westernserie Bonanza: 
cowboys, en vee(dieven). Van het 
voorkomen van een prairiebrand tot 
het vangen van ontsnapt vee, alles 
had een western sausje. Eiland 9 
werd de Pondarosa ranch en de 
plassen Lake Tahoe. Met het mooie 
weer werd er natuurlijk ook volop 
gezeild en gezwommen. De Loodsen 
konden na een lange restauratie 
weer met de 6, sinds beging van dit 
jaar varend erfgoed, het water op. 
Ook de Laser die we afgelopen jaar 
gedoneerd hebben gekregen werd 
intensief gebruikt. De leiding zag de 

zeilvaardigheden met sprongen voor- 
uitgaan. Zelfs achteruit zeilen was 
voor een enkeling geen probleem.
De traditionele zeilwedstrijd verliep 
wat anders dan gepland. Het werd 
uiteindelijk meer puzzeltocht want 
twee van de te ronden boeien bleken 
verdwenen. De veedieven zien blijk-
baar geen verschil tussen boeien en 
koeien… Het mocht de pret niet 
drukken, na een jaar lockdown en 
geen zomerkamp was iedereen blij 
er even tussenuit te zijn.

Website: www.spaarnegeuzen.nl.

Geslaagd zomerkamp voor de Spaarnegeuzen

De sleep bij aankomst in Heemstede. Foto: aangeleverd door de Spaarnegeuzen.
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Haarlem/Heemstede – Heemstede-
naar Hans Krol verzamelde in 50 jaar 
talrijke librariana. Wat zijn dat? Dat is 
alles wat met bibliotheken te maken 
heeft.

De verzameling van Hans Krol omvat 
boeken, brochures, folders, ca 1000 
ex libris, meer dan 10.000 boekenleg-
gers, ruim 550 gravures, 9000 
ansichtkaarten, 120 boeksimulanten, 
175 leesbeeldjes, 1200 postzegels en 
800 boekhandel etiketjes over allerlei 
bibliotheken in de hele wereld. En 
Hans verzameld ook bibliobussen. 
Deze zijn nu te zien in het Kleinste 
museum van Haarlem.

Een bibliobus is een rijdende, vaak 
openbare, bibliotheek die rondrijdt 
in afgelegen gebieden om mensen in 
de gelegenheid te stellen boeken te 
kunnen lezen. “Van de model-biblio-
bussen bezit ik momenteel een 50 
stuks, de meeste uit Duitsland, 
enkele uit Engeland en de Verenigde 
Staten, drie uit Nederland en een uit 
Japan”, vertelt Hans Krol.

De eerste aanwinst ontving Hans in 
1969 in Ürgüp (Turkije) van de biblio-
thecaris/wijnfabrikant Mustafa 
Guzelgöz. Hij runde een ezel-biblio-
theek. De boeken werden in kisten 
vervoerd per ezels in de dorpen van 
Capadocië. De in 2005 overleden 
bibliothecaris is met een straatnaam 

en drie standbeelden vereerd in de 
steden Ürgüp, Nevsehir en Istanbul.
Het idee van een rijdende biblio-
theek werd voor het eerst uitgevoerd 
in Washington County in Maryland, 
de Verenigde Staten van Amerika. 
Daar werden in 1905 met behulp van 
paard en wagen voor het eerst 
boeken uitgeleend. Na de Eerste 
Wereldoorlog verbreidde dit ver- 
schijnsel zich verder over de Vere-
nigde Staten, Groot-Brittannië, Frank-
rijk en Batavia, waarbij het niet alleen 
om uitleen, maar ook om verkoop 
van boeken ging.

De eerste echte boekenbus in Neder-
land is in 1947 in Nijmegen geïntro-
duceerd als omgebouwde Engelse 
kantinewagen. In 1951 reed ook in 

de buitenwijken van Haarlem een 
bibliobus, evenals in de dorpen van 
de Haarlemmermeer. Op het hoogte-
punt rond 2000 telde Nederland zo’n 
200 boekenbussen.
Hans Krol verzamelde zijn giganti-
sche collectie via het aanschrijven 
van instellingen, bezoeken aan 
bibliotheken in meer dan 80 landen, 
op verzamel- en ruilbeurzen, mark-
ten, kringloopwinkels en veilingsites. 

‘De passie van Hans Krol’ is van 22 juli 
t/m 13 september te zien in Kunst 
Centrum Haarlem, Gedempte Oude 
Gracht 117-121, Haarlem.
In de zomerperiode geopend van 
woensdag t/m zaterdag tussen 11 en 
17 uur.’ De tentoonstellingen zijn 
altijd gratis toegankelijk.

‘Bibliobussen’: de passie en collectie van Hans 
Krol te zien in het Kleinste Museum van Haarlem

Blik van een Bibliobus. Foto: aangeleverd door Kunstcentrum Haarlem.

Heemstede – In het extra dikke 
zomernummer van HeerlijkHeden, 
het kwartaalblad van de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek 
(HVHB) staat de zorg om het behoud 
van monumenten centraal. Het 
opent met een artikel over De Harte-
kamp, ooit ‘de parel aan de kroon van 
Kennemerland’ genoemd. Het hoofd-
gebouw staat er nog vrijwel onveran-
derd, maar sinds 1960 is de oorspron-
kelijk tuinaanleg veranderd van een 
intacte buitenplaats tot een steeds 
dichter bebouwd terrein. Het behoud 
van het cultureel erfgoed lijkt daarbij 
vaak vergeten te zijn.

In de pers is aandacht geweest voor 
het voormalige postkantoor aan de 
Binnenweg 160 in Heemstede dat 
met sloop bedreigd wordt. De HVHB 
pleit, samen met diverse erfgoedver-
enigingen en omwonenden, voor her- 
ontwikkeling waarbij dit architecto-
nisch waardevolle pand behouden 
blijft. Het is een voorbeeld van de 
architectuur uit de Wederopbouw en 
veel originele elementen zijn, soms 
afgedekt door panelen, nog 
aanwezig.

In 1861 werd het Wees- en Armhuis 
van Heemstede gesloten. Voor de 
bewoners moest goed onderdak 
gezocht worden. Armoede was er 
zeker ook buiten het armhuis. Het 
speuren in justitiële archieven levert 
vele kleurrijke maar ook trieste 
verhalen op. Zoals een diefstal van 
twee gulden twintig die werd 
bestraft met vijftien maanden cel; dat 
kunnen we ons nu niet meer 
voorstellen!

Verder in dit extra dikke nummer 
aandacht voor de Koediefslaan, waar 
een eeuw geleden enorme beuken-
bomen het aanzicht bepaalden. Ook 
de verhalen over een heldhaftige 
Bennebroekse piloot, kunstschilder 
Cornelis Spoor en het 200-jarig jubi-

leum van Kunst Zij Ons Doel zijn het 
lezen meer dan waard.
HeerlijkHeden 189 is te koop in 
Heemstede bij Boekhandel Blokker, 
B&B Print en Office en Primera de Pijp 
en in Bennebroek bij Buurtgemak 
Van den Hoven.

Zorg om behoud van monumenten 
centraal in nieuwe Heerlijkheden

Rooien van beukenbomen in Koediefslaan in 1950. Foto: aangeleverd door HVHB. Heemstede - Zaterdag 31 juli is het 
tweede zomerconcert, in de serie van 
3 openluchtconcerten, te beluisteren 
op het landgoed Huis te Manpad. De 
virtuoze accordeonist Vincent van 
Amsterdam en de veelzijdige mezzo-
sopraan Esther Kuiper zijn het 
perfecte duo voor een intiem 
buitenoptreden op deze bijzondere 
buitenplaats. Liederen van 
Mahler,’Lieder eines Fahrenden 
Gesellen’ en een selectie bekende en 
minder bekende liederen van 
Tsjaikovski staan op het programma. 
Mahler heeft zijn ‘Lieder eines 
Fahrenden Gesellen’ eerst voor piano 
en zangstem geschreven en later zelf 
georkestreerd. Tijdens dit concert 
hoor je een unieke combinatie van 
beide versies. Esther zegt hierover: 
“Net als een zanger ademt het accor-
deon in en uit en fungeert daarnaast 
met zijn verschillende registers met 
gemak als ‘one man orchestra’. 
Vincent heeft de liederen zelf 
bewerkt voor accordeon: “Er zijn 
weinig transcripties uitgegeven voor 
accordeon. Aangezien het accordeon 
repertoire pas rond 1920 begint, 
nemen we de vrijheid om ouder 
reper-toire zelf te adapteren”, aldus 
Vincent. Esther Kuiper studeerde aan 
het Conservatorium van Amsterdam. 

Kort na het behalen van haar masters 
in jazz nam ze privélessen bij Marion 
van den Akker en focuste ze zich op 
het klassieke repertoire. Esther was 
o.a. finaliste van de Nicola Martinucci 
Competition in Lucca, Italië (2019), 
en laureaat van het Dutch Classical 
Talent Award (2017). Vincent van 
Amsterdam (1989), was winnaar van 
de Dutch Classical Talent Award 2016 
en hij is een groot promotor van het 
klassiek accordeon. Hij is laureaat van 
diverse (inter)nationale concoursen, 
zoals het Prinses Christina Concours 
(2007), het Nationaal Accordeon 
Concours (2008 & 2009) en het 
Nederlands Conservatorium 
Concours (2014). In 2014 heeft 
Vincent zijn Master of Music studie 
Cum Laude afgesloten aan de Fontys 
Hogeschool voor de Kunsten te 
Tilburg en is daar nu als docent aan 
verbonden. 

Zaterdag 31 juli: een concert om 
17.00 en een concert om 19.15 uur, 
entree €15,-.
Huis te Manpad, Herenweg 7-11.
Kaarten uitsluitend online te 
bestellen: www.podiaheemstede.nl
Het terrein is zodanig ingericht zodat 
1,5 meter afstand gehouden kan 
worden.

Vincent van Amsterdam en Esther Kuiper in 
openluchtconcert op Huis te Manpad

Esther Kuiper.

Foto: Sarah Wijzenbeek.

Vincent van Amsterdam.

Foto: Ronald Knapp.

Rijsenhout - Zaterdagavond 28 
augustus zal de bekende organist 
Gert van Hoef een concert komen 
verzorgen in het Lichtbaken aan 
de Aalsmeerderweg 751 in Rijsen-
hout. Een mooi zomers programma 
heeft hij gemaakt, met diverse klas-
sieke stukken, maar ook diverse 
improvisaties van filmmuziek zal hij 
ten gehore brengen. Gert heeft al 
meer dan 100.000 volgers op 
youtube, daarmee is hij een hit 
online en een veel gevraagde orga-

nist. Veel optredens heeft hij al 
mogen verzorgen in zowel binnen-
land als het buitenland.
Deze avond zal ook Corrianne van 
Wijnen meewerken met haar dwars-
fluit. Zij is zeer getalenteerd, Gert en 
Corrianne zullen diverse stukken 
samen spelen.

Het beloofd een zeer mooie avond te 
worden. Voor kaarten kan u mailen 
naar: zwaardvdjohan@hotmail.com 
Kaarten kosten € 12,50.

Zomeravondconcert met Gert van Hoef

Organist Gert van Hoef. Foto: aangeleverd.
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FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - De vlinderstruik - Buddleja  (Davidii) is geliefd bij de vlinders 
en bijen die op de nectar afkomen en het stuifmeel verplaatsen.
Helaas zijn vlinders en bijen door het weer nog niet zo actief om op de 
bloemen af te komen.
Dit plaatje is genomen op de Blekersvaart, hoek Tussendoortje.
In Heemstede zie je op het ogenblik veel vlinderstruiken bloeien in 
verschillende tinten.

Zomer in Heemstede

KEN UW BOS

Door Ems Post    

Voor wandelbos 
Groenendaal is met 
vakantie gaan er niet 
bij. Het bos heeft 
nooit vakantie. Als wij 
onze zorgen en plich-
ten even een paar 
weken kunnen stal-
len, werkt het bos 
keihard door. Ga maar na. 

Wij spelenvaren bij ’t Molentje, maar voor het bos is 
er geen tijd te verliezen om klaar te staan voor het 
volgende seizoen. De paddenstoelen laten zich hier 
en daar al zien, maar voor het echte werk moet je in 
de herfst komen. De prachtigste kleuren staan dan op 
hun hoed geschilderd met witte stippen als finishing 
touch.  
 
Terwijl wij even koel water drinken bij het fitness 
toestel in het zuidelijke gedeelte van Groenendaal of 
genieten van een lekkere maaltijd aan een van de pick-
nicktafels in het bos, moeten onze gevederde vrienden 
nu hun buikjes rond eten om straks de TomTom op het 
warme zuiden in te stellen; weg van ons koude 
winterbos om volgend jaar hier opgewekt en opge-
knapt weer te verschijnen.  
 
Heb ik het nog niet eens over de beukennootjes en de 
kastanjes in Groenendaal. Ze liggen hier en daar al op 
de grond, maar om de nootjes met een mooi bruin 
korstje knabbelklaar te maken voor de eekhoorns en de 
kastanjes om door onze kinderen geoogst te worden, 
moeten ze nog even in de warme zomeroven. 

De bladeren aan de bomen zijn ook al zoiets magisch. 
Nu staan ze nog fier rechtop op de takken, maar let 
maar eens op, want in september hoor je het ritselen 
en trekt de boom het vocht en de voedingsstoffen 
bedachtzaam terug de stam in. ‘Bedachtzaam’: ja dat is 
wel een goed woord voor het proces dat nu langzaam 
en onzichtbaar gaande is.  

 
De Adriennelaan is nu nog stil, je hoort alleen de vogel-
tjes; ondertussen wordt er ook daar stug doorgewerkt 
om klaar te staan voor de herfststormen en Koning 
Winter.
Maar nu nog niet; nu genieten we nog volop van de 
zomerwarmte. Zalig. 

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

De vakantie van Groenendaal

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Groenendaal-wedstrijd voor 
kids, doe jij ook mee? 
Doe mee met de Groenendaal-wedstrijd voor kids 
uit de Heemsteder van 20 juli op pagina 12 (Ook 
te zien in de digitale krant via www.heemsteder.
nl/news_hs/hs29-2021.pdf) en win een waarde-
bon van € 14,50 voor een heerlijke liter ijs van 
IJssalon Van Dam. Je inzending moet uiterlijk 24 
augustus opgestuurd worden naar:
info@wandelbosgroenendaal.nl.

Heemstede - De uitslag van de Tuin-
vlindertelling 2021 is bekend. Van 5 
juli t/m 25 juli hebben meer dan 
4000 tuinbezitters doorgegeven aan 
De Vlinderstichting welke vlinders zij 
in hun tuin hebben gezien. Er zijn 
ruim 10.000 tellingen gedaan en er 
zijn ongeveer 110.000 vlinders 
geteld. Toch kunnen we nog niet 
zeggen dat het nu goed gaat met de 
vlinders.

In het voorjaar werden minder vlin-
ders gezien dan de voorgaande jaren 
en ook de eerste twee weken van de 
tuintelling waren nat en koel. Veel 

mensen vroegen zich af: waar blijven 
de vlinders toch? Maar halverwege 
juli kwam de omslag: een ware 
explosie van vlinders! Dat leidde tot 
veel enthousiaste tellers: ”Nog nooit 
zag ik zoveel vlinders in mijn tuin!”

De Nationale Tuinvlindertelling 2021 
in cijfers:
•  10.000 tellingen
•  4100 tuinen geteld (meerdere 

tellingen per tuin mogelijk)
•  Meer dan 104.000 vlinders geteld

Bomvolle vlinderstruiken, overal 
gefladder, alles in bloei. Dat beeld 

domineerde de tweede helft van de 
tuinvlindertelling. Dat leidt tot veel 
positieve geluiden, maar dertig jaar 
geleden was dit eigenlijk heel 
normaal. De afgelopen tien jaar was 
het aantal vlinders verontrustend 
laag.

Met name de droogte van de afge-
lopen jaren was desastreus. Het koele 
natte voorjaar van 2021 heeft het tij 
een beetje doen keren: het was 
groeizaam weer voor de voedsel-
planten van de rupsen. En dat zien 
we in de zomer terug in de vlinder-
stand: verschillende soorten zijn na 

Uitslag van de Landelijke Tuinvlindertelling bekend
jaren eindelijk weer eens op het 
niveau van dertig jaar geleden. De 
citroenvlinder, de atalanta en de 
dagpauwoog bijvoorbeeld. Maar als 
we wat verder teruggaan en verge-
lijken met de periode 2011-2020, 
zien we nog steeds een daling.

Het aantal vlinders gaat langzaam 
maar zeker achteruit. En al zijn er dit 
jaar veel tuinvlinders, het is nog niet 
duidelijk hoe het gaat met de zeldza-
mere soorten die sterker bedreigd 
zijn.”

Atalanta op nummer 1
De nummer 1 was al heel erg snel 
duidelijk: de atalanta. Deze relatief 
grote, oranje met zwarte vlinder was 
ontzettend talrijk in 2021.
Er werden tienduizenden exem-
plaren gezien en hij was ook in veel 
tuinen aanwezig: 84 % van de tellers 
zag 1 of meer atalanta’s.
De dagpauwoog eindigde op num- 
mer 2 en werd door 71% van de 
mensen gezien, het klein koolwitje 
werd derde.

Top 10 vlinders
1. atalanta
2. dagpauwoog
3. klein koolwitje
4. citroenvlinder
5. groot koolwitje
6. bruin zandoogje
7. klein geaderd witje
8. gehakkelde aurelia
9. distelvlinder
10. kleine vos

Waren er vorig jaar grote lokale ver-
schillen, in 2021 traden deze niet op. 
Overal in het land waren vlinders te 
zien. De koninginnenpage werd zoals 
gebruikelijk vooral onder de rivieren 
waargenomen. Deze vlinder is in de 
zuidelijke provincies altijd talrijker 
dan in het noorden. De citroen-
vlinder was in het oosten talrijker 
dan in het noorden. De Vlinderstich-
ting roept iedereen op om in de tuin 
iets te doen voor vlinders. Plant 
nectarplanten voor vlinders en voed-
selplanten voor rupsen. Alleen dan 
kunnen we zorgen dat de daling een 
halt wordt toegeroepen.

De zeldzame koninginnenpage. Foto: Bart Jonker.
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Door Bart Jonker 
 
Heemstede – Deze week bespreken 
we enkele sprinkhaansoorten en de 
fraaie bruine daglelie.

Wat springt er door de tuin?
Met springen bedoelen we niet de 
kids op een trampoline in de tuin. 
Wist u dat er in Nederland veel 
sprinkhaansoorten zijn? Ook de 
krekelsoorten behoren tot deze 
familie. Nederland kent maar liefst 36 
sprinkhaansoorten. Daarnaast blijken 
andere soorten uit Zuid-Europa zich 
hier te vestigen en toe te nemen. 
Vorig jaar bespraken we in de 
Heemsteder de tamelijk zeldzame 
blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda 
caerulescens), die we plotseling in de 
tuin aantroffen, omdat hij eigenlijk 
zijn leefgebied in duin- en heide-
velden heeft.

Door hun sterk verlengde achter-
poten kunnen sprinkhanen een 
behoorlijk eindje springen. U hoort ’s 
zomer wel eens het gesjirp van de 
sprinkhanen en krekels. Dit zijn de 
mannetjes die de wij�es lokken. 
Iedere sprinkhaansoort heeft zijn 
eigen ‘zangwijze’.

Bekende sprinkhaansoorten zijn 
onder meer: de grote veldsprinkhaan 
(Stethophyma grossum), de gewone 
veldsprinkhaan (Stenobothrus stig-
maticus) de boomsprinkhaan (Meco-
nema thalassinum), de veldkrekel 
(Gryllus campestris), de wrattenbijter 
(Decticus verrucivorus) en de 
grootste soort de groene sabel-
sprinkhaan (Terrigonia viridissima), 
waarvan de wij�es een vervaarlijk 
uitziende legboor bezitten. Ze doen 
niets, maar kunnen wel bijten. Een 
bijzondere sprinkhaansoort is de 

veenmol (Gryllotalpa gryllotalpa). 
Deze soort graaft een gang in de 
grond, met twee openingen, die 
dienen als ‘luidspreker’ om hun 
gesjirp te versterken. Minder geliefd 
is de huiskrekel (Acheta domestica), 
die eitjes legt in spleten en kieren 
van verwarmde huizen. Deze kunnen 
een aardige plaag vormen in huis.  

Het gaat goed met de sprinkhaan
Het Centraal Bureau voor Statistiek 
(CBS) meldde onlangs dat het goed 
gaat met de sprinkhanen. Net als 
dagvlinders fluctueren de aantallen 
per jaar.  Het CBS baseerde deze 
trends baseerde op verspreiding.
Bij de sprinkhanen zijn veruit de 
meeste soorten stabiel of gaan 
vooruit, zo is gemeten in het aantal 
vierkante kilometers dat zij bezetten. 
Tien soorten vertonen echter een 
negatieve trend.

Omdat een toename in verspreiding 
in het algemeen ook een toename in 
aantallen betekent, lijkt het relatief 
goed te gaan met de sprinkhanen. 
Ook zijn er zeldzame soorten die 
minder gezien werden, zoals de 
wrattenbijter.

De fraaie bruine daglelie
Deze prachtige bruine daglelie 
(Hemerocallis fulva), met haar onmis-
kenbare roodoranje en gele tinten, 
vindt haar oorsprong in Zuidoost-
Azië en werd ooit ingevoerd als stin-
senplant. Ze komt hier en daar in 
Nederland in verwilderde vorm voor 
(zeldzaam), bijvoorbeeld in oude 
parken. Zij voelt zich thuis in lichte 

bossen, op nattige graslanden, maar 
ook op beek- en rivieroevers. Toch is 
deze vaste sierplant niet altijd 
makkelijk verkrijgbaar bij tuincentra. 
Ze bloeit van juni tot en met 
augustus. Deze fraaie lelie kan van 40 

cm tot 1 meter de hoogte in groeien. 
Ze is echt winterhard en verdraagt 
maar liefst -25 graden. De bruine lelie 
is geen woekerplant en houdt van 
een zonnige plek op voedselrijke 
grond. 

Ken uw tuin: wat springt er door de tuin 
en de onmiskenbare bruine daglelie

Bruine daglelie (Hemerocallis fulva). Foto’s: Bart Jonker.

Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda caerulescens).

Veenmol (Gryllotalpa gryllotalpa). Foto: Bigstock.

Heemstede - Hierbij foto’s die Emmy 
de Groot naar de redactie stuurde van 
de ‘moestuin’ gelegen op de Heren-
weg te Heemstede. Emmy: “De vakan-
tieperiode is de ‘drukste tijd’ van het 
tuinjaar, er wordt geschoffeld, 
gesnoeid en geoogst, maar het is 
vooral genieten van alles wat ‘groeit 
en bloeit’. De enige vakantiegangers 
op de moestuin zijn de insecten... zij 
ver-blijven in het insectenhotel”, aldus 
Emmy de Groot. 

Ook meedoen? 
Wilt u ook uw tuin laten zien aan alle 
lezers, bent u trots op uw bloemrijke 
balkon, heeft u een gedeelte van uw 
tuin dat absoluut in de schijnwerpers 
mag? Stuur uw tuinfoto(‘s) in naar de 
redactie: redactie@heemsteder.nl 
onder vermelding van de tuinenwed-
strijd en vertel er iets bij over uw tuin. 
Vergeet niet uw adres en telefoon-
nummer in de mail te vermelden. 
Deelname is mogelijk tot en met 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 aanmoedi-
gingsprijs, een bon van 50 euro voor 
de mooiste kleine tuin of het 
mooiste balkon en een bon van 
maar liefst 100 euro voor de mooiste 
tuin in alle opzichten. Succes! 

Onze Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde:
“De enige vakantiegangers op de moestuin zijn de insecten”

Heemstede - Monique Holdorp, 
trainster HBCGymnastics, stuurde 
deze foto in. Ze vertelt: “Heerlijk be- 
wegen in de frisse buitenlucht. Dat is 
algemeen bekend. 

Alle binnensporten van HBC Gym-
nastics staan even in de vakantie 
modus. Maar de buitensporters gaan 
de hele vakantie door. Zo kwam het 
dat er afgelopen donderdag bezoek 
kwam van een hele vreemde toe-
schouwer: een vos. Tijdens de boot-
camples in park Meermond werd de 
groep aangenaam verrast door het 
mooie beestje. Tot op heden is niet 
bekend of hij op de muziek afkwam 
of de oefeningen, maar de meeste 
sporters waren even afgeleid”, aldus 
Monique.

Vos op Meermond
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Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?

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

Aanmelden nieuwsbrief

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

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

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

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

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

Overlastspreekuur 5 augustus

Haven naar verwachting dit 
najaar klaar

Drie redenen om deze 
zomer zonnepanelen 
te plaatsen 

Als inwoner van Heemstede kunt u met 
vragen over burenoverlast terecht bij een 
speciaal maandelijks spreekuur. Dit spreekuur 
vindt weer fysiek plaats in de Pleinzaal van 
het raadhuis. Het volgende spreekuur is op 
donderdag 5 augustus van 14.00 – 15.00 uur. 
BuurtBemiddeling, woningbouwcoöperaties, 
wijkagenten en de gemeente zijn hierbij 
vertegenwoordigd. Een buurtbemiddelaar 
geeft advies en bemiddelt tussen buren 
die overlast van elkaar ervaren en dit willen 
oplossen. Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op meerwaarde.nl.

De haven van Heemstede ondergaat 
momenteel een grote opknapbeurt. 
Aan de kades langs de Heemsteedse Dreef, 
Havenstraat en Van den Eijndekade zijn 
inmiddels de palen geplaatst waarop steigers 
komen. Aan twee kanten van de haven, langs 
de Heemsteedse Dreef en de Havenstraat, komt 
nieuw groen: hier worden dit najaar bomen 
en onderbegroeiing geplant. Nu al is er in de 
haven een restaurant met terras. Verder wordt 
het straks naast het aanmeren van eigen boten 
ook mogelijk om een boot te huren. Zo moet 
de haven aantrekkelijk worden voor recreanten, 
toeristen en ondernemers. Het wordt een plek 
waar het langs en op het water goed toeven 
is. Overigens geldt in de haven in verband met 
het scheepsverkeer een zwemverbod.

Ligplaatsen boten
In de haven komen ook permanente 

ligplaatsen. Inwoners kunnen hierop 
inschrijven, ongeacht of ze bij de haven 
wonen of elders in Heemstede. De inschrijving 
voor een ligplaats start naar verwachting 
in augustus. De start wordt onder andere 
aangekondigd via de gemeentelijke website 
heemstede.nl en in deze krant. Hou deze 
gemeentepagina in De Heemsteder dus in de 
gaten.

Planning
Het was de bedoeling dat de haven in het 
tweede kwartaal van dit jaar klaar zou zijn. 
Deze planning heeft vertraging opgelopen 
door schaarste van bouwmaterialen en 
componenten, waardoor de levertijden langer 
zijn. Ook is aan de kade van de Industrieweg 
betonrot aangetroffen; het werk kan daar niet 
verder voordat deze kademuur is hersteld. Naar 
verwachting is de haven dit najaar klaar.

Ongeveer 1 op de 8 huishoudens in 
Nederland heeft inmiddels zonnepanelen. 
Eind 2020 lagen op ongeveer 1 miljoen 
huizen zonnepanelen. Hebt u nog geen 
zonnepanelen op uw dak? Op de website 
heemstededuurzaam.nl geven wij 3 redenen 
waarom u deze zomer nog zonnepanelen zou 
moeten plaatsen.

Uit adresonderzoek is gebleken dat 
onderstaande personen niet meer wonen 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 het voornemen om de volgende 
personen per 22-07-2021 ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:

	 N.	 nsari,	 eboren	 - - ,	
Overijssellaan 67

	 .R.	 ronie,	 eboren	 - - ,	
 Kerklaan 61
	 . .	 halaf,	 eboren	 - - ,	

Blekersvaartweg 42 A 1

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, 
kan deze binnen vier weken na plaatsing van 
deze publicatie hierop reageren door contact 
op te nemen met de afdeling Publiekszaken 
van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023 
5485868).

Uitschrijvingen Basisregistratie 
personen (BRP)

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
	 chterwe 	 ,	het	kappen	van	een	

kastanjeboom, wabonummer 877417, 
ontvangen 14 juli 2021

	 ranz	 eh rlaan	 ,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 877909, ontvangen 16 juli 
2021

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

Verleende omgevingsvergunningen
	 nton	 auvestraat	 ,	het	realiseren	van	een	

berging, wabonummer 868345, verzonden 
20 juli 2021

	 chterwe 	 ,	het	kappen	van	een	
kastanjeboom, wabonummer 877417, 
verzonden 20 juli 2021

	 Bronsteewe 	 ,	het	plaatsen	van	een	
dakkapel op het zijgeveldakvlak en het 

wijzigen van de hoofddraagconstructie 
op de begane grond in verband met de 
bouw van een vergunningsvrije aanbouw 
aan de achtergevel, wabonummer 861168, 
verzonden 21 juli 2021

	 ranz	 eh rlaan	 ,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 872037, verzonden 21 juli 
2021

	 resialaan	 ,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
863892, verzonden 21 juli 2021

	 Heemsteedse	 reef	 ,	 nterne	
constructieve wijzigingen en het plaatsen 
van dakloggia‘s, wabonummer 867506, 
verzonden 19 juli 2021

	 Herenwe 	 ,	nieuwbouw	wonin ,	
wabonummer 759806, verzonden 19 juli 
2021

	 Herfstlaan	lan s	 lipper	 reef,	van	
Merlenvaart, Laan van Insulinde, het kappen 

van 4 populieren, wabonummer 691233, 
verzonden 21 juli 2021

	 Narcissenlaan	 	en	 ,	het	plaatsen	van	
een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
en aanpassen dakkapel Narcissenlaan 27, 
wabonummer 873238, verzonden 20 juli 
2021

	 Schouwbroekerstraat	 ,	het	plaatsen	van	
een dakopbouw, wabonummer 863326, 
verzonden 19 juli 2021

	 Schouwbroekerstraat	 ,	het	plaatsen	van	
een dakopbouw, wabonummer 863341, 
verzonden 19 juli 2021

	 alkenbur erplein	 	t m	 	 ,	wijzi en	pui	
hoofdentree van flatgebouw, wabonummer 
858461, verzonden 19 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’.

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



ACHTER HET FORNUIS

Een heerlijk borrelhapje met stevige een 
bite, als kipgerecht bij de Indische rijst-
tafel of als gerecht bij de bami- of nasi 
gorengschotel: kippenpootjes in pittige 
kerrie. Wij namen ze laatst ook in de 
picknickmand mee. Heerlijk!

Benodigdheden (4 personen):

Bereiding:
Leg de kippenpoten eerst een 
half uurtje in het sinaasappelsap 
en een scheutje olie. Smeer ze 
daarna in met zout, peper, noot-
muskaat gember- en kerrie-
poeder. Even laten intrekken.
Bedek de bodem van een 
braadpan met een laagje olie, 
het laurierblad, de � jngehakte 
kno� ook en de eetlepel sambal. Licht aanbraden en de kip toevoegen, 
compleet met de marinade van het sinaasappelsap. Begieten met twee 
kopjes bouillon. De kippenpootjes aan beide kanten even aanbraden. 
Vervolgens de laos toevoegen en de kokosmelk erdoorheen roeren.
De kip zachtjes laten sudderen totdat die goed gaar is, wel regelmatig 
begieten met saus uit de pan en omdraaien. Saus mag wat verdampen. 
Daarna serveren. Eet smakelijk! 

Kippenpootjes in
pittige kerrie

ACHTER HET FORNUIS

achter het fornuis 

•  Versgeperst sap van twee 
sinaasappels

•  1 kilo kleine kippenpootjes en/of 
vleugels (heten ook wel borrel-
hapjes)

• 1 laurierblaadje
• 1 teentje knofl ook fi jngehakt
• 1 eetlepel sambal
• Olie om in te bakken

• 2 theelepels laos
• 100 ml. kokosmelk
• Kerriepoeder
• Gemberpoeder
• Nootmuskaat
• Zeezout en versgemalen peper
•  2 kopjes bouillon van een basis 

bouillonblokje 

Heemstede - Op maandag 2 augustus wordt de Drieherenlaan van 8 tot 14 
uur even afgesloten voor het verkeer wegens werkzaamheden.

Tijdelijke sluiting Drieherenlaan

Drieherenlaan even afgesloten. Foto: Bart Jonker.

Door Bart Jonker

Heemstede – Wie zijn of waren nu 
eigenlijk de personen op de Heem-
steedse straatnaambordjes? Deze 
week de Joh. Rosenkrantzlaan, een 
straat in de wijk Prinseneiland, achter 
de Glip. 

Johannes Rosenkrantz was een 
bloembollenkweker, tuinbouwkun-
dige en bloemist. Hij werd geboren 
in Waveren, in het Duitse Hessen. 
Naast zijn werk als tuinbouwkundige 
op het landgoed Elswout, kocht 
Rosenkrantz tuinen aan de Zand-
voortselaan ten behoeve van zijn 
eigen onderneming voor de bloem-
bollencultuur. Deze bloemisterij en 
zaadhandel genaamd ‘Rozenburg’ 
werd in 1760 door hem opgericht. 
Johannes Rosenkrantz overleed in 
1795 en werd opgevolgd door zijn 
zoon Johannes, die bekend was als 
taalkundige en botanist. Joh. Rosen-
krantz junior had destijds het idee 
om in de zomer van 1798 in Heem- 
stede een bloemenmarkt te organi-

seren onder de toepasselijke naam 
‘Flora’. Vervolgens ging de zaak over 
naar zijn neef Johannes Stegerhoek, 
die in 1853 overleed. Jacob Preijde, 
die bij Rosenkrantz werkzaam was en 

overleed in 1877, werd opgevolgd 
door zijn drie kinderen, waaronder
G. Preijde.  
(Bron: Librariana en naar de Oprechte 
Haarlemsche Courant van 5 juni 1893). 

Straatnaambordjes: Joh. Rosenkrantzlaan  

Joh. Rosenkrantzlaan Foto: Bart Jonker.

Heemstede/Regio – In juni 2021 
nam het aantal WW-uitkeringen in 
noordelijk Noord-Holland af tot net 
boven de 19.000. Daarmee daalde 
het aantal uitkeringen met 4,8% ten 
opzichte van mei. Met name in de 
sectoren horeca en catering, detail-
handel, schoonmaak en bij uitzend-
bedrijven liep het aantal uitkeringen 
in juni sterk terug. Ten opzichte van 
vorig jaar was de afname liefst 14%.
De daling in noordelijk Noord-
Holland was in juni ongeveer gelijk 
aan de landelijke (-4,5%). Noord-
Holland Noord liet een sterkere 
afname zien. Het aantal uitkeringen 
nam af tot 8.191 WW-uitkeringen 
(-6%). In Zaanstreek-Waterland 
(-3,8%, naar 5.094) en Zuid-Kenne-
merland en IJmond (-3,9% naar 
5.746) lag de afname iets onder het 
landelijk gemiddelde.

Vraag en aanbod
Een van de gevolgen van de daling 
van het aantal WW-uitkeringen is dat 
het voor werkgevers weer lastiger 
wordt om geschikte en beschikbare 
kandidaten te vinden voor hun vaca-
tures. De arbeidsmarkt in noordelijk 
Noord-Holland wordt nog als ‘gemid-
deld’ getypeerd. Dat betekent dat het 
aantal werkzoekenden in evenwicht 
zou zijn met het aantal beschikbare 
vacatures. Omdat vraag en aanbod 
echter niet overal goed op elkaar 

aansluiten, ziet UWV een wisselend 
beeld per beroepsgroep. Zo geldt 
ook voor de zorg dat in Zuid-Kenne-
merland en IJmond dat de arbeids-
markt krap is (veel vacatures en 
weinig werkzoekenden). In Noord-
Holland Noord is de arbeidsmarkt 
voor zorg en welzijn gemiddeld. Voor 
technisch personeel is er sprake van 
krapte in alle drie de regio’s.

Automonteurs gevraagd
Een andere sector waarin het voor 
werkgevers merkbaar lastig is om 
vacatures te vervullen, is de auto-
branche. In het begin van de corona-
crisis liep het aantal banen naar 
verhouding sterk terug, maar in de 

periode daarna herstelde dat zich 
gedeeltelijk. In noordelijk Noord-
Holland is vooral de vraag naar tech-
nisch personeel groot, zoals auto-
monteurs (verreweg de grootste 
beroepsgroep in de branche). Boven-
dien verandert de invulling van de 
functie door de komst van hybride 
en elektrische auto’s. Werkgevers zijn 
steeds meer op zoek naar uitvoe-
renden op mbo-2-niveau en tech-
nisch specialisten die complexe 
problemen kunnen oplossen 
(mbo-4).
Meer informatie over de arbeids-
marktontwikkelingen in de auto-
branche is te vinden op:
http://werk.nl.

UWV: sommig personeel lastig te vinden

Bron en beeld: UWV

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’.




