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Koninklijke onderscheiding
voor Jan Willemink

Gezellige jaarmarkt in
Winkelcentrum Heemstede
op zondag 29 augustus

Een koffiemomentje
‘Achter de voordeur’

REGIO MEDIA GROEP

Kwaliteitsslagerij

Kijk voor onze
advertentie op pagina 5
Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4

WIJ ZIJN OPEN!
Zowel afhaal,
terras en restaurant

Tel. 023-5284269
(vanaf 13.00 uur)

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

www.mandarin-heemstede.nl

HuurMaat groeit,
groei jij met
ons mee?
Zie onze
advertentie elders
in deze krant!

De veteranen met Astrid Nienhuis (tweede van links), en gemeentesecretaris Henriëtte de Vos (eerste van links), bij het herdenkingsmonument op de begraafplaats van de
Herfstlaan. Foto: Bart Jonker.

Heemstede herdenkt einde van de Japanse
bezetting en slachtoffers Nederlands-Indië
Door Bart Jonker
Heemstede – 15 augustus 1945: het
is nu 76 jaar geleden dat Japan de
capitulatie tekende en een einde
kwam aan de Japanse bezetting in
Nederlands-Indië. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog, op 9 maart 1942,
moest het Koninklijk Nederlands
Indisch Leger (KNIL) noodgedwongen de overgave tekenen,
nadat het Japanse leger NederlandsIndië overrompeld had. Een Japanse
bezettingsperiode van ongekende
oorlogswreedheid in de kampen en
op het slagveld van ruim 3 jaar
begon, die onnoemlijk veel slachtoffers eiste en bij overlevenden en

nabestaanden pijnlijke littekens
achterliet, tot op de dag van vandaag. Met het einde van de Japanse
bezetting, was het Aziatische nationalistisch bewustzijn aangewakkerd
en begon de Indonesische Revolutie.
Indonesië riep in 1945 de onafhankelijkheid uit. Nederland erkende de
nieuw uitgeroepen staat niet en
stuurde militairen, waarbij veel
doden vielen in de strijd. Uiteindelijk
kwam in 1949 een definitief einde
aan de Nederlandse koloniale overheersing in Nederlands-Indië, met
uitzondering van Nederlands-Nieuw
Guinea dat in 1962 werd
overgedragen.
Afgelopen zondag 15 augustus

werden deze feiten herdacht en werd
er stilgestaan bij de vele oorlogsslachtoffers, door onder meer burgemeester Astrid Nienhuis en de veteranen. Opdat we nooit vergeten.
Namen van de gesneuvelden
De ceremonie begon op de begraafplaats van de Herfstlaan. Daar staat
het herdenkingsmonument met de
namen van gesneuvelden in Nederlands-Indië in de periode 1945-1950,
afkomstig uit Heemstede. Het orkest
van St. Michael onder leiding van
dirigente Mariëlle Castelein zorgde
voor een passende en stemmige
muzikale ondersteuning. Namens de
veteranen nam Ab van Leeuwen het

woord. Veteraan Nico Baan noemde
de namen van de gesneuvelden,
waarna Ab iets over de genoemde
gesneuvelde militair vertelde. Er
werd een minuut stilte gehouden,
waarna twee kransleggingen
volgden. De eerste kranslegging
vond plaats namens de veteranen, de
tweede krans werd gelegd door
burgemeester Astrid Nienhuis en
gemeentesecretaris Henriëtte de Vos.
Na het Wilhelmus en het hijsen van
de vlag, werd de plechtigheid voortgezet op het Raadhuisplein met
sprekers.
Lees het vervolg met de foto’s elders in
deze krant.

Postlaan wordt een
poosje afgesloten
voor het verkeer
Heemstede – De Postlaan wordt
tijdelijk afgesloten wegens werkzaamheden: van 23 augustus tot
en met 3 september.
Een aankondigingsbord is reeds
in de straat geplaatst om het
verkeer alvast hierop te
attenderen.

Foto: Bart Jonker.

ZALIG ZOMEREN MET SMAKELIJK SCHEPIJS VAN
verkrijgbaar bij de BosBar van Landgoed Groenendaal
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Redactie-opmaak
Mireille Huiberts
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voor www.heemsteder.nl/
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Tel. 0297-341900
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Onderdeel van
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Oplage: 14.300
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
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naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
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Milieu
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Politie houdt scooterbestuurder aan
Heemstede - In de nacht van 15
augustus rond 04.30 uur is een scooterbestuurder aangehouden voor het
rijden onder invloed. De man bleek
onder invloed van alcohol. Hij reed
zonder achterlicht slingerend over de
Heemsteedse Dreef, waardoor hij opviel bij de politie. Op de Lanckhorstlaan moest de man stoppen, waarna
hij moest blazen en is aangehouden.

Beeld: NieuwsFoto.nl.
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KERKDIENSTEN
ADVENTSKERK AERDENHOUT

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtube-kanaal
van de Adventskerk:
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com
H. BAVO PAROCHIE

Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 19 augustus om 9u,
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Zondag 22 augustus om 10u,
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Maximaal 140 bezoekers per viering
toegestaan. Reserveren niet meer
verplicht. Wel naam melden voor
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 22 augustus om 10u.
Ds. F.A.J. Heikoop.
De diensten kunt u volgen via de
link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl
KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Doordeweekse vieringen:
Dinsdagmorgen om 9u.
Woensdagmorgen om 10u.
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 binnen-

komst in de kerk te registreren door
uw naam en contactgegevens te
noteren.
www.parochiesklaverblad.nl
PKN HEEMSTEDE

Achterweg 19A Heemstede
Zondag 22 augustus 10u.
Ds. E.O. Sondorp (Haarlem).
Reserveren verplicht:
www.kerkpleinheemstede.nl/kerkdienstaanmelding. 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:

Politie houdt scooterbestuurster aan voor rijden
onder invloed na botsing met geparkeerde auto
Bloemendaal – De bestuurster van
een scooter is vrijdagavond 13
augustus aangehouden na een
eenzijdig ongeluk op Aelbertsbergweg in Bloemendaal. Zij botste
rond 23.30 uur tegen een geparkeerde auto. Een ambulance is ter
plaatse gekomen, maar niemand
hoefde voor behandeling naar het
ziekenhuis.
De bestuurster van de scooter is
aangehouden op verdenking van
rijden onder invloed van alcohol.
Een blaastest op het voorselectieapparaat sloeg positief uit.
De eigenaar van de auto is door de
politie in kennis gesteld.

www.petrakerkheemstede.nl/live
www.petrakerkheemstede.nl
RAFAELGEMEENTE NEHEMIA

Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 22 augustus 10u.
Spreker: Frits Nieuwstraten
Van het Corrie ten Boom huis.
Opgave via website.
www.rafael-nehemia.nl
TREFPUNT BENNEBROEK

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 22 augustus: mw. ds. Gerda
van’t Kruis (Alphen a/d/ Rijn).
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.

Hoofddorper
vergisontvoering
dankt voor
medeleven
Hoofddorp - Met de 56-jarige
Hoofddorper, die per vergissing
was ontvoerd, gaat het naar
omstandigheden redelijk. Hij en
zijn familie willen alle mensen
bedanken die hebben meegedacht in deze zaak. Zij hebben
aangegeven deze heftige gebeurtenis in alle rust en privacy
te willen verwerken. Het rechercheteam zet het onderzoek naar
de vergisontvoering voort.

Beeld: NieuwsFoto.nl / Laurens Bosch.

Bron: Polite.nl.

ONBEKEND HEEMSTEDE
Kerklaan toen en nu (28)
Door Harry Opheikens
Van Kerklaan 109 zit er in het bouwtekeningenarchief van de gemeente een tekening voor een
verbouwing in 1931. Uit deze tekening de voorgevel. Kerklaan 109 wordt al eerder vermeld in het adresboek van Haarlem
van 1 januari 1923. Het vermeldt meerdere bewoners: grondwerker Ch.
Huisman, expediteur P. Koopman, kippenfokker P. van der Zon en Mej. A.L.
van der Zon. Ook in 1930 nog.
Het adresboek van Heemstede vermeldt 1 januari 1932 een nieuwe
bewoner, journalist Wouter Slob (1903-2001). Hij was een zoon van burgemeester van de Haarlemmermeer mr. Adriaan Slob. Hij woonde van 1908
tot 1911 met zijn ouders aan het Raadhuisplein 5 en na zijn trouwen van
1932 tot 1938 aan de Kerklaan 109. Slob studeerde aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda en werd officier van de cavalerie, maar werkte sinds
1957 uitsluitend als journalist en schreef talrijke boeken over paarden en de
paardensport (bron: Librariana).
In de Nieuwe Haarlemsche Courant van 13 december 1938 staat een advertentie ‘flinke loodgietersleerling’ gevraagd door M. Nieuwenhuizen op
Kerklaan 109.
Vervolgens kent Kerklaan 109 diverse bewoners, zoals boekhouder H.J. Felix
(1940) en ook loodgieter N.F.C. Nieuwenhuizen. Op 20 juni 1941 overleed de
echtgenote van J. P. Th. Jansen, zelf overleed hij op 10 oktober 1945, beiden
op Kerklaan 109. Hun dochter Alida bleef er wonen tot zeker de jaren 70.
Het adresboek van 1 januari 1942 vermeldt veehouders knecht J.H. van
Haaster en NFC. Nieuwenhuizen.
Na de oorlog worden nog diverse andere bewoners van nummer 109
genoemd: stenotypiste Mej. E.M.J Schut (1948), maar ook Toon van der
Weiden en Lien v.d. Weiden-v.d. Horst, die vanaf nummer 109 bedankten
voor de belangstelling voor hun bruiloft (1948). Verder woonden er nog
chauffeur-monteur A.J.N.M. van der Weiden (1951), bloemistarbeider M.M.
Assendelft (1957 tot zeker na 1993).
In de raadsnotulen van 1 januari 1968 een ruiling van grond bij 109 (M.M.
Assendelft). Het betreft grond achter de woning tegen de grond naast het
pand.

De nu-foto is van 8 augustus 2021. Mocht u informatie of oude foto’s van de
panden van de Kerklaan hebben, dan kunt u terecht via:
heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens).
Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).
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Koninklijke onderscheiding voor
Jan Willemink uit Heemstede
Heemstede/Haarlem - Op vrijdag 13
augustus heeft locoburgemeester
Floor Roduner van Haarlem een
Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Jan Willemink uit
Heemstede. De uitreiking vond
plaats in het monumentale hofje In
den Groenen Tuin te Haarlem.
De heer Willemink is benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Inzet voor hofjes in Haarlem en
Nederland
De heer Willemink zet zich al lange
tijd in voor de hofjes in Haarlem en
heel Nederland. Sinds 1991 is hij lid
en voorzitter van het college van
regenten van de stichting Hofje ‘In
den Groenen Tuin’ in Haarlem. Dit
rijksmonument stamt uit 1616.
De heer Willemink heeft de stichting
na zijn aantreden weer financieel
gezond en toekomstbestendig
gemaakt. Hij voerde verbeteringen
door met veel oog voor de historische waarde, de tradities en het
sociale karakter van het hofje.
De heer Willemink zet zich ook in
bredere zin in voor de hofjes. Hij is
zowel penningmeester van de stichting Haarlemse Hofjes als van de
stichting Haarlemse Hofjeskrant, die
in een oplage van 6.000 stuks wordt
verspreid in de regio. Hij deelt zijn
kennis en ervaringen, ook vanuit zijn
dagelijkse werk als rentmeester, en
organiseert rondleidingen in hofjes.
Eveneens is hij penningmeester van
de stichting Landelijk Hofjesberaad,
waarbij 110 stichtingen zijn aangesloten die in totaal zo’n 3.000 monumentale betaalbare woonvoorzieningen voor minder draagkrachtige
ouderen beheren. Door zijn overleg
met het Ministerie van Financiën
werden hofjes met minder dan 50
woningen vrijgesteld van de verhuurdersheffing. Deze belasting bedreigde het voortbestaan van veel eeuwen-

KWF Kankerbestrijding zoekt
collectanten in Heemstede
Heemstede - KWF Kankerbestrijding
Heemstede zoekt collectanten voor
de komende collecteweek van 5 september t/m 11 september. De Heemsteedse afdeling vraag aan iedereen
hulp die een uurtje kan missen om
mee te doen. Dit jaar organiseert
KWF Kankerbestrijding weer een
reguliere collecteweek nadat die
vorig jaar niet doorging. De Heemsteedse afdeling loste dat creatief op,
onder meer door een KWF borrelbox
te verkopen.
Nieuwe mogelijkheden
Dit jaar zijn er een paar nieuwe mogelijkheden om geld op te halen. Zo
kunnen mensen via een QR-code
geld overmaken. Dit is een stuk
veiliger voor de collectant. Ook kan
de collectant via WhatsApp een verzoek doen. Verder is het voor iedereen mogelijk om een digitale collectebus aan te maken. Het aandeel
digitale donaties groeide van 6,5% in
2019 naar 37,5% in 2020. Zo krijgen
alle mensen dit jaar de kans krijgen

KWF zoekt collectanten.
Foto aangeleverd.

om op hun eigen manier te doneren.
Onderzoek naar kanker is helaas nog
steeds zo nodig. Elk jaar krijgen
115.000 mensen in Nederland
kanker. Met dank aan de KWF-donateurs is de gemiddelde overlevingskans van 25% in 1949 inmiddels
gestegen naar 65%. Mensen die zich
willen inzetten tijdens de collecteweek kunnen zich aanmelden via:
pascalezwaan@quicknet.nl

57.772 peuken en 30 jaar oude verpakkingen
van stranden Noordzeekust gehaald

De zojuist onderscheiden Jan Willemink. Foto: aangeleverd door gemeente
Heemstede.

oude hofjes. Voor de stichtingen die
ook over grond beschikken initieerde
hij de plannen rondom het opwekken van zonne-energie. Door zijn
inzet schoof de stichting tevens aan
bij de energietafels van het Klimaatakkoord. Verder wierf hij fondsen
voor het uitbrengen van een zesdelige serie over de hofjescultuur in
Nederland. Op vrijdag 13 augustus
nam hij afscheid als penningsmeester van het Landelijk Hofjesberaad.

Overige activiteiten
De heer Willemink is vrijwilliger bij de
Koninklijke Nederlandse Vereniging
van Rentmeesters, publiceerde artikelen over pacht en is voorzitter van
de Grondkamer Noordwest en sinds
2015 lid van de Pachtkamer bij de
rechtbank Noord-Holland. In zijn
eigen woonplaats Heemstede was hij
tussen 2015 en 2019 initiatiefnemer
en voorzitter van de Dickens Kerstmarkt, die hij ook hielp organiseren.

Regio - Zondag 15 augustus waren
de laatste strandopruimacties van de
van Stichting De Noordzee, waarbij
van 1 tot en met 15 augustus in 30
etappes langs de hele Noordzeekust
werd opgeruimd. 2.873 vrijwilligers
ruimden in 15 dagen 4.641 kilo afval
op van de stranden.
Dit jaar was er speciale aandacht
voor sigarettenpeuken, waarvan de
filters grotendeels uit plastic bestaan
en schadelijk voor de natuur zijn. In
totaal werden er 57.772 sigarettenpeuken opgeraapt. De meeste
peuken werden gevonden op het
strand van Zandvoort: 8.039 stuks.
Opvallend was ook dat er op verschillende stranden verpakkingen
werden gevonden van wel dertig of

veertig jaar oud. “Dit laat zien dat we
echt moeten voorkomen dat zwerfafval in de natuur terechtkomt.” zegt
Ewout van Galen van Stichting De
Noordzee.

Foto: Bigstock.

Airconditioning eemstede ezorgt u een aangename temperatuur
Door Joke van der Zee
Heemstede – Nico Hendriks is
projectmanager op het gebied van
installatietechniek met meer dan 10
jaar ervaring in de koeltechniek. Zo
begeleidt hij de installatie en onderhoud van complete installaties van
grote bedrijven zoals Schiphol, het
AMC, Retailketens maar ook bij
bedrijven in het buitenland.
Bedrijven huren hem in en maken
dankbaar gebruik van zijn expertise.
Onlangs heeft Nico zijn vleugels
uitgeslagen en is zijn eigen bedrijf
gestart: BTU Airconditioning. Het
werk dat hij op projectbasis doet is
van een andere orde dan airco’s
verkopen aan bedrijven en particulieren. De combinatie zorgt voor
afwisseling en dat maakt het leuk. Hij
vindt het prettig om naast zijn werk
als projectmanager contacten te
hebben met de mensen in de nabije
omgeving.
“Het is voor dit werk belangrijk dat je
eerst komt kijken. Zodoende weet je
wat de praktische situatie is bij de
klant maar daarnaast is contact ‘in
levenden lijve’ goed. Als je met elkaar
kennismaakt weet je met wie je te

doen hebt, en dat werkt vice versa.
Ik vind service ook erg belangrijk en
dus is het fijn dat je je klant persoonlijk kent. Bij een eventueel defect of
storing sta ik in no-time op de stoep.”
Gecertificeerd
BTU Airconditioning verzorgt ook
koelsystemen in verzorgingstehuizen
en winkels. Het laten aanleggen van
een kwaliteits-aircosysteem is niet
goedkoop en daarom maken mensen weloverwogen hun keuze.
Daarbij helpt het dat BTU Stek-gecertificeerd is, een kwaliteitsaanduiding
die jaarlijks ‘verdiend’ moet worden
aan de hand van een keuring. “Overigens word je als persoon, als installateur, Stek-gecertificeerd, en vervolgens als bedrijf. Bij onze producten is
dit certificaat verplicht, anders mag
je ze niet installeren.”
Nico geeft aan dat de producten een
6-jarige garantie hebben vanuit de
fabrikant. Het huismerk is ‘Haier’ en
daarnaast leve-ren we ook ‘Daikin’ en
‘Mitsubishi’. Op de website van BTU
Airconditioning kunt u rustig alle
informatie vinden over dit keurmerk
maar uiteraard ook over de diverse
airco-oplossingen in huis, bedrijf of
andere ruimten.

Mobiele airco’s, warme lucht en
huren
Nu de zomer nog niet echt wil vlotten is dat voor Nico geen tegenvaller.
“De afgelopen zomers hebben aangetoond dat het steeds warmer
wordt met hoge temperaturen
waarbij een airco geen overbodige
luxe is. In de meeste gevallen maken
mensen de keuze voor een koelinstallatie maanden eerder dan de
zomer aanvangt om zo verzekerd te
zijn van tijdige plaatsing.”
Mocht een dezer weken toch een
hittegolf aandienen dan zijn mobiele
airco’s een prachtige oplossing die
voldoende op voorraad zijn. Ook in
de (sta)caravan bijvoorbeeld. “Handig
te weten is dat ze met koude temperaturen warme lucht afgeven. Het is
een slimme oplossing voor wie geen
zin heeft om met gasflessen te zeulen.” Nico vertelt verder over de
mogelijkheid een airco te huren. Een
voordelige optie voor zonovergoten
dagen die niet voor iedereen
behaaglijk zijn. De hete temperaturen zorgen in vele delen van de
wereld voor overlast. Vooral ouderen
kunnen er slecht tegen. Bij verhuur
wordt de airco compleet geleverd,
geplaatst en geïnstalleerd.

Nico Hendriks van BTU. Foto: Joke van der Zee.

Nico weerlegt het angstbeeld dat
airco’s voor een keihard gebrom
zorgen in een vingerknip. “Juist de
goedkope of oude varianten maken
nog wel eens veel lawaai. “Ons bedrijf
installeert de airco precies zo dat het

geluid onder het aantal toegestane
decibels is.”
BTU Airconditioning, Heemsteedse
Dreef 102, Heemstede, 023-7853748,
www.btu-airconditioning.nl.
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INGEZONDEN COLUMN GGD
Laagdrempelig met
extra aandacht
Afgelopen weekend waren de
vaccinatielocaties in Uitgeest en
Beverwijk voor het laatst geopend.
Een bijzondere mijlpaal die
aangeeft dat we in een nieuwe fase
van de vaccinatiecampagne
belanden. Eerder al zijn we gestart
met vrije inloop op al onze locaties
zodat elke inwoner op een laagdrempelige manier zijn eerste prik
kan halen. Een mogelijkheid waar
tot nu toe regelmatig gebruik van
gemaakt wordt.

Archieffoto van voorjaarsmarkt uit 2019 door Ton van den Brink.

Gezellige jaarmarkt in Winkelcentrum
Heemstede op zondag 29 augustus
Heemstede – Op zondag 29 augustus vindt weer de jaarlijkse Heemsteedse Jaarmarkt plaats. Dit jaar in een
vernieuwend jasje; ruim opgezette
kramen, activiteiten en sfeerverhogend entertainment. Kortom: gezellig! De markt strekt zich uit over de
gehele Raadhuisstraat en de Binnenweg en is open van 11 tot 17 uur.

Entertainment
Naast de vele kramen, waar het heerlijk vertoeven is, is het een feest van
zien en gezien worden. Heemstedenaren en bezoekers uit de regio en
de wijde omtrek wandelen over de
markt of pikken onderweg één van
de vele terrasjes die het centrum rijk
is om te genieten van een lekkernij.

Ruim opgezet en parkeergelegenheid
De kramen zijn dit jaar extra ruim
opgezet om de coronamaatregelen
goed te kunnen handhaven. Bezoekers wordt gevraagd zich aan de 1,5
meter afstand regel, die in het gehele
marktgebied van kracht is, te
houden.

Unieke ketting van 150 kramen
Een unieke ketting van 150 kramen
vult het hart van Heemstede. Vele
winkeliers uit het centrum van
Heemstede zullen hun producten en
aanbiedingen presenteren, aangevuld met zorgvuldig geselecteerde
handelaren van buitenaf. Dit staat
garant voor een breed aanbod van
de meest uiteenlopende artikelen;
van lekkere hapjes en drankjes tot
gereedschap, sieraden, schoenen,
kleding en veel meer. Marktmeester
Willem van Dam en medeorganisator
LOCO Concepts zien persoonlijk toe
op de kwaliteit en diversiteitvan de
Heemsteedse Jaarmarkt.

Daarnaast is er voor iedere bezoeker
(jong en oud) plezier te beleven in de
Silent Disco area, worden er speciale
shopping bags uitgedeeld en word je
verrast door muzikaal rijdend
entertainment.

Winkelcentrum Heemstede is het
hele jaar door avontuurlijk om te
winkelen, maar op deze zondag is
het echt een feest. De winkeliers en
standhouders verwelkomen de
bezoekers graag en laten zich van
hun beste kant zien.

Natuurlijk is er ook aan de jonge
generatie gedacht, zij zijn ten slotte
de toekomst. De kinderen kunnen
genieten van de Mario Kart photobooth, kinderschmink en kunnen de
kindercocktails van COCO LOCO
shaken.

Parkeergelegenheid is er onder meer
op het terrein van de Bibliotheek
(Eikenlaan), achter het gemeentehuis (Raadhuisplein) en in de parkeergarage van AH (Blekersvaartweg).

Kortom: voor elk wat wils, dat moet
wel een shoptastische dag worden!

Voor nadere informatie:
marktheemstede@gmail.com.

Wekelijkse corona-update GGD
Heemstede/Regio - In de periode
van 7 januari t/m 11 augustus zijn er
321.980 inwoners van GGD-regio
Kennemerland gevaccineerd door
een GGD (58.557 per 100.000 inwoners). Van de gevaccineerde inwoners zijn 60.203 deels gevaccineerd
(19%) en 261.777 volledig gevaccineerd (81%) door een GGD.
In de periode van 15 januari t/m 11
augustus zijn er 634.752 vaccinaties
gezet door GGD Kennemerland,
waarvan 353.365 eerste prikken
(56%) en 281.319 tweede prikken
(44%).

werden per 15 augustus gesloten. De
overige locaties blijven nog wel
langer open.
Besmettingen en testen
In de week van 5 t/m 11 augustus
waren er in Kennemerland 528
nieuwe besmettingen (96 per
100.000 inwoners). Dit zijn er 109
minder dan de week ervoor (-17%).
Afgelopen week zijn er 5.520 testen
afgenomen door GGD Kennemerland. Dit zijn er 1431 minder dan de
week ervoor (6.951).

Vorige week (5 t/m 11 augustus) zijn
er 29.384 vaccinaties gezet door GGD
Kennemerland, waarvan 2.470 eerste
prikken (8%) en 26.914 tweede
prikken (92%). Er zijn afgelopen week
4.596 vaccinaties minder gezet dan
de week ervoor.

In de meeste leeftijdsgroepen lag het
aantal besmettingen vorige week
lager t.o.v. de week ervoor. Daarbij
lieten de 13-17-jarigen de grootste
afname zien. Net als voorgaande
weken lag het aantal besmettingen
per 100.000 inwoners vorige week
het hoogst bij de 18-24-jarigen (233
per 100.000 inwoners).

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 vaccinatielocaties in Beverwijk en Uitgeest

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.

Veilig terug naar school of
kinderopvang: testen voor het
nieuwe schooljaar begint
Het landelijk advies is dat alle schoolkinderen (PO, VO, MBO) en kinderen
op de kinderopvang zich laten testen
op het coronavirus voor aanvang van
het nieuwe schooljaar. Bij voorkeur 3
dagen voordat zij weer naar school/
kinderopvang gaan. Dit omdat door
vakanties naar het buitenland en
versoepelingen van de maatregelen
het aantal besmettingen mogelijk
weer toeneemt.
Het testen kan op twee manieren:
door een zelftest te doen of door
gebruik te maken van een van de
testlocaties in Kennemerland. Van
vrijdag 20 t/m zondag 22 augustus is
het voor kinderen tot 18 jaar mogelijk zonder afspraak binnen te lopen
op onze XL-teststraat bij P4, Loevesteinse Randweg 110, Schiphol. Deze
is zeven dagen per week geopend
van 8.00 tot 18.00 uur.
Op de andere locaties is het mogelijk
om langs te komen voor een test op
afspraak.
Bron: GGD Kennemerland.

Tegelijkertijd stond afgelopen
zondag op de Bazaar in Beverwijk
een mobiele prikbus. Bezoekers en
medewerkers konden daar zonder
Bert van de Velden. Foto: aangeafspraak terecht voor een vaccileverd door GGD Kennemerland.
natie. Een groep mensen die daar
eerder al de eerste prik ontving,
kwam nu langs voor de tweede. De middag was een buitengewoon
succes waarbij de extra aandacht door de mensen daar gewaardeerd
werd.
Dat sterkt ons om de komende weken meer in te zetten op fijnmazig
vaccineren en het de moeite loont om kleinschalig de wijk in te trekken
om daar ook voorlichting over vaccinatie te geven. Op korte termijn zal er
meer duidelijk worden over de precieze invulling daarvan. Tegelijkertijd
zien we verspreid over Nederland ook incidenten waarbij voor medewerkers een onprettige werksituatie ontstond.
Ik hoop van harte dat we in onze regio met respect met elkaar om
kunnen gaan en onze medewerkers, die zich zeven dagen per week voor
de regio inzetten, hun werk op een prettige manier kunnen doen. Wat de
mening over de huidige situatie ook is. Ondertussen zijn onze locaties bij
Badhoevedorp, IJmuiden en Haarlem nog geopend. We blijven daar nu
nog zeven dagen per week voor u klaarstaan. Met een glimlach.
Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Corona in Heemstede week 32
Door Eric van Westerloo
Heemstede - De afname van het
aantal besmettingen in Heemstede
verloopt langzaam. Nadat in eerdere
weken de afnamen soms halveerde,
gaat het nu veel trager. De afgelopen
week (32) werden er 15 nieuwe besmettingen geconstateerd. Een week
eerder waren dat er nog 17. Niemand
werd deze week opgenomen of
belandde op een IC-afdeling.
Meer jongeren op IC’s
In Nederland liggen nog altijd +/200 patiënten op een IC-afdeling en
verblijven er nog 471 patiënten in
een regulier ziekenhuisbed. Dit zijn
nog altijd flinke aantallen, net als het
totaal aan sterfgevallen sinds de start
van de pandemie. Vanaf die tijd zijn
er bijna 18.000 mensen overleden
die zijn ondergebracht in het overzicht coronadoden. In aanvang
betrof het vooral ouderen die vaak
ook onderliggende kwalen hadden.
Nu ziet men meer jongeren op de IC
’s. Volgens de GGD-cijfers is ruim 90%
van de penitentie die nu worden
opgenomen niet gevaccineerd.
Toch komt het voor dat wel gevaccineerden de ziekte toch krijgen. Hoe
dat kan is slecht te verklaren. Waar
Heemstede gunstig bij afsteekt, is
qua aantal virusdeeltjes in het rioolwater. Landelijk ligt dit getal op 402
tegenover Heemstede 200. Dit getal
geeft een aardige indicatie of het
virus nog ronddwaalt binnen een
gemeente. Het getal was twee weken

terug nog 85 dus er is wel weer een
stijging zichtbaar.
Vervallen maatregelen
Voor studenten en het MBO vervallen
maatregelen en mogen er in een
collegezaal nu 75 studenten aanwezig zijn. Mondkapjes buiten de
collegezaal wel. Ook in het voortgezet onderwijs blijven mondkapjes
buiten het lokaal verplicht. Er komen
meer testlocaties voor studenten en
scholieren. De nachtclubs en grote
meerdaagse festivals blijven verboden.
Heikele kwestie
Op 13 september komt het kabinet
met nieuwe cijfers en/of versoepelingen. Men mikt tevens op een
afschaffing van alle maatregelen per
1 november 2021. Dat is echter allerminst zeker. Wel of niet vaccineren en
wat daarvan de gevolgen zijn is nog
altijd een onderwerp van discussie.
Er zijn zoveel invalshoeken voor en
tegen wat het heel ingewikkeld
maakt het onder één noemer te
brengen.
De wereld om ons heen staat niet stil
en andere landen werken blokkades
op voor hen die niet zijn gevaccineerd of leggen verplichte vaccinatie
op. Hoewel het demissionaire
kabinet voorlopig alle dwang uitsluit,
valt uit de woorden van Rutte en De
Jonge wel een paar hints te
ontdekken dat ook zij niet gevaccineerden het nog moeilijk kunnen
maken. Het blijft een heikele kwestie.
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Heemstede herdenkt Japanse bezetting en slachtoffers Nederlands-Indië
(vervolg voorpagina)

Door Bart Jonker
Heemstede - Op het Raadhuisplein
werd er koffie en echte Indische spekkoek geserveerd en konden de aanwezigen hun ervaringen en verhalen
uitwisselen over hun leven in het
voormalig Nederlands-Indië. De veteranen deelden op hun beurt de verhalen over waar zij destijds naar
uitgezonden waren. Zoals veteraan
Bert Vrij, nu 92 jaar en destijds uitgezonden geweest in Indonesië van
1948-1950. “Het was afschuwelijk: we
zijn er gekomen om de mensen daar
te helpen, maar het is helemaal verkeerd gegaan”, vertelt hij. De geboren
en getogen Heemstedenaar Sjaak
Span, 82 jaar, is uitgezonden geweest
in Nieuw-Guinea. Hij heeft daar 1,5
jaar gezeten, in 1960-1962, tot de
overdracht van Nieuw-Guinea aan
Indonesië. Sjaak memoreert: “We
gingen toen huiswaarts. We hebben
er nog steeds geen goed gevoel bij:
het volk werd daar gewoon in de
steek gelaten en ondergeschikt gemaakt aan de nieuwe Indonesische
regering.”
Na de aankondiging van veteraan Ab
van Leeuwen, nam burgemeester
Astrid Nienhuis het welkomstwoord.
“Het is de tweede Nederlands-Indiëherdenking in Heemstede”, sprak ze.
“Wegens corona nog een bescheiden
groep. Niet alleen herdenken, maar
ook gelijkgestemden ontmoeten en
daar erkenning en herkenning in
zien. Mijn moeder, grootouders, mijn
ooms en een tante hebben ook in
een kamp gezeten in NederlandsIndië. Van hen heb ik bij stukjes en
beetjes meegekregen wat daar allemaal gebeurd is en hoeveel impact
dat heeft. Ik ben ook blij dat we naast
de herdenking in Den Haag ook hier
een lokale herdenking hebben”, aldus
Astrid Nienhuis.
Sprekers
Vervolgens kwamen twee sprekers
aan het woord, allereerst de heer
Schoevers, geboren in Indië. Hij heeft
het eerste gedeelte van zijn jeugd

daar doorgebracht. Hij deelt zijn
ervaringen uit de bezettingstijd en
de tijd erna. “Nadat de Japanners
Indië hadden bezet, zie ik nog mijn
vader op de vrachtwagen zitten,
volgepakt met burgers uit Yogyakarta op weg naar de gevangenis”,
vertelt hij. Na de oorlog dacht hij dat
het weer beter zou worden, maar
ontbrandde de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië, met alle gevolgen
van dien. Vervolgens mevrouw
Gispen, die haar toespraak begon
met de vraag hoelang je nog kampkind blijft. De coronaperiode heeft bij
haar van alles losgemaakt, de confrontatie van angst, onzekerheid en
schaarste, die je ook kent als kampkind. Ze vertelt onder andere dat ze

in een Japans vrachtvliegtuigje
zonder stoelen werd vervoerd als
vracht om overgeplaatst te worden
naar het kamp van haar vader. Voor
haar is Indië haar moederland en
Nederland haar vaderland.
Daarna volgt nog een minuut stilte
en een kranslegging door voormalige inwoners van Nederlands-Indië.
Vervolgens een muzikaal optreden
Manfred de Roij en Donja Pessy van
Donja en de Gaddo’s, Astrid Nienhuis
attendeert nog op de tentoonstelling
die is te zien in de Burgerzaal door
fotografe Edith Lamberman. Zij portretteerde oud-Indië-inwoners uit
Heemstede en Nederland. Een mooie
en waardige herdenking.
Foto’s: Bart Jonker.
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Een koffiemomentje ‘Achter de voordeur’:
voor eenzaamheid is geen pasklaar recept
Door Bart Jonker
Heemstede – Katinka Verdonk is
sociaal werker voor ouderen bij WIJ
Heemstede en maakt deel uit van de
projectgroep ‘Achter de voordeur’. Dit
project ving afgelopen 1 januari aan
en heeft als doel om eenzaamheid te
signaleren bij ouderen, hen te benaderen en eenzaamheid samen met
hen bespreekbaar te maken. Iedere
situatie van eenzaamheid en iedere
oudere is weer anders. Een gesprek
op maat is daarom noodzakelijk. Hoe
gaat dat eigenlijk in zijn werk en
waar staat ‘Achter de voordeur’ nu?
Tijd voor een koffiemomentje met
Katinka en vrijwilligers Marja Verlijsdonk en Lineke Kok.
Signaleren van eenzaamheid
Katinka: “Eenzaamheid is al jaren
thema van sociaal werk, maar vooral
met de aanvang van de coronaperiode wilden we meer gaan doen
met het thema. Daarnaast wilden we
als organisatie en met de vrijwilligers
ons nog meer richten op eenzaamheid. Door corona kwamen mensen
meer ‘achter de voordeur te zitten’,
daarom heet het project zo. Niet
alleen achter de voordeur, maar het
houdt tevens in dat je de signalen
van eenzaamheid in breedste zin
verstaat. Door corona werken we
inmiddels al twee jaar zo dat je op
andere manieren werkt dan in
groepsverband of op huisbezoek
gaan, want dat kon even niet. Ook
moesten we digitaal vergaderen met
onze vrijwilligers.”
Laagdrempelig
“Voorheen deden we veel met
ouderen in groepsverband, zoals de
Sociëteit en KoBus-tochtjes”, vervolgt

Katinka. “Toen de coronaperiode
toesloeg, hebben we veel ouderen
gebeld en werd de focus veel individueler.” Lineke vult aan: “Telefonisch
contact is natuurlijk veel laagdrempeliger en er ontstonden veel meer
persoonlijke contacten, vooral door
de regelmaat. Je kende de mensen al
van de Sociëteit, dus de mensen
hadden al een gezicht voor zich. Dat
maakte het voeren van deze
gesprekken veel makkelijker. Je weet
op welke onderwerpen je kunt
inzoomen.” Katinka: “We hebben ook
toen gevraagd aan de ouderen of ze behoefte hadden aan regelmatig telefonisch contact. Ook vroegen we als
daar aanleiding toe was of ze contact
hadden met iemand of een organisatie die naar ze omkeek. Op basis
hiervan hebben we wekelijks 75
mensen gebeld.” Lineke: “Je merkte
ook dat niet alleen eenzaamheid
speelde bij ouderen, maar ook de
angst voor corona.”
Verantwoordelijkheden en
dilemma’s
“In maart hield Anja Machielse een
lezing over eenzaamheid en naar
aanleiding hiervan hebben we een
cursus georganiseerd voor onze vrijwilligers. Zo waren zij in staat de
signalen van verschillende situaties
van eenzaamheid te herkennen en
hierover in gesprek te gaan met de
mensen in hun vrijwilligerswerk. Voor
eenzaamheid is nu eenmaal geen
pasklaar recept. Ook uit de landelijke
initiatieven die werden ontplooid in
het begin van de lockdown hebben
we ideeën opgedaan. Hieruit is een
adviesgroep ontstaan met vrijwilligers over de verantwoordelijkheden
van dit werk en de dilemma’s die je
kunt tegenkomen, die we breder
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willen trekken binnen de WIJ-organisatie. Daarnaast heeft de projectgroep diverse partnerorganisaties
benaderd om elkaar te versterken bij
het signaleren en het bieden van
ondersteuning inzake het onderwerp
eenzaamheid.”
“Vorige maand zijn we begonnen
met gesprekken met ouderen, waar
ze met leeftijdsgenoten gedachten
kunnen wisselen over thema’s waar
ze onder meer tegenaan lopen bij
het ouder worden. Dit zijn de zogenaamde Up!-gesprekken. Deze
gesprekken worden geleid door
diverse vrijwilligers en sociaal
werkers die hiervoor getraind zijn. Je
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Mail uw oplossing uiterlijk
23 augustus 17 uur naar
redactie@heemsteder.nl,
onder vermelding van kruiswoordpuzzel, voorzien van
uw naam, telefoonnummer
en e-mailadres.

43

49

59

59

60

60

64

70
75

84

70

76
80

85

71

71

76

81

81

85

87
2
2

35

35
49

49
26

26
61

61
8

32

32
63

63
43

43
86

86

8

76

76
19

19
78

46

46
60

60

78

21

De winnaar ontvangt bericht
via de e-mail waarmee de
gewonnen boodschappentas
afgehaald kan worden in de
AH-vestiging aan de Blekersvaartweg 57 in Heemstede.
Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.
Succes!
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Deze puzzel wordt u aangeboden door Albert Heijn aan
de Blekersvaartweg 57 in Heemstede. Lekker puzzelen voor
een heerlijke prijs: een goedgevulde AH-tas vol artikelen!
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Heeft u vragen over ouder worden,
eenzaamheid of het Project ‘Achter
de voordeur’? Of misschien wilt u zelf
wel vrijwilligerswerk doen waarmee
u iets voor ouderen kunt betekenen?
Neem dan contact op met het
kantoor van de Dienstverlening van
WIJ Heemstede op Plein1,
tel: 023 528 85 10.
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gaat op die leeftijd ook meer om het
sociale element. Heemstede, de
WMO en WIJ Heemstede bieden
ouderen zoveel diensten aan, zodat
in die behoefte ruim kan worden
voorzien. Hier in Heemstede is het
eigenlijk best goed geregeld.”

Sociaal element
Marja: “Ik kom zelf oorspronkelijk uit
de culturele hoek en heb ooit zelf
een onderzoek gedaan waar de creatieve behoefte van ouderen ligt,
bijvoorbeeld een schildercursus. Ook
daar kan een drempel bij ouderen
liggen om zoiets te gaan doen. Het
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6

geeft ouderen eigenlijk een duwtje,
zodat ze later zelfstandig met deze
thema’s aan de slag kunnen gaan.”
Marja: Je zet en laat de mensen
eigenlijk in hun eigen kracht staan.”
“Ook deze Up!-gesprekken willen we
breder uitrollen, naar bijvoorbeeld
de buurttafels”, aldus Katinka.
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V.l.n.r.: Katinka Verdonk, Lineke Kok en Marja Verlijsdonk. Foto: Bart Jonker.
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O.L.V. Hemelvaart kijkt terug op geslaagde
Maria Tenhemelopnemingviering en braderie
Door Bart Jonker
Heemstede – De parochie en het
kerkbestuur van de O.L.V. Hemelvaartkerk aan het Valkenburgerplein
1 in Heemstede kunnen met een
grote glimlach terugkijken op de
geslaagde Maria Tenhemelopnemingviering, die jaarlijks wereldwijd
in Rooms-Katholieke kringen wordt
gehouden op 15 augustus.

ZATERDAG 21 AUGUSTUS

Antiek en Curiosa Markt. De
Dreef, Haarlem, van 9-16.30 uur.
Zie ook www.markten-dreef.nl.
Openluchtvoorstelling Elke Vierveijzer op Huis te Manpad, met
lezing vooraf. Herenweg 7-11,
Heemstede. 2 voorstellingen om
17 en 19.15u. Kaarten à €15,uitsluitend online via:
www.podiaheemstede.nl.
ZONDAG 29 AUGUSTUS

10.000 stappenwandeling vanaf
Sportplaza Groenendaal, Sportparklaan 16, Heemstede.
Start om 10u.

De Maria Tenhemelopneming op 15
augustus is voor de parochie van de
O.L.V. Hemelvaart, zoals de naam van
de kerk reeds aangeeft, het patroonsfeest voor de kerk. Op deze dag
wordt herdacht dat de Maagd Maria
door God in de hemel wordt opgenomen.
Die dag begon met een speciale
Eucharistieviering, die op veel belangstelling kon rekenen. Gevolgd door
een braderie met allerhande spulletjes die werden verkocht tegen aantrekkelijke verkoopprijsjes, buiten
voor de kerk op het Valkenburgerplein.
De braderie zag er gezellig uit en trok
veel bekijks en enthousiast publiek
op zoek naar leuke koopjes. De
opbrengst hiervan gaat naar de kerk
zelf. Het mooie weer van die dag

AGENDA

Jaarmarkt WCH. Winkelstraten
Raadhuisstraat/Binnenweg.
Van 11-17u.
MAANDAG 30 AUGUSTUS

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

Veel gezelligheid op de braderie buiten voor de O.L.V. Hemelvaartkerk. Foto: Bart Jonker.

T/M VRIJDAG 3 SEPTEMBER

zorgde nog voor een extra zonnige
duit in het zakje.
’s Avonds werd de viering sfeervol
afgesloten met een Plechtig Lof, dat
muzikaal omlijst werd met fraaie

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW
Doopsgezinde Kerk
Door Marenka Groenhuijzen
Heemstede - Indertijd is aan architect heer Huib Tuninga (1898-1958) de
opdracht gegeven om een bouwplan voor een verenigingsgebouw en de
Doopsgezinde Kerk te maken. Dit plan ondervond van verschillende
kanten kritiek. Op de vergaderingen zou worden beslist of de ontwerpen
goedgekeurd konden worden.
De vergadering was goed bezocht, de opbrengst voor de bouw aan
geplaatste aandelen en schenkingen hadden tezamen een bedrag van
23.204 gulden opgeleverd. De heer Tuninga gaf in zijn inleiding een overzicht van de moeilijkheden die een architect moet overwinnen, als hij
over een betrekkelijk kleine bouwsom beschikken mag. Het ontwerp
kwam door de schoonheidscommissie.
De aanwezigen konden vragen te stellen. Uit deze vragen bleek dat een
deel van de leden zich niet kon verenigen met de plannen van de heer
Tuninga, omdat hij het gebouw met rechthoekige ramen had ontworpen.
Het gebouw van de Nederlands Protestantenbond zou ook kerkgebouw
zijn, daarom hadden de leden graag een gebouw met ronde ramen
gezien. Tuninga gaf aan dat hij het ontwerp kon wijzigen, door ronde
ramen te plaatsen, doch met grote tegenzin.
Verschillende aanwezigen sloten zich bij de woorden van de heer Huib
Tuninga aan. Er werd opgemerkt, dat je je wel tweemaal moet bedenken,
als je als leek veranderingen gaat aanbrengen in een ontwerp van een
deskundige.
Ten slotte werd na enige discussie besloten het ontwerp goed te keuren
en de bouw te laten uitvoeren door de Heemsteedse aannemer de heer
Jorritsma. Ds. Trouw legde de eerste steen in 1926.
Bronnen: Librariana,
Historisch Heemstede en Zuid-Kennemerland

Gregoriaanse gezangen. Met medewerking van organist/cantor Erik Jan
Eradus en sopraan Michelle Mallinger, die voor deze speciale gelegenheid in de kerk haar opwachting

maakte. Deze prachtige muzikale
klanken en de uitmuntende akoestiek zorgden bij het publiek voor een
unieke beleving en sloten deze dag
waardig af.

Voorstelling Return to Familiar Grounds door
het Upperworld Underworld Ensemble
Heemstede - Return to Familiar
Grounds van Michel Duijves en het
Upperworld Underworld Ensemble
staat klaar voor twee nieuwe voorstellingen. Dit is voor een groot deel
mogelijk gemaakt door het Fonds
Podiumkunsten. Het Upperworld
Underworld Ensemble gaat deze
voorstellingen doen in een scenografie van Susan van Hulst.
Twee voorstellingen in Heemstede
Zaterdag 28 aug 15 uur Boekhandel
Blokker, Binnenweg 138, Heemstede

ZONDAG 12 SEPTEMBER

(met het accent op de gedichten van
Elly, die genomineerd is voor de
poëziedebuutprijs van het Poëziecentrum te Gent voor haar bundel
liefde de vluchtige holte), entree
gratis. Reserveren info@boekhandelblokker.nl of bel 023 5282472.
Voorstelling Return to Familiar
Grounds: zaterdag 28 aug 20.15 uur
in de Pinksterkerk, Camplaan 18
Heemstede, entree €17,50.
Reserveren via:
michelduijves@gmail.com.

Openluchtvoorstelling Elke Vierveijzer op
Huis te Manpad, met lezing vooraf
Heemstede - Na twee zeer succesvolle zomerconcerten op Huis te
Manpad aan de Herenweg 7-11 in
Heemstede, volgt zaterdag 21
augustus de laatste voorstelling met
kleinkunstenares Elke Vierveijzer.
Velen kennen haar van haar ode aan
Maarten van Roozendaal - Om te
janken zo mooi - die in verschillende
recensies werd bekroond met 4
sterren. Zaterdag speelt Elke delen
uit haar nieuwe theaterprogramma
LUCHT, werk van Maarten van
Roozendaal maar ook gloednieuwe
liedjes. Door haar grootse stem en
bloedstollend mooie liedjes én haar
kleinkunsttalent zal dit theaterconcert naar verwachting nog lang
nazinderen. Elke Vierveijzer behaalde
in 2015 de finale van het Amsterdams Kleinkunstfestival en werd
bestempeld als een jaloersmakend
talent’. Het Parool schreef over haar:
“Haar liedjes bevatten prachtige,
haast literaire teksten”. Met haar
voorstelling LUCHT is zij de enige
genomineerde voor de Poelifinario
2021 in de categorie kleinkunst, en

Expositie ‘Dromen van Vliegen’.
Kloostergangen naast het Stadhuis, Grote Markt, Haarlem.
Gratis, van maandag t/m vrijdag
van 8-17u.

Expositie Cubaans kunstenaar
Carlos Casas. CarlaH’s Hairstudio
- Wagenweg 16 Haarlem.
V.13-17u. Vrij entree hapje/
drankje. Graag aanmelden onder
06-19840020 Carla.
Gratis, van maandag t/m vrijdag
van 8-17u.

Zaterdag antiek- en
brocantemarkt op de
Dreef Haarlem
Haarlem - Op zaterdag 21 augustus
is er in Haarlem van 9 tot 16.30 uur
op de Dreef, achter het provinciehuis,
met in achtneming van de coronamaatregelen, weer de traditionele
antiek- en brocantemarkt.

Elke Vierveijzer. Foto: Saskia Kerkhoff.

daardoor tevens winnaar. Er worden twee voorstellingen gespeeld:
een om 17 uur en een om 19.15 uur.
Voorafgaand aan het concert zal er
een 20 minuten durende lezing
worden gegeven over de historie van
Huis te Manpad.
Kaarten à €15,- uitsluitend online te
bestellen: www.podiaheemstede.nl.
Het terrein is ingericht op 1,5 meter.

Bent u misschien op zoek naar
mooie, bijzondere en zeldzame
objecten, dan moet u deze markt
eens bezoeken. Er staan een kleine
100 kramen vol met antieke schatten,
zoals meubels, zilverwerk, sieraden,
servies, bestek, spiegels, schilderijen,
lampen, veel kleingoed en accessoires voor in huis, verzamelobjecten
als Verkadealbums, schoolplaten,
landkaarten en andere spullen uit
(groot)moeders tijd. enz.
Op de Dreef is dit evenement ook op
4 en 18 september en 2 oktober. De
toegang is gratis.
Zie ook www.markten-dreef.nl.
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Nog een week de Groenendaal-wedstrijd voor kids:
doe mee en win een liter ijs van IJssalon Van Dam!
Je kunt nog een week meedoen aan deze leuke en spannende wedstrijd over Wandelbos Groenendaal, waarbij je
kans kunt maken op een heerlijke liter ijs van IJssalon Van Dam! Dat wil jij toch ook?
Wat moet je hiervoor doen?
• Kijk goed naar de foto’s en beantwoord de vraag die erbij staat.
• Stuur je antwoorden naar info@wandelbosgroenendaal.nl uiterlijk zaterdag 24 augustus; vermeld ajb je naam,
leeftijd en telefoonnummer; dan kunnen we je bereiken mocht je tot de winnaars behoren!
• Het bestuur van de Vrienden van Wandelbos Groenendaal vormt de jury. De uitslag zal omstreeks 1 september
worden bekend gemaakt in de Heemsteder.
• Onder de goede antwoorden verloten wij 10 keer een heerlijke liter ijs ter waarde van €14,50, beschikbaar gesteld
door IJssalon Van Dam, Raadhuisstraat 60 in Heemstede. Succes!

info@wandelbosgroenendaal.nl
www.wandelbosgroenendaal.nl

1. Wie gebruikt deze kast?

2. Waar staat deze zandbak?

3. Wat is de naam van dit gebouwtje?

4. Hoe heet deze vijver?

A. Mees
B. Bonte specht
C. Vleermuis

A. In het zuidelijke deel van het bos
B. In het noordelijke deel van het bos
C. Niet in Groenendaal

A. Heksenhuisje
B. Rust-een-weinig
C. Koek en zopie

A. Zochervijver
B. Kop en schotel
C. Rododendronvijver

5. Voor wie is dit bouwwerk gemaakt?

6. Waar staat dit ooievaarsnest?

7. Hoe heet dit beest nou echt?

8. Hoe heten de boswachters?

A. Muizen
B. Bosb1eestjes
C. Vlinders

A. Bij de kinderboerderij
B. In het zuidelijke deel van het bos
C. In het noordelijke deel van het bos

A. Drentse Blaarkop
B. Schotse Hooglander
C. Eland

A. Henk en Thomas
B. Roger en Cees
C. Rogier en Kees

9. Welke plant/bloem zit in de naam van deze
vijver?

10. Op deze boom krioelen…..

11. Hoe heet deze ‘kunststroming’?

12. De naam van de Kinderboerderij is...

A. Linden
B. Lelie
C. Rododendron

A. Eikenprocessierupsen
B. Regenwormen
C. Naaktslakken

A. Expressionisme
B. Vandalisme
C. Graffiti

A. ‘t Lammetje
B. ‘t Molentje
C. ’t Haantje

Ken uw tuin: de exotische ananasplant,
een echte zon- en warmteaanbidder
Door Bart Jonker
Heemstede – Deze week brengen
we wat exotische Zuid-Amerikaanse
sferen aan in onze Heemsteedse tuin
met de ananasplant (Ananas comosus).
Schijnvrucht
De ananas komt oorspronkelijk uit
Zuid-Amerika en dankt haar naam
aan de Tupi-indianen. Vrij vertaald
betekent ananas uitstekende of
uitmuntende vrucht. De Spanjaarden
brachten de vrucht naar Europa en
noemden de vrucht piña, dat dennenappel betekent. Hiernaar is de cocktail met ananassap, Piña Colada
vernoemd. De vrucht van de ananasplant, de ananas zelf, is echter een
schijnvrucht. Dit houdt in dat naast
de beginsels van vruchten en zaadknoppen ook op andere plantendelen vruchten vormen. Ook de
aardbei is zo’n bekende schijnvrucht.

Een hater van kou
Ja, het is mogelijk een ananasplant in
uw tuin! En dat geeft uw tuin direct
een zuidelijke en trendy aanblik. In
onze mediterrane tuin staat die te
schitteren op tafel tussen de citrusboompjes. U moet echter wel even
weten hoe, want de ananasplant
behoeft wel enige zorg en liefde.
Ananasplanten zijn verkrijgbaar bij
tuincentra, of u kunt de kroon van de
vrucht afsnijden en stekken in water,
tot er wortels ontstaan. Het laatste
vergt wel wat geduld en lukt niet
altijd.
Zet de ananasplant in een wat
ruimere pot. De ananas is gek op
warmte en volle zon en haat kou. Om
te groeien heeft die minstens 20
graden aan warmte nodig. De plant
kan op een hete zomerdag makkelijk
in de tuin. De temperatuur mag
echter niet lager worden dan 10
graden. Breng de ananasplant dan

naar binnen en zet deze op een
zonnige vensterbank. In de winter
wat dichter bij de verwarming, maar
wel op een plek met veel licht.
Let op met water geven!
De ananasplant verlangt niet veel
water, het besproeien van de kroon
voldoet vaak. Geef de plant niet of
nauwelijks water bij de wortels,
omdat die dan gaan rotten. Als u
water geeft, doe dit dan matig en
een keer in de 2 à 3 weken. Een keer
in de zoveel tijd de plant een beetje
bemesten met organische meststof.
Het volgroeien van de vrucht duurt
doorgaans een tot drie jaar. Als u
deze oogst, kunnen er weer nieuwe
kronen met vruchten ontstaan. Heb
wel wat geduld alvorens u uw pizza
of kip Hawaï kunt nuttigen, aangezien u deze plant echt met liefde en
zorg moet omringen. Maar een grappige en bijzondere blikvanger blijft
het wel.

De ananasplant is een grappige blikvanger. Foto Bart Jonker.
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Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde,
applaus voor deze tuinen: een allerlaatste toegift
Heemstede - Hierbij nog een allerlaatste selectie van fraaie tuininzendingen. Daarna gaat de jury van Tuincentrum De Oosteinde zich beraden op de
winnende inzendingen. Hierover binnenkort meer. Geniet nog even van deze laatste fraaie plaatjes!

“Fijnste hoekje in
mijn tuin”
“Dit is het fijnste hoekje in mijn tuin”,
vertelt Corrie van der Heijden. “De
annabelles vind ik het mooist als ze
nog een beetje groen zijn en fier
rechtop staan. De aardbeien zijn op,
maar we (de eksters en wij) eten
volop van de sla en courgette!”

“Tuin met mozaïeken”
Anneke Assendelft stuurde deze fraaie foto’s van haar tuin. “Het blijft, na ruim 30 jaar, iedere zomer weer een feest om
te zien hoe alles weer groeit en bloeit”, vertelt ze. “De waterlelies, de blauweregen, de hortensia’s en niet te vergeten de
rode en groene Japanse esdoorn. Dit coronajaar heb ik een nieuwe hobby, mozaïeken. Mijn staptegels heb ik kleurrijk
versierd, de namen van mijn kleinkinderen, een leuke vlinder en meer. Ook ons welkomstbord moest eraan geloven en
een leuke windmolen maakt het compleet”, aldus Anneke.

“Fleurige plaatjes”
Pieter van Dijk stuurde deze kleurige foto’s. De bloeiende hortensia’s en petunia’s vormen fraaie fleurige plaatjes!

“Stadstuin van vriendin”
Ellen Verberne stuurde deze foto’s en vertelt: “Een vriendin van mij, Everline Janssen, heeft een kleine stadstuin in
Haarlem. Mijn vriendin heeft er iets heel moois van gemaakt. Het is ook haar grote hobby. ‘s Zomers is zij vele uren in
haar tuin bezig. Alles prachtig op kleur. Ik vind het prachtig”, aldus Ellen.

“Tuin van mijn
grootmoeder”
Mick van de Waart zond deze foto in
en vermeldt erbij: “Een tijdje geleden
zag ik jullie tuinenwedstrijd voorbijkomen en ik moest direct aan de tuin
van mijn grootmoeder denken. Ik
kom er al sinds mijn geboorte en
geniet er nog steeds elke keer van als
ik er kom. Mijn oma van 85 onderhoudt de tuin al sinds jaar en dag
met ziel en zaligheid en heeft een
groene oase gecreëerd voor mens en
dier die altijd in bloei lijkt te staan.
De foto is geschoten op een regenachtige dag net nadat het is gestopt
met regenen. Ik - en ik weet zeker
mijn oma al helemaal - zou het
geweldig vinden als haar tuin een
keer in het zonnetje wordt gezet. Ik
weet zeker dat er niemand is die het
meer verdient”, aldus Mick.

HeemstedeNIEUWS
week 33

De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede

Gemeenteraad

Gemeentepagina in nieuw jasje

De commissie- en
raadsvergaderingen
zijn digitaal en worden
live uitgezonden. Inspraak bij
commissievergaderingen vindt ook
digitaal plaats. Insprekers kunnen
zich van te voren aanmelden via
griffie@heemstede.nl of
tel. 023 - 548 56 46.

U ziet het: HeemstedeNieuws
ziet er anders uit, met meer
ruimte voor informatieve
berichten. De agenda’s van de
gemeenteraad en commissies en andere
rubrieken hebben voortaan een vaste plek
op de voorpagina. De contactinformatie
en officiële bekendmakingen zijn iets
beknopter geworden. Voor een groter
leesgemak zijn vaste rubrieken herkenbaar
door icoontjes, zoals een kalender bij de
gemeentelijke activiteiten.

Momenteel is het zomerrecès. De eerstvolgende commissievergaderingen
zijn op 14, 15 en 16 september.

Vrijwilligers gezocht
De afgelopen
maanden hebben veel
Heemstedenaren elkaar
geholpen. Ook nu is We
Helpen Heemstede weer op zoek naar
behulpzame vrijwilligers.
Mannelijke taalcoaches
voor statushouders
Helpt u mannelijke vluchtelingen
één op één met onze taal? Naast het
volgen van een cursus Nederlands, is
er behoefte aan het oefenen van de
taal en het helpen bij huiswerk. Online
helpen kan ook!
Receptievrijwilliger
WIJ Heemstede Plein1
Neemt u graag de tijd voor ouderen
en bent u handig met het verwerken
van aanvragen via de computer?
WIJ Heemstede Plein1 zoekt op dit
moment een vrijwilliger voor de
woensdagmiddag.
Samen op pad met een 26-jarige
dame met een verstandelijke
beperking
Lekker samen fietsen op de duofiets,
zwemmen, naar de stad gaan,
wandelen of naar de kinderboerderij.
Buurtgezinnen zoekt een vrijwilliger die
1 keer per 2 weken samen iets leuks wil
ondernemen.

Officiële bekendmakingen
De volledige officiële bekendmakingen
vindt u via de landelijke website
officielebekendmakingen.nl. Sinds 1 juli

2021 zijn deze online bekendmakingen
leidend (Wet elektronische publicaties).
Er zijn verschillende manieren om
automatisch op de hoogte te blijven,
zie hiervoor de informatie in het blauwe
blok. Op aanvraag zijn in het raadhuis de
bekendmakingen op papier beschikbaar.
Wij hopen met de nieuwe opzet het
leesgemak en -plezier te vergroten.
Gaandeweg zullen we het ontwerp
aanscherpen en verder verbeteren.
Natuurlijk horen we graag wat u ervan
vindt.

Openingstijden gemeente
(Alleen op afspraak)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 - 17.00 uur
8.30 - 17.00 uur
8.30 - 17.00 uur
8.30 - 19.30 uur
8.30 - 13.00 uur

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl
gemeenteheemstede
@heemstede
gemeente heemstede

Uw reactie kunt u mailen naar
communicatie@heemstede.nl.

Gemeentelijke activiteiten
16 augustus - 3 september
➜ Werkzaamheden Stedin

aan gasleiding omgeving
Wipperplein

Fietsverkeer wordt omgeleid.
Vanaf 23 augustus: Heemsteedse
Dreef: aansluiting Postlaan en
parallelweg bij haven afgesloten.
Gewijzigde parkeersituatie
Wipperplein-westzijde.
Vanaf 23 augustus
➜ Herstraten Lieven de Keylaan

(exclusief parkeervakken)

Werkzaamheden duren naar
verwachting 5 weken. Tijdens het werk
is het verkeer gestremd en vervallen
parkeervakken.
2 september, 14.00-15.00 uur
➜ Overlastspreekuur
Als inwoner van Heemstede kunt u met
vragen over burenoverlast terecht bij
een speciaal maandelijks spreekuur.

Hallo,
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.

Meer informatie: heemstede.nl

Meer informatie op meerwaarde.nl.
Locatie: Pleinzaal, Raadhuis Heemstede
2 september, 19.30-22.00 uur
➜ Bijeenkomst lokale

democratie

Praat met raadsleden, collegeleden
en ambtenaren over een (nog beter)
samenspel tussen gemeente en
inwoners. Locatie: raadhuis. Aanmelden
kan via lokaledemocratie@heemstede.nl.
3 - 5 september
➜ Formule 1 in Zandvoort
Tijdens de toestroom van de bezoekers,
is de huidige verkeersroute door
Heemstede naar Zandvoort, via de
Lankchorstlaan en Zandvoortselaan,
bij het inrijden naar de Lanckhorstlaan
vanaf de Heemsteedse Dreef, tijdelijk
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer
in westelijke richting.
Winkels en huizen zijn bereikbaar;
doorgaand verkeer wordt omgeleid.

wij zijn
Heemstede
Duurzaam

Alles weten over
borstvoeding?
Dan is de gratis bijeenkomst
van CJG Heemstede
over borstvoeding een
prima start! Tijdens de
voorlichtingsbijeenkomst
krijgt u informatie over borstvoeding.
Ook bespreken we wat u kunt doen
als het geven van borstvoeding niet
loopt zoals u had gehoopt. We geven
praktische informatie en er is volop
ruimte om vragen te stellen.
De eerstvolgende informatiebijeenkomsten zijn op 24 augustus,
26 oktober en 23 november. Deze
bijeenkomsten worden bij WIJ
Heemstede in de Luifel gegeven en
starten om 19.30 uur.
Inschrijven kan via cjgheemstede.nl.

Abonneer u op nieuwsbrief via

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

Officiële bekendmakingen

De gemeente publiceert
officiële bekendmakingen
en kennisgevingen van
onder andere vergunningen,
ontheffingen, verkeersbesluiten en
regelgeving via Overheid.nl.

HeemstedeNIEUWS
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De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede

Officiële
bekendmakingen
Sinds 1 juli 2021 zijn de online
bekendmakingen op overheid.nl leidend.
Afgelopen week zijn de volgende
bekendmakingen gepubliceerd:
Vastgesteld:
➜ Nota Ecologie Heemstede 2021
➜ Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten (TONK2)
Heemstede 2021
➜ Reglement Klankbordgroep Wet
maatschappelijke ondersteuning
Heemstede 2021

Vervanging gemeentelijke bomen:
➜ Linde, Heemsteedse Dreef ter hoogte
van nummer 277 en 279
➜ Linde, Haemstedelaan / hoek
Eikenlaan
Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ Plaatsen beeldscherm winkelzijde,
Binnenweg 15
➜ Uitbreiden woonhuis, Havenstraat 63
➜ Uitbreiden woonhuis,
Strawinskylaan 11
➜ Aanleggen uitweg/inrit,
Heemsteedse Dreef 87

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning:
➜ Aanleggen vijver en terras,
Glipperweg 9
Verleende omgevingsvergunning:
➜ Renovatie clubhuis, Sportparklaan 6
➜ Afwijken bestemmingsplan verhuur
boten en ligplaatsen, Van den
Eijndekade - Haven
➜ Vernieuwen dakbedekking,
Watertoren 2
Voornemen verlenen
omgevingsvergunning:
➜ Aanleggen vijver en terras,
Glipperweg 9

Blijf op de hoogte van
bekendmakingen over
uw buurt

- Abonneer u op de e-mailservice
van overheid.nl. U ontvangt bekendmakingen en kennisgevingen
over door u geselecteerde onderwerpen.
- Download de app ‘Omgevingsalert
of ‘Over uw buurt’ om geïnformeerd
te blijven over bekendmakingen in
uw buurt. U ontvangt een melding
op uw mobiel.
- Via heemstede.nl/bekendmakingen
vindt u de bekendmakingen van de
gemeente op overheid.nl.

Meer informatie: heemstede.nl

De Heemhaven ontdekt de buurt op wandeldag
Heemstede - Op zaterdag 21 augustus wordt er vanuit Woonzorgcentrum De Heemhaven aan de Von
Brücken Focklaan 20 in Heemstede
een wandeldag georganiseerd in de
buurt rondom de Heemhaven.
Wie in de Heemhaven woont kan
met begeleiding, ondersteuning en
verzorging zijn/ haar eigen leven
blijven leven, zoveel mogelijk zoals
men dat gewend was te leven.
Hierbij wordt er ondanks de beperkingen die er zijn, gezocht naar
geluksmomentjes, in groepsvorm of
individueel. En deze dag is zo’n
geluksmomentje.
Het doel van deze wandeldag is om
samen met de bewoners de buurt te
verkennen en de buurt kennis te
laten maken met de bewoners van
de Heemhaven.
Met veel hulp van familie, vrijwilli-

De Heemhaven. Foto: aangeleverd door Zorgbalans.

gers, collega’s en spontane acties van
onze buren hoopt De Heemhaven op
een geslaagde dag.

Meer informatie op tel. 023-8916100
of www.zorgbalans.nl/zorglocatie/
de-heemhaven/.

INGEZONDEN POLITIEK
Klimaat: ook op lokaal niveau
acteren
Het nieuwste klimaatrapport van het IPCC is gepubliceerd, en de inhoud liegt er niet om. Feitelijk wordt er
bijna niets gezegd dat al niet bekend was, maar de
opsomming en samenhang van velerlei ontwikkelingen hebben een stevige impact. Op mij tenminste,
en ik hoor en lees het ook in de reacties van anderen.
Persoonlijk geloof ik niet dat wij deze crisis nog af gaan
wentelen. Europa kan best ver komen met het behalen
van klimaatdoelstellingen, maar voor China en India
(samen goed voor 4 x de emissie van Europa) geldt dat
niet, en waarschijnlijk ook niet voor de VS. In totaal
draagt Europa ‘slechts’ 8% bij aan de mondiale uitstoot
van broeikasgassen. We kunnen dus maar beter voorbereid zijn op wat komen gaat en een realistisch plan
maken met bijbehorend steunfonds. Alle inspanningen
zullen erop gericht moeten zijn om in Europa de
gevolgen van droogte, hitte, stijgende zeespiegel en
noodweer op te vangen.
Oók op lokaal niveau moeten we acteren. Zonnepanelen, warmtepompen en het isoleren van huizen

raken langzamerhand ingeburgerd. Maar er is meer en
het zijn nog aantrekkelijke opties ook (persoonlijk hoop
ik het douchen in eigen afwaswater zo lang mogelijk
uit te stellen).
De gemeente kan plaatsen inrichten voor waterrecreatie; van zwemplekken in open water tot en met speelplaatsen met fonteinen. Die laatste heb ik in Berlijn
gezien en het is een feest; kinderen spelen er de hele
dag terwijl de ouders op een terrasje ernaast een koel
biertje drinken. Ook de individuele burger heeft opties:
plant waar mogelijk bomen in de tuin, vergroen platte
daken en de voortuin, vang het hemelwater op.
Volgend jaar zijn er Gemeenteraadsverkiezingen. De
burgers van Heemstede kunnen een partij kiezen die
het klimaat op praktisch uitvoerbare wijze met stip op
nummer één heeft staan. Dat zullen er naar mijn vaste
overtuiging meerdere zijn. Vier jaar geleden werden de
verkiezingen gedomineerd door lokale thema’s, zoals
de Vomar. Een belangrijk onderwerp voor de omwonenden, maar de komst ervan staat inmiddels vast.
Laten we nu onze aandacht richten op de grote lijn
waarin we, hopelijk met een stevige coalitie, resultaten
kunnen boeken.
Esther Schnerr, afdelingsvoorzitter D66

Veerle met de wortelen. Foto: Marenka Groenhuijzen.

Nieuwe oogst voor jeugd KIMT
Heemstede - Afgeelopen woensdagavond mochten de kinderen hun gewassen oogsten op Kom In MIjn Tuin (KIMT). Marenka Groenhuijzen maakte een
foto van Veerle die net een bos wortels uit de grond haalde en omhooghoudt.
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