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Ook voor een flinke suikerspin kon je op de jaarmarkt terecht. Foto’s: Bart Jonker.

Het mag weer: Heemsteedse Jaarmarkt
als vanouds weer druk en supergezellig
Door Bart Jonker
Heemstede – Een spettertje hier en
een spettertje daar, maar dat mocht
de pret absoluut niet drukken zondag 29 augustus. Om echt over regen
te spreken is niet noemenswaardig.
Bezoekers van her en der lieten zich
niet door het weer tegenhouden en
trokken in groten getale op naar het
winkelcentrum van Heemstede
Binnenweg/Raadhuisstraat voor de
traditionele Jaarmarkt.
De Jaarmarkt in Heemstede is sinds
jaar en dag een welbeproefde receptuur voor gezelligheid. Door de coronamaatregelen kon deze in 2020 niet
plaatsvinden.
Dat werd deze zondag weer helemaal goedgemaakt: maar liefst 150
kramen waren aanwezig om te winkelen, te proeven, te dansen, optre-

In deze krant
de sportspecial!

dens bij te wonen en ook de kinderen konden bijvoorbeeld geschminkt
worden.

De Heemsteder
komt nu ook
in gemeente
Bloemendaal uit
Bloemendaal – Ja, u leest het
goed. Vanaf woensdag 1 september ligt de eerste Bloemendaaleditie van de Heemsteder, de
lokale krant voor Heemstede en
omgeving in Bloemendaal.
Voortaan brengt de Heemsteder
ook inwoners van de gemeente
Bloemendaal (dus ook Aerdenhout, Bennebroek, Vogelenzang
en Overveen) met deze Bloemendaaleditie op de hoogte van al
het lokale nieuws.

Kortom: veel plezier voor jong en
oud. Het mocht eindelijk weer zo’n
gezellige jaarmarkt, wel met inachtneming van de coronarichtlijnen. De
ondernemers van winkelcentrum
Heemstede oftewel BIZ hadden hun
beste beentje voorgezet en alles uit
de kast getrokken, samen medeorganisator LOCO Concepts om van deze
traditionele Heemsteedse Jaarmarkt
een heel groot succes te maken en
om deze zo veilig mogelijk te laten
verlopen.
Ook een welverdiende pluim voor de
diversiteit van de markt en het heerlijke entertainment. Dit was allemaal
dik en orde: we hadden niet anders
verwacht. Wat heeft Heemstede toch
veel in huis! Het was gewoon super-

Bloemendaalseweg. Foto: Bart Jonker.

Veel bezoekers jaarmarkt.

gezellig en de sfeer zat er goed in:
iedereen genoot van deze geweldige
dag. Elders in deze Heemsteder een
uitgebreide fotoreportage van de

jaarmarkt en het vervolg van dit
artikel, om de sfeer nogmaals te
proeven.
Tot de volgende keer!

Heemstedein beweging

De Bloemendaaleditie van de
Heemsteder wordt in tegenstelling tot Heemstede niet huisaan-huis verspreid, maar is per
1 september verkrijgbaar op
diverse afzetpunten binnen de
gemeente Bloemendaal, zoals
een aantal winkels, de Bibliotheek in Bloemendaal en
Bennebroek, Albert Heijn en
het Dorpshuis in Vogelenzang.
Daarnaast zijn er nog meer afzetpunten.
Team van de Heemsteder
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Zo gezellig was de Heemsteedse Jaarmarkt!
Tekst en foto’s: Bart Jonker
Heemstede – Wat een huzarenstukje was deze Jaarmarkt in
Heemstede weer afgelopen zondag 29 augustus, met hart en
ziel georganiseerd door de Heemsteedse ondernemers in BIZ
en medeorganisator LOCO Concepts. Dat deze markt een
regelrecht schot in de roos was, is wel duidelijk op de foto’s te
zien. Te veel om op te noemen, we laten enkele highlights de
revue passeren.
Zo deelden de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek (HVHB) en Kom In Mijn Tuin (KIMT) een gezamenlijke
kraam. Bij de HVHB kon je terecht voor informatie en het
programma over de komende Open Monumenten Dagen,
die op 11 en 12 september plaatsvinden. Ook KIMT was in zijn
nopjes. “Voor ons was dit een geslaagde jaarmarkt qua PR.
We hebben bijna alle producten verkocht!”, aldus een dolenthousiaste Mik van der Bor. Dansstudio Jolein zorgde bij de kraam voor wat dansdemonstraties en die trokken veel publiek. ‘Shop till you Drop’ bij diverse kramen: onder meer lederwaren
bij Kaptein en Waardijk schoenen, mooie kleding bij De Lord Mode, Reyngoud en Van Uffelen,
boeken bij Arno Koek van Boekhandel Blokker en sportschoenen en loopinformatie door Lopers
Company By Enno. Proeven was ook een geliefd onderdeel op de markt.

Diverse wijnhandelaren en slijters lieten graag iets uit hun
assortiment proeven. Zoals bij de kraam van Gall&Gall van
Hilde Slagter en Marcel Lambeck die graag een glaasje likeur
Heemsteeds Genoegen inschonken voor de voorbijgangers,
waarbij het mooie etiket van de fles werd geïllustreerd door
Eric J. Coolen. De Nieuwe Lente had een mooie kraam met
het aanbod rond vitaliteit en gezondheid. Een draaimolen en
springkussen voor de kids, die het ontzettend naar hun zin
hadden. Bij Home Made By REE konden de kids met dartpijltjes de verfballonnen stukgooien en zo hun eigen kunststuk
creëren. Eigenaar Jasper de Zwart had hiervoor speciaal zijn
kleurige testbeeldkostuum aangetrokken.
Daarnaast veel kramen met leuke hebbendingejes, antiek of
curiosa. Ook muziekklanken weerklonken in de winkelstraten:
gitaar, pianomuziek en disco, er zat wel iets bij voor ieders
gading.
En ten slotte verzorgden terrassen en kraampjes van diverse horecaetablissementen goed voor
de inwendige mens en wens. Onderweg kwamen we Willem van Dam en Rogier Heijn van de
BIZ en winkeliersvereniging tegen die met een grote glimlach al deze gezelligheid gadesloegen.
Deze Jaarmarkt bewees maar weer eens temeer dat Heemstede echt een geweldig winkelcentrum heeft. Wat een feest! Volgend jaar weer?
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Onderzoek naar aardwarmte in
Heemstede en Bloemendaal
Door Eric Westerloo
Heemstede/Bloemendaal - Water
diep in de aarde biedt mogelijkheden warm water te gebruiken bij
het verwarmen van huizen en
bedrijfspanden. Energie Beheer
Nederland (EBN) doet, in opdracht
van de overheid, onderzoek naar
waar in ons land er gebruik gemaakt
kan worden van aardwarmte. Nu
start er een project dat loopt van
Waterland via Amsterdam naar
Haarlem en ook Heemstede en Bloemendaal worden aangedaan.
Boren door aardlaag
Een mobiele boorinstallatie boort tot
ongeveer 40 meter diepte. Op de
bodem worden seismische ladingen
geplaatst. Na ontsteking geven deze

trillingen weer waarna tot een grote
diepte kan worden vastgesteld hoe
en welke aardlagen er lopen.
Dit kan in de omgeving van een
boorgat lichte trillingen veroorzaken
dat geen schade toebrengt aan de
omgeving. Indien men bij particulieren, grondbezitters of bedrijven wil
boren, zal men eerst toestemming
vragen. Omdat er om de 60 meter
wordt geboord kan dit weleens het
geval zijn. Mocht er enigerlei schade
ontstaan wordt deze hersteld of
vergoed.
Warm water uit de diepte
Indien er geschikte locaties uit het
onderzoek komen, kan men vanaf
+/- 1.500 à 4.000 meter diepte warm
water oppompen.

Hoe dieper het water wordt gevonden, hoe warmer het is. Het water
kan worden gebruikt voor de verwarming van panden. Nadat het water
de warmte heeft afgegeven, gaat het
retour de bodem in om daar weer op
te warmen. Het is daarmee een hernieuwbare warmtebron dat 80%
minder CO2 belasting geeft dan
aardgas.
Het is nog niet precies bekend wanneer men met het werk in Heemstede en Bloemendaal gaat beginnen. Bewoners en bedrijven rond het
onderzoektracé ontvangen vooraf
een brief van EBN met alle relevante
gegevens. Voor Heemstede en Bloemendaal zou het mooi zijn als wij op
termijn aardwarmte kunnen gebruiken.

Pannenkoeken eten in Introductieweek HBM. Foto aangeleverd door HBM.

HBM start nieuw schooljaar met
een bruisende introductieweek
Heemstede - Het HBM (HaemstedeBarger mavo) is het schooljaar
enthousiast gestart met een introductieweek voor alle leerlingen.
HBM telt maar liefst 101 nieuwe
brugklasleerlingen verdeeld over vier
klassen. De leerlingen tonen dit jaar
vooral veel belangstelling voor de
businessklas en de sportklas.
Voor alle leerlingen van klas 1 t/m 4
stond de eerste week in het teken
van de introductieweek.
Doel van de introductieweek is dat
de leerlingen hun mentoren en klasgenoten (beter) leren kennen. Elk
leerjaar doet dat op eigen wijze. Wat
wel hetzelfde is, is dat alle klassen
een les krijgen die in het teken staat
van het anti-pest protocol en de op
de school geldende normen en
waarden.

Aardwarmte, een interessante energiebron. Foto: Bigstock.
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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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Mail uw oplossing uiterlijk
6 september 17 uur naar
redactie@heemsteder.nl,
onder vermelding van kruiswoordpuzzel, voorzien van
uw naam, telefoonnummer
en e-mailadres.
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67 67

72 72

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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Een greep uit de vele activiteiten, die
tijdens de introductieweek werden
georganiseerd: de brugklassers
gingen onder andere bowlen, trampolinespringen en barbecueën op
het schoolplein. De tweedeklassers
gingen trampolinespringen, bowlen
en naar de film; de klassen 3 en 4
kozen voor paintballen en pannenkoeken eten. Daarnaast is klas 4
meteen gestart met het profielwerkstuk. De leerlingen bedenken een
onderwerp en werken dat uit aan de
hand van hoofd- en deelvragen. De
school verwacht dat er mooie profielwerkstukken worden afgeleverd.
Deze week is de eerste ‘normale’
schoolweek weer begonnen. Na de
bintroductieweek hebben leerlingen,
docenten en ondersteunend personeel er in ieder geval veel zin in.

7

7 60 6062 62

29 2966 66

43 4361 6186 86

68 6844 4455 55

1

48 4856 5626 2682 82

1 49 49

73 736

6 51 51

2

6

NIEUWS

inderegio.nl • 1 september 2021

Wekelijkse corona-update GGD
Regio -Vorige week (19 t/m 25
augustus) zijn er 7.377 vaccinaties
gezet door GGD Kennemerland,
waarvan 1.708 eerste prikken (23%)
en 5.669 tweede prikken (77%). Er
zijn deze week 6.813 vaccinaties
minder gezet dan de week ervoor.
Besmettingen en testen
In de week van 19 t/m 25 augustus
waren er in Kennemerland 616
nieuwe besmettingen (112 per
100.000 inwoners).
Dit zijn er iets meer dan de week
ervoor (17%).
In die week (19 t/m 25 augustus) zijn
er 5.670 testen afgenomen door GGD
Kennemerland. Dit zijn er 469 meer
dan die week ervoor (5.201).

V.l.n.r.: wethouder Nicole Mulder en Gedeputeerde Jeroen Olthof. Foto aangeleverd door gemeente Heemstede.

Provincie draagt deel Cruquiusweg
over aan gemeente Heemstede
Heemstede - De provincie NoordHolland draagt een deel van de
Cruquiusweg over aan de gemeente
Heemstede. Afgelopen vrijdag 27
augustus hebben gedeputeerde
Jeroen Olthof van de provincie
Noord-Holland en wethouder Nicole
Mulder van de gemeente Heemstede
hiertoe een overeenkomst ondertekend. Het gaat om het wegdeel bij
de nieuwe woonwijk Slottuin. Met de
overdracht van de weg kan de maximumsnelheid hier van 80km naar
50km per uur. Dit komt de leefbaarheid in de nieuwe woonwijk ten
goede.
De gemeenteraad had eerder al de
bebouwde komgrens verlegd naar
de plek waar, komend vanuit de
Haarlemmermeer, de woonwijk Slottuin begint. Door de overdracht van
het wegvak van provinciaal naar

gemeentelijk beheer kan de snelheid
van 50 km per uur nu ook vanaf die
grens worden ingevoerd. De
gemeente wordt verantwoordelijk
voor het beheer en onderhoud van
dit weggedeelte. De weg zal worden
ingericht op de nieuwe maximumsnelheid van 50km. Een inrichting die
past bij het snelheidsregime op een
weg, is ook een belangrijk uitgangspunt van het wegcategoriseringsplan
waaraan de gemeente momenteel
werkt. Bovendien is dat ook een vereiste voor de handhaving. Er komen
dan ook niet alleen nieuwe verkeersborden, maar ook andere aanpassingen, zoals bomen in de middenberm en aan de oostzijde van de
weg, lichtmasten worden verplaatst
en de berm wordt aangepast.
Veiligheid en leefbaarheid
Wethouder Nicole Mulder is

verheugd dat de weg nu een lagere
maximumsnelheid kan krijgen en
een inrichting die bij de functie past.
“We hebben ons hier lange tijd voor
ingezet. In de eerste plaats is dit
natuurlijk goed nieuws voor de
bewoners langs en in de buurt van
de weg. Door Heemstede lopen
drukke verkeersaders en het is goed
dat op die zogenoemde gebiedsontsluitingswegen, waar ook mensen
aan wonen, niet harder dan 50km
mag worden gereden. Dat is goed
voor de veiligheid en leefbaarheid.
Voor de overige wegen en straten
willen we naar een maximumsnelheid van 30km per uur. Dit wordt
geregeld in het wegcategoriseringsplan. Een verder uitgewerkt voorstel,
mede op basis van inbreng van de
inwoners van Heemstede, wordt in
het najaar aan de gemeenteraad
voorgelegd.”

Altijd een passend hypotheekadvies bij Teer
Regio - Teer ontzorgt. Dat wil zeggen
dat alle zaken rondom het verkopen
en aankopen van een huis, inclusief
een hypotheek, onder één dak kan
worden geregeld. Sinds afgelopen
jaar heeft Teer namelijk ook haar
eigen hypotheekadviseurs. Op dit
moment zijn twee hypotheekadviseurs in dienst van Teer Hypotheken;
Mirjan Klaver en Bert Llama. Beiden
hebben zij een jarenlange ervaring in
het hypothecair en financieel advies.
Teer Hypotheken heeft aanstellingen
bij meer dan 40 (!) geldverstrekkers.
Dat betekent in de praktijk dat Teer
Hypotheken in staat is om voor
iedere hypotheekvraag een passende oplossing te vinden. Ook hypotheken van de diverse grote banken
waaronder Rabobank, ING en ABN
kunnen zij faciliteren.
Ondanks dat deze banken fysiek vaak
niet meer aanwezig zijn in de dorpen
in onze regio, kunt u dus nog steeds
in uw lokale Teer vestiging, of bij een
van de andere 5 Teer vestigingen,
terecht met vragen over bestaande
én nieuwe hypotheken.
Bert Llama:
“Ook als het gaat om pensioen- en
verzekeringsadvies helpen wij de
consumenten graag”.

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.

Testen van personeel tijdens
Grand Prix in Zandvoort
Van 1-4 september krijgen de medewerkers van circuit Zandvoort de
gelegenheid zich te laten testen door
de GGD. Hiervoor stelt de GGD een
tijdelijke teststraat op van 8 straten
waar ongeveer 750 medewerkers per
dag getest kunnen worden. Dit
betreft medewerkers van het circuit
en geen toeschouwers. De toeschouwers moeten zich laten testen voor
toegang en daar hun bewijs van
ontvangen via de CoronaCheckApp
om toegang te krijgen tot het circuit
(dit is niet georganiseerd door de
GGD. De teststraat voor de medewerkers wel, in samenwerking met het
Streeklab. Deze testmogelijkheid is
alleen voor medewerkers zonder
klachten die niet immuun zijn, zodat
zij zich elke 24 uur kunnen laten
testen. De teststraat wordt in Zandvoort buiten het circuit opgesteld.
Bron: GGD Kennemerland.

Corona in Heemstede en
Bloemendaal week 34
Door Eric van Westerloo
Heemstede/Bloemendaal - Per 1
september is de Heemsteder ook in
de gemeente Bloemendaal beschikbaar. Om die reden worden vanaf nu
ook de coronacijfers van Bloemendaal opgenomen. Om maar met de
deur in huis te vallen: Bloemendaal
laat in de afgelopen week aanmerkelijk betere cijfers zien dan Heemstede. Bloemendaal kende 10 besmettingen. In Heemstede liep de besmetting op tot 37, dat was het een week
eerder nog 21. In onze buurgemeente werd net als in Heemstede 1 persoon opgenomen in het ziekenhuis.
Als de meting van het rioolwater
wordt bekeken is het in Heemstede
gestegen met bijna 100% waar dat in
Bloemendaal juist met 51% is afgenomen. Deze metingen geven een
aardig beeld hoe het virus zich in een
stad ontwikkelde.
R-getal weer gestegen
Landelijk ligt het getal aanzienlijk
hoger. Wat een zorgelijke ontwikkeling is, is dat het R-getal nu weer
boven de 1 is gestegen. Hierdoor
zullen er meer mensen besmet

worden dan velen lief is. Wekelijks
sterven er nog steeds mensen aan de
gevolgen van de ziekte nl. 45 in de
afgelopen periode. Volgens de GGD
zijn lang niet alle sterfgevallen bij
hen bekend, omdat het melden geen
plicht is. Van de wel gerapporteerde
overledenen is door artsen vastgesteld dat de gevolgen van corona de
doodsoorzaak zijn. Er is tevens vastgesteld dat het merendeel van de
gestorvenen niet was gevaccineerd.
Tegenstanders van vaccinatie zetten
daar vraagtekens bij. Zij gaan er vanuit dat andere medische oorzaken
zijn aan te voeren voor deze
overlijdens.
Het prikken gaat, zij het in een lager
tempo, onverminderd voort. De 23
miljoen prikken zijn intussen een feit.
Om ook jongeren (scholieren en
studenten) te bewegen een vaccinatie te overwegen zet de overheid
mobiele prikstations in om de jongeren nabij hun school of universiteit te
kunnen vaccineren. Op 13 september
zal het kabinet bekend maken of er
meer vrijheden zijn te verwachten.
Met de oplopende besmettingscijfers
zal dat geen eenvoudige beslissing
worden.

Brand bij woning aan de Johannes Verhulstlaan
Heemstede – Bij een woning aan de
Johannes Verhulstlaan in Heemstede
is zondag 29 augustus aan het einde
van de ochtend brand uitgebroken.
Een voorlichtster van de veiligheidsregio Kennemerland laat weten dat
er rond kwart voor twaalf bij een
schuurtje brand was uitgebroken.

De hypotheekadviseurs Mirjan Klaver en Bert Llama. Foto: aangeleverd.

Benieuwd wat Teer Hypotheken voor
u kan betekenen?
Maak dan een afspraak. Persoonlijk
op kantoor, waar rekening wordt
gehouden met de coronamaatregelen, telefonisch of via online

webcam advies. Het eerste gesprek is
altijd gratis.
Teer heeft vestigingen in Alkmaar,
Beverwijk, Castricum, Heiloo, Heemskerk en Uitgeest.
Meer informatie op: https://teer.nl/.

Foto: Michel van Bergen.

Vanwege gevaar op overslag naar de
woning is opgeschaald naar middelbrand. Gelukkig was de brand vrij
snel onder controle. De Johannes
Verhulstlaan is deels afgesloten
vanwege de bluswerkzaamheden.
Het is nog onbekend wat de oorzaak
van de brand is geweest.
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Test Antibullyer: een interactief
onderwijsspel over cyberpesten
Regio – De stedenband HaarlemMutare zet zich met haar onderwijsprojecten in voor een veilige leeromgeving voor kinderen. Samen met
twee andere NGO’s (niet-gouvernementele organisaties) en vijf universiteiten uit heel Europa is een serious
game gemaakt over cyberpesten en
cyberseksisme. Deze game is bedoeld voor leerlingen van 11 tot 15
jaar oud en is beschikbaar in zes
talen.
Europees onderwijsproject
Citizen Games
Het spel – nu nog een proefversie – is
ontwikkeld in het Europese onderwijsproject Citizen Games op basis
van de input vanuit drie NGO’s uit
Frankrijk en Nederland en vijf instellingen voor hoger onderwijs in
België, Duitsland, Polen, Ierland en
Portugal. In die landen worden nu
gratis testlessen gegeven. In Haarlem
neemt een team van de Stedenband
dit voor zijn rekening. De financiering
valt onder het project Erasmus+, het
Europese subsidieprogramma voor
onderwijs, training, jeugd en sport.
Burgerschap
De insteek van de game is burgerschap. Vorig jaar werd met een online
enquête in schoolklassen in de zeven
landen gepeild wat leerlingen belangrijk vonden. Drie thema’s waren
favoriet: ‘plastic soep’, ‘cyberpesten’
en ‘rechten en plichten van Europese
burgers’. Dit voorjaar hebben 43

ACHTER HET FORNUIS
Hammetje uit de rookoven
Zelf je lekkernijen roken in de tuin of buiten, dat kan al met een eenvoudige
rookoven die in de handel verkrijgbaar is. U kunt denken aan zalm, kip of
makreel zelf roken. Naast de rookoven heeft u voor de specifieke rooksmaak
rookmot nodig, zaagsel van hout. Ook deze is verkrijgbaar en gemaakt van
verschillende houtsoorten om de gerechten net dat extra vleugje aroma mee
te geven. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld mot van kersen- of beukenhout. In deze aflevering roken we zelf een hammetje. De bereidingstijd duurt
niet lang met een rookoven en u hoeft deze niet voor te verwarmen. Wij
gebruikten een rookoven op spiritusbranders. Vul de spiritusbrandertjes met
spiritus. Verdeel twee eetlepels rookmot op de bodem van de rookoven en leg hier bovenop de opvangplaat voor
het vet. Daarboven wordt het dubbelrooster geplaatst, waar het vlees of de vis tussen wordt geklemd. Gebruik een
rookoven altijd buitenshuis op een brandveilige plek en nooit binnen!

achter het fornuis

Proefversie Antibullyer. Foto: aangeleverd door Stedenband HaarlemMutare.

studenten uit vijf landen acht spelconcepten ont-wikkeld rond die
thema’s. Binnen het in 2019 gestarte
Europese project Citizen Games gaat
het niet alleen om het thema op zich,
maar ook om de samenwerking van
studenten van verschillende pluimage in zogenoemde ‘mobility’s’ bij
de ontwikkeling van het spel. Bijzonder hierbij was ditmaal de uitdaging
om, gedwongen door Covid-19, alles
online te doen. Een internationale
jury koos voor ‘cyberpesten’. Het spel
Antibullyer is ontworpen door het
team Bully Busters (deelnemers uit
Portugal, Duitsland, Ierland en
Polen). Het Dundalk Institute of Technology werkt het spel nu verder uit
tot een serious game dat in elk deelnemend land in de moedertaal kan
worden gespeeld.
Volg de ontwikkelingen via:
www.haarlem-mutare.nl.

Benodigdheden (voor 4 personen):
• Een hammetje van 400 à 500 gram, naturel
• 1 eetlepel Franse mosterd
• 1 eetlepel honing

• 2 takjes dragon, tijm of rozemarijn
• Snufje versgemalen peper
• 3 houten prikkers

Bereiding:
Snijd een flinke kier in het midden van de ham en vul
deze met het mengsel van mosterd, honing, tijm, dragon
of rozemarijn. Besmeer de bovenkant met wat honing,
om de ham wat te karamelliseren. Bestrooien met wat
vers-gemalen peper. Sluit de beenham met 3 houten
prikkers (zie foto).
Bereid de rookoven voor zoals hierboven uitgelegd.
Plaats de ham in het dubbelrooster. Stel de gaatjes voor
de brandsnelheid van de spiritusbrandertjes af op
middelhoog niveau en ontsteek deze voorzichtig. Plaats
hierboven de rookoven met volledig afgesloten deksel.
Zo blijft de rooksmaak in de rookoven. Laat de ham ca.
40 à 45 minuten roken, dan blijft die lekker sappig. Even
laten afkoelen. Verwijder de prikkers en snijd de ham in
dunne plakken. Een wat robuustere rode wijn met een
lichte smaak van houttinten is een perfecte metgezel bij
dit gerecht. Eet smakelijk!

Foto: Bart Jonker.

Luisterlijn Haarlem geeft informatieochtend voor nieuwe vrijwilligers
Wij zijn een gerenommeerde uitvaartonderneming met meerdere
vestigingsplaatsen (o.a. Hoofddorp, Lisse, Nieuwkoop en Amsterdam).
Voor deze vestigingen zijn wij op zoek naar een betrouwbare:

Algemeen Medewerker Uitvaartzorg
Voor 5 dagen per week (10-15 uur)

In deze functie ben je samen met een collega verantwoordelijk voor
het bijhouden en schoonmaken van onze vier vestigingen. Hoe vaak de
vestigingen moeten worden schoongemaakt is in onderling overleg.
De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag t/m vrijdag. Samen
met je collega zorg je ervoor dat al onze vestigingen er op en top uitzien en
zie je zelf wat gedaan moet worden. Naast de schoonmaakwerkzaamheden
behoort het tot de mogelijkheden om als oproepkracht mee te werken
binnen het Hospitalityteam. Als Medewerker Hospitality assisteer je de
uitvaartleider bij een uitvaart, ontvang en begeleid je families bij een
condoleance/rouwbezoek en doe je aangiftes van overlijden.
Wat wij vragen:
• Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer.
• Je hebt ervaring als interieurverzorger of bent werkzaam geweest in de
horeca.
• Je bent woonachtig in Hoofddorp of directe omgeving.
• Je bent 5 dagen per week beschikbaar.
• Je bent betrouwbaar en komt gemaakte afspraken na.

Regio - Hoor jij vaak dat je zo goed kunt luisteren? Dan is vrijwilligerswerk bij de Luisterlijn
echt iets voor jou. De Luisterlijn ontvangt jaarlijks zo’n 500.000 oproepen en dit aantal stijgt.
Hiervan blijft een deel (zo ‘n 165.000) onbeantwoord vanwege een tekort aan vrijwilligers. De Luisterlijn in Haarlem is daarom op
zoek naar meer vrijwilligers. Tijdens een
online informatieochtend op maandag 13
september vertellen we je graag meer over
het vrijwilligerswerk bij de Luisterlijn.
Als vrijwilliger bij de Luisterlijn bied je
anoniem een luisterend oor aan mensen met
zorgen, verdriet en problemen. Is dit iets voor
jou? Kom dan kennismaken tijdens de informatiebijeenkomst op 13 september. Enthousiast geraakt na alle informatie? Dan volgt er
een training. Tijdens deze training ontwikkel
je je luister- en gespreksvaardigheden verder.
Ook na de training blijven we je professioneel
begeleiden, ondersteunen en houd je contact
met een hecht team van vrijwilligers.

Wat wij bieden:
• Je maakt deel uit van het Dunweg team en draagt op jouw manier bij aan
de uitstraling van onze vestigingen.
• Een zelfstandige functie op verschillende locaties.
• Salaris conform cao Uitvaartbranche.

Interesse in deze functie?
Mail je motivatiebrief met CV en een recente pasfoto naar
vacature@dunweg.nl. De sluitingsdatum voor deze vacature is
1 oktober 2021. Voor meer informatie kun je bellen met
Ingrid Brunemann, HR Adviseur. op 023-563 35 44.

Vrijwilliger zijn bij de Luisterlijn. Foto: Bigstock.

Over de Luisterlijn
De Luisterlijn is dag en nacht beschikbaar
voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon,
chat en mail.Door te luisteren helpen de 1.500
vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en
verdriet (even) het hoofd te bieden.
Zij werken vanuit huis of op één van de 28
locaties. De vrijwilligers krijgen deskundige
training en continue begeleiding. De Luisterlijn is al 60 jaar dé organisatie in Nederland
die emotionele steun op afstand biedt. De
Luisterlijn maakt onderdeel uit van de WMO
en wordt gefinancierd door het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Wil jij meer weten over het vrijwilligerswerk
bij de Luisterlijn?
Kijk dan op onze website:
www.deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerken meld
je aan voor de online informatieochtend via:
haarlem@deluisterlijn.nl.
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AGENDA
T/M VRIJDAG 3 SEPTEMBER

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

terug bij het Pannenkoekenhuisje.
Wilt u deelnemen? Stuur dan voor
8 september een mail naar:
activiteiten@onsbloemendaal.nl.

ZATERDAG 4 SEPTEMBER

Antiek-en Brocantemarkt.
De Dreef Haarlem 9-16.30 uur. Ook
18 sept en 2 okt.
ZONDAG 12 SEPTEMBER

Bomanswandeling (zie ook tijdsparen.org/bomans-inbloemendaal/), i.s.m. Stichting Ons Bloemendaal. Om 10:30 uur gelegenheid tot koffiedrinken bij het
Pannenkoekenhuisje te Bloemendaal, Mollaan 2, naast Thijsse’s Hof.
Van daaruit vertrek. Om 12:30 uur

Godfried Bomans wandeling in Bloemendaal

Lekker trimmen in het Groenendaalse bos. Foto: Harry Opheikens.

Trimclub EMWG start nieuw seizoen
Heemstede - Al meer dan 50 jaar
bestaat de sportieve trimclub ‘En
Maar Weer Gewoon’ (EMWG). Al die
jaren trimt deze club van 8 tot 9 uur
in het Groenendaalse Bos. Het trimseizoen loopt van september tot en
met eind juni met als afsluiter de
gezamenlijke ‘koffie met appeltaart.
Seizoen 2021-2022 start zaterdag 4
september en dan zou EMWG graag
zien dat u hierbij aansluit. Het verzamelen is op de parkeerplaats bij

tennisvereniging Merlenhove naast
restaurant Groenendaal. Stipt 8 uur
gaat de trimclub het bos in. Het is
niet alleen hardlopen, maar er
worden ook vele oefeningen gedaan
voor het hele lijf onder aanvoering
van een gediplomeerde trainer.
Bent u boven de 40 en wilt u elke
zaterdagochtend weer genieten van
het bos en lekker sportief bezig zijn
dan nodigt EMWG u van harte uit om
kennis te maken met deze trimclub.

Uiteraard staat het sportieve deel
hoog in het vaandel, maar ook
sociaal bezig zijn met elkaar staat
daar dicht bij. De vereniging is
genderneutraal en ja, 8 uur op de
zaterdag is vroeg, maar u zult dan
heerlijk genieten van het bos en om
9 uur bent u klaar om het weekend
aan te kunnen.
Een vast trimitem is de nieuwjaar
trim op de eerste zaterdag van
januari op het Zandvoortse strand.

Antiek- en Brocantemarkt op de Dreef Haarlem

Antiek- en Brocantemarkt. Foto: aangeleverd.

De docenten en bestuursleden zijn
drie avonden aanwezig om kennis te
maken, vragen te beantwoorden en
geheel vrijblijvend en kosteloos een
taaltest af te nemen.
De Alliance Française Kennemerland
organiseert al bijna 50 jaar taalcursussen en diverse culturele activiteiten in de regio met als doel de
Franse taal- en cul-tuur te promoten.
Deze cursussen zijn van hoge kwali-

teit en tijdens onze culturele activiteiten kunnen cursisten en andere
geïnteresseerden nader kennis
maken met de Franse cultuur. Alliance Française Kennemerland maakt
deel uit van een wereldwijd netwerk
van meer dan 800 Alliances
Françaises.
Data Open Dagen (van 19.00 tot
21.00 uur):
- Woensdag 1 september in De
Schakel, Pijnboomstraat 17 Haarlem
- Donderdag 2 september in De
Schakel, Pijnboomstraat 17 Haarlem
- Woensdag 8 september in De
Schakel, Pijnboomstraat 17
Haarlem.

Voor nadere informatie:
www.alliance-francaise.nl/kennemerland en aanmelden:
cursus.kennemerland@afpb.nl.

uur terug bij het Pannenkoekenhuisje. Wilt u deelnemen? Stuur dan
voor 8 september een mail naar
activiteiten@onsbloemendaal.nl.
Er is plaats voor 20 deelnemers.

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Open Dagen Alliance Française in september
Haarlem - Zin om beter Frans te
leren en je verder te verdiepen in de
Franse cultuur? Kom dan naar de
Open Dagen van de Alliance Française Kennemerland!

Bloemendaal - Dit jaar is het 50 jaar
geleden dat Godfried Bomans in
Bloemendaal overleed. Als eerbetoon
aan zijn werk wordt onder meer deze
Godfried Bomans wandeling op
zondag 12 september georganiseerd
langs voor Bomans historische
plaatsen in Bloemendaal. De Bomans
wandeling is een initiatief van Stichting TijdSparen Nederland (tijdsparen.org/bomans-inbloemendaal/),
i.s.m. de Stichting Ons Bloemendaal.
Op deze Open Monumentendag van
12 september a.s. is er om 10:30 uur
gelegenheid tot koffiedrinken bij het
Pannenkoekenhuisje te Bloemendaal, Mollaan 2, naast Thijsse’s Hof.
Van daaruit is het vertrek. Rond 12:30

Doopsgezinde Kerk

Haarlem - Op zaterdag 4 september
is er in Haarlem op de Dreef, achter
het provinciehuis, met in acht
neming van de coronamaatregelen,
weer de traditionele Antiek- en
Brocantemarkt.
Op deze sfeervolle Dreef boulevardmarkt kan eenieder zich van 9 tot
16.30 uur in Montmartre wanen. Op
deze markt staan een kleine 100
kramen vol met antiek, zoals
meubels, zilverwerk, sieraden,
servies, bestek, spiegels, schilderijen,
lampen, veel kleingoed en accessoires voor in huis.
Op de Dreef is dit evenement ook op
18 sept en 2 oktober. De toegang is
gratis.

Expositie Cubaans kunstenaar
Carlos Casas. CarlaH’s Hairstudio,
Wagenweg 16 Haarlem. V.13-17u.
Vrij entree hapje/drankje. Graag
aanmelden onder 06-19840020
Carla.

Heemstede - Glas-in-loodlampen
aan de wanden en verbonden met
de draagbalken. Sfeervolle glas-inloodlampen in de Amsterdamse
schoolstijl in warme kleuren.
Oranje, bruin en geel geven de
sfeer aan.
Helaas ontbreekt de ontwerper. Na
een intense zoektocht zijn wel
namen als Nico Schrier, die met
Huib de Ru samenwerkte en
Willem Bogtman, tevens een
ontwerper in glas-in-lood,
voorbijgekomen.
De lampen zijn waarschijnlijk uit
de tijd van de jaren dertig.
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Tel. 0297-341900
Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
Oplage: 15.150
Ingezonden brieven
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Naam verkeerd
geschreven
Heemstede - In de Heemsteder
van 25 augustus is abusievelijk
in het artikel over de wandeling
van de Heemhaven een naam
verkeerd geschreven.
De correcte naam van de heer
die het dankwoord hield, moet
zijn: de heer Siebbeles. Wij
werden hier door de heer Siebbeles zelf op geattendeerd.
Onze excuses voor het ondervonden ongemak.
De redactie
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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 2 september om 9u,
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Zondag 5 september om 10u,
Eucharistieviering.
Voorganger Pater Diego Pildain.
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 en
kerkradio.
HERVORMD PKN BENNEBROEK

Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 5 september, 10 u.
Ds. P. van Veen. De diensten kunt u
volgen via de link www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl
KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Zondagmorgen 5 september 10u,
Eucharistieviering o.l.v. Pater Tristán
Pérez.
Zondagavond 5 september 18.45u,
Plechtig Lof, m.m.v. E.J. Eradus,
orgel.
Wij vragen u zich bij binnenkomst
in de kerk te registreren door uw

naam en contactgegevens te
noteren. Per viering zijn maximaal
105 kerkgangers toegestaan.
www.parochiesklaverblad.nl
PKN HEEMSTEDE

Achterweg 19A Heemstede
Zondag 5 september, 10u.
Ds. A. Molendijk. Maximaal 50
personen per dienst toegestaan.
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:
www.petrakerkheemstede.nl/live
www.petrakerkheemstede.nl
RAFAELGEMEENTE NEHEMIA

Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 5 september, 10u.
Spreker: Jochem Mimpen
Thema: Refresh.
Opgave via website.
www.rafael-nehemia.nl
TREFPUNT BENNEBROEK

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 5 september:
ds. J.R. Wolthuis ( Leiden).
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.

Jong en oud volop aan zet tijdens Godfried Bomans Schaaktoernooi
Door Bart Jonker
Vogelenzang – Spannende potjes
schaak met vele strategische zetten
werden er afgelopen zondag 29
augustus in het Dorpshuis van Vogelenzang gespeeld. Ook de burgemeester van Bloemendaal, Elbert
Roest, zelf een fervent liefhebber van
het schaakspel, schaakte mee.
Het Godfried Bomans Schaaktoernooi was als een van de activiteiten
in het kader van het Godfried
Bomansjaar 2020-2021 door de
Stichting TijdSparen, medegeorganiseerd door Stichting Dorpshuis Vogelenzang en de Kennemercombinatie
Schaakvereniging.

Lennart Dek, voorzitter van deze
schaakvereniging legt uit: “Godfried
Bomans was zelf een schaakliefhebber en lid van de Bloemendaalse
Schaakvereninging, dus dit schaaktoernooi past helemaal in het plaatje
van het Bomansjaar.
Onze Kennemercombinatie Schaakvereniging speelt in de hoogste
klasse van het topschaken. We
merken dat schaken steeds populairder wordt onder de jeugd. Op dit
moment telt onze schaakvereniging
40 à 50 jeugdleden.”
Strategisch spel
Waarom is schaken zo leuk? Lennart
vervolgt: “Schaken is een strategisch
spel waarbij je je hersens goed moet

ONBEKEND HEEMSTEDE
Kerklaan toen en nu (30)
Door Harry Opheikens
Kerklaan 111-113 is vorige week al even behandeld, maar dat ging over de panden vanaf 1939.
Voor die tijd heeft er een ander pand gestaan,
eveneens met het huisnummer 111, Huize ‘Djokjakarta’. Wederom een
prachtig statig pand, dat ongeveer gestaan heeft op de plek van de huidige
nummers 111 en 113. De eerste steen van het pand is in 1887 gelegd door
N.E.J. Smit, de dochter van opdrachtgever notaris mr. W.H. Smit, (de steen is
in het bezit van de HVHB). Het is ontworpen door architect Johannes
Wolbers en gebouwd door aannemer Hulsebosch uit Haarlem voor 23.400,gulden. Na het overlijden van de heer Smit in 1896, is het pand aangekocht
door Jan Müllemeister. (Utrecht 1838-Nice 1926). Hij gaf het pand de naam
‘Djokjakarta’. Hij was in 1870 als bestuursambtenaar naar Ned. Oost-Indië
vertrokken en na assistent-resident in Breves (Tegal) te zijn geweest klom hij
op tot resident van Djokjakarta op Midden-Java, vandaar de naam van het
pand. (Bron: Librariana, Hans Krol.)
Van 1929 tot 1931 is de villa in gebruik geweest als tijdelijke huisvesting
voor twee scholen die in aanbouw waren, de Jacobaschool en de Dreefschool. Tussen 1 februari en 8 oktober 1939 is het imposante huis gesloopt.
De bollenschuur ‘Bloemlust’ aan de Kerklaan (113b) is in 1939 gebouwd in
opdracht van J. Nelis, directeur van bloembollenbedrijf Bloemlust N.V. In
datzelfde jaar liet Nelis ook twee dubbele woonhuizen aan de Kerklaan
bouwen (111 en 113).
In 1948 begon Anton van Houten in de bollenschuur een garagebedrijf. In
1965 kwamen er twee benzinepompen van Mobil Oil en een kiosk aan de
Kerklaan te staan en in 1969 werd aan Van Houten een vergunning afgegeven tot het bouwen van een autoshowroom (tegenwoordig De Zwart
Interieur).
Sinds 2008 kennen we de voormalige garage als sportschool FM HealthClub
van Wouter Brans. (Bron: Ellen Kerkvliet.)
De nu-foto is van 30 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).

gebruiken. Iedereen kan het spelen:
je bent nooit te jong of te oud om te
gaan schaken.”
Ook burgemeester Elber Roest
beaamt dit. “Net als Bomans schaak
ik ook graag. Het mooie is dat
Godfried Bomans altijd jong en oud
wilde verbinden. Dat kan met
schaken en dat doen we nu weer op
dit gezellige schaaktoernooi.”
Daarna schoof iedereen achter het
schaakbord.
De winnaars van het toernooi zijn
geworden: Lennart Dek, Quint de
Jong, Pieter Roggeveen, Jack Schoonenwolf, Juan Quattordio, Stefan van
der Duijs en Daniel Ohmann.

Burgemeester Elbert Roest schaakte
ook gezellig twee potjes mee.
Foto: Bart Jonker.
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De Heemsteder op reis in… Heemstede en Austerlitz

Kasteel Heemstede met de slotgracht.

Door Bart Jonker
Heemstede/Austerlitz – Hoe kan
dat nou, gaat de Heemsteder op reis
in het eigen dorp? Je zou het haast
denken, maar in dit geval ging het
redactieteam van de Heemsteder,
bestaande uit Joke van der Zee,
Mirjam Goossens en ondergetekende
naar kasteel Heemstede in de
provincie Utrecht nabij Houten. We
hadden er weleens van gehoord,
maar waren er nooit geweest. Tijd
voor een bezoekje.
Het kasteel is in particuliere handen
en eigenlijk niet voor excursies
toegankelijk, maar herbergt thans
kantoor/conferentieruimte en een
chique eetgelegenheid: Restaurant
Kasteel Heemstede van chefkok Ollie
Schuiling. We namen daarom alleen
aan de buitenkant een kijkje.
Geschiedenis
Hendrick de Pieck van Wolfsweerd
gaf de opdracht tot de bouw van het
oorspronkelijke kasteel Heemstede
in 1645. Het kasteel, opgetrokken in
Holland-classistische bouwstijl met
een brede slotgracht en de vier
torens, maar het diende niet als
verdedigingswerk. In de 17de eeuw
lag bij de bouw het accent meer op
luxe en het woongenot. In 1680 ging
het kasteel over naar Diederik van
Veldhuyzen, een ambtenaar en
schepen van Utrecht en lid van de
Staten van Utrecht. Hij was getrouwd
met de Amsterdamse burgemeestersdochter Alida de Graeff. Hij
breidde het domein uit en moderniseerde het met de aankoop van land
en liet fraaie barokke tuinen aanleggen. Deze tuinen waren zo indrukwekkend, dat ze internationaal aanzien verwierven. Het kasteel ging in
de loop der tijden over in andere handen, waardoor er tijden waren dat de
gracieuze tuinen in verval raakten.
Stichtingsdocument New York
Een familielid van de familie Van den
Berch van Heemstede kocht het
kasteel in 1837. Het kasteel bleef tot
1919 in deze familie. In die tijd
ontdekte men op de zolder in het
jaar 1910 plotseling een koffer met
documenten van de West-Indische
Compagnie en Verenigde OostIndische Compagine, waaronder een
stichtingsdocument van de stad New
York, dat belangrijke geschiedkundige informatie over het ontstaan
van de stad bevatte. In 1919 werd het
huis gekocht door L.J. Heijmeijer en
gerestaureerd. In 1987 verwoestte
een aanzienlijk brand het kasteel. In
1999 werd het kasteel weer volledig
in ere hersteld. (Uit diverse bronnen.)

Herbeleef de Franse Tijd bij de
Pyramide Austerlitz
Na het bezoek aan Kasteel
Heemstede rijdt het redactieteam
naar Austerlitz. Velen zijn misschien
met een schoolreisje ooit naar de
Pyramide van Austerlitz geweest,
gelegen in de Utrechtse Heuvelrug.
We schrijven bewust de Franse
schrijfwijze van ‘Pyramide’, want deze
piramide is ontstaan in de Franse Tijd
en de Bataafse Republiek (17951813) onder het Napoleontische
bewind. Daarom is de officiële benaming Pyramide van Austerlitz.

Kasteel Heemstede voorzijde. Foto’s: Bart Jonker.

Unieke piramide
De Pyramide van Austerlitz vertelt
het verhaal over de Franse generaal
Marmont, die gelegerd was met zijn
troepen in een tentenkamp op de
heide tussen Woudenberg en Zeist.
Hierdoor ontstaat het huidige dorpje
Austerlitz. Om zijn mannen naast de
gevechtstrainingen wat anders te
laten doen, laat Marmont in 1804 een
piramide bouwen naar voorbeeld
van de Egyptische piramides, die hij
op een eerdere veldtocht had gezien
en waarvan hij gecharmeerd was
geraakt. Deze piramide wordt in 27
dagen gebouwd, met oorspronkelijk
een houten obelisk op het hoogste
punt van de Utrechtse Heuvelrug.
Dat deze piramide een obelisk heeft,
is uniek.
Op 12 oktober 1804 wordt de piramide officieel ingeluid en opgedragen aan Napoleon Bonaparte.
Marmont hoopt eigenlijk dat de piramide zijn naam gaat dragen. Dat
blijkt ijdele hoop, omdat koning
Lodewijk Napoleon de naam doopt
in Pyramide van Austerlitz. De
houten obelisk wordt in 1808 verwijderd omdat die was verzakt. Pas in
1894 wordt de huidige stenen
obelisk geplaatst. In 2007 onderging
de Pyramide van Austerlitz een ingrijpende restauratie.

Schavot bij Pyramide van Austerlitz.

Pyramide van Austerlitz.

Franse tijd.

Leuk om deze piramide eens te bezoeken. Wel een aardig stevige klim
om via de trappen de top te bereiken, maar daar krijg je wel een
diploma voor. Ook de redactieleden
gingen met zo’n diploma naar huis.
Aanrader voor een dagje uit!

Uitzicht vanaf Pyramide.

Gedenksteen vervanging obelisk.
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Ken uw tuin: de brutale ekster,
een echt nieuwsgierig aagje
Door Bart Jonker
Heemstede/Bloemendaal – Eerder
besproken we in de rubriek Ken uw
tuin de Vlaamse gaai. Deze week
nemen we een ander lid van de
kraaienfamilie onder de loep: de
ekster (pica pica).
De ekster is een langstaartige zwartwitte vogel, waarvan het verendek
ook metallic blauwtinten vertoont.
De ekster staat op de lijst van beschermde vogelsoorten. Het is een
alleseter, zelfs etensresten in de
afvalbak, zoals de resten uit zakjes
patat staan op zijn menu. Ook schuwen eksters niet de eieren en jongen
van andere vogels tot zich te nemen,
vooral als de ekster zelf een nest met
jongen heeft en deze moet voeden.
Hoewel de ekster een brutale vogel
is, die ook wel luidruchtig kan zijn
met zijn schorre geluid, komt ekster
niet al te dicht bij mensen, zoals zijn
familielid de kauw wel doet. Opvallend is wel dat de ekster nu meer
waargenomen wordt in tuinen en in
verstedelijkte gebieden, dus hij zoekt
wel meer de bewoonde mensenwe-

FOTOMOMENT
Ook vrouwelijke keizersmantel gespot
Heemstede - Naar aanleiding van het artikel in ‘Ken uw tuin’ over een
mannelijke keizersmantel in de Heemsteder van vorige week, stuurde
Debby Jansens deze foto van een vrouwtje van de keizersmantel in haar
tuin. Debby vertelt: “Jullie artikel over de keizersmantel in de Heemsteder
van 25 augustus was een welkome bron van informatie! Ik heb namelijk
een foto gemaakt van - naar ik nu denk - een keizersmantel vrouwtje. Ik
wist niet welke soort het was. Had hem ook gespot in de tuin bij museum
Voorlinden in Wassenaar en daarna ook in mijn tuin in Heemstede. Vond
ze zo bijzonder”, aldus Debby.
Klopt Debby: dit is inderdaad de vrouwelijke keizersmantel!

De ekster (Pica pica). Foto: Bigstock.

reld op. Bosgebieden zijn eigenlijk de
oorspronkelijke leefgebieden van
deze vogel.
Nieuwsgierig aagje
De ekster staat bekend als een
nieuwsgierige vogel. Uit zijn onverzadigbare nieuwsgierigheid komt zijn
reputatie uit volksverhalen voort om

glimmende zaken te ‘stelen’. De ekster is namelijk gek op dingetjes die
hij niet kent. Hij neemt ze daarom
mee en verstopt ze, om deze later te
onderzoeken.
De ekster kraait vooral met een schor
geluid, maar kan ook zingen en
andere vogels imiteren. Eksters zijn
tamelijk intelligent.

Polderen met laarzen aan op Kaageiland
Kaag en Braassem – IVN ZuidKennemerland organiseert een
natuurhistorische polderwandeling
op zondag 5 september over Kaageiland. Kaageiland is met recht een
buitenbeentje van de IVN-Zuid
Kennemerland te noemen. Nog net
niet opgeslokt door de ‘Waterwolf’,
ademt het eiland nog de pittoreske
en puur landelijke sfeer uit van
weleer. Onder leiding van een gids
loopt u langs slootjes over uitgestrekt veenweidegebied. U ontdekt
de rijke historie van dit watergebied
met haar dijken, windmolens en
oeverplanten zoals de beschermde
zwanenbloem, dotterbloem en de
adderwortel. De polder biedt bovendien broedgelegenheid en beschutting aan diverse weidevogels zoals
de kievit en vormt het jachtgebied
van de bruine kiekendief. Kortom, als
u van stilte en echte Hollandse
vergezichten houdt, mag u dit niet
missen. Delen van dit ‘Laarzenpad’
kunnen nogal drassig zijn. Vergeet
daarom niet uw laarzen mee te
nemen.
Omdat we tijdens de excursie een
paar hekken over moeten, is deze
excursie minder geschikt voor
mensen die slecht ter been zijn.
Meer informatie over deze excursie
kunt u krijgen bij Ans Röling telefoon
06-20002896.
Let op: dit nummer is niet voor het
opgeven voor deze excursie!

Reintje knapt uiltje op Meermond
Heemstede – Sandra Schmidt nam afgelopen vrijdag 27 augustus deze
bijzondere foto van Reintje de Vos die ligt te slapen op Meermond, “We
waren aan het wandelen en zagen hem hier uitrusten”, vertelt Sandra. “We
konden redelijk dichtbij komen. Op gegeven moment stond hij op en
begon hij vlooien te zoeken op zijn rug, heel bijzonder!” De vos (Vulpes
vulpes) heeft net als de hond zweetklieren in de bek en in de voetzolen.
Het hijgen, net als bij honden, dient om af te koelen.

Kaageiland. Foto: ©Ans Röling, IVN-ZK.

Start: De wandeling start om 13.00
uur op Kaageiland op de plek waar
het pontje aankomt, en duurt twee
uur. De pont vertrekt vanuit het dorp
Buitenkaag en gaat om het kwartier.
De overtocht duurt 1 minuut en kost
€ 1,- voor een retour. Parkeren kan in
de straatjes vlak bij het pontje.

Maximum aantal deelnemers: 10
Reserveren/aanmelden vooraf is
verplicht via:
ivnhaarlemmermeer@gmail.com.
Let op: deze excursie wordt uitgevoerd onder de huidige (Covid-19)
voorwaarden.

Kinderexcursie Boerderij Zorgvrij
Spaarnwoude - Voor kinderen van
4-10 jaar organiseert IVN ZuidKennemerland op zondag 12
september een kinderexcursie naar
Boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude
van 12-13 uur.
Nieuwsgierig wat er allemaal in het
bos te vinden valt? Doe dan mee aan
het natuurpad bij de boerderij Zorgvrij en laat je verrassen door de

natuur. De excursie voert langs een
oude boomgaard en daar ontmoet
de groep een imker met bijen.
Ouders gaan niet mee.
Start: Receptie van Boerderij Zorgvrij,
Genieweg 50, Recreatiegebied
Spaarnwoude.
Aanmelden vooraf is niet nodig.
Informatie: Hans Smits 023-5848789.

Boerderij Zorgvrij. Foto aangeleverd
door IVN Zuid-Kennemerland.
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De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede

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

Vanaf 1 september inzameling GFT
weer tweewekelijks
De ophaaldagen veranderen
daar niet mee. Meerlanden
zamelde in augustus het
GFT wekelijks in als extra
dienstverlening. Die logistieke puzzel
zorgde ervoor dat de ophaaldagen
veranderden. Dat verliep in sommige
wijken nog niet vlekkeloos omdat het
extra personeel dat hiervoor nodig was
de wijken in de gemeente nog niet goed
kende. Via de Meerlanden-app en met het

instellen van een herinnering ontvangen
inwoners via de telefoon een melding
wanneer welke container ingezameld
wordt. Of bekijk de kalender via de
afvalkalender.meerlanden.nl.
De afvalkalender kan ook bij de
publieksbalie van het gemeentehuis
worden opgehaald.
Heeft u vragen over de inzameling, stuur
dan een mail pi@meerlanden.nl of
bel met Meerlanden via 0297-381717.

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

Verkeershinder
Formule 1 weekend

Hoe en waar winkelt u?
Waar doen inwoners
hun boodschappen,
waar winkelen ze? In
september start weer het grote
‘koopstromenonderzoek’ van de
provincies in de randstad.
Ook de gemeente Heemstede neemt
deel aan het onderzoek, dat wordt
uitgevoerd door onderzoeksbureau
I&O Research. Een aantal inwoners
krijgen hiervoor een uitnodiging.
Maar ook als u geen uitnodiging krijgt,
zijn uw ervaringen en mening van
belang! De informatie helpt ons bij
het versterken en verbeteren van de
winkelvoorzieningen in Heemstede.
En dat is natuurlijk belangrijk
voor ondernemers en inwoners in
Heemstede.

2 september, 14.00-15.00 uur
➜ Overlastspreekuur
Als inwoner van Heemstede kunt u met
vragen over burenoverlast terecht bij
een speciaal maandelijks spreekuur.
Meer informatie op meerwaarde.nl.
Locatie: Pleinzaal, Raadhuis Heemstede

Meedoen kan via
www.startvragenlijst.nl/koopgedrag

2 september, 19.30-22.00 uur
➜ Bijeenkomst lokale

Gemeentelijke activiteiten

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

Officiële
bekendmakingen

Niet verder in behandeling genomen
aanvraag omgevingsvergunning:
➜ Dakopbouw en dakkapel voor- en
achtergeveldakvlak, Havenstraat 10

Sinds 1 juli 2021 zijn de online
bekendmakingen op overheid.nl leidend.
Afgelopen week zijn de volgende
bekendmakingen gepubliceerd:

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning:
➜ Uitbreiden woonhuis aan voorgevel,
Strawinskylaan 11

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ Vervangen dakkapel voorgeveldakvlak,
Meer en Boschlaan 16
➜ Plaatsen van erker, luifel en wijzigen
kozijnen 1e verdieping, Von Brucken
Focklaan 21

Verleende omgevingsvergunning:
➜ Vergroten dakkapel voorgeveldakvlak,
Berliozlaan 11
➜ Verhogen nok, Esdoornlaan 10
➜ Uitbreiden woonhuis en plaatsen
dakkapel, Havenstraat 61 en 63
➜ Plaatsen haagondersteunende
constructie, Havenweg 54
➜ Constructieve wijziging, Korhoenlaan 20

Meer informatie: heemstede.nl

gelden verkeersmaatregelen.
Zie elders op deze pagina.
7 september, 19.30-21.00 uur
➜ Online informatie-

bijeenkomst
Transitievisie Warmte

Bijeenkomst voor alle inwoners die meer
willen weten over de route naar een
aardgasvrij(er) Heemstede. Aanmelden
via heemstededuurzaam.nl/tvw.
13 tot en met 19 september
➜ Aanleg zebrapad

Raadhuisstraat

Naar verwachting wordt de
Raadhuisstraat op zondag 19 september
afgesloten om de werkzaamheden
af te ronden.

➜ Restaureren voormalig pompstation,
Leidsevaartweg 73
Voornemen verlenen
omgevingsvergunning:
➜ Uitbreiden woonhuis aan voorgevel,
Strawinskylaan 11
Vervanging gemeentelijke bomen:
➜ Verwijdering linde vanwege direct
valgevaard, herplant najaar 2021,
Schouwbroekerstraat
Aankondiging verwijdering voertuig
➜ Witte scooter Vespa Piaggo zonder
kenteken, bij Jhr. Mr. J. Loudonstraat 8
Voorbereiding bestemmingsplan
➜ Bouw Nieuwe Belvedere

Om overlast van F1-verkeer
en wildparkeerders voor
inwoners te beperken,
gelden verkeersmaatregelen van
3 t/m 5 september. Tijdens de
toestroom van de bezoekers is het
voor gemotoriseerd verkeer niet
mogelijk vanaf de Heemsteedse Dreef
over de Lanckhorstlaan in de richting
Zandvoort te rijden. Winkels en huizen
langs deze route zijn bereikbaar;
doorgaand verkeer wordt omgeleid.
Verder is het op de Herenweg vanuit
zuidelijke richting niet mogelijk linksaf
te slaan naar de Zandvoortselaan.
Vanaf de Herenweg-noord is de afslag
naar de Claus Sluterweg afgesloten.
Binnen Heemstede zijn geen
doorlaatbewijzen nodig. Heeft u een
doorlaatbewijs nodig voor omliggende
plaatsen? De uitgifte loopt via de
gemeente Zandvoort.
Ga naar www.doorlaatbewijs.nl/
zandvoort of stel uw vragen via
vragen@doorlaatbewijs.nl.
Houd in het raceweekend rekening
met verkeershinder in de hele
regio. Zie voor een overzicht van de
verkeersmaatregelen de interactieve
kaart via www.heemstede.nl/formule1.

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.

