De foto van de deelnemende winkelier hangt niet in zijn/haar eigen winkel, maar in een winkel van een
andere deelnemende winkel.

HOE DOE JE MEE AAN DE WEDSTRIJD?

1.

Zoek de 23 foto’s op. Je kunt ze vinden op de etalageruiten van de deelnemende winkels in het
gehele centrum vanaf de Raadhuisstraat 4, over de gehele Binnenweg tot en met einde
Bronsteeweg 8 en op de kop van de Blekersvaartweg.

2.

Vul in op het wedstrijdformulier bij iedere foto:
•
In welke winkel hangt deze foto?
•
Bij welke winkel hoort de man of vrouw op de foto?
•
Hoe heet de winkelier/ondernemer op de foto in Adriaan Pauw tenue?

3.

Vul je contactgegevens in op dit wedstrijdformulier formulier.

4.

Lever het ingevulde formulier voor 1 oktober in bij een van onderstaande winkels:
•
Kaptein Schoenen en Lederwaren, Raadhuisstraat 101
•
Travel XL Van Limburg, Binnenweg 199

Heemstede

Lees
het
Achterop
deze
Lees
het gemeentenieuws
achterop
krant
het
gemeentenieuws
Gemeentenieuws
in deze
dezekrant
krant

WAT KAN JE WINNEN?

Er zijn 21 prijzen te winnen
•
•
•

Hoofdprijs is een Waarde cheque ter waarde van € 250,00 te besteden in de winkelstraat.
Vijf 2e prijzen in de vorm van een pakket Adriaan Pauw lekkernijen ter waarde van € 25,00
Vijftien diverse prijzen in het kader van Adriaan Pauw.

HOE GAAT DE PUNTENTELLING?

Per foto zijn er 3 vragen in te vullen (zie voorkant van dit formulier). Voor iedere goed beantwoorde vraag
krijg je punten (maximaal 240 punten).
•
•
•
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2 punten voor iedere juist geraden winkel waar de foto hangt
5 punten voor iedere juist geraden winkel waar de man/vrouw die op de foto staat hoort
3 bonuspunten voor de juiste naam van de man/vrouw die op de foto staat.

Team Gijs fietst er goed op los voor BikevoorParkinson

Wedstrijdfoeuro
rmulier puz el
50.000 fietskilometers en 50.000
De 21 prijswinnaars worden getrokken uit de inzendingen met de meeste punten en krijgen per mail of
telefonisch bericht.

INLEVERADRESSEN:

Kaptein Schoenen en Lederwaren, Raadhuisstraat 101
Travel XL Van Limburg, Binnenweg 199.

* Door deelname aan de wedstrijd geeft u toestemming voor opname van uw gegevens in het mailbestand van Winkelcentrum Heemstede.

Heemstede/Valkenburg - Ne- ge uitdaging aanging: Duncan
derland telt 50.000 mensen met van der Aar stapte in alle vroegParkinson. Hoe symbolisch is het te in Zwaanshoek op zijn fiets om
dat voor de zevende editie van na een tocht van 240 kilometer ‘s
de BikevoorParkinson, onderdeel middags bij de grote groep in Valvan Wielerfestival Cauberg en dit kenburg aan te sluiten. Wat een
jaar in aangepaste vorm vanwe- prestatie, en dat allemaal voor
ge corona, in totaal 50.000 kilo- het goede doel: Aandacht voor
meters op de fiets zijn afgelegd Parkinson.
en een bedrag van € 50.000 voor
Parkinson is ingezameld.
Team Gijs bedankt iedereen voor
de gulle giften en support. Na de
Team Gijs uit Heemstede en wij- fietstocht op zaterdag 5 septemde omtrek stond ook dit jaar op ber was de bijdrage vanuit Heemde trappers voor Parkinson. Met stede en omgeving maar liefst
een groep van 58 fietsers en sup- € 7.330!
porters maakten zij kilometers Ook de behandelend arts van Gijs
vanuit Valkenburg; met een klei- fietste zaterdag met een team
nere fietsformatie vanaf het club- mee. Hoe mooi zijn haar woorhuis van de Heemsteedse Red- den:
dingsbrigade. Er was zelfs een Tijdens elke klim op 5 septemTeam Gijs-lid dat een geweldi- ber dachten we aan de quote van

Jon Kabat-Inn ” You can’t beat the
waves but you can learn to surf”.
De afgelopen periode in de zorg
is veelal gedomineerd door Covid-19. Zowel met de patiënten
als de zorgprofessionals zijn we
voor nieuwe uitdagingen komen
te staan. Veel nieuwe uitdagingen
waarvan we soms niet wisten hoe
er mee om te gaan. Dit heeft veel
gevraagd van ons allemaal, doch
door te accepteren dat de golven
niet te verslaan zijn maar dat we
erop kunnen leren surfen, kunnen we verder met de ambitie om
parkinson draaglijker te maken.
Elke keer weer zullen we vol enthousiasme een nieuwe golf trotseren.”
Duncan van der Aar na aankomst in Valkenburg.

Een deel van Team Gijs in Valkenburg.

van WCH in het hart van
deze krant!
Vragen? mail marketing@wch.nl
of bel 06 46 200 474

In welke winkel hangt deze foto?

In welke winkel hangt deze foto?

............................
Bij welke winkel ho rt deze vrouw op de foto?

............................
Bij welke winkel ho rt deze man op de foto?

moeite waard. We hebben al niet
zoveel tijd , dus laten we wat van
het leven maken”, aldus Sander.
Na het interview ontving Sander
uit handen Van Alexander Ronnooy Kan, voorzitter van de Stichting Literatuurprijs en in het bijzijn van Ionica Smeets, voorzitter van de jury, de Libris Literatuur Prijs 2020, die bestaat uit een
cheque van 50.000 euro en een
bronzen legpenning, die is ontworpen door Irma Boom. “Het

de H

In welke winkel hangt deze foto?

In welke winkel hangt deze foto?

NEEM
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EEN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EXTRA
Bij welke winkel ho rt deze vrouw op de foto?
Bij welke winkel ho rt deze man op de foto?
HEEMSTEDER
MEE!

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

............................
Hoe he t de winkelier/ondernemer op deze foto?

............................

............................

In welke winkel hangt deze foto?

In welke winkel hangt deze foto?

GEEN
In welke winkel hangt deze foto? KRANTIn welke wiONTVANGEN?
nkel hangt deze foto?

............................
Bij welke winkel ho rt deze man op de foto?

............................
Bij welke winkel ho rt deze vrouw op de foto?

Bij welke winkel ho rt deze man op de foto?

............................
Hoe he t de winkelier/ondernemer op deze foto?

............................
Hoe he t de winkelier/ondernemer op deze foto?

............................

............................

In welke winkel hangt deze foto?

In welke winkel hangt deze foto?

............................
Bij welke winkel ho rt deze vrouw op de foto?

............................
Bij welke winkel ho rt deze man op de foto?

............................
Hoe he t de winkelier/ondernemer op deze foto?

............................
Hoe he t de winkelier/ondernemer op deze foto?

Bennebroek: Bibliotheek Hillegom: Tuincentrum de Oosteinde

............................

............................

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

Bij welke winkel ho rt deze vrouw op de foto?

Politie houdt autodief aan
............................ ............................
met
sleutel in onderbroek
Hoe he t de winkelier/ondernemer op deze foto? Hoe he t de winkelier/ondernemer op deze foto?
Haarlem - De politie heeft donderdagmiddag 3 september een
20-jarige Haarlemmer aangehouden na het aantreffen van een gestolen auto in Schalkwijk.
De politie trof in een parkeervak
nabij de Engelandlaan een gestolen auto aan. In de directe omgeving werd een man gevonden die
zich verdacht ophield en leek of
hij zich voor de politie wilde verstoppen. Deze man, een 20-jarige
Haarlemmer werd gecontroleerd
en bleek niet in het bezit van een
identiteitsbewijs, waarop hij werd
aangehouden.
Tijdens de fouillering bleek dat

............................

............................

In welke winkel hangt deze foto?

In welke winkel hangt deze foto?

............................
Bij welke winkel ho rt deze vrouw op de foto?

............................
Bij welke winkel ho rt deze man op de foto?

............................
Hoe he t de winkelier/ondernemer op deze foto?

............................
Hoe he t de winkelier/ondernemer op deze foto?

de man een autosleutel in zijn onderbroek had zitten. Deze autosleutel paste op de gestolen auto.
De man is ingesloten voor nader
onderzoek.
Bron: Politie.nl.

Hoe he t de winkelier/ondernemer op deze foto?

Hoe he t de winkelier/ondernemer op deze foto?

............................

............................

Ommetje
in Heemstede
............................ ............................

In welke winkel hangt deze foto?

In welke winkel hangt deze foto?

In welke winkel hangt deze foto?

............................
Bij welke winkel ho rt deze man op de foto?

............................
Bij welke winkel ho rt deze vrouw op de foto?

............................ ............................
Als je goed kijkt zie je er een hommel op landen.
Bij welke winkel ho rt deze man op de foto?
Bij welke winkel ho rt deze vrouw op de foto?

............................
Hoe he t de winkelier/ondernemer op deze foto?

............................
Hoe he t de winkelier/ondernemer op deze foto?

............................
Hoe he t de winkelier/ondernemer op deze foto?

............................
Hoe he t de winkelier/ondernemer op deze foto?

............................

............................

............................

............................

V.l.n.r.: Alexander Ronnooy Kan reikt de bronzen legpenning uit aan Sander Kollaard.

ook wel jaloers op mensen die
weten wat ze willen, maar later
kwam ik erachter dat dit allemaal
schijn is. Het belangrijkste is empathie: probeer je eens te verbaIets van het leven maken
zen in andere mensen. Ik heb er
Sander Kollaard woont thans in echter geen recept voor. Een anZweden. Zelf heeft Sander, zoals der centraal feit in het boek is de
hij zelf zegt, niets op met mind- eindigheid of sterfelijkheid. Het
fullness of positief denken. “Ik zou leven is cyclus gebonden. Ommijn roman geen positief, maar gaan met narigheid in het leeen bemoedigend boek willen ven verlangt creativiteit en daarnoemen”, vertelt hij bij Blokker. uit ontstaan ook weer mooie din“Misschien was ik vroeger zelf gen. Dat maakt juist het leven de

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

............................
Hoe he t de winkelier/ondernemer op deze foto?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prijs
............................
Sander Kollaard ontvangt Libris Literatuur

De roman gaat over Henk, een
IC-verpleegkundige – in tijden
van corona niets minder dan
een held, maar hier eerder een
antiheld. Hij woont in een normaal huis waar hij op een zaterdagochtend wakker wordt. Zijn
hond is ziek, maar niet acuut. De
spanning van het boek zit hem
dan ook niet in de toestand met
de hond en het leven van Henk,
maar zit telkens in Kollaards verrassende zinnen. Triestheid en levenslust gaan hand in hand in
deze roman. Dat is kenmerkend
voor de hoofdpersoon Henk, zoals hij zichzelf terugvindt in de
beroemde quote van Groucho
Marx: ‘I intend to live forever or
die trying.’

Kwaliteitsslagerij

“Ra d wie deze winkelier is” “Wie is deze Adria n Paeuw?e” msteder

“Ik zou mijn roman geen positief, maar een bemoedigend boek noemen”
Heemstede - Afgelopen zaterdag
5 september was de winnaar van
Libris Literatuur Prijs 2020 Sander
Kollaard te gast bij Boekhandel
Blokker vanwege zijn roman ‘Uit
het leven van een hond’. Eigenaar
Arno Koek ging in gesprek met
hem over deze roman.

Adriaan Pauw Puzzel

geld van de prijs stond al een uur
na het telefoontje dat ik de prijs
had gewonnen op mijn rekening”,
grapte Sander Kollaard. Traditioneel vindt deze uitreiking jaarlijks
plaats in het Amstel Hotel in Amsterdam, maar door de coronacrisis kon deze uitreiking niet doorgaan. Dat deze unieke gebeurtenis in Heemstede bij Boekhandel
Blokker plaatsvond was dus extra
bijzonder.

Heemstede - Op een zonnige dag op jacht naar zonnebloemen.
Marenka kwam toen uit bij Kom In Mijn Tuin, de volkstuin van
Heemstede, waar kinderen ze vast gezaaid hebben.

In welke winkel hangt deze foto?

En ja hoor, daar stonden ze prachtig te pronken. Wel tweeeënenhalvemeter hoog stonden ze in vol ornaat van de zon te genieten: een walhalla voor de hommels en de bijtjes.

In welke winkel hangt deze foto?

In welke winkel hangt deze foto?

In welke winkel hangt deze foto?

In welke winkel hangt deze foto?

............................
Bij welke winkel ho rt deze vrouw op de foto?

............................
Bij welke winkel ho rt deze man op de foto?

............................
Bij welke winkel ho rt deze vrouw op de foto?

............................
Bij welke winkel ho rt deze man op de foto?

............................
Hoe he t de winkelier/ondernemer op deze foto?

............................
Hoe he t de winkelier/ondernemer op deze foto?

Foto: Marenka Groenhuijzen

............................
Hoe he t de winkelier/ondernemer op deze foto?

............................
Hoe he t de winkelier/ondernemer op deze foto?

Bart Jonker
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Bronsteeweg
Toen en nu (28)

We passeren de Bronsteeschool
aan de Overboslaan en komen
aan bij de panden Bronsteeweg
55-57.
De toen-foto is uit 2008 (archief
HVHB). Het kadaster geeft het
jaartal 1910 aan als bouwjaar.
In het Haarlems Dagblad van 18
oktober 1918 wordt N.G. Kapteyn op Bronsteeweg 57 genoemd. Hij was inspecteur van
de ‘Nationale Levensverzekeringbank (Rotterdam)’.
Het adressenboek van Heemstede van 1 januari 1930 ver-

meldt de familie H. Ch. Bille op
nr. 57. In adressenboeken van
Heemstede en advertenties uit
de krant (vraag naar een dagmeisje) staat de naam ook geschreven als Bielle of Biele. Rie
Bielle was pianolerares en gaf
thuis lessen. In de oorlog zijn de
panden tijdelijk ontruimd geweest door de Duitse bezetter.
In 1945 biedt bewoner J. Krap
veel salonmeubels aan voor de
lieve som van fl. 2150,-. In het
Haarlems Dagblad van 11 juni
staat een geboorteadvertentie

van de familie Hesmerg. Moeder is pianiste Ans HesmergBouter (1914-1997). Zij gaf o.a.
concerten met Miep van Luin.
Vader Hesmerg (1914-2001)
was violist.
Kapper (Zandvoortselaan 8) F.A.
Derkinderen wordt op 57 vermeld in januari 1951 en in 1957
(idem 1966) woont muzieklerares Rie Bielle ook nog steeds op
nummer 57. In het adressenboek van 1 januari 1961 woont
scheepswerktuigkundige R.K.
Meerwaldt op nr. 57.
Het blijft een muzikaal huis
want in 1966 woont muzieklerares Zr. A. Wijn er, eveneens
in 1975 samen met mevrouw
Bielle.
Op Bronsteeweg 55 wordt in
1926 de familie Verweij vermeld, waarbij mej. A.E. Verwey
lerares Huishoudschool is. Technisch Ambtenaar N.Z.H. M.D.
van Lessen woont sinds 1948
op nummer 55. Ook de dames Verweij wonen er dan nog.
H. Elffers is schade-expert en
woonde op nr. 55 in de jaren
1950-1960.

PKN Heemstede

Herenweg 88 Heemstede

Zondag 13 september, 10u.
Ds. A. Molendijk.
Aanmelden is nodig. Dat kan via
www.kerkpleinheemstede.nl/
kerkdienst-aanmelding.
De diensten zijn online te volgen
via YouTube en kerkomroep.

Donderdag 10 september, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.
Zondag 13 september, 10u.
Eucharistieviering.
Pastor H. J. van Ogtrop.
Donderdag 17 september, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.
Aanmelden hoeft niet, wel
dienen de overige regels zoals
o.a. handen reinigen en afstand
houden in acht genomen te
worden.

www.pknheemstede.nl

www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk
Aerdenhout

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

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

www.adventskerk.com

Valkenburgerplein Heemstede

Trefpunt Bennebroek

Za. 12 sept., 17u.,
Holy Mass / Engelse Mis.
Zo. 13 sept., 10u., H. Mis.
Pater Diego Pilgain, 18.45u.,
Plechtig Lof.
Di. 15 sept., 9u., H. Mis.
Wo. 16 sept., 10u., H. Mis.
Aanmelden is niet langer meer
nodig. Echter voor aanvang van
de viering, dient u uw gegevens
te vermelden op de lijst, die klaar
ligt bij binnenkomst.

Akonietenplein 1 Bennebroek

Aanrijding
legt treinverkeer stil

H. Bavo parochie

Achterweg 19A Heemstede

Bijdrage: Harry Opheikens

Zondag 13 september, 10u.,
ds. Agaath Drost (Amsterdam).
Alle vieringen kunnen ook online
worden gevolgd: zie de website:
pkntrefpunt.nl en klik op Actueel.

www. parochiesklaverblad.nl

www.pkntrefpunt.nl
www.petrakerkheemstede.nl

Hillegom/ Heemstede - Het
treinverkeer tussen Haarlem en
Leiden lag maandag 7 september een tijd stil door een aanrijding. Een automobilist werd op
de overgang van de Frederikslaan
in Hillegom aangereden. Het
ongeluk vond plaats rond 09.45
uur.

Hervormd PKN
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Rafaelgemeente
Nehemia

Beeld: NieuwsFoto.nl

Koediefslaan 73 Heemstede

De wijde
wereld in

ook mee om naar ons te brengen. Bij een volwassen kat die
gezond is wordt er eerst een
zgn. ‘belbandje’ omgedaan om
een eventuele eigenaar op te
sporen voordat de kat wordt
Zandvoort - Ieder jaar rond- meegenomen.
om deze tijd zien we hetzelfde in onze opvang: er komen Over een paar maandjes zulheel veel jonge katten van drie len er ook weer een aantal jonmaanden tot een half jaar bin- ge katertjes binnenkomen die
nen. De afgelopen zes weken voor het eerst op vrijersvoeten
waren het er maar liefst negen. gaan. Dat is ook een moment
Deze diertjes wonen dan al waarop katten verdwalen, of
weer een tijdje bij een nieuwe nog erger, worden aangereden.
baas nadat ze bij moederpoes Probeer jonge katten daarom
weg mochten en gaan nu de niet te snel zonder toezicht
wijde wereld ontdekken. Het naar buiten te laten gaan. Wij
komt dan geregeld voor dat ze adviseren nieuwe eigenaren
verdwalen omdat ze nog niet van kittens altijd om het diertje
zo goed weten waar ze thuis pas alleen naar buiten te laten
horen. Of misschien omdat ze als hij of zij gesteriliseerd is. De
ergens van geschrokken zijn.
kittens die wij plaatsen zijn ook
Verontruste buurtbewoners altijd gechipt. Het zou fijn zijn
bellen voor zulke jonge kat- als het chippen van katten, net
jes ook eerder de Dierenam- als bij honden, verplicht wordt.
bulance. Zo’n jong ding hoort Laat uw jonge kat daarom ook
immers niet alleen op straat. chippen. Zo kan de dierenamEn als het kitten niet gechipt bulance, dierenarts of onze opis, neemt de Dierenambulance vang u altijd weer met uw huishet diertje over het algemeen dier herenigen.

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

De nu-foto van Harry Opheikens is van 7 september 2020.
Mocht u informatie over de
Bronsteeweg hebben, dan
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook
zijn we op zoek naar beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor
Heemsteder).

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Zijn auto is zwaar
beschadigd geraakt.

COLOFON

Zondag 13 sept. 10u.
Spreekster Yvonne Elbers.
Start zondag met picknick
op het plein.
www.rafael-nehemia.nl

Zondag 13 september, 10u.
Ds. Dirk Jorissen.
De diensten kunt u volgen via
de link: www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

4 dagen corona:
het begin van
het nu
Corona
Het moeten valt weg

Kitten (archieffoto) aangeleverd
door Dierentehuis Kennemerland.
Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.
Geopend van maandag tot en
met zaterdag 11.00-16.00 uur,
dan ook telefonisch bereikbaar.

De tijd geeft ruimte
Je zelf

Petrakerk

Nederlands
Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Voor info over diensten
zie de website:
www.petrakerkheemstede.nl.

GEEN KRANT? 0251-674433

Tegen te komen
Maar je wist het wel
Je kent je zelf

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur
Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage: 14.300
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

Rectiﬁcatie
Heemstede - In de Heemsteder
van 2 september is in het artikel
over muzikaal en culinair dineren
op 13 september op Landgoed
Groenendaal abusievelijk de subkop ‘Summertime and the livin’ is
easy’ weggevallen, de song waaraan het artikel refereert. Onze excuses voor het ondervonden ongemak.

Al zo lang
Ik ervaar met al de regels en
beperkingen, dat ik mezelf
aardig tegen kom!
Fokelien Faber

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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De Ark en burgemeester Nienhuis
openen thema ‘Heemstede, ons dorp’
Heemstede - In de stromende regen werd op donderdag 3 september het nieuwe thema ‘Heemstede, ons dorp’ op het schoolplein van basisschool De Ark geopend door burgemeester Astrid Nienhuis. De komende tien
weken gaan de leerlingen van
De Ark alles onderzoeken en leren over Heemstede en omgeving. “Ook jullie juffen en meester leren daardoor dingen over
Heemstede, die ze eigenlijk nog
helemaal niet wisten”, verklaarde schoolleider Dorine Rings, die
de leerlingen op het schoolplein
in het bijzijn van de burgemeester toesprak.
Ze vroeg aan de burgemeester of
ze oorspronkelijk uit Heemstede
komt en wat haar lievelingsplek
in Heemstede is. Burgemeester
Nienhuis gaf aan dat ze in Nijmegen geboren is, maar dat ze deze
omgeving heel goed kent. “Mijn
lievelingsplekje is het Groenendaalse Bos”, verklapte ze aan de
kinderen. “Wat ik zo leuk vind aan
dit project is dat ik met volwassen
ogen kijk naar de omgeving. Ik
ben daarom heel benieuwd hoe
jullie tegen Heemstede aankijken
en wat voor jullie de leukste plekjes zijn en wat jullie missen. Aan
de hand van wat jullie ontdekken,
vind ik misschien nog een ander
lievelingsplekje in Heemstede”,
aldus Astrid Nienhuis.

Dorine Rings en Astrid Nienhuis spreken de kinderen toe op het schoolplein.
officieel te openen, ging ze een
wijkwandeling aan de hand van
een puzzeltocht doen met een
groepje kinderen. Al regende het,
de kinderen vonden het geweldig dat ze samen met de burgemeester op pad mochten.

zen thema sluit daar naadloos op
aan. Dorine Rings: “We hebben
als school voor deze methode gekozen omdat kinderen heel erg
betrokken worden bij het onderwijs en de context ervan. De stof
beklijft dan beter. Het basisonderwijs neemt hier wel duidelijk
Dorine vroeg vervolgens waarom De Noordwijkse Methode
het voortouw ten opzichte van
Astrid Nienhuis juist burgemees- De Ark kiest ieder jaar een nieuw het middelbaar onderwijs, maar
ter van Heemstede wilde worden. thema voor haar leerlingen. je ziet nu ook geleidelijk aan dat
“Heemstede is gewoon de mooi- De school geeft onderwijs vol- middelbare scholen ook zo willen
ste gemeente van Nederland”, gens de ‘Noordwijkse Metho- gaan werken.”
antwoordde Astrid Nienhuis. “We de’. Kenmerkend voor deze mehebben heel veel groen, terwijl thode is leren en werken gekop- Bart Jonker
er ook veel mensen wonen en je peld aan duidelijk gestructureerkunt hier alles vinden wat je wilt.” de en overzichtelijke onderwijs- Astrid Nienhuis knipt het lint door
Nadat de burgemeester het lintje doelen en projectmatig werken. om thema ‘Heemstede, ons dorp’ te
had doorgeknipt om het thema Het onderzoeken van een geko- openen.

door Bart Jonker
Corona
Wethouder Sjaak Struijf zette uiteen wat
er geleerd is van de coronatijd in Heemstede.
Wat wil je behouden en waar wil je absoluut eigenlijk naar terug? Digitale afspraken en bijeenkomsten hebben hun voordelen en zijn soms
praktischer en makkelijker te plannen. Ook gaf
Struijf aan dat digitale bijeenkomsten beter worden bezocht, omdat je geen lange reistijd hoeft
in te plannen. Het is veel laagdrempeliger, al
kun je digitaal slechter netwerken. Overleg met
de gemeenteraad is tot op heden allemaal digitaal gegaan. Er is nu wel een besluit genomen
op weer fysiek te gaan vergaderen met inachtneming van de RIVM-richtlijnen zonder publiek
maar wel met camera’s, om de openbaarheid te
garanderen.
Coronasituatie Heemstede
Burgemeester Nienhuis gaf aan dat er
tweewekelijks een verslag wordt uitgebracht
over de coronasituatie in Heemstede, waarvan
kennisgenomen kan worden. Er is landelijk een
dashboard in ontwikkeling waar je per regio en
inzoomt op de gemeente hoe het staat met de
coronacijfers. Op dit moment zijn de primaire
groepen van coronabesmettingen, aan de hand
van het aantal testen, vooral waar te nemen in de
leeftijdscategorieën boven de 60 jaar en de categorie tussen 20-40 jaar. Een aanwijsbare bron
van de besmetting is essentieel om maatregelen te kunnen treffen. Regulier worden contacten onderhouden met horecagelegenheden,
supermarkten, winkeliers, etc. De politie is vorige week nog langs geweest bij deze partijen om
te zien hoe het gaat. Over het algemeen is Nienhuis tevreden hoe het in Heemstede gaat. Wel
gaf ze aan dat het uitdragen van dezelfde coronaboodschap een beetje slijt. Het zijn dan vooral
de communicatievere middelen die worden ingezet om de urgentie te onderstrepen. Nienhuis
gaf ook aan dat boetes uitdelen geen doel op
zich is, maar een instrument bij excessen is om
de coronaregels serieus te nemen, zoals bij feesten e.d. Nu de scholen weer fysiek zijn begonnen
wordt ook bekeken of het coronabeeld gaat veranderen en hoe hierop aangehaakt moet worden. Nienhuis gaf aan dat bij het grote aantal coronabesmettingen in woonzorgcentrum Kennemerduin van enkele maanden terug zelf onderzoek door de zorginstantie wordt gedaan, maar

gaf de kanttekening erbij dat coronabesmettingen ook landelijk bij verzorgingstehuizen speelde, precies in de fase dat er gesteld werd dat er te
weinig persoonlijke beschermingsmiddelen waren en voor zover die er waren, voor de ziekenhuizen waren bestemd. Voor de zorgcentra kwamen deze beschermingsmiddelen pas later. Ze
sprak haar bewondering uit hoe corona door bewoners en zorgpersoneel tot een halt is geroepen. In Heemstede is er nu geen brandhaard en
stabiliteit waar te nemen volgens de burgemeester.
Afbraak monumentje Glip
Wethouder Annelies ten Have gaf aan dat
over het afgebroken monumentje dat nu braakliggend terrein is op de Glip tegenover de Princehof op instorten stond en gevaarlijk was. Er ligt
nu een plan Vorming klaar en de wethouder is in
gesprek met de ontwikkelaar over de uitwisseling van grond om daar integraal een plan van te
maken. Dit loopt al een tijdje en de bedoeling is
om daar een kleine wijk te bouwen. Diverse bewoners eromheen spreken hun zorg uit dat het
terreintje niet door de eigenaar wordt onderhouden gezien het snelgroeiende onkruid en dergelijke. De wethouder bekijkt in hoeverre de gemeente hierin kan en mag faciliteren.
Belvedère
Ten Have gaf aan dat er gesprekken zijn
gevoerd met de schenker van de Belvedère. Dat
heeft volgens haar op zich laten wachten omdat
corona daar tussen doorkwam en dat de hoge
leeftijd en kwetsbare gezondheid van de schenker daarbij ook in acht moest worden genomen.
Het gesprek loopt nog steeds en ze hoopt dat
ook t.z.t. te kunnen afronden.
Cybercriminaliteit in Heemstede
Volgens Nienhuis ziet Heemstede wel een
stijging aangiftes in het cybercriminaliteit. Dit
is ook de reden van het project Cyber Agents
waarin kinderen tussen 8-12 jaar door het spelen van Hackshield leren hoe ze zichzelf en hun
omgeving kunnen wapenen tegen online gevaren door hackers. Volgens de burgemeester kan
zo in ieder geval hackers een stapje voor geprobeerd te blijven.
Bart Jonker

Ver-bazen

voor hij vertrok zei hij: “Bart, tijdens mijn vakantie is Bertrand
mijn vervanger; moge God
Ooit had ik een Engelsspre- ons allemaal bijstaan.”
kende manager vol zelfspot en Als personeelszaken (Human
Britse satirische humor. Hij was Resources of HR) te traag in
best veeleisend, niet makke- zijn ogen was of iets had fout
lijk en de druk was vaak hoog, gedaan was het gelijk: “Bart,
maar achteraf kun je hier hard bel P&O en vertel ze dat ze alom lachen. Hij kon je ook wel- lemaal ontslagen zijn!”
eens verrot schelden, maar Zijn een-op-een gesprekken
je kreeg ook zijn waardering met zijn teamleden op zijn
als je hard werkte. De uitspra- kantoor waren door de dunken die hij af en toe deed, to- ne tussenwandjes duidelijk te
veren nog steeds een glimlach horen en eindigden steevast
op mijn gezicht. Ze waren alle- met: ”No, no, no, we are not
maal in het Engels, soms ver- going to do it that way! And I
taal ik ze hier naar het Neder- don’t care how you do it, just
lands.
fix it!”
Als hij iets meteen opgele- Als een van zijn medewerverd wilde hebben moest je kers telefonisch niet te bereialles uit je handen laten val- ken was, hoorde je uit zijn kanlen en was het: “I want it now!” toor: “Why am I not surprised.
Zo hadden wij een glazen bak Stuur hem een e-mail namens
met goudvissen erin, die onze mij en vraag hem waarom hij
marketingafdeling had over- in godsnaam een werktelegenomen van personeelsza- foon nodig heeft als hij hem
ken. Op een dag knapte in- niet gebruikt!”
eens als donderslag bij helde- Door een staking kon hij op
re hemel het glas en stroom- en dag niet terugvliegen na
de al het water eruit. Paniek in een congres in Parijs. Kreeg ik
de tent en snel een prullenbak het telefoontje: “Bart, get me
eronder. In het heetst van de home, now!” Ik kon hem toen
strijd kwam mijn manager bin- gelukkig nog via de Thalys
nen en het eerste wat hij zei naar huis krijgen.
was: “Get rid of those animals,
ask Madonna to adopt them!” Tja, ook dat is een stijl van leiZo ging mijn manager op va- dinggeven…
kantie. Een van mijn collega’s
was zijn vervanger. Nog net Bart Jonker

Filmavond in plaats van Mix-It Disco
Heemstede - Er is nu helaas nog
geen Mix-It Disco. Wel probeert
WIJ Heemstede om iedere maand
met een ander leuk aanbod te komen.

Interview met
schrijfster
Brigit Kooijman
Heemstede - Op zaterdag 12
september is er een interview
met Brigit Kooijman over haar
boek De oude actrice en ik, of het
verborgen leven van Elisabeth
Andersen, ‘s-middags om 16.00
uur bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede.
Het boek gaat over een idealistische, wat naïeve toneelschoolleerlinge, hij een uit nazi-Duitsland gevluchte Joodse wetenschapper. Ze ontmoeten elkaar
in mei 1942. Als het voor Joden te
gevaarlijk wordt in Amsterdam,
duikt hij bij haar onder.
Zij gaat, onder Kulturkammer-bewind, aan de slag als beroepsactrice om hem te kunnen beschermen. Jaren van angst en vernedering volgen. Na de Bevrijding
kunnen de geliefden eindelijk
met hun leven beginnen, maar
dat loopt anders dan ze voor
ogen hadden.
Toegang vrij, aanmelden verplicht via: info@boekhandelblokker.nl of 023-5282472
Maximaal 30 personen. Deze bijeenkomst vindt plaats met het in
acht nemen van de coronaregels.
Foto aangeleverd door Boekhandel Blokker

Weetjes uit de gemeente

COLUMNITEITEN

Op zaterdag 19 september van
19.30–22.00 uur is er een filmavond in de theaterzaal in de Luifel aan de Herenweg 96 in Heemstede, zodat iedereen volgens
de coronaregels afstand van el-

kaar kan houden. Kosten: €7,- incl. 2 frisdrankjes. Aanmelden verplicht via:
mdoodeman@wijheemstede.nl.
Je mag ook 1 film doorgeven
die je graag wilt zien. De meeste
stemmen gelden.
Het is wel belangrijk dat je je aan
de coronaregels houdt. Je mag
helaas niet komen als je je ziek of
snotterig voelt.

LEZERSPOST

Stop met aardgasvrij maken
van eigen woning

Nederland is ‘gezegend’ met een uitgebreid gasleidingennet
dat nog zeker een halve eeuw rendabel is. Duitsland subsidieert haar inwoners om over te stappen naar gasverbruik.
Om gegronde redenen is er een stapje teruggedaan om het
restant (770 miljard m3) van onze gasvoorraad in Groningen
niet meer te delven. Wereldwijd zijn er nog vele miljarden
m3 gas voorradig tegen acceptabele inkoopprijs. Gemiddeld
verbruikt Nederland 20 miljard m3 per jaar.
Ruim 8 miljoen huizen moeten voor 2050 aardgasvrij worden, die gezamenlijk goed zijn voor slechts 7% tot 8% van de
totale CO2 – uitstoot.
Stop voorlopig met warmtepompen. Deze energietransitie
wordt echt niet terugverdiend door een lagere energienota.
De praktijk laat een heel ander beeld zien. Hoe kun je (zonder
extra energie te verspillen) van koude lucht warme lucht maken? Daarnaast onhaalbare geluidsnormen, onvoldoende
goed opgeleide installateurs en jaarlijks kostbare keuringsen onderhoudskosten.
Het kabinet en voorstanders van het klimaatakkoord dienen
daarover een realistischer en eerlijk geluid te laten horen. Na
de eerste peperdure proefperiode en met het rapport van de
PBL in de hand, doet het kabinet er goed aan te onderzoeken of de huidige aanpak van van het aardgas halen wel zo
effectief is.
Wel kunnen we indien mogelijk, alle woningen van Nederland isoleren en subsidiëren. Laat de hypotheek op het
woonhuis rusten en niet op de bewoner, zodat die gespreid
wordt verrekend. Angst voor kernenergie schakelt het verstand uit. Wist u, dat bij alle kernrampen in Amerika, Rusland
en Japan direct ‘slechts’ 69 doden waren te betreuren? Wereldwijd zijn er 441 kerncentrales in gebruik. Iedere kerncentrale heeft jaarlijks 1,3 kubieke meter gevaarlijk kernafval. Dit
afval wordt veilig opgeborgen. We praten over 1 biljartbal
radioactief afval per mensenleven in Nederland. Maar deze
kernenergie voorkomt in Nederland wel een uitstoot van 2
miljard kilo CO2 per jaar.
De wereld heeft wel energie nodig. Alleen al om deze reden is kernsplitsing nodig voor de ambities om de CO2-uitstoot te verminderen, de rol van fossiele brandstoffen terug
te dringen en de opwarming van de aarde in ieder geval te
vertragen.
B. van der Bruggen, Heemstede
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Winnaars Tuinenwedstrijd met
Tuincentrum De Oosteinde bekend

Klassiekers in Heemstede

Heemstede - Dat Heemstede
e.o. over vele groene vingers beschikt is wel duidelijk door al die
prachtige tuin- en balkonfoto’s
die we massaal op onze redactie
binnenkregen voor onze Tuinenwedstrijd. De jury van Tuincentrum De Oosteinde had de zware
en moeilijke taak om uit al deze
gepubliceerde inzendingen drie
winnaars te kiezen. Dat is toch
weer gelukt!
De 1e prijs, een waardebon van
100 euro voor de mooiste tuin
gaat naar Carien Donselaar uit
Bennebroek. Deze tuin stond op
de voorpagina van 2 september.
Het oordeel van de jury: “Divers
gebruik van kleur, geen onkruid
te bespeuren, groen afgewisseld
met bloeiende planten, ook ruimte voor terrasplanten, en 1-jarigen. De vaste planten zien er ook
goed uit. Een nette omheining,
heg, schutting. Twee zitjes en een
sfeervol schuurtje met dak dat
precies past in de tuin. Gewoon
een plaatje!”
De 2e prijs, een waardebon van
50 euro, gaat naar het balkon van
Laura van Vliet uit Heemstede.
Deze inzending was geplaatst in
het binnenwerk van de krant van
29 juli.
Het oordeel van de jury: “Met zo’n
balkon heb je geen tuin nodig als
het gaat om de fleurigheid, uitbundige bloei en efficiënt gebruik van ruimte: zo zijn er diver-

De tuin van Carien van Donselaar: 1e prijs.
se bloeiende klimplanten die de
stenen muren uit het zicht houden. Een waar lusthofje.”

geeft aan dat het onderhoud aan
het bloemrijke perkje aanleiding
geeft tot een gezellig praatje met
buurtbewoners. Leuke bijkomVoor de 3e prijs, als aanmoedi- stigheid. Misschien motiveert
ging, een vermelding en het bij- het ook andere inwoners tot het
behorende bedrag van 25 euro, ‘adopteren’ van een stukje grond
koos de jury voor het ‘geadop- in de straat om mooie beplanting
teerde’ gemeenteplantsoen uit in aan te leggen.”
de Jan van den Bergstraat, ingestuurd door Martine Roos. Dit De prijswinnaars zijn persoonlijk
werd gepubliceerd in de krant op de hoogte gebracht. Uitreivan 5 augustus.
king van de waardebonnen vindt
Het oordeel van de jury: “Leuk binnenkort plaats. Hierbij op de
dat bewoners een extra blikvan- foto nog eenmaal de winnende
ger in de straat maken door het inzendingen. Alle winnaars worplanten van bloemen. Een lust den van harte gefeliciteerd met
voor het oog en ook voor bijen en hun prijs!
andere insecten. Mevrouw Roos

Artwork klassieke Fiat 500.

De Fiat 500:
om op te vreten

1972 werd de Fiat 500 R, de laatste update van
de 500 geïntroduceerd, tot in 1975 het doek viel
voor de kleine pruttelblaag en deze werd opgevolgd door de Fiat 126. In die 18 jaar had de Fiat 500 behoorlijk geschiedenis geschreven en
waren er meer dan 3,5 miljoen exemplaren van
Heemstede - Deze week geen klassieker van verkocht. In die tijd verschenen ook vele afgeleieen eigenaar uit Heemstede, maar eentje die de versies van de 500, zoals bijvoorbeeld het caiedereen kent en wereldwijd menig hart ver- briomodel de Fiat 500 Vignale Gamine uit 1971.
overde en nog verovert: de Fiat 500. Als er een Daarnaast werden er verschillende prototypes
klassieker in de top 5 staat is dat wel deze heilige op basis van de 500 ontworpen door Italiaanse
koe. De beroemdste Italiaanse auto aller tijden. designers als Bertone en Pininfarina. Sommige
Is dit schatje niet om op te vreten?
prototypes werden onder Fiat-licenties van andere fabrikanten uitgebracht, bijvoorbeeld door
Rugzakje
het Oostenrijkse Steyr-Daimler-Puch. Nog imNatuurlijk hebben we het hier over de eerste mer is de klassieke Fiat 500 legendarisch popuklassieke serie van de Fiat 500. Dit deugnietje lair en gewild als oldtimer. Ook in de fotografie is
zag in Turijn voor het eerst het levenslicht in het het een gewild object en staat het symbool voor
jaar 1957 onder de naam Fiat 500 Nuova, of kort- Italië, zoals het artwork van deze foto laat zien.
weg 500 N. Het was de opvolger van de Fiat 500
Topolino (=muis) die van 1936 t/m 1955 werd Nieuwe retroversie van de 500
geproduceerd en al in 1915 de naam 500 kreeg In 2007 blies Fiat de 500 nieuw leven in en invoor het prototype hiervan.
troduceerde zij de vernieuwde retroversie van
De Fiat 500 Nuova was ontworpen als stads- de Fiat 500, die van de tekentafel kwam van ontautootje door de Italiaan Dante Giacosa. De Fiat werper Roberto Giolito. Deze ontwerper was ook
500 werd geroemd om zijn design en kreeg van- verantwoordelijk voor de enigszins opzienbawege het knuffelgehalte de bijnaam ‘Rugzakje’.
rende en eigenzinnige Multipla in 1998, die met
gemengde gevoelens door critici werd ontvanDe eerste serie had geen achterbank, geen draai- gen. Het prototype van de 500 sloeg echter wel
bare zijramen en geen verwarming. De Fiat 500 direct aan en werd al in 2004 op de Autosalon
D die in 1960 verscheen, werd wat luxer en had van Genève gepresenteerd. De auto, waarin de
wat meer motorvermogen. In 1965 verscheen lijnen van de klassieke Fiat 500 duidelijk te herde 500 F, met wederom een motoraanpassing. In kennen zijn, werd gelijk enthousiast ontvangen
en is tot op de dag van vandaag een gigantisch
verkoopsucces en gewild autootje. Op basis van
deze nieuwe 500 ontstonden ook de afgeleide
versies Fiat 500 L en Fiat 500 X.
Tekst en foto’s: Bart Jonker
Heeft u ook een oldtimer met een verhaal en wilt
u hierover vertellen in de Heemsteder? Laat dit
dan per e-mail weten aan de redactie: redactie@
heemsteder.nl, o.v.v. ‘Klassiekers in Heemstede’. Wie
weet komen we bij u langs en komt uw bolide ook
in de krant! Staat uw bolide in de krant? Dan kunt
u een afspraak maken voor een gratis APK-keuring
bij Garage Turenhout, Raadhuisplein 7 in Heemstede, tel.: 023-5291125.

Huidige versie Fiat 500 in Turijn.
Het balkon van Laura van Vliet: 2e prijs.

De adoptietuin door Martine Roos: winnaar aanmoedigingsprijs.

Café de 1ste Aanleg is klaar voor de winter
Heemstede - Na 3 maanden sluiting vanuit overheidswege en
daarna 3 maanden zoekend naar
een nieuwe manier om ‘gewoon’
het café te zijn en te blijven dat
Heemstede kent zijn Kees Heger
en zijn team medewerkers van
Café de 1ste Aanleg klaar voor de
winter.

tilatie, een ionisator die de lucht
zuivert van virussen en het naleven van de regels biedt Café de
1ste Aanleg de hoogst haalbare
veiligheid.

de pet rond’, op woensdagen een
daghap ‘wat de pot schaft’, maandelijks een lazy Sunday met ‘back
to basics’ vinyl plaatjes en vanaf
november weer iedere zaterdagmiddag huisgemaakte soep van
Het ontvangen van klassenbor- het huis. Zie de agenda op 1sterels, verjaardagen, borrels en aanleg.nl voor meer informatie,
feestjes is beperkt en veilig mo- datums en tijden.
gelijk in de aparte bovenzaal. In
De veiligheid staat voorop en het café wordt deze winter op ge- Café de 1ste Aanleg aan de Raadmet de zeer fraaie aanpassingen paste schaal entertainment ge- huisstraat 103 is 6 dagen per
aan het café in combinatie met boden met o.a. kleine akoestische week geopend vanaf 15 uur
een continue mechanische ven- live sessies onder de naam ‘met (Maandag gesloten).

Kinderactiviteiten starten weer bij WIJ Heemstede
Heemstede - In de maand september gaan ook alle kinderactiviteiten weer beginnen bij Wij
Heemstede. Voor alle activiteiten
geldt: van tevoren opgeven verplicht.
• Pleintje1 (5-10 jr): creatieve middag om de week op donderdag
in Plein1, Julianaplein 1, Heemstede. Opgeven is verplicht en
kan bij Gaby via een appje naar
06- 14 23 45 80, met vermelding
‘Pleintje1’. U ontvangt dan de
datum en tijd.

• De

Knutselclub (5-10 jr) op geven is verplicht en kan door
woensdagmiddag van 13.30–
te mailen naar plexat@wijheem15.00 uur in de Molenwerf, Mostede.nl. Kosten: €3,- incl. 2x
lenwerfslaan 11 in Heemstede.
limo en een snoepje.
Iedere week lekker creatief voor • Peuter & Kleuterpret (2,5–6 jr)
op zondag 27 september van
5x €22,50. Opgeven van tevoren
11.00-12.30 uur, met als theis verplicht en kan door een apma Moppereend en de Wereldpje te sturen naar 06- 14 23 45
muziekschool. Herenweg 96,
80.
• De Kinderdisco (6-10 jr) op vrij- Heemstede.
dag 25 september van 19.00–
21.30 uur, met Blacklight the- Opgeven is verplicht en kan via
ma en een echte DJ in de Luifel, e-mail naar:
Herenweg 96, Heemstede. Op- plexat@wijheemstede.nl.

Opinie

Na-scheiding afval een betere oplossing
Afval, als onderdeel van de duurzaamheidsdoelstellingen gaat o.a. over het hergebruik van plastic, drinkkartons en blik. Heemstede staat op het
punt 1,4 miljoen euro uit te trekken voor de aankoop en plaatsing van ondergrondse containers
voor dit afval. De ingeslagen weg komt voort
uit een pilot in de wijk Merlenhoven. De bewoners enthousiast, de wethouder tevreden en de
gemeenteraad zo’n beetje. Tot daartoe lijkt alles
volgens plan te verlopen.
In de gemeenteraad heeft een aantal raadsleden
in een eerder stadium al vraagtekens gezet bij het
plan en de investering. Het college wekte de indruk dat als Heemstede niet wordt ingericht met
containers, zoals in Merlenhoven, dat wel sneu is
voor de groep enthousiaste bewoners in die wijk.
Wat nu meer en meer tot discussie leidt is het feit
dat steeds duidelijker wordt dat scheiding in
de afvalcentrales een beter resultaat geeft dan
scheiden bij de bron, huishoudens dus. Daarbij
zou het ook nog eens veel goedkoper zijn om
al het afval inclusief blik, plastic en drinkkartons
via na-scheiding uit het afval te halen. Intussen
zijn al ongeveer 60 gemeenten overgestapt op
dit systeem. Ook de grote jongens Rotterdam,
Utrecht en Amsterdam volgen. Nu zijn er voorsen tegens, want de ene gemeente is de andere
niet. Onze vuilophaler Meerlanden brengt het
afval naar Amsterdam. De installatie aldaar kan

niet naar behoren na-scheiden. Daar komt verandering in. Ook bij de Amsterdamse vuilverwerker
komt een modern systeem om na te scheiden.
Het zou onze inwoners een hoop gedoe schelen het afval niet langer te scheiden maar alles
in de grijze kliko te mikken. Het levert ook nog
eens een flinke besparing op de voorgenomen
investering van 1.4 miljoen euro. In de vergadering van de commissie Ruimte van 10 september wordt een krediet aangevraagd. Onnodig
dus als er wordt besloten alles min of meer bij
het oude te laten. Geen containers in de grond,
geen zwerfafval rond die containers, geen geloop met restafval, geen extra truckbewegingen
om de containers te legen. Het college heeft nog
geen oplossing voor de hoogbouw in Heemstede. Mochten ook zij moeten scheiden dan lopen
ze over straat met een zakje plastic, blik en drinkkartons, een zakje groenafval en een zak voor de
rest. Kortom het idee was prachtig, maar doorredenerend dat de rest van Nederland op termijn
ook zal overgaan op na-scheiding ligt een investering van deze omvang niet voor de hand. Als je
dan al duurzaam wilt zijn, investeer dan in zonnepanelen boven parkeerplaatsen te beginnen
bij het raadhuis en Plein1.
Het spreekwoord bezint eer gij begint is hier
zeker van toepassing.
Eric van Westerloo

Wedstrijdformulier
puzzel
Uitneembaar
wedstrijdformulier

De foto van de deelnemende winkelier hangt niet in zijn/haar eigen wi
andere deelnemende winkel.

In welke winkel hangt deze foto?
...................................................................................
Bij welke winkel hoort deze vrouw op de foto?

In welke winke
In welke winkel hangt
HOE deze
DOEfoto?
JE MEE AAN DE WEDSTRIJD?
1.
Zoek de 23 foto’s op. Je kunt ze vinden op de etalageruiten van
.......................
...................................................................................
gehele centrum vanaf de Raadhuisstraat 4, over de
gehele Binn
Bij welke wink
Bij welke winkel hoort deze
man
op
de
foto?
Bronsteeweg 8 en op de kop van de Blekersvaartweg.

...................................................................................

2.
Vul in op het wedstrijdformulier bij iedere foto: .......................
...................................................................................
•
In welke
winkel
hangt deze foto?
Hoe heet de w
Hoe heet de winkelier/ondernemer
op deze
foto?
•
Bij welke winkel hoort de man of vrouw op de foto?
•
Hoe heet de winkelier/ondernemer op de.......................
foto in Adriaa
...................................................................................

In welke winkel hangt deze foto?

3.
Vul je
contactgegevens in op dit wedstrijdformulier
formulier.
In welke winkel hangt
deze
foto?
In welke
winke

...................................................................................
Bij welke winkel hoort deze man op de foto?

4.
Lever het ingevulde formulier voor 1 oktober in bij een van ond
...................................................................................
.......................
•
Kaptein Schoenen en Lederwaren, Raadhuisstraat 101
Bij welke winkel hoort deze vrouw op de foto?
Bij welke wink
•
Travel XL Van Limburg, Binnenweg 199

...................................................................................
Hoe heet de winkelier/ondernemer op deze foto?

eze winkelier is”

...................................................................................
Hoe heet de winkelier/ondernemer op deze foto?
...................................................................................
In
In welke
welke winkel
winkel hangt
hangt deze
deze foto?
foto?

.........
?

...................................................................................
...................................................................................
Bij
foto?
Bij welke
welke winkel
winkel hoort
hoort deze
deze vrouw
man opopdedefoto?

.........
oto?

...................................................................................
...................................................................................
Hoe
Hoe heet
heet de
de winkelier/ondernemer
winkelier/ondernemer op
op deze
deze foto?
foto?

.........

In 23 winkels aan de Raadhuisstraat & Binnenweg, Bronsteeweg en de
van winkeliers die in het winkelcentrum van Heemstede een winkel he
specifieke winkel zijn. Ze zijn verkleed als Adriaan Pauw.

“Raad
wie
deze
winkelier
is”
“Wie
“Raad
wie
deze
winkelier
is” deze Adria
“Wie

formulier puzzel

.........

SPELREGELS

...................................................................................
WAT KAN JE WINNEN?
Hoe heet de winkelier/ondernemer op deze foto?
Er zijn 21 prijzen te winnen

.......................
Hoe heet de w

“Wie is deze Adriaan P

...................................................................................
.......................
Hoofdprijs is een Waarde cheque ter waarde van €
•
In
In
winke
• foto?
Vijf 2e prijzen in de vorm van een pakket
Adriaan
P
In welke
welke winkel
winkel hangt
hangt deze
deze
foto?
In welke
welke
winke

•
Vijftien diverse prijzen in het kader van Adriaan
...................................................................................
.......................
...................................................................................
......................
Bij
hoort
deze
opop
dede
foto?
Bij
Bij welke
welke winkel
winkelHOE
hoortGAAT
deze man
vrouw
foto?
Bij welke
welkewink
wink
DE PUNTENTELLING?

Per foto zijn er 3 vragen in te vullen (zie voorkant van dit formulier). Vo
...................................................................................
.......................
...................................................................................
......................
krijg je punten (maximaal 240 punten).
Hoe
heet
de
winkelier/ondernemer
op
deze
foto?
Hoe
Hoe heet de winkelier/ondernemer op deze foto?
Hoeheet
heetde
dew
w
•
2 punten voor iedere juist geraden winkel waar de foto
...................................................................................
•
5 punten voor iedere juist geraden winkel.......................
waar de man/
...................................................................................
......................
•
3 bonuspunten voor de juiste naam van de man/vrouw
In
In
winkel hangt
hangt deze
deze foto?
foto?
In welke
welke winkel
In welke
welkewinke
winke
De 21 prijswinnaars worden getrokken uit de inzendingen met de mee
...................................................................................
.......................
telefonisch bericht.
...................................................................................
......................
Bij
foto?
Bij
winkel hoort
hoort deze
deze vrouw
man opopdedefoto?
Bij welke
welke winkel
Bij welke
welkewink
wink
INLEVERADRESSEN:
Kaptein Schoenen en Lederwaren, Raadh
Travel XL Van Limburg, Binnenweg
199.
...................................................................................
.......................
...................................................................................
......................
Hoe
foto?
Hoe
de
* Door deelname aan de wedstrijdop
geeftdeze
u toestemming
van Winkelce
winkelier/ondernemer
op
deze
foto?voor opname van uw gegevens in het mailbestand
Hoe heet
heet de
de winkelier/ondernemer
Hoeheet
heet
dew
w

“Wie is deze Adriaan Pauw?”
...................................................................................
...................................................................................
In
In welke
welke winkel
winkel hangt
hangt deze
deze foto?
foto?
...................................................................................
...................................................................................
Bij
opop
dede
foto?
vrouw
foto?
Bij welke
welke winkel
winkel hoort
hoort deze
deze man

formulier puzzel

winkelier
is”
eeze
Adriaan
Pauw?”

.........
oto?

...................................................................................
...................................................................................
Hoe
Hoe heet
heet de
de winkelier/ondernemer
winkelier/ondernemer op
op deze
deze foto?
foto?

.........

...................................................................................
...................................................................................

“Wie is deze Adriaan P
...................................................................................
...................................................................................

.......................
......................

In
welke
winkel
hangt
deze
foto?
In
Inwelke
welkewinkel
winkelhangt
hangtdeze
dezefoto?
foto?

In
In welke
welke winkel
winkel hangt
hangt deze
deze foto?
foto?

In
Inwelke
welkewinke
winke

.........
.........
?

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Bij
welke
winkel
hoort
deze
vrouw
foto?
Bij
de
foto?
man
op
de
foto?
Bijwelke
welkewinkel
winkelhoort
hoortdeze
dezeman
manop
opop
dede
foto?

...................................................................................
...................................................................................
man
opop
dede
foto?
Bij
foto?
Bij welke
welke winkel
winkel hoort
hoort deze
deze vrouw
vrouw
op
de
foto?

.......................
......................
Bij
Bijwelke
welkewink
wink

.........
.........
to?
oto?

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Hoe
heet
de
winkelier/ondernemer
op
deze
foto?
Hoe
Hoe heet
heet de
de winkelier/ondernemer
winkelier/ondernemer op
op deze
deze foto?
foto?

...................................................................................
...................................................................................
Hoe
Hoe heet
heet de
de winkelier/ondernemer
winkelier/ondernemer op
op deze
deze foto?
foto?

.......................
......................
Hoe
Hoeheet
heetde
dew
w

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................

.......................
......................

In
welke
winkel
hangt
deze
foto?
In
In welke
welke winkel
winkel hangt
hangt deze
deze foto?
foto?

In
In welke
welke winkel
winkel hangt
hangt deze
deze foto?
foto?

In
In welke
welkewinke
winke

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
man
opop
dede
foto?
Bij
welke
winkel
hoort
deze
vrouw
op
de
foto?
Bij
foto?
Bijwelke
welkewinkel
winkelhoort
hoortdeze
dezevrouw
vrouw
op
de
foto?

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
vrouw
foto?
Bij
welke
winkel
hoort
deze
man
op
de
foto?
Bij
de
foto?
Bijwelke
welkewinkel
winkelhoort
hoortdeze
dezeman
manop
opop
dede
foto?

.......................
......................
Bij
Bijwelke
welkewink
wink

.........
.........

.........
.........
.........

“Wie is deze Adriaan Pauw?”

e Adriaan Pauw?”

.........
.........
.........
oto?
to?
oto?

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
foto?
Hoe
heet
de
winkelier/ondernemer
op
deze
Hoe
foto?
Hoeheet
heetde
dewinkelier/ondernemer
winkelier/ondernemerop
opdeze
dezefoto?

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Hoe
heet
de
winkelier/ondernemer
op
deze
foto?
Hoe
Hoeheet
heetde
dewinkelier/ondernemer
winkelier/ondernemerop
opdeze
dezefoto?
foto?

.......................
......................
Hoe
Hoeheet
heetde
dew
w

.........
.........
.........

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................

.......................
......................

In
welke
winkel
hangt
deze
foto?
In
Inwelke
welkewinkel
winkelhangt
hangtdeze
dezefoto?
foto?

In
welke
winkel
hangt
deze
foto?
In
Inwelke
welkewinkel
winkelhangt
hangtdeze
dezefoto?
foto?

In
Inwelke
welkewinke
winke

.........
.........
.........
?

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Bij
welke
winkel
hoort
deze
man
op
de
foto?
Bij
Bijwelke
welkewinkel
winkelhoort
hoortdeze
dezeman
manop
opde
defoto?
foto?

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Bij
welke
winkel
hoort
deze
vrouw
op
de
foto?
Bij
Bijwelke
welkewinkel
winkelhoort
hoortdeze
dezevrouw
vrouwop
opde
defoto?
foto?

.......................
......................
Bij
Bijwelke
welkewink
wink

.........
.........
.........
oto?
to?
oto?

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Hoe
heet
de
winkelier/ondernemer
op
deze
foto?
Hoe
Hoeheet
heetde
dewinkelier/ondernemer
winkelier/ondernemerop
opdeze
dezefoto?
foto?

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Hoe
heet
de
winkelier/ondernemer
op
deze
foto?
Hoe
Hoeheet
heetde
dewinkelier/ondernemer
winkelier/ondernemerop
opdeze
dezefoto?
foto?

.........
.........
.........

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

In
welke
winkel
hangt
deze
foto?
In
Inwelke
welkewinkel
winkelhangt
hangtdeze
dezefoto?
foto?

In
welke
winkel
hangt
deze
foto?
In
Inwelke
welkewinkel
winkelhangt
hangtdeze
dezefoto?
foto?

Vragen beantwoord
en meedoe
In welke
winke

.........
.........
.........

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Bij
welke
winkel
hoort
deze
vrouw
op
de
foto?
Bij
Bijwelke
welkewinkel
winkelhoort
hoortdeze
dezevrouw
vrouwop
opde
defoto?
foto?

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Bij
welke
winkel
hoort
deze
man
op
de
foto?
Bij
Bijwelke
welkewinkel
winkelhoort
hoortdeze
dezeman
manop
opde
defoto?
foto?

Naam: .......................................
.......................
Bij welke wink
Postcode: ............................……

.........
.........
.........
oto?
to?
oto?

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Hoe
heet
de
winkelier/ondernemer
op
deze
foto?
Hoe
Hoeheet
heetde
dewinkelier/ondernemer
winkelier/ondernemerop
opdeze
dezefoto?
foto?

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Hoe
heet
de
winkelier/ondernemer
op
deze
foto?
Hoe
Hoeheet
heetde
dewinkelier/ondernemer
winkelier/ondernemerop
opdeze
dezefoto?
foto?

.......................
Email adres: ........................……
Hoe heet de w

.........
.........
.........

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

Telefoonnummer: ...............……
* Door deelname aan de wedstrijd.......................
geeft u toestemming voor o

.........
.........

Creme Fresh

Kimberley Putter

.......................
......................
Hoe
Hoeheet
heetde
dew
w

.......................
......................

In welke
welke winkel
winkel hangt
hangt deze
deze foto?
foto?
In

Vragen beantwoord
en meedoen?
Vul hier
uw
gegevens in*
In welke
welke
winkel hangt
hangt
deze
foto?
In
winkel
deze
foto?

In welke winke

...................................................................................
...................................................................................

Naam: .......................................……………………………………………………..…
...................................................................................
...................................................................................

.......................

“Raad wie deze winkelier is
Doe mee aan de wedstrijd “Raad wie deze winkelier is”.
Doe mee aan de wedstrijd
wie deze winkelier is”.
Vele prijzen“Raad
te winnen!

e Blekersvaartweg hangen foto’s
ebben of winkelmanager in een

Vele prijzen te winnen!

e isPauw?”
deze Adriaan Pauw?”
aan
SPELREGELS

Kijk voor wedstrijdvoorwaarden en inleveradressen op de achterkant van dit wedstrijdformulier.

inkel, maar in een winkel van een

el hangt deze foto?

In welke winkel hangt deze foto?

.............................................................
winkelier/ondernemer op deze foto?

...................................................................................

el hangt deze foto?

In welke winkel hangt deze foto?

In 23 winkels aan de Raadhuisstraat & Binnenweg, Bronsteeweg en de Blekersvaartweg hangen foto’s
n de deelnemende winkels in het
.............................................................
...................................................................................
nenweg
tot envan
met einde
winkeliers die in het winkelcentrum
van Heemstede een winkel hebben of winkelmanager in een
kel hoort deze vrouw op de foto?
Bij welke winkel hoort deze man op de foto?
specifieke winkel zijn. Ze zijn verkleed als Adriaan Pauw.

Hoe winkelier
heet de winkelier/ondernemer
deze
foto?
De foto van de deelnemende
hangt nietopin
zijn/haar
eigen winkel, maar in een winkel van een
an
Pauw tenue?
andere deelnemende winkel.
.............................................................
...................................................................................

HOE DOE JE MEE AAN...................................................................................
DE WEDSTRIJD?

derstaande winkels:
.............................................................
kel hoort deze man op de foto?

1.

Bij welke winkel hoort deze vrouw op de foto?
Zoek de 23 foto’s op.
Je kunt ze vinden op de etalageruiten van de deelnemende winkels in het
gehele centrum vanaf
de Raadhuisstraat 4, over de gehele Binnenweg tot en met einde
.............................................................
...................................................................................
winkelier/ondernemer op deze foto?
Hoe heet de winkelier/ondernemer op deze foto?
Bronsteeweg 8 en op de kop van de Blekersvaartweg.

Pauw?”

.............................................................
250,00 te besteden in de winkelstraat.
el hangt
deze
Pauw
lekkernijen
ter waarde van € 25,00
kel
hangt
dezefoto?
foto?

...................................................................................

2.

Vul in op het wedstrijdformulier
foto:
In welke winkel hangt bij
dezeiedere
foto?
•
In welke winkel
hangt deze foto?
n Pauw.
.............................................................
...................................................................................
..............................................................
kel
opde
de•
foto?
Bij welke
winkel hoort
man
de foto? op de foto?
Bij welke winkel
hoort
de deze
man
ofopvrouw
kelhoort
hoortdeze
dezevrouw
man op
foto?
oor iedere goed beantwoorde
• vraag Hoe heet de...................................................................................
winkelier/ondernemer op de foto in Adriaan Pauw tenue?
.............................................................

..............................................................
winkelier/ondernemer
winkelier/ondernemerop
opdeze
dezefoto?
foto?
hangt
.............................................................
/vrouw die op de foto staat hoort
..............................................................
die op de foto staat.
el hangt
kel
hangtdeze
dezefoto?
foto?
este punten en krijgen per mail of
.............................................................
..............................................................
kel
opop
dede
foto?
kelhoort
hoortdeze
dezeman
vrouw
foto?
huisstraat 101

Hoe heet de winkelier/ondernemer op deze foto?

3.

Vul je contactgegevens
in op dit wedstrijdformulier formulier.
...................................................................................

4.

welke winkel hangt deze foto?
Lever het ingevuldeInformulier
voor 1 oktober in bij een van onderstaande winkels:
...................................................................................
•
Kaptein Schoenen
en Lederwaren, Raadhuisstraat 101
Bij welke winkel hoort deze vrouw op de foto?
•
Travel XL Van Limburg, Binnenweg 199

.............................................................
..............................................................
winkelier/ondernemer
op
entrum Heemstede.
winkelier/ondernemer
opdeze
dezefoto?
foto?

...................................................................................

WAT KAN JE WINNEN?
Pauw?”

.............................................................
..............................................................

Vragen? mail marketing@wch.nl
of bel 06 46 200 474
Hoe heet de winkelier/ondernemer
op deze foto?
SPELREGELS

In 23 winkels aan de Raadhuisstraat & Binnenweg, Bronsteeweg en de Blekersvaartweg hangen foto’s van winkeliers die in het winkelcentrum van Heemstede
een winkel hebben of winkelmanager in een specifieke winkel zijn. Ze zijn verkleed als Adriaan Pauw.
...................................................................................
De foto van de deelnemende winkelier hangt niet in zijn/haar eigen winkel, maar in een winkel van een andere deelnemende winkel.
In welke winkel hangt deze foto?

Er zijn 21 prijzen te winnen

el hangt
kel
hangtdeze
dezefoto?
foto?

HOE DOE JE MEE AAN DE WEDSTRIJD?

Zoek
de 23 foto’s op. Je kunt ze vinden op de etalageruiten van de deelnemende winkels in het gehele centrum vanaf de
...................................................................................
Hoofdprijs
is een
Waarde
cheque
waarde
van €
besteden in de wink
Raadhuisstraat
4, over
de gehele
Binnenweg
totter
en met
einde Bronsteeweg
8 en250,00
op de kop van dete
Blekersvaartweg.
Bij welke
winkel
hoort
deze man
op de foto?
2.
Vul in op het wedstrijdformulier bij iedere foto:
•
In welke winkel
hangt
deze foto?
•
Vijf 2e prijzen
in de
vorm
van een pakket Adriaan Pauw lekkernijen ter waarde van
.............................................................
..............................................................
• ...................................................................................
Bij welke winkel hoort de man of vrouw op de foto?
winkelier/ondernemer
HoeHoe
heet
de winkelier/ondernemer op deze foto?
winkelier/ondernemerop
opdeze
dezefoto?
foto?
•
heet de winkelier/ondernemer op de foto in Adriaan Pauw tenue?
•
Vijftien
diverse
prijzen
in het kader
van Adriaan Pauw.
3.
Vul je contactgegevens
in op dit wedstrijdformulier
formulier.

.............................................................
..............................................................
kel
op
de
foto?
man
de
foto?
kelhoort
hoortdeze
dezevrouw
manop
op
de
foto?

•

.............................................................
..............................................................

el hangt
kel
hangtdeze
dezefoto?
foto?

1.

...................................................................................
Lever
het ingevulde formulier voor 1 oktober in bij een van onderstaande winkels:
•
Kaptein
Schoenen Vul
en Lederwaren,
Raadhuisstraat
101
Vragen beantwoord en meedoen?
hier uw gegevens
in*
• Travel XL Van Limburg, Binnenweg 199
4.

HOE GAAT DENaam:
PUNTENTELLING?
.......................................……………………………………………………..…

.............................................................
WAT KAN JE WINNEN?
..............................................................
kel
hoort
deze
man
op
de
foto?
vrouw
op
de
foto?
Er zijn 21 prijzen te winnen
kel hoort deze vrouw op de foto?
Postcode: ............................………………………………………………………………
• Hoofdprijs is een Waarde cheque ter waarde van € 250,00 te besteden in de winkelstraat.
.............................................................
• Vijf 2e prijzen in de vorm van een pakket Adriaan Pauw lekkernijen ter waarde van € 25,00
Email
adres:
........................………………………………………………………………
..............................................................
winkelier/ondernemer
op
deze
foto?
• Vijftien diverse prijzen in het kader van Adriaan Pauw.
winkelier/ondernemer op deze foto?
Telefoonnummer: ...............………………………………………………………………
de wedstrijd geeft
u toestemming
voor opname van uw gegevens in het mailbestand van Winkelcentrum Heemstede.
HOEaanGAAT
DE
PUNTENTELLING?
............................................................. * Door deelname
..............................................................
Per foto zijn er 3 vragen in te vullen (zie voorkant van dit formulier). Voor iedere goed beantwoorde vraag
krijg je punten (maximaal 240 punten).
el hangt
kel
hangtdeze
dezefoto?
foto?
• 2 punten voor iedere juist geraden winkel waar de foto hangt
• 5 punten voor iedere juist geraden winkel waar de man/vrouw die op de foto staat hoort
.............................................................
..............................................................
• 3 bonuspunten voor de juiste naam van de man/vrouw die op de foto staat.
kel
kelhoort
hoortdeze
dezeman
manop
opde
defoto?
foto?

Per foto zijn er 3 vragen in te vullen (zie voorkant van dit formulier). Voor iedere goed beantwoorde vra
krijg je punten (maximaal 240 punten).
•
•
•

2 punten voor iedere juist geraden winkel waar de foto hangt
5 punten voor iedere juist geraden winkel waar de man/vrouw die op de foto staat hoor
3 bonuspunten voor de juiste naam van de man/vrouw die op de foto staat.

De 21 prijswinnaars worden getrokken uit de inzendingen met de meeste punten en krijgen per mail of
telefonisch bericht.De 21 prijswinnaars worden getrokken uit de inzendingen met de meeste punten en krijgen per mail of
.............................................................
..............................................................

winkelier/ondernemer
winkelier/ondernemerop
opdeze
dezefoto?
foto?

telefonisch bericht.

INLEVERADRESSEN:
Kaptein Schoenen en Lederwaren, Raadhuisstraat 101
INLEVERADRESSEN:
Kaptein Schoenen
en Binnenweg
Lederwaren,
Raadhuisstraat 101
Travel XL Van Limburg,
199

.............................................................
..............................................................

en?
Vul hier
gegevens in*
el hangt
dezeuw
foto?

Travel XL Vragen?
Van Limburg,
Binnenweg 199.
Mail marketing@wch.nl of bel 06 46 200 474

.……………………………………………………..…
* Door deelname aan de wedstrijd
geeft
u toestemming
voor opname
van uw gegevens
in hetvan
mailbestand
van
Winkelcentrum
Heemstede.
* Door
deelname
aan de wedstrijd
geeft u toestemming
voor opname
uw gegevens
in het
mailbestand van
Winkelcentrum Heemstede.
.............................................................
kel hoort deze vrouw op de foto?
……………………………………………………………

.............................................................
……………………………………………………………
winkelier/ondernemer op deze foto?

……………………………………………………………
.............................................................
opname van uw gegevens in het mailbestand van Winkelcentrum Heemstede.

el hangt deze foto?

.............................................................
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Met gezellige optredens, muziek en leuke demonstraties

Adriaan Pauw in winkelcentrum Heemstede
Heemstede - In het jaar 2020
is het 400 geleden dat Adriaan
Pauw Heer van Heemstede werd.
Het jaar 2020 werd daarom uitgeroepen tot het Adriaan Pauw jaar
in Heemstede. Door het coronvirus, konden vele activiteiten in
het kader van het Adriaan Pauw
Jaar niet doorgaan.
Toch gaat de Winkeliersvereniging Centrum Heemstede Raadhuisstraat & Binnenweg, in beperkte mate, aandacht besteden
aan het Adriaan Pauw jaar en organiseert op zaterdag 19 september van 11 tot 17 uur, een Adriaan
Pauw dag in de winkelstraat.

vrouw Anna van Ruytenburgh
door de winkelstraat. Hij zal op
diverse gemarkeerde plaatsen
optreden en over zijn leven vertellen. Wil je dat vastleggen op je
camera? Dat kan. Als je voldoende afstand houdt mag je met de
Heer van Heemstede op de foto.
Tussen 11 en 17 uur vinden er diverse optredens plaats. Zo wordt
voor de ING Bank een schermdemonstatie gegeven. Kinderen
krijgen de gelegenheid om het
schermen te oefenen. Een blaasorkest en een muziek genootschap treden op meerdere plaatsen op voor de muzikale omlijsting. Wegens groot succes bij eerUiteraard is Adriaan Pauw zelf dere events kunnen kinderen zich
ook aanwezig. Hij loopt met zijn weer laten schminken.

Tot slot zijn er Adriaan Pauw artikelen te koop bij onder meer
Alexanderhoeve (Adriaan Pauw
Kaas), Boekhandel Blokker (Adriaan Pauw puzzel), Chocolaterie
van Dam (Adriaan Pauw chocolade) en bij Gall & Gall (Adriaan
Pauw wijn).
De puzzel ‘Wie is deze Adriaan
Pauw’ oftewel ‘Raad wie deze winkelier is’, loopt van 8 tot en met 30
september. Je kan er een leuke
prijs mee winnen. Een wedstrijdformulier vind je in deze krant of
in de deelnemende winkels. Hoe
los je de puzzel op? In 23 etalages
hangt een poster van een winkelier of ondernemer uit ons winkelcentrum. De foto’s zijn te vinden

van voorin de Raadhuisstraat tot
het einde van de Binnenweg, het
begin van de Bronsteeweg en op
de kop van de Blekersvaartweg.
Weet je van de personen ook
nog de naam dan krijg je bonuspunten. Voor de goede inzendingen met de meeste bonuspunten hebben we 21 mooie prijzen
te verloten.
Ook tijdens de Adriaan Pauw dag
houden we het samen veilig en
coronaproof. Houd 1,5 meter afstand. Daar waar de optredens
zijn van het schermen, muziek en
Adriaan Pauw is een vlak gemarkeerd voor het optreden met stippen eromheen voor toeschouwers op 1,5 meter.

Had Adriaan Pauw eigenlijk een beetje gevoel voor humor?

Vertelvoorstelling (4+) ‘Deugnieten in het Oude Slot’
Heemstede - Heb jij je ook wel
eens afgevraagd of de stoere en
slimme ridder Adriaan Pauw ook
een beetje gevoel voor humor
had? Het antwoord op deze vraag
hoor je tijdens de grappige vertelvoorstelling ‘Deugnieten in het
Oude Slot’ op zondag 13 september van Lilaluna Verteltheater.
De voorstelling voor kinderen
vanaf 4 jaar wordt gegeven op de
plek waar de beroemde Adriaan
Pauw en zijn gezin ooit hebben
gewoond…het Oude Slot op de
Ringvaartlaan 11 in Heemstede.
Na de voorstelling is er de mogelijkheid om een vrolijke kleurplaat,- gemaakt door de Heemsteedse illustratrice Bianca van
Loon - in te kleuren. Bij mooi
weer zal er een speurtocht zijn
en wordt er voorgelezen in het
trouwprieel of de trouwkapel.
Aanvang voorstelling: 14.30 uur.

Een kaartje kost € 5,- en dit is inclusief koffie/thee en iets lekkers
voor de kinderen.
U kunt kaartjes reserveren via Lilaluna Verteltheater: 06-11215626
of info@lilaluna.nl.
U kunt het bedrag overmaken
naar NL53RABO0345997131 t.n.v.
Stichting Adriaan Pauw.
Uw reservering is definitief als het
geld is ontvangen.
Het Oude Slot werkt met een coronaprotocol volgens de richtlijnen van het RIVM.
Hierdoor kunnen er maximaal
75 kinderen in de theaterzaal
en kunnen er bij slecht weer
maximaal 50 volwassenen in de
stretch-tent die via (open) deuren
met de theaterzaal verbonden is.
Foto aangeleverd door Lilaluna
Vertelheater, illustratie door
Bianca van Loon.

Trimclub presenteert Jubileumboek 50 jaar E.M.W.G.
Deze trims en alle trainers over de
afgelopen 50 jaar (slechts 5), een
kledinglijn, marathonlopers, coopertesten, een yell, teamfoto’s en
naar bijzondere trimvrienden vernoemde plekken in het Groenendaalse Bos, bestuursleden etc. Alles is nu gerubriceerd en vastgelegd, een echt ‘geschiedenisboek’
over 50 jaar E.M.W.G.
Onze burgemeester Astrid Nienhuis was al eens komen kijken bij
de 50-jarige familietrim in 2019.
Ze vond het ook leuk om in het
jubileumboek een voorwoord
te schrijven. Daarin zegt ze o.a:
“Juist in deze uitdagende (corona)tijden helpt sporten om met
elkaar in verbinding te blijven”.
Daarnaast spreekt ze de hoop uit
dat er in de toekomst ook dames
aansluiten. Wel moest ze bekennen dat trimmen niet haar ding is.
Hoewel bij E.M.W.G. de trim altijd doorgaat, was er door de crisis toch een tijdelijke lockdown,
maar de club bleef in verbinding
met elkaar en werden er individueel prestaties geleverd door

wachting is namelijk dat iedereen in Nederland voldoende taalvaardig is. Het is extra lastig dat je
het niet direct aan iemand kunt
zien. De meeste mensen redden
zich goed in het dagelijkse leven, maar hebben er wel veel last
van. Tijdens het solliciteren, reizen met het openbaar vervoer
en je kinderen helpen met huiswerk maken bijvoorbeeld.” De organisatie wil met de campagne
het onderwerp vooral dichterbij de hoogopgeleide groep Nederlanders brengen. Zij krijgen
tips op de website van Stichting
Lezen en Schrijven om de signalen te herkennen en het gesprek
hierover te voeren. Op die manier

Benodigdheden (4 personen):
• 750 gram verse ongepelde
scampigarnalen
• 60 gram roomboter
• 4 verse ontvelde pomodori
tomaten (met dunschiller) in
fijne blokjes
• 2 kleine bakjes crème fraîche
• 1 kopje basisbouillon (Maggi)

• 3 fijngehakte sjalotten
• 1 glas droge witte wijn
• 1 flink bosje verse dragon,

fijngehakt (de blaadjes,
takjes kunnen nl. hard zijn)
• Versgemalen peper en zeezout naar smaak

Wijnsuggestie:
Een droge witte wijn
op basis van de Sauvignon
Blanc-druif
met een wat rokerige
afdronk, bijvoorbeeld
een Sancerre. Vraag
uw wijnhandelaar of
slijter.
Bon appetit!

Laatste winnaars van
woordzoeker Van Dam
Heemstede - De uitreiking van
de laatste Van Dam Gold Cards
alweer voor de woordzoeker van
vorige week ‘Een ommetje in
Heemstede’. De oplossing is: ‘Na
een ommetje een lekker ijsje’.

Burgemeester Astrid Nienhuis en de trotse makers Harry Opheikens (midden) en Rob Elsinger.
o.a. de coopertest te lopen. In
zijn toespraak gaf ook voorzitter Tjeerd Sminia aan dat de club
niet alleen voor verbinding staat,
niet alleen door als groep te trainen, maar ook sociaal een hechte club is.

Stichting Lezen en Schrijven lanceert nieuwe campagne
Heemstede/Regio - Stichting Lezen en Schrijven lanceerde op
de Wereldwijde Dag van de Alfabetisering op dinsdag 8 september haar nieuwste campagne
‘Een van deze mensen…’. De organisatie doet dat tijdens de jaarlijkse ‘Week van Lezen en Schrijven’ die ook van start is. Met deze
campagne richt de stichting zich
op het herkennen van signalen
van laaggeletterdheid. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen
moeite met lezen, schrijven en/
of rekenen. Geke van Velzen (directeur): “Veel mensen die moeite met lezen en schrijven hebben vinden het een lastig onderwerp om over te praten. De ver-

In deze aflevering van de
Heemsteder achter het fornuis
een ware culinaire topper, oorspronkelijk uit de stad Namen:
scampigarnalen in Sambre
en Meuse-saus. Hier ligt het raffinement op het heerlijke kruid
dragon (in het Frans ‘estragon’). Dragon heeft als kruid een wat
anijsachtige twist en past daarom goed bij vis en schaaldieren.
De verfijnde Sambre en Meuse-saus werd zo’n 40 jaar geleden
bedacht door de directeur van de hogere hotelschool in Namen.
In Namen komen de rivieren de Samber en de Maas tezamen,
vandaar de naam Sambre et Meuse. Inmiddels is deze befaamde saus een hit in menig Waals Belgisch restaurant. Hieronder de
versie met scampigarnalen, maar je kunt dit gerecht ook met bijvoorbeeld zeeduivel, rivierkreeftjes of zelfs in de mosselpan bereiden. Het gerecht kan zowel als voor- of hoofdgerecht dienen.

Bereiding:
Pel de scampigarnalen.
Smelt de roomboter in een wat diepere koekenpan.
Voeg als de boter gesmolten is, maar nog niet bruin is de tomatenblokjes toe en roer deze om in de boter, totdat ze wat zachter worden en een ruwe sausvorm krijgen.
Voeg de sjalotjes en de witte wijn toe, laat het geheel even kort
smoren. Begiet daarna de saus met een beetje bouillon.
Voeg nu de scampi’s en verse dragon toe.
Voeg kort daarna de crème fraîche toe. Op smaak brengen met
zout en peper.
Laat het geheel lekker pruttelen en eventjes doorkoken, tot de
scampi’s (niet te) gaar zijn (ca.20 minuutjes).
Serveren op diep bord gegarneerd met een takje dragon. Heerlijk met Frans stokbrood of wat gekookte witte rijst.

Verbinding, sport en sociale interactie staan centraal
Heemstede - Een half jaar heeft
het snuffel- en spitwerk in oude documenten, eerder verschenen jubileumboeken en digitale archieven gekost, maar
dan heb je ook een boekwerk van 104 pagina’s. De trimclub E.M.W.G. bestaat dit jaar
50 jaar. Elke 5 jaar is er een jubileumboek verschenen met o.a.
veel herinneringen, maar wanneer vonden die allemaal plaats.
De trimleden Harry Opheikens
en Rob Elsinger hadden het idee
om alle gebeurtenissen maar
eens op papier te zetten, aangevuld met beeldmateriaal dat uit
(persoonlijke) archieven voorhanden was.
Na veel scannen van foto’s en documenten en het vervolgens lezen kon er begonnen worden alles over 50 jaar trimmen vast te
leggen. Buiten het vaste uurtje
trimmen tussen 8 en 9 uur op de
zaterdagochtend waren er familietrims, de Nieuwjaarstrim op het
Bloemendaalse strand en vele excursies en feestjes.

Scampis Sambre
achter het fornuis
et Meuse uit
Namen

moet het onderwerp breder bespreekbaarder worden en kan er
meer begrip ontstaan. Tijdens de
‘Week van Lezen en Schrijven’ vinden in het hele land activiteiten
plaats om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. De
stichting werkt hierin samen met
onder andere gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties.
De zestiende editie van deze themaweek – die voorheen de Week
van de Alfabetisering heette,
duurt nog tot en met zondag 13
september.
Meer informatie op:
www.lezenenschrijven.nl/.

De laatste winnaars werden uit
de vele oplossingen getrokken
en krijgen binnenkort een Gold
Card voor gratis ijs thuisgestuurd:
Jellie Vink, Geno Out, Elise Hoedemaeker, Wytze Meerstra en Karin
Schaap. Van harte gefeliciteerd
met uw prijs!

De winnaars zijn inmiddels geïnformeerd.
Alle inzenders dank voor uw
massale deelname!

Adriaan Pauwstrip door Eric J. Coolen en Bies van Ede
Deel 6 van het Pauw-feuilleton. Alle afleveringen zijn tevens te volgen op www.ericjcoolen.nl en
verschijnen eind september in boekvorm.
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Alleen nog middagplekken vrij bij
rondleiding Vogelhospitaal
Haarlem - De aanmeldingen zijn
binnengevlogen voor de rondleiding bij het Vogelhospitaal aan
de Vergierdeweg 292 in HaarlemNoord op zaterdag 12 september. Vanwege het coronabeleid
dienen belangstellenden zich via
een tijdslotsysteem aan te melden.
Om het publiek in 2020 toch gelegenheid te geven achter de
schermen te kijken, is er nu een
wat intiemer open huis. Ditmaal
mogen er slechts maximaal 50
bezoekers tegelijkertijd op het
terrein zijn. Iedereen wordt gevraagd 1.5m afstand aan te houden en een eigen meegebracht
mondkapje te dragen. Om de 10
minuten vertrekt er een groep- Foto aangeleverd door Vogelhospitaal
je van maximaal acht personen
voor een rondleiding van een half uur. Voor de inwendige mens is ooit. Ook staat er een dierenamer een cateringterras dat voldoet bulance ter bezichtiging.
uur.
aan de richtlijnen. De opbrengst
Bij het ter perse gaan van dit be- van de ‘altijd-prijs-loterij’ is, nu het Deelname is gratis. Aanmelden
richt zijn er alleen nog plekken aantal donaties wegens corona is op: www.vogelhospitaal.nl/edubeschikbaar vanaf 12 tot 15.30 teruggelopen, belangrijker dan catie/reserveer-een-rondleiding/.

Steden breiden steeds verder uit (foto Aerovista).

Landschap Noord-Holland zet
in op 1 miljoen m2 extra natuur

Regio - De druk op grond in
Noord-Holland is immens, economischeactiviteiten rukken overal op en natuur verliest al jaren
terrein. Met grote gevolgen voor
de biodiversiteit en onze gezondheid. Landschap Noord-Holland
maakt zich zorgen, want deze
trend lijkt niet te stoppen. Daarom komt de natuurorganisatie
in actie en organiseert een campagne voor uitbreiding en versterking van de Noord-Hollandse natuur met 1.000.000 m2 binnen het NatuurNetwerk NederOverveen - Staatsbosbeheer land. “De plannen liggen al klaar,
voert per 5 oktober betaald par- want het is een kwestie van snel
keren in op buitenplaats Elswout reageren als zich een kans vooraan de Elswoutlaan 14 in Over- doet om grond aan te kopen. En Bloemrijke weilanden beschermd door Landschap Noord-Holland (foto
veen. De opbrengsten gaan vol- het is altijd spannend en een in- Menno Schaefer).
ledig naar het noodzakelijke on- gewikkeld proces,” zegt Do van
derhoud en beheer van de ve- Dijck gebiedsmanager bij Landle voorzieningen, historische ele- schap Noord-Holland.
menten en gebouwen van deze
buitenplaats met historisch wan- Het is vechten om de ruimte in
delpark.
Noord-Holland. Natuur verdwijnt,
Daarnaast draagt het betaald steden breiden uit, centra voor
parkeren bij aan meer sociale vei- distributie en dataopslag worligheid door ontmoediging van den groter, infrastructuur van weongewenste activiteiten op de gen verandert en ook duurzame
parkeerplaats na zonsondergang. initiatieven als windmolenparken
Een afwijkende maatregel bij een en zonneweides vragen om een
bijzondere plek van Staatsbosbe- plek. Er blijft steeds minder ruimheer.
te over om te ontsnappen aan de
drukte. Daarom heeft Landschap
Op 1 september is gestart met Noord-Holland haast en wil ze zo
het voorbereidende werk op snel mogelijk gebieden aankohet huidige parkeerterrein met pen om zo natuur veilig te stellen
120 parkeerplaatsen. Aanslui- voor de eeuwigheid. De organisatend worden de slagbomen, be- tie financiert de grondaankopen Knooppunt Holendrecht (foto Jan Tuijp).
taalzuil en camerabewaking ge- met inkomsten uit het Noordplaatst. Tijdens het uitvoeren van Hollands Natuurfonds. Natuur- men, omdat ze konden ‘ontsnap- Kust op Kracht dat in opdracht
de werkzaamheden blijft het par- liefhebbers en particulieren kun- pen’ in de natuur. Dat geven ze van de provincie is opgesteld,
keerterrein toegankelijk voor au- nen doneren aan dit fonds. Voor € aan in een onderzoek van Moti- blijkt dat investeren in natuuronttomobilisten. Per 5 oktober wordt 7,50 koop je al een vierkante me- vaction in opdracht van Vogelbe- wikkeling dit soort mooie resultaaan bezoekers €1,50 per uur met ter grond en help je mee om na- scherming Nederland. De resulta- ten kan opleveren.
een maximum van €6,50 aan par- tuur meer ruimte te geven.
ten van het onderzoek laten zien Iedereen die natuur dichtbij huis
keergeld gevraagd.
dat men veel behoefte heeft aan belangrijk vindt, kan meedoen
In de chaotische en stressvolle toegankelijke natuur in de buurt door vierkante meters natuur te
Ook is het mogelijk een jaarkaart tijd aan het begin van de coron- en dat het belangrijk is om te in- kopen via het Noord-Hollands
te kopen à €85,-. Bij aanschaf acrisis waren het de groene plek- vesteren in groen.
Natuurfonds van Landschap
krijg je een unieke excursie met ken waar men zich even kon opNoord-Holland. Meer informatie
de boswachter aangeboden, die laden. Nederlanders zijn de co- Investeren in natuurontwikke- is te vinden op:
je een exclusief kijkje achter de rona periode beter doorgeko- ling levert veel op. Uit het rapport www.nhnatuurfonds.nl.
schermen geeft over het reilen
en zeilen van het intensieve en
specialistisch beheer van Buitenplaats Elswout.
De jaarkaarten zijn vanaf 22
september te bestellen op Overveen - Het IVN Zuid-Kennede website van Staatsbosbe- merland organiseert op zondag
heer: www.staatsbosbeheer.nl/ 13 september van 14-16.30 uur
een wandeling door de oostflank
elswout.
van Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Vanouds al een populaire trekpleister onder de bevolking van
Haarlem en omstreken. In de vrije
uurtjes kwam men hier graag verpozen in de uitbundige natuur en
genoot men van panoramische
vergezichten vanaf de hoge duintoppen.

Betaald parkeren
op Elswout

Foto: Bart Jonker

Dagpauwoog weer te zien
Heemstede - Nu de ergste warmte voorbij is na de hevige regenbuien van afgelopen weken en
de temperaturen iets gedaald
zijn, laat de dagpauwoog (Inachis
io) zich weer wat vaker zien. Deze
fraaie dagvlinders houden namelijk niet van te hoge temperatu-

ren en laten zich bij heel erge hitte niet zien. Dan houden ze zich
juist schuil.
In Heemstede zijn ze nu regelmatig in tuinen en parken te zien en
een lust voor het oog. De natuur
blijft wonderlijk mooi!

Wandeling binnenduinrand van Overveen

Hekslootpolder ©R. Cassee, IVN ZK.

Fietsexcursie rondom
Spaarndam en Spaarnwoude
Spaarndam - Het IVN Zuid- Kennemerland organiseert op zondag 13 september van 13-14.30
uur een fietsexcursie rondom
Spaarndam en Spaarnwoude.
Het gebied rondom Spaarndam en Spaarnwoude laat duidelijk zien hoe een landschap in
de loop van de eeuwen kan veranderen. 5000 jaar terugfietsen
in de tijd. Welke rol speelden Grote Klaas, Mooie Nel en Dappere Hansje hier? Een fietsexcursie waarbij regelmatig wordt af-

gestapt om kennis te maken met
landschap, cultuurhistorie en natuur. Zorg voor goede schoenen
en zo mogelijk een verrekijker.
Vertrekpunt: Standbeeld van
Hansje Brinkers op de IJdijk in
Spaarndam.
Aanmelden verplicht bij: Jannie Eijfferts 06-24178657 of
j.eijfferts@live.nl.
Deze excursie wordt uitgevoerd
onder strikte (Covid-19) voorwaarden.

Foto via website Staatsbosbeheer

Nog steeds is het heerlijk wandelen hier. Abrupte verschillen tussen hoog en laag, droog en nat.
Maar ook sporen van menselijk
handelen door de eeuwen heen
dragen bij aan de huidige landschappelijke variatie en hoge biodiversiteit.

Foto: ©R. Cassee, IVN ZK

Vertrekpunt: ingang Middenduin,
Duinlustweg Overveen. Reserveren/aanmelden via www.np-zuidkennemerland.nl.

Info di. t/m zo. via 023-5411123.
Deze excursie wordt uitgevoerd
onder strikte (Covid-19) voorwaarden.
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Tour des Musées

Flower Art Museum Aalsmeer:
kunst met flora in de hoofdrol
Aalsmeer - Op het Raadhuisplein
in het centrum van Aalsmeer
staat het standbeeld Flora, in de
Aalsmeerse volksmond ook wel
Floortje genoemd. Flora, de Romeinse godin van de lente en
de bloemen, past natuurlijk heel
goed in Aalsmeer, waar tevens de
grootste bloemen- en plantenveiling van de wereld is gevestigd.

Er is in Aalsmeer nog meer dat
bloemen en planten in een mooi
daglicht brengt. Zoals de Historische Tuin. Een langgerekte tuin
met oude kassen die het verhaal
van de bloemenhistorie vertellen.
Onlangs is naast veiling FloraHolland een nieuw attractiecentrum geopend, FloriWorld. Een
belevenis voor toeristen die er
door een digitale bloemenwereld worden geloodst. Wie zich
wil laven aan kunst is welkom in
het bijzondere Flower Art Museum, dat kunsttentoonstellingen
organiseert, altijd met bloemen
en natuurlijke aanverwanten in
de hoofdrol. Het museum bevindt zich pal tegenover de watertoren. Het is gevestigd in de
voormalige waterkelder en is semi-ondergronds. Daardoor is ook
het dak van het museum toegankelijk als museumtuin. Bijzonder
detail is dat dit museum het enige ter wereld is dat alleen geënt
is op bloemen.
Onlangs is een heuse flowerwall gepresenteerd. Buitenshuis,
dat wel. Bij het oprijden van het
museumterrein doemt de meterslange bloemenmuur op. Die
bestaat uit duizenden bloemenfoto’s, ingezonden door inwoners die graag meewerkten aan
de ‘wall’. Kunstenaar AlexP stelde
met de inzendingen, op kleur bijeengebracht, een geheel nieuw
en megagroot kunstwerk samen. Wie van dichtbij kijkt ontwaart meer dan bloemen; inzenders maken het publiek ook deelgenoot van hun familiekiekjes of
hun huisdier. Binnenin de kelder
wordt de bezoeker getrakteerd
op veel meer creatieve uitingen
dan schilder- en fotokunst. Zo zijn
er mobiles te zien die vanaf het
plafond een eigenzinnige kijk op
het natuurlijke geven. Die ziet u
aan het einde, want de coronamaatregelen leggen een vereiste
looproute op. Ook wel een zegen
eigenlijk want kriskras door de
waterkelder lopen komt de aandacht voor kunstwerken niet ten
goede. Bijzonder object aan het
begin van de route is een uitge-

holde boomstam die dienst doet
als slaapgelegenheid. Je zou bijna
in het boombed willen liggen om
een dutje te doen. Maar slaapverwekkend kan de tentoonstelling
‘Bomen in Beeld – de esthetische
kracht van bomen’ niet zijn. Bomen zijn hier in al hun pracht te
zien zoals boomsilhouetten gemaakt van draadstaal (Zsuzsanna Györgyövics). Daarnaast is er
werk van Iris Hartman, Gerard
Heijmen, Jacqueline van Kester,
Edward Otten, Anna J. van Stuijvenberg en Anne-Riet Vugts.

een kritische documentaire te
zien die ingaat op biomassa en
het oprichten van biomassacentrales. Voor je hier bent kun je je
onderdompelen in lieflijke bloemen die minder lieflijke voorstellingen weergeven, zoals het
doodshoofd of even verder een
wapen. Je moet er maar opkomen! Sfeervol is ook het minibioscoopje in de kelder waar nu
een nachtfilm over bloemen en
bomen is te zien. Even wegdromen. Het is niet vreemd te stellen
dat bloemen, planten en bomen
onze dromen mooi maken. Het is
Allen hebben vanuit hun crea- maar gelukkig dat je met dit ontieve geest een kunstzinnig werk derwerp zoveel kanten uit kunt,
vervaardigd waarover de bezoe- op deze manier kan het Flower
ker dan weer kan bomen. Of na- Art Museum nog jarenlang mee
denken. Want aan het einde is in deze thematisering.
Flower Art Museum,
Kudelstaartseweg 1, Aalsmeer.
Info: www.flowerartmuseum.nl.
Tekst en foto’s: Joke van der Zee
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Kennemer Jeugd Orkest speelt klassiek en hits uit musicals

Gratis jeugdconcert Philharmonie
Haarlem - Het concertseizoen is
gestart en de deuren van de Philharmonie aan de Lange Begijnestraat 11 in Haarlem zijn weer
open. Aanstaande zaterdag 12
september kunnen jonge inwoners van Haarlem en omgeving,
die nog nooit in de Philharmonie
zijn geweest, kennismaken met
een gratis muziekoptreden. Het
Kennemer Jeugd Orkest (KJO)
brengt om 16 uur een toegankelijk muziekprogramma en tijdens
het 45 minuten durende concert
licht de dirigent de muziek uitgebreid toe. Een mooie manier om
vooral jongeren te laten proeven
van livemuziek van een symfonisch orkest in een prachtige grote concertzaal. Uiteraard worden
ook bij dit bijzondere evenement
de richtlijnen van het RIVM gehanteerd.
Het KJO speelt in 45 minuten onder andere delen uit Carmen van
Bizet en musical hits van Lloyd
Webber. Een mooi en toegankelijk programma in de Grote Zaal
van de Philharmonie,. Tijdens
het concert zal dirigent Hendrik
Jan Lindhout een toelichting geven op de stukken die gespeeld
worden en daarnaast een uitleg
geven over de diverse muziekin-

9, 16, 23 en 20 september

De Knutselclub (5-10 jr). De
Molenwerf,
Molenwerfslaan
11, Heemstede. Van 13.3015 u. Kosten: €5,- per keer of
een kaart voor 5x €22,50. Opgeven verplicht via appje op:
06- 14234580.

19 september

Foto: Bibi Veth

strumenten. Het KJO is ontstaan
in 1995 door een samengaan van
het Haarlems Jeugd Orkest en
het Bloemendaals Jeugd Orkest.
Het orkest bestaat uit ongeveer
50 jongeren tussen de 14 en 21
jaar en repeteert iedere week in
Haarlem onder de enthousiaste
leiding van Matthijs Broers.

die nog nooit een klassiek concert in de Philharmonie Haarlem
heeft bezocht en graag kennis wil
maken met het gebouw en muziek. Een toegangskaart reserveren kan telefonisch of per e-mail
via de kassa van de Philharmonie,
tel.: 023-5121212 of per e-mail:
kassa@theater-haarlem.nl.

Dit concert is een uitnodiging Meer informatie op:
voor iedereen onder de 18 jaar www.philharmoniehaarlem.nl.

Buitenboel
wordt
Binnenboel
Heemstede - Dit jaar heeft de
Buitenboel helaas niet kunnen
plaatsvinden. Tijdens de herfstvakantie op 11 t/m 12 oktober heeft
WIJ Heemstede voor maximaal 80
jongens en meisjes van 6 t/m 12
jaar de Binnenboel in het leven
geroepen.

Trefpuntlezing ‘La Ruta Maya’
Heemstede - Op dinsdag 22 september vindt om 13.30 uur in de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede de trefpuntlezing plaats ‘La
Ruta Maya: een trektocht langs
de stille getuigen van een verdwenen beschaving in Yucatan,
Belize, Honduras en Guatemala’,
door Frank van de Berge.
Als stille getuigen van een verdwenen beschaving liggen enorme piramides, balspelplaatsen en
gebeeldhouwde stèles verscholen in het tropische oerwoud van
Yucatan, Belize, Honduras en Guatemala. Palenque, Chichèn Itza, Tikal en Copàn zijn hoogtepunten van de Maya-cultuur. Het

steeds meer ontcijferde schrift
geeft elke dag nieuwe informatie
voor de archeoloog.
Ook wordt tijdens deze diapresentatie de hedendaagse Midden-Amerikaanse indianencultuur belicht, onvoorstelbaar
kleurrijk en doorspekt van Spaanse invloeden. De entree is €5,-. Reserveren is, in verband met de coronamaatregelen, verplicht en
kan via www.wijheemstede.nl of
telefonisch op werkdagen tussen 9-13 uur: tel.: 5483828. Helaas kunnen bezoekers die niet
vooraf gereserveerd hebben niet
worden toelaten.

Inloop SeniorWeb met
2x presentatie videobellen
Heemstede - Op dinsdag 15
september vindt de maandelijkse Open Inloop van SeniorWeb
plaats in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede, van 10.00-12.00 uur.
Hier kunt u terecht met al uw vragen over uw smartphone of tablet. U kunt dan ook uw eigen apparaat meenemen. De Open Inloop start met een presentatie
over videobellen door Cor Vronink. Omdat er een beperkt aantal mensen de presentatie mag

Slootjessafari op Kom In Mijn
Tuin. Locatie/startpunt: Tuinhuis van KIMT, Herenweg 18
Heemstede, ingang Groenendaalse Bos Van 14-15.30 u.
Doelgroep:
basisschoolkinderen (geen ouders/grootouders i.v.m. coronamaatregels).
Opgeven en meer info: info@
kominmijntuin.com of telefonisch: 023-5282651 (Mik van
der Bor).

bijwonen, vanwege de coronamaatregelen, worden er twee lezingen per ochtend georganiseerd, één om 10.00 uur en één
om 11.00 uur. De presentatie
duurt ongeveer een half uur.
De SeniorWeb Informatieochtend is gratis. Opgeven is verplicht en kan via www.wijheemstede.nl of belt u: 023- 548 38 28.
Bezoekers die niet van tevoren
opgegeven zijn, kunnen helaas
niet worden toelaten.

Er worden Oud Hollandse nostalgische binnenhutten gemaakt.
Lekker ravotten, spelletjes doen
en de tijd van ons leven hebben.
Dit allemaal droog en warm in de
theaterzaal van de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Om het avontuur compleet te
maken mogen de kinderen in de
hutten een nachtje blijven slapen. (Kinderen die dat niet willen,
slapen natuurlijk gewoon thuis in
hun eigen bed).
Uiteraard vindt de Binnenboel
plaats onder deskundig toezicht
van de Plexat vrijwilligers en van
beroepskrachten.
WIJ Heemstede hanteert de RIVM
maatregelen.
Informatie vindt u op de website:
www.wijheemstede.nl.

World Cleanup Day in Heemstede. Josef Israëlsplein, de
speeltuin in de Bloemenbuurt
en bij de grote parkeerplaats
in het Groenendaalse Bos. Start
12.30 u. Aanmelden via: www.
worldcleanupday.nl/cleanupacties/.

T/m 30 september

Puzzelactie Adriaan Pauw
WCH. 23 deelnemende winkels
in WCH.

Heemstede - De voorstelling
in Theater de Luifel van Jandino Asperaat die gepland staat
op 11 september, is afgelast.
Meer informatie op:
www.podiaheemstede.nl.

Philharmonie Haarlem opent
met gratis jeugdconcert. Lange Begijnestraat 11, Haarlem.
Om 16 u. Kaarten via tel.: 0235121212 of per e-mail: kassa@
theater-haarlem.nl.
Rondleiding
Vogelhospitaal
(let op: nog maar beperkt aantal plekken). Vergierdeweg
292,Haarlem-Noord. Van 1215.30 u. Deelname is gratis.
Aanmelden op: www.vogelhospitaal.nl/educatie/reserveer-een-rondleiding/

19 september

Adriaan Pauw in winkelcentrum Heemstede. WCH Binnenweg en Raadhuisstraat. Van 1117 u.
Filmavond in plaats van MixIt Disco. De Luifel, Herenweg
96, Heemstede. Van 19.30-22
u. Kosten: €7,- incl. 2 frisdrankjes. Aanmelden verplicht via:
mdoodeman@wijheemstede.
nl.

11 oktober

Buitenboel wordt Binneboel
(6 t/m 12 jr). De Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Aanmelden uitsluitend via plexat@
wijheemstede.nl onder vermelding van ‘aanmelden Binnenboel’. U krijgt dan een aanmeldformulier en informatiebrief.

Wandeling door binnenduinrand van Overveen. Vertrekpunt: ingang Middenduin,
Duinlustweg Overveen. Van
14-16.30
u.Reserveren/aanmelden via www.np-zuidkennemerland.nl.Info di. t/m zo.
via 023-5411123.
Fietsexcursie rondom Spaarndam en Spaarnwoude. Vertrekpunt: Standbeeld van
Hansje Brinkers op de IJdijk in
Spaarndam. Van 13-14.30 u.
Aanmelden verplicht bij: Jannie Eijfferts 06-24178657 of
j.eijfferts@live.nl.

27 september

Peuter & Kleuterpret (2,5–6 jr).
Herenweg 96, Heemstede. Van
11-12.30 u. Opgeven verplicht
via plexat@wijheemstede.nl.

12 oktober

Buitenboel wordt Binneboel
(6 t/m 12 jr). De Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Aanmelden uitsluitend via plexat@
wijheemstede.nl onder vermelding van ‘aanmelden Binnenboel’. U krijgt dan een aanmeldformulier en informatiebrief.

13 september
Om de week in september

Pleintje1 (5-10 jr). Plein1, Julianaplein 1, Heemstede. Opgeven via appje naar 0614234580, u ontvangt dan datum en tijd.

25 september

Kinderdisco (6-10 jr). De Luifel,
Herenweg 96, Heemstede. Van
19-21.30 u. Kosten: €3,- incl. 2x
limo en een snoepje. Opgeven
verplicht via plexat@wijheemstede.nl.

Senioren Big Band Kennemerland op Landgoed Groenendaal. Landgoed Groenendaal, Groenendaal 3, Heemstede. Om 17 u. Reserveren verplicht, via info@landgoedgroenendaal.nl of tel.: 023-5281555.
Datum: zondag 13 september
2020. Aanvang: 17.00 uur, ontvangst en diner op het tuinterras. Reserveren: Verplicht, via
info@landgoedgroenendaal.nl
of telefonisch: 023 528 1555.
Adres: Landgoed Groenendaal,
Groenendaal 3, Heemstede.

Vertelvoorstelling (4+) ‘Deug-

15 september

Inloop SeniorWeb met 2x presentatie videobellen. De Luifel,
Herenweg 96, Heemstede, van
10-12 uur. 1e pres. videobellen
10 u, 2e 11 u. Gratis, verplicht
aanmelden via www.wijheemstede.nl of tel.: 023- 5483828.

22 september

Trefpuntlezing ‘La Ruta Maya’.
De Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Om 13.30 u. Entree: €5,-.
Reserveren verplicht via www.
wijheemstede.nl of tel.: 0235483828.

Onderzoek naar criminaliteit tijdens
Tweede Wereldoorlog van start
Haarlem - De misdaadcijfers in
Nederland bereikten tijdens de
Tweede Wereldoorlog een hoogtepunt. De eenvoudige tegenstelling tussen ‘goed’ en ‘fout’ verwaterde en de opvattingen over criminaliteit veranderden. Nieuw
onderzoek probeert meer inzicht
te krijgen in dit opvallende aspect
van de oorlog. Het onderzoek is
een samenwerkingsverband tussen het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), het NoordHollands Archief (NHA) en Jan Julia Zurné, politiek historicus van
de Radboud Universiteit.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog schoten de criminaliteitscijfers omhoog, met name die voor
diefstal en andere vermogensdelicten. De oorlogsomstandigheIn het uiterste geval kan dit bete- den zoals schaarste, honger en de
kenen dat het aanbod moet wor- neiging zich te verzetten tegen
de bezettingsmacht, zorgden erden afgeblazen.
Aanmelden kan uitsluitend via voor dat burgers anders gingen
plexat@wijheemstede.nl onder denken over het overtreden van
vermelding van ‘aanmelden Bin- de wet. Gewone mensen, waarnenboel’. U krijgt dan een aan- onder opvallend veel vrouwen en
meldformulier en informatiebrief. jongeren, voelden zich steeds vaker door de omstandigheden gedwongen om zich op het criminele pad te begeven.

Voorstelling
Jandino Asperaat
gaat niet door

12 september

nieten in het Oude Slot’. Ringvaartlaan 11, Heemstede. Aanvang 14.30 u. Kaaten à €5,via 06-11215626 of info@lilaluna.nl U kunt het bedrag
overmaken naar NL53RABO
0345997131 t.n.v. Stichting
Adriaan Pauw.

In het onderzoeksproject ‘Criminaliteit in oorlogstijd’ onderzoekt
Zurné hoe burgers en juristen
zich in gerechtelijke stukken uitlieten over criminaliteit. Ook bestudeert Zurné hoe de rechterlijke macht het vervolgingsbeleid
aanpaste op de toename van criminaliteit tijdens en na de bezetting: “Door digitalisering en slimme analyse van talrijke en nog
nauwelijks onderzochte rechtbankarchieven uit Den Bosch en

Papentorenvest. Hoek Oostvest, met speeltuin en koepelgevangenis, ziende naar het westen (aangeleverd door NHA).
Haarlem kunnen we hier nu meer
inzicht krijgen.” Zurné deed eerder onderzoek naar aanpassingen in het vervolgingsbeleid van
het Belgische Openbaar Ministerie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

denten en scholieren. De resultaten van het onderzoek, dat ongeveer drie jaar in beslag neemt,
worden tijdens en na het onderzoek gepresenteerd via diverse
kanalen en middelen, waaronder
een boek, lespakketten en themamiddagen. De ‘boevenverhaDe verkregen nieuwe inzichten len’ worden via diverse websites/
en de verhalen over criminaliteit portals verspreid. Gedurende het
en het dagelijks leven tijdens de onderzoek maken deelnemende
Tweede Wereldoorlog dienen archieven veel archiefmateriaal
niet alleen als inspiratiebron voor digitaal toegankelijk. Hier kunnen
historici, genealogen en familie- ook andere onderzoekers gebruik
onderzoekers, maar ook voor stu- van maken.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Nieuws
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Heemstede

Gezocht: jongeren die
willen meedenken
over chatten met
Centrum van Jeugd en
Gezin Heemstede
Medewerkers van het Centrum van Jeugd
en Gezin (CJG) in Heemstede willen graag
met uw zoon, dochter of leerling in gesprek
over wat er leeft in de wereld van jongeren,
themaonderwerpen en welke taal jongeren
gebruiken. We denken zelf dat chatten een
goede manier zou kunnen zijn. De meeste
jongeren doen dit dagelijks met elkaar
bijvoorbeeld via WhatsApp, Tik Tok of via
gameplatforms.

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram

Om dit zeker te weten, zijn we een werkgroep
‘Chatten’ gestart. Voor deze werkgroep zoeken
wij jongeren tussen de 11 en 18 jaar die met
ons willen meedenken over hoe de nieuwe
chatfunctie van het Centrum Jeugd en Gezin
eruit moet zien. Het doel van deze chatfunctie
is op een andere manier in contact komen met
jeugdigen. Maar ook met ouders en verzorgers
om op een snelle en laagdrempelige manier
vragen te kunnen te beantwoorden over
allerlei levensgebieden.
Denkt u dat uw zoon, dochter of leerling het
leuk vindt om het CJG Heemstede hiermee
te helpen? Hij of zij is van harte welkom op
dinsdag 22 september om 16.00 uur bij
de informatiebijeenkomst in het raadhuis,
Raadhuisplein 1 in Heemstede.

Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open.
Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Adresgegevens
Raadhuis:
Raadhuisplein 1,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Openingtijden publieksbalie:
Maandag en dinsdag van 8.30 -13.00 uur
Woensdag van 8.30 -17.00 uur
Donderdag van 8.30 – 19.30 uur
Vrijdag van 8.30 – 13.00 uur
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Aanmelden en meer informatie

Stuur voor 22 september de aanmelding voor
de bijeenkomst per e-mail naar Nathalie BrakelMariee via n.brakel-mariee@heemstede.nl of
bel 06 55 38 59 64.
Is uw zoon, dochter of leerling jonger dan 16
jaar? Vergeet dan niet schriftelijke toestemming
te geven.
Op woensdag 16 september om 11.00 uur start
de 5e editie van de regionale Participatiemarkt.
Dit jaar vanwege corona volledig online via
diverse sociale media. Alle 60 deelnemende
organisaties presenteren zich via een korte
videopitch. Zij zijn actief met wijkwerk,
dagbesteding, vrijwilligerswerk, opleidingen &
cursussen, werkstages en betaald werk.
Burgemeester Jos Wienen van Haarlem opent
de markt met aansluitend enkele interviews.

Deze livestream wordt uitgezonden op de
facebookpagina van Gemeente Haarlem
en gedeeld op de facebookpagina van
Heemstede.
De Participatiemarkt is een initiatief van
Pasmatch, de Bibliotheek Zuid-Kennemerland,
en de gemeenten Zandvoort, Haarlem,
Heemstede en Bloemendaal. Kijk voor
uitgebreide informatie op
www.participatiemarkthaarlem.nl

Onderzoek over gevolgen coronavirus in Heemstede
De afgelopen periode werden landelijk
en in de regio onderzoeken gedaan naar
de gevolgen die het coronavirus op de
maatschappij heeft. De gemeente Heemstede
wil ook de gevolgen voor de inwoners en
ondernemers van Heemstede weten.
Hoe heeft u de periode ervaren, hoe heeft
de crisis uw leven beïnvloed en wat betekent

dit voor u persoonlijk? De gemeente heeft
onderzoeksbureau I&O Research gevraagd
een peiling te houden onder inwoners en
ondernemers.

Representatief beeld

Een willekeurig aantal inwoners en
ondernemers krijgt een uitnodigingsbrief om

een vragenlijst in te vullen. Daarnaast geeft de
gemeente alle inwoners en ondernemers de
kans hun ervaringen te delen. Van 11 tot en
met 27 september kan iedereen de vragenlijst
online invullen. Ga naar www.heemstede.nl/
coronamonitor en kies in het nieuwsbericht
een link (afhankelijk van uw rol als inwoner of
ondernemer).

Gemeente werkt samen met
provincie in ondernemersonderzoek

• Wakkerlaan 3, het uitbreiden en vernieuwen
van de aanbouw, het vernieuwen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak
en vergroten op het achtergeveldakvlak,
wabonummer 676434, ontvangen
24 augustus 202
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

verzonden 31 augustus 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzending van het besluit aan de aanvrager in
bezwaar bij het college van Burgemeester en
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Ook de provincie Noord-Holland onderzoekt
wat de gevolgen zijn die het coronavirus
op ondernemers heeft. De gemeente en
de provincie hebben hun vragenlijsten
samengevoegd en sturen ondernemers een
gezamenlijke brief met vragenlijst.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Binnenweg 16, het wijzigen van de
gevelpui, verplaatsen van de entree,
wabonummer 678578, ontvangen 27
augustus 2020
• J.R. Thorbeckelaan 119, het uitbreiden van
de badkamer op de 1e verdieping en gelijk
trekken met de rest van de voorgevel,
vervangen kozijn voordeur en bijbehorend
raam, wabonummer 678545, ontvangen
26 augustus 2020
• Franz Lehárlaan 109, het vervangen van
een garagedeur, wabonummer 676572,
ontvangen 24 agustus 2020
• Franz Lehárlaan 115, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,

•
•

•
•

wabonummer 676357, ontvangen
24 agustus 2020
Glipperweg 72, nieuwbouw woonhuis,
wabonummer 677560, ontvangen
25 augustus 2020
J.H. Weissenbruchweg 13, het plaatsen
van een nokverhoging/dakopbouw,
wabonummer 677366, ontvangen
25 augustus 2020
Laan van Insulinde 10, het plaatsen van een
fietsenoverkapping, wabonummer 678908,
ontvangen 27 augustus 2020
Utrechtlaan 11, het plaatsen van een
dakopbouw door middel van extra
nok toevoegen, wabonummer 679813,
ontvangen 28 augustus 2020

Verleende omgevingsvergunningen
• Kennemeroord 23, het wijzigen van
de voorgevel, deel woonkamer wordt
buitenruimte, wabonummer 662244,
verzonden 3 september 2020
• Roerdomplaan 39, 46, 47, het plaatsen van
balkonbeglazing, wabonummer 675093,

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
• Jacob van Campenstraat 53-55, het
verbreden van de gezamenlijke dakkapel
van 2 woningen, wabonummer 643341,
ontvangen 5 juli 2020
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.

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

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl.
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk
Zienswijzen indienen
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning:
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning:
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een
omgevingsvergunning te verlenen.

Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede.
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit?
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen:
- per brief aan College van burgemeester en wethouders,
Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben
beslist.
In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

Heemstede/Regio - In de afgelopen maanden hebben ouderen
het online vermaak, zoals spelletjes doen, muziek luisteren, series
kijken en e-boeken lezen, ontdekt en dit veel vaker gedaan dan
voor de coronacrisis. Digitaal contact onderhouden met familie en
vrienden nam, zoals verwacht,
ook aanzienlijk toe. Dit blijkt uit
onderzoek van SeniorWeb onder
ruim 900 ouderen.

Omdat fysiek contact vaak niet of
heel beperkt mogelijk was, zien
we dat het online contact onderhouden behoorlijk is toegenomen. De meeste senioren zijn
vooral vaker gaan whatsappen
dan voor de coronacrisis (38%).
Verder zijn ze ook meer gaan videobellen (29%), e-mailen (19%)
en sociale media gebruiken
(18%).
Opvallend is dat videobellen de
meeste nieuwe gebruikers heeft
Aan de leden van SeniorWeb is gekregen; tien procent had dit
gevraagd of men in de corona- nog niet eerder gedaan. Deze
crisis bepaalde online activitei- nieuwe videobellers geven vooral
ten voor het eerst heeft gedaan, aan dat ze voor corona op andere
juist vaker of juist minder vaak. manieren contact onderhielden
Online spelletjes doen (14%), on- (77%) en ook niet wisten niet hoe
line series/films/tv-programma’s videobellen werkte en dachten
kijken (13%), online muziek luis- dat het te moeilijk zou zijn (24%).
teren (13%) en e-boeken lezen
(11%) zijn zij vaker gaan doen om Ook was het de afgelopen tijd
de tijd thuis leuk te besteden. In niet mogelijk om met meerdere
totaal hebben vier op de tien ou- mensen bij elkaar te komen. Hierderen in de afgelopen maanden door werden online bijeenkomeen vorm van online vermaak va- sten, bijvoorbeeld via WhatsApp
ker gebruikt. Ook heeft één op de of FaceTime, al snel populair. Van
acht ouderen virtueel een muse- de senioren die digitaal actief zijn,
um bezocht en één op tien een heeft een derde in de afgelopen
livestream van een theatervoor- maanden een online samenzijn
stelling of een concert bekeken.
gehad. Dit was vaak met familie

en vrienden, maar ook met mensen van hun hobbyclub of vrijwilligerswerk (resp. 23% en 15%).
Naast contact onderhouden en
vermaak zoeken worden ook
veel praktische zaken, zoals bijvoorbeeld boodschappen doen
of maaltijden bestellen, nu vaker online gedaan. Maar veel ouderen vinden dit soort zaken nog
lastig en hebben hierbij hulp nodig.
Daarom geeft SeniorWeb vanaf vandaag op seniorweb.nl/online-gemak-en-vermaak veel tips
over allerlei handige en leuke online thuisactiviteiten. Ook ondersteunt SeniorWeb via leslocaties
in het hele land ouderen die vragen over dit onderwerp hebben.

Brandwondenongeval gebeurt veelal
onder eigen ogen van de ouders
Heemstede/Regio - Meer dan
de helft van de ouders ziet het
brandwondenongeluk van hun
kind gebeuren, blijkt uit nieuw
onderzoek van de Nederlandse Brandwonden Stichting en de
drie brandwondencentra. In 84%
van de ongevallen is de ouder
of verzorger in de ruimte van
het brandwondenongeval aanwezig.
“Ik zie de kindjes binnenkomen
in ons brandwondencentrum. De
pijn en het verdriet zijn groot. We
moeten het aantal ongevallen
verminderen,” aldus Annebeth de
Vries. Het onderzoek geeft nieuwe inzichten om ernstig brandwondenletsel bij kinderen te
voorkomen.
Met name jongens van 18 maanden zijn oververtegenwoordigd
in de drie (kinder)brandwondencentra in Rotterdam (Maasstad Ziekenhuis), Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis) en Groningen (Martini Ziekenhuis). Dat zijn
dus de kinderen die zich net kunnen optrekken en kunnen grijpen. Zo trekken ze staand een
kop hete thee over zich heen.
Uit onderzoek naar omgevingsfactoren blijkt dat voornamelijk
in stedelijke gebieden en in grotere gezinnen ongevallen plaatsvinden.

Foto aangeleverd door Nederlandse Brandwonden Stichting

“Ouders denken vaak dat ze geen
risico lopen zolang ze in de buurt
van hun kindje zijn of hen goed
in het oog houden. Deze inzichten laten zien dat dit zeker niet
het geval is”, aldus Annebeth de
Vries, hoofd van het kinderbrandwondencentrum Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk. Mensen zijn
door de coronamaatregelen
meer thuis met hun kinderen, dus
is het belangrijk hen bewust te
maken van de risico’s.

-

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

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft
hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.
Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift

Foto aangeleverd door SeniorWeb

Senioren ontdekken online
entertainment in coronatijd

-

te zetten, maar óók gewoon een
scheut koud water bij je thee te
doen. Als de thee dan over het
kind gaat, is de kans op ernstige brandwonden al een stuk
kleiner”, aldus De Vries. Dit soort
praktische tips en aanvullende
informatie worden gedeeld in
voorlichting van de Nederlandse
Brandwonden Stichting.

Wil jij ook weten hoe je brandwonden kunt voorkomen bij
jouw kind?
De meeste brandwondenonge- Meld je dan nu aan voor de evallen bij kinderen ontstaan door mailalerts en ontvang nuttige
het staan, grijpen en naar zich toe tips en het gratis boekje ‘Eerste
hulp bij brandwonden’ https://
Deze nieuwe informatie is es- trekken van hete kopjes thee.
sentieel om brandwonden bij “Mijn tip is om niet alleen kop- nederlandse.brandwondenzorg.
kleine kinderen te voorkomen. jes thee buiten bereik van je kind nl/aanmeldenboekje.

indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep
gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit.
- uw handtekening.
U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft
hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere
procedure’.

Kunst van kritiek in de huidige tijden van TikTok

Nog even tentoonstelling ‘Beeldmacht’
in locatie Hal Frans Hals Museum
Haarlem - De hedendaagse kunsttentoonstelling ‘Beeldmacht’ van het Frans Hals Museum is nog te zien tot en met zondag 20 september in locatie Hal
aan de Grote Markt 16 te Haarlem. ‘Beeldmacht’ toont het werk
van twintig internationale kunstenaars die vraagtekens zetten
bij de rol van kunst in een samenleving waarin de macht van het
beeld bepalend lijkt.
Hoe wordt de kunstwereld beïnvloed door Facebook, Instagram
en TikTok?

De actuele en internationale
groepstentoonstelling opende
eerder dit jaar op 7 maart, maar
moest een week later sluiten vanwege de coronamaatregelen.
De oorspronkelijke sluitingsdatum was 24 mei; de tentoonstelling kon echter worden verlengd
tot en met zondag 20 september
2020.

tentoonstelling ook veel nieuws
te zien. Van de twintig exposerende kunstenaars maakten vijf speciaal voor deze tentoonstelling
nieuw werk, waarvan de muurschildering van Dena Yago (1988,
VS), de films van Nora Turato
(1991, Kroatië) en Louise Ashcroft
(1983, Engeland) en de sculpturen van Bruno Zhu (aka A Maior,
opgezet in 2011, Portugal) inmidNaast beroemde werken uit de dels zijn opgenomen in de vaste
collectie van het Frans Hals Muse- collectie van het Frans Hals Museum, zoals van Tracey Emin, Sarah um. Meer informatie op:
Lucas en Andrea Frasier, is in de www.franshalsmuseum.nl/nl/.

Randstad blijft wel achter op landelijk gemiddelde

1 op 9 huishoudens heeft caravan of camper
Regio - Uit een analyse van RDCcijfers door Bovag blijkt dat 11,4
procent - oftewel 1 op 9 - van de
meerpersoonshuishoudens
in
Nederland een caravan of camper
in bezit heeft. Vooral in Noorden Oost-Nederland staan relatief veel kampeermiddelen geregistreerd, terwijl Randstedelingen fors minder caravans en kampeerauto’s bezitten dan het landelijk gemiddelde.
In totaal telt ons land momenteel ruim 558.000 geregistreerde caravans en kampeerauto’s en
dat zijn er bijna 10.000 meer dan
begin 2015. Volgens de meest recente gegevens van het CBS zijn
er 4,9 miljoen huishoudens in Nederland die uit meer dan een persoon bestaan. Ruim een miljoen
daarvan komen op het conto van
Zuid-Holland, terwijl Zeeland circa 112.000 meerpersoonshuishoudens telt.
Bijna een vijfde (19 procent) van
de meerpersoonshuishoudens in
Drenthe is eigenaar van een caravan of camper en de Drentenaren
zijn daarmee de kampeerkampioenen van Nederland. Friesland
volgt met meer dan 17 procent, in
Overijssel heeft 15,5 procent van
de huishoudens een caravan of
kampeerauto en in Groningen is
dat ruim 15 procent. In de Randstadprovincies ligt het caravanen camperbezit echter fors lager.
In Zuid-Holland heeft nog geen
8 procent van de meerpersoonshuishoudens een eigen caravan
of kampeerauto, in Noord-Holland is dat bijna 9 procent en ook
de Utrechters scoren minder dan
10 procent.
Opmerkelijk genoeg is Drenthe
met Zuid-Holland de enige provincie waar het caravan- en camperbezit sinds begin 2015 in absolute cijfers is gedaald; in Drenthe met 0,8 procent tot bijna 28.000 stuks en in Zuid-Holland met meer dan 1 procent tot

Beeld aangeleverd door Bovag

80.000 exemplaren. Friesland noteerde in de afgelopen jaren daarentegen een stijging van bijna 4,5
procent tot ruim 32.000 caravans
en kampeerauto’s.
Ook in Flevoland, Zeeland, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland nam het aantal harder toe
dan de landelijke stijging van 1,7
procent.

en 1 september 2020 het hardst:
met 55,5 procent tot meer dan
9.000 exemplaren. Ook Friesland
(plus 54 procent tot ruim 9.000),
Overijssel (plus 52 procent tot bijna 12.000) en Zuid Holland (plus
51 procent tot ruim 18.000) noteerden in absolute aantallen een
toename van meer dan 50 procent qua kampeerauto’s.

Het totale aantal kampeerauto’s
in Nederland nam sinds begin
2015 met bijna 49 procent toe,
van ruim 93.000 stuks tot bijna
138.500. In Utrecht steeg het aantal campers tussen 1 januari 2015

Ondanks de grote stijging bezit in Zuid-Holland minder dan 1
op de 50 meerpersoonshuishoudens een camper, terwijl dat in
Friesland en Drenthe bijna 1 op
de 20 is.

