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Zonnige Adriaan Pauwdag in het
winkelcentrum van Heemstede
Heemstede - In 1620, precies
vierhonderd jaar geleden, werd
koopman Adriaan Pauw ‘Heer van
Heemstede’ en zette daarmee de
gemeente op de kaart. Het jubileumjaar zit vol met feestelijke activiteiten, weliswaar in aangepaste
vorm. Het weer speelde op zaterdag 19 september zeker mee tijdens de Adriaan Pauwdag in het
winkelcentrum.

Adriaan Pauw en zijn gemalin Anna van Ruytenburgh doken overal op, gingen met inwoners op de
foto en shopten tussen de bedrijven door lokaal. Burgemeester
Astrid Nienhuis liet zich verleiden
tot het kruisen van de degens (op
1,5 meter afstand) met de professionals van schermvereniging
HollandSchermen, waarna jonge
talenten lieten zien dat schermen
een prachtige tactische en elegante sport is. De 14-jarige Lotte
Dammroff uit Heemstede is al
een echte topper met de eerste
plaats die ze vorig jaar behaalde bij de schermmarathon in Parijs. Adriaan Pauw was overigens
zelf ook een liefhebber. Kinderen werden met een kleurenpalet
geschminkt tot leeuwen en ka-
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Jouw liefste huisdier in
de krant? Doe mee!
Ook burgemeester Astrid Nienhuis (midden) kruist even de degens.
ters en er was live muziek van de
Muggenblazers en het Ampzing
Genootschap. Bovendien werden
diverse Adriaan Pauw-artikelen
verkocht op straat door de lokale

middenstand. Nog tot 30 september loopt de Adriaan Pauw Puzzel ‘Raad de winkelier’ waarmee
mooie prijzen zijn te winnen. De
wedstrijdformulieren liggen klaar

bij de deelnemende winkeliers in
het winkelcentrum Heemstede.
Meer foto’s elders in deze krant.
Mirjam Goossens

Kennemerland belandt met toename besmettingen in rode zone

Ook in Heemstede nieuwe
coronamaatregelen van kracht
Heemstede/Regio - Sinds afgelopen zondag 20 september
18 uur zijn de nieuwe uitgevaardigde coronamaatregelen van
kracht in de Veiligheidsregio Kennemerland, die ook voor Heemstede gelden. De regio Kennemerland is een van de zes regio’s
in Nederland waar het aantal coronabesmettingen zorgwekkend
blijft stijgen. Veel besmettingen
ontstaan onder jongeren, in huiselijke kring en op het werk. Daardoor is deze regio in de rode zone beland. Het zwaartepunt van
de besmettingen ligt vooral op
een stad als Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort. In Heemstede is ook een toename van besmettingen gaande, al ligt dat
aantal op dit moment wel lager
in relatie tot de rest van Kennemerland.

DEZE WEEK IN DE KRANT

de bij het RIVM gemeld, terwijl
er op 20 september geen nieuwe
gemelde besmettingen in Heemstede waren. (Bron: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/gemeente/GM0397/positief-geteste-mensen). De coronateller op
basis van het RIVM meldt op dat
moment voor Heemstede in totaal 17 gevallen. Er zijn vooralsnog geen ziekenhuisopnamen.
Desalniettemin is de situatie
van zorgelijke aard en dient ook
Heemstede waakzaam en bedacht te zijn op een toename van
het aantal besmettingen. Aanvullende maatregelen voor scholen en zorginstellingen zijn daarom noodzakelijk. Daarnaast zijn
er maatregelen genomen om te
voorkomen dat er illegale feesten in onder meer recreatiegebieden worden georganiseerd. Er
worden daarom gebieden aangewezen waar mensen in de nachtelijke uren niet aanwezig mogen
zijn.

sector, waar om twaalf uur middernacht niemand meer naar binnen mag en dan ook de muziek
uit moet. Om 01.00 uur ’s nachts
moet de horecazaak sluiten.
Er is tevens een verbod uitgevaardigd om met meer dan 50 personen bij elkaar te zijn, zoals feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte, binnen én
buiten. Dit geldt echter niet voor
demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten en dans- en
theaterbeoefeningen. Er is een
meldplicht voor bijeenkomsten
met meer dan 50 personen bij de
gemeente, zoals concerten in een
park, maar niet voor de horeca,
religieuze bijeenkomsten, (super)
markten, winkels, bibliotheken,
culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar bezoekers
door kunnen lopen.

Heemstede - Op zondag 4 oktober is het weer Werelddierendag.
De Heemsteder zet daarom graag
onze trouwe viervoeters en lieve
knuffels in het zonnetje.

huisdier, je telefoonnummer en je
e-mailadres.
De leukste, mooiste, grappigste en liefste foto’s krijgen volgende week een plekje in onze
krant. Dierenspeciaalzaak Heems
Wil je ook jouw liefste huisdier in aan de Havenstraat 49 in Heemde krant? Stuur dan uiterlijk voor stede jureert en stelt een cadeaudinsdag 29 september 12 uur een bon van maar liefst 25 euro ter
grappige of mooie foto van jouw beschikking voor de leukste foto.
huisdier naar redactie@heemste- Heel veel succes!
der.nl en vertel in het kort waarom het volgens jou het liefste of
leukste huisdier is, onder vermelding van je naam, de naam van je

Foto: Bart Jonker
Bigstockphoto

- De gemeenten blijven streng
handhaven. De GGD adviseert de
sectoren waar besmettingen zijn
te zien, zoals bij sportverenigingen.
- De GGD maakt afspraken met
zorginstellingen over de maatregelen om te zorgen dat het virus minder wordt verspreid, zoals
Bij het ter perse gaan van deExtra maatregelen Veiligheids- het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en aangeze krant op 22 september 12.00
regio Kennemerland
uur, waren volgens het coronaDaarnaast hebben de gemeenten paste bezoekregelingen.
dashboard van Rijksoverheid.nl
in de Veiligheidsregio Kennemer- - De gemeenten maken afspraken
in Heemstede op maandag 21
land extra aanvullende maatre- met het onderwijs over de maatregelen op scholen. De GGD adseptember 3 nieuwe positieve Maatregelen die zijn ingevoerd gelen genomen:
Covid-19-gevallen in Heemste- betreffen onder meer de horeca- - De gemeenten gaan meer com- viseert en staat in nauw contact
municeren met jongvolwassenen met de scholen waar besmettinvan 20 tot 30 jaar, studenten en gen zijn.
migranten, waar het risico op be- - Op de stranden van Zandvoort
en Bloemendaal was het al versmettingen groter is.
- De gemeenten nemen contact boden om geluidsapparatuur en
op met bedrijven en instellingen muziekinstrumenten te gebruiom de maatregelen weer aan te ken. Deze maatregel blijft gelden
scherpen om zo besmettingen te tot 1 oktober of langer als dat noWij zijn met SPOED op zoek naar serieuze
dig is.
voorkomen.
- De teams van de GGD en gemeenten die werken aan het Uitgebreide informatie over het
voorkomen van corona bena- coronavirus, de maatregelen en
Omgeving Willem de Zwijgerlaan/Anna van Burenlaan te Haarlem-Zuid
deren de sectoren met een ex- verordeningen en links naar het
(280 kranten).
tra risico op een besmetting, zo- coronadashboard van de Rijksals sportverenigingen, scholen, overheid, RIVM en GGD vindt u
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
supermarkten en de horeca. Zij op de website:
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
gaan overleg over hoe ze zich ww.heemstede.nl/coronavirus.
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFOVERSPREIDNET.NL
aan de coronamaatregelen kunBart Jonker
nen houden.

Heemsteeds herfstmomentje
Heemstede - Op de kruising van de Torenlaan gaan we linksaf.
Aan onze linkerhand komen we het gebouwtje van de Scouting
WABO (Wij Allen Bouwen Op) tegen, net aan de rand van wandelbos Groenendaal. Het werd gebouwd in 1953 en gebruikt voor
de Floriade in Heemstede. Dit gebouw is een overgebleven locatie en nu bestemd voor de scouting.
Het gebouwtje is weer aan onderhoud toe. Dit wordt gedaan
door gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken.
Een prachtige locatie om activiteiten te doen. “Eendracht maak
macht”, zou de Engelse schilder John Constable ook gedacht
kunnen hebben.

BEZORGERS/STERS

Foto: Marenka Groenhuijzen
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Bronsteeweg
Toen en nu (30)

Bronsteeweg 49, beter bekend
als ‘Gramophone House’, is een
gemeentemonument. Op verschillende websites is over
dit pand veel terug te vinden:
www.HV-HB.nl,
https://nha.courant.nu/ en
ilibrariana.wordpress.com.

pand als huurhuis voor 1.000,gulden per jaar aangeboden. In
1898 woonde de weduwe mw.
Asselberghs-Stroobants er nog.
Na in 1905 te zijn overleden op
80-jarige leeftijd ging ‘Interlaken’ naar de dochter Marie A. D.
Dandoy (in 1896 getrouwd met
H. P. Wiegman), die het twee
Volgens verschillende bronnen jaar later voor 15.000,- gulden
is het pand gebouwd in 1870 in verkocht aan de in Amsterdam
de toen populaire chaletstijl.
werkzame makelaar in effecten
Josephus Edmundus Marti- en assurantiën H. M. H. Krieger.
nus Stroobants, een meubelfabrikant in Amsterdam, heeft In 1909-1910 is de woning verhet chalet ‘Villa Interlaken’ la- groot door aannemer C. B. Sorten bouwen. In 1892 werd het ber. Volgens de bouwtekening

toen nog Bronsteeweg 45. In
1949 vond in Heemstede een
omnummering plaats van Bronsteeweg 45 naar 49.
De volgende bewoner was
koopman J. J. Stuijt. Die verving
de naam van het huis in ‘Luneven’. In de jaren 20 woonde de
familie Buitenhuis op nr. 49. In
het adressenboek van 1 januari 1929 is de Bank onderdirecteur J.C. v.d. Zouwe de bewoner. In 1950 verkoopt deze man
het huis en de grond aan G. M.
Oord jr (1913-2010), oprichter
van grammofoonplaten-maatschappij Bovema.

PKN Heemstede

Achterweg 19A Heemstede
Zondag 27 september, 10u.
Geen dienst.
www.pknheemstede.nl

De nu-foto van Harry Opheikens is van 20 september 2020
Mocht u informatie over de
Bronsteeweg hebben, dan kunt
u terecht via webmaster@hvhb.nl (H. Opheikens). Ook zijn
we op zoek naar beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel
023-8200170 (kantoor Heemsteder).
Bijdrage: Harry Opheikens

Inloopspreekuur Werkgroep Toegankelijkheid

Zandvoort - In Nederland zijn
er meer populaties van (verwilderde) straatkatten dan de
meeste mensen denken. Het
begint vaak met een jonge kat
die verdwaalt en op een nieuwe plek eten vindt. Of met een
poes die ergens buiten bevalt
van haar kittens. En dan gaat
het snel: 1 vruchtbare poes
heeft na een jaar vaak al 12 nakomelingen. En na twee jaar
kunnen dat er al 67 zijn.
Ook in Zandvoort Noord werd
een grote groep katten door
een aantal mensen gevoerd.
Een deel van de kittens die
werden geboren gingen naar
een eigen huis. Toch werd de
groep steeds groter. Dierentehuis Kennemerland werd gevraagd om te helpen deze populatie een beetje binnen de
perken te krijgen. In een halve
dag lukte het al om 5 volwassen katten te vangen in een
diervriendelijke vangkooi. Ook

hebben we toen twee kittens
mee genomen. Inmiddels staat
de teller, inclusief alle kittens, al
op 23 dieren. Daarbij zit in ieder geval nog een hoogzwangere poes.
De volwassen dieren kunnen
over het algemeen niet herplaatst worden omdat ze daarvoor teveel verwilderd zijn. Deze dieren willen het liefst zo
min mogelijk met mensen te
maken hebben. Daarom heet
de methode die we bij deze groepen katten gebruiken
TNR. Dit staat voor ‘trap, neuter, return. Oftewel vangen, onvruchtbaar maken en terug zetten. Om de gecastreerde of gesteriliseerde dieren herkenbaar
te maken wordt er een klein
puntje van hun oor afgehaald.
Ook vaccineren we de katten
waardoor ze beschermd zijn tegen ziektes. Uiteindelijk zal de
populatie uitsterven omdat er
geen nieuwe kittens geboren
worden.

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

Zondag 27 september, om 10u.
ds. M. de Goei-Jansma.
De diensten kunt u volgen via
de link: www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

Trefpunt Bennebroek

Akonietenplein 1 Bennebroek

www.pkntrefpunt.nl

Het leven van een straatkat is
niet gemakkelijk vooral niet
voor een poes die regelmatig
kittens krijgt of een kater die
steeds maar moet vechten. We

Geopend van maandag tot en
met zaterdag 11.00-16.00 uur,
dan ook telefonisch bereikbaar.

Petrakerk

Nederlands
Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

www.petrakerkheemstede.nl.

Foto aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland.

H. Bavo parochie

Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 24 september, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.
Zaterdag 26 september, 19u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.
Zondag 27 september, 10u.
Eucharistieviering 1e H.
Communie. Pater Diego Pildain
en Pastor Ans Dekker. Let
op: alleen toegankelijk voor
genodigden.
www.parochiesklaverblad.nl

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

Oplage: 14.300

Voor info over diensten
zie de website:

Rafaelgemeente
Nehemia

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

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

Zondag 27 september:
ds. Jolien Nak, gezamenlijke
dienst met Heemstede.
Alle vieringen kunnen ook
online worden gevolgd:
zie pkntrefpunt.nl en klik
op Actueel.

www.rafael-nehemia.nl

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.

Hervormd PKN
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Zondag 27 september 19u.
‘Ontmoeting’.
Leiding: Rob & Yvonne.
Open bijeenkomst met
Avondmaal.

helpen graag om het leven van
deze dieren een beetje prettiger te maken. Kent u een groep
katten die nergens bij hoort?
Dan kunt u altijd even contact
opnemen. Wij helpen graag.

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

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Koediefslaan 73 Heemstede

Vangen, laten
helpen en
weer terug

Za. 26 sept.,17u.,
Holy Mass/Engelse Mis
Zo. 27 sept., 10u., H. Mis.
Pater Tristan Perez,
18.45u., Plechtig Lof
Di. 29 sept., 9u., H. Mis.
Wo. 30 sept., 10u., H. Mis.
Aanmelden niet nodig.
Echter voor aanvang van de
viering uw gegevens vermelden
op de lijst, die klaarligt.

Valkenburgerplein Heemstede

Adventskerk
Aerdenhout

contact@werkgroeptoegankelijkheidheemstede.nl

Nederland heeft het VN-verdrag
over verbetering van rechten van
mensen met een handicap ondertekend.
Daarom moet vanaf 2020 elke geDominieke Bos zit klaar om met meente hiervoor een klankbordhen in gesprek te gaan. Wie niet groep hebben. In Heemstede is
naar Plein1 kan komen, kan z’n dat de Werkgroep Toegankelijkvraag of tip ook e-mailen naar heid Heemstede.

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

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

www. parochiesklaverblad.nl

De huidige gebruikers op 49
zijn KPG Architecten en op 49A
Sieverding Psychologie, MK
Software en SEOsupport.nu.
49B staat te huur.

de sociale en fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen, de openbare ruimte en bijvoorbeeld de websites van de gemeente te verbeteren, zijn elke
eerste woensdag van de maand
van harte welkom.

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

Tot 1995 zat het hoofd- en verkoopkantoor van (voorheen
Bovema en Negram) EMI Music Holland op Bronsteeweg
49. Ondernemers van na die
tijd zijn o.a. Janugratie BV., Saar
aan Huis en Poll Architektenbureau. Op 49B Wildschut Marketing, Managemen, K2 Partners,
Optjdee Agentschap.

Heemstede - Maandelijks houdt
de Werkgroep Toegankelijkheid
Heemstede een inloopspreekuur
voor inwoners.
Op woensdag 7 oktober tussen
9.30 en 12.00 uur zijn inwoners
weer van harte welkom op Plein1,
Julianaplein 1 in Heemstede om
hier vragen, tips en problemen
rond toegankelijkheid in de gemeente aan te kaarten.
Inwoners met vragen en tips om

COLOFON

Megasprinkhaan:
wordt alles
groter?
Heemstede - Marcel Steenbergen uit Heemstede stuurde deze foto naar de redactie: “Ben je lekker in de tuin bezig, loop je het pad op zie je
opeens iets op de auto zitten.
Eerst denk je aan een blaadje,
maar dan beweegt het toch.
Blijkt het een enorme sprinkhaan te zijn. Ze worden ook
steeds groter. Vraag me wel
af of dit een uitzondering is”,
aldus Marcel.

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
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Dolle Dwaze Dorcas Dagen
op 24, 25 en 26 september
Heemstede - De Dorcas kringloopwinkel op de Herenweg 101
in Heemstede houdt haar jaarlijkse sale-evenement: de DDDD
(Dolle Dwaze Dorcas Dagen) met
een algehele korting van 10 % op
alle aankopen en ieder uur een
kans op een korting van 50 % op
alles voor 1 geselecteerde klant
Door te winkelen bij Dorcas
steunt u de allerarmsten in de
wereld. Dorcas helpt door lokale initiatieven te ondersteunen,

o.a. in Afrika, het Midden-Oosten
en Oost-Europa. Dorcas Winkel
Heemstede steunt meer specifiek
Grannies in Roemenië en kinderen in Tanzania.
Komt allen veilig winkelen en
snuffelen bij Dorcas Heemstede
tijdens de Dolle Dwaze Dorcas
Dagen op 24, 25 en 26 september. Openingstijden van 10-15
uur. Meer informatie op: https://
dorcas.nl/winkels/heemstede/.

Marti Metvedev wint schermtoernooi Adriaan Pauw

Dit zijn ze: de prijswinnaars
van onze tuinenwedstrijd

Ooievaar
zoekt het
hoger op

De jury van het tuincentrum vond
het ook dit jaar weer moeilijk om
tussen alle mooie foto’s en enthousiaste begeleidend schrijvens de drie prijswinnaars aan te
wijzen. Toch is het gelukt, getuige de foto die zaterdagmorgen
19 september is gemaakt in het
filiaal van De Oosteinde aan de
Zandlaan in Hillegom.

mooist aangeklede balkon won.
In het midden Martine Roos, zij
wist met haar ‘adoptietuin, een
openbaar plantsoen die zij met
bloeiende planten omvormde tot
bijenparadijs, hoge ogen te gooien en kreeg de aanmoedigingsprijs. Tot slot nummer één, Carien
van Donselaar, wiens tuin werkelijk een plaatje is. De bedrijfsleider van De Oosteinde verraste de
Is het zo dat meer vrouwen dan drie winnaressen met de gewonmannen de tuinier zijn thuis of nen waardebon én een grote bolis het puur toeval dat alledrie de chrysant.
winnaars vrouw zijn? In elk geval
zijn de winnaars van 2020 allen Allen hartelijk gefeliciteerd!
dames. Van links naar rechts Laura van Vliet die de prijs voor het Joke van der Zee

De man achter het modehuis
Bloemendaal - Een deel van de
collectie van SEFA by KASIM is in
de krant van vorige week te zien.
De man achter het modemerk is
de 59-jarige Kasim, geboren in
Turkije en het grootste deel van
zijn leven woonachtig in Nederland. Sinds 2018 is de zaak gevestigd in Bloemendaal, maar Heemstede zit nog diep in zijn hart.

ken zes volwassen mannen, twee
dames en een bedrijfsleider onder goede arbeidsomstandigheden met natuurlijke producten.”
Kasim is een echte familieman en
verafschuwt kinderarbeid: “Ik heb
zelf drie kinderen en drie kleinDe kledingzaak van Kasim is kinderen en ik moet er niet aan
uniek te noemen in Zuid-Kenne- denken dat ze uitgebuit worden.
merland, omdat 99% van de col- Mijn kinderen hebben hun eigen
lectie door hemzelf is ontworpen weg gekozen, niet allemaal in de
en bovendien wordt vervaardigd mode, maar zij en mijn vrouw koin een eigen atelier. Het is duur- men nog altijd kijken als ik een
zaam gemaakte kleding en in te- presentatie heb. En ze blijven ingenstelling tot veel merken niet teresse houden in de ontwikkedoor kinderhanden in elkaar ge- ling van het modevak.”
zet. Het is een onderwerp dat de
modeman uiterst serieus neemt: Nieuw onder meer dit najaar zijn
“In mijn atelier in Istanboel wer- de corduroy broekpakken voor

Heemstede - Thea Cuppen uit
Heemstede stuurde deze foto van een ooievaar die het hoger opzocht. “Na een fietstocht
bij prachtig weer zagen we op de
terugweg plotseling deze ooievaar op een lantaarnpaal langs de
Leidsevaart. Hij (of zij) gaf ons volop de tijd om een foto te maken,
bijzonder”, aldus Thea.

Paddenstoelendag op Elswout

COLUMN

Vakantie

Kasim leerde het modevak aan
de Academie Charles Montaigne,
een traditionele vakopleiding. De
opgedane technische vaardigheden zijn verweven in zijn ontwerpen: stijlvol en modisch-klassiek,
voor mannen en vrouwen. Stuk
voor stuk geen doorsnee producten en handgemaakt, zoals de gebreide truien vervaardigd door
zes vrouwen in Turkije die daarmee hun gezinnen kunnen onderhouden. Kasim vindt dat essentieel, net als de band met zijn
klanten.
“Ik heb 35 jaar een winkel gehad
in Heemstede”, vertelt hij. “Eerst in
de Jan van Goyenstraat en daarna nog zes jaar aan de Zandvoortselaan. Die laatste vestiging paste niet zo goed bij mij. Mijn vaste
klanten bleven weliswaar trouw
komen, maar ik miste de gezelligheid van binnenlopend publiek.
Toen ik twee jaar geleden de mogelijkheid had om een pand te
huren aan de Bloemendaalseweg
was de beslissing snel genomen.
Toch voel ik mij meer Heemstedenaar dan een Bloemendaler.“

op floret en sabel, die enthousiast de degens kruisden. De winnaar van de Adriaan Pauw Bokaal
(links in hand, rechts is wisselbeker) is Marti Metvedev van vereniging SCA.
Meer informatie op:
www.hollandschermen.nl.

Foto aangeleverd door HollandSchermen

Hillegom - Dit jaar begon de tuinenwedstrijd van de Heemsteder in samenwerking met Tuincentrum de Oosteinde al in juni.
We hadden immers meer tijd om
in de tuin of op het balkon groen
bezig te zijn. De foto-oproep was
niet aan dovemansoren gericht:
massaal stuurde u uw mooie
tuinfoto’s naar de redactie. Er kon
kans gemaakt worden op drie
prijzen: de hoofdprijs van 100 euro aan waardebonnen, te verzilveren bij het bewuste tuincentrum, een balkon- of kleine tuinprijs (50 euro) en een aanmoedigingsprijs voor een leuk tuinproject (25 euro).

Heemstede - Afgelopen zondag 20 september vond het Adriaan Pauw schermtoernooi plaats
in SportPlaza Groenendaal, dat
werd georganiseerd door de
Heemsteedse schermvereniging
HollandSchermen. Er waren 100
deelnemers van 8 tot 65 jaar oud

Hoe kun je het zo plannen. Collega Bart Jonker en ik zijn beiden
op vakantie. Bart vertoeft aan de Bloemenrivièra en ik hoog in
de Dolomieten. Bart beschreef afgelopen week hoe de situatie
m.b.t. het coronavirus in het Italië van nu ervoor staat. Zeker niet
ongunstig. Heeft Nederland dagelijks bijna 2000 nieuwe besmettingen per dag, in het veel grotere Italië zijn dat er rond de 1400.
Het is wel apart hoe men ermee omgaat. De een loopt de hele
dag met een mondkapje de ander loopt rond zonder. Kom je een
bar, restaurant of winkel binnen, dan is het kapje verplicht, maar
eenmaal aan een tafel gezeten mag het weer af. Ik kwam op 2200
meter hoogte wandelaars tegen met een kapje op. Niemand in
de buurt, wees eerlijk: in de gezonde berglucht met amper mensen doet een kapje vreemd aan.

dames met een afwijkende variant, namelijk gemaakt van hun
eigen corduroystoffen in lengte-stretch in plaats van breedtestretch. “Voordeel is dat er geen
vervelende plekken verschijnen
op knie en elleboog. Daarnaast
heb ik sinds kort ook schoenen,
laarzen en tassen in mijn collectie. De kunst is om te combineren, zoals een kameleon voortdurend van uiterlijk verandert. Met
een goed basisstuk kun je namelijk vele kanten op.”
Sefa By Kasim is gevestigd aan de
Bloemendaalseweg 73 in Bloemendaal.
Mirjam Goossens

Italië heeft na de eerste golf het goed aangepakt. Iedereen gewoon thuis blijven. Alle hotels, bars, winkels binnen 48 uur gesloten. Verder dan 200 meter rond je huis mocht je niet komen.
In Nederland lijkt dat ondenkbaar met een handje vol BOA’S en
een onderbezette politie is handhaving niet te doen. Italië bestaat voor een grootdeel van de werkenden uit overheidsdienaren. Naast de overbekende Carabinieri heeft men de beschikking
over lokale politie, nationale politie, belastingdienst (met wapen)
boswachters (met wapen) douane en ook de brandweer wordt
voor van alles ingezet, dus ook voor handhaving. Zelfs de mannen van de bergreddingsdiensten doen mee. Boetes geeft men
niet direct. Een waarschuwing en bij herhaling bekeuren. De impact op de samenleving was enorm. Hotels besloten deze zomer
te sluiten. Wat bleek: er meldde zich gasten en in een mum van
tijd waren alle hotels weer open en overvol. Geen buitenlanders
ditmaal, maar Italianen die het in de bergen meer vertrouwde
dan aan de kusten. Gevolg hotels langs de stranden met maar
50% bezetting.

Overveen - Ook dit jaar organiseert het IVN Zuid-Kennemerland op zondag 4 oktober van
10.30-16 uur weer de jaarlijkse
Paddestoelendag in samenwerking met Staatsbosbeheer en Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Dit evenement over de wereld
van schimmels en paddenstoelen
vindt dit jaar plaats op zondag 4
oktober op buitenplaats Elswout,
bij de koetshuizen op Elswoutslaan 12 in Overveen. Er zijn excursies, puzzeltochten en informatie en activiteiten over paddenstoelen voor volwassenen en
kinderen. Door corona zijn er extra maatregelen o.a. de 1,5 m.
maatregel en er is helaas dit jaar
geen knutseltafel en geen diapresentatie. Voor alle excursies is het
i.v.m.. corona verplicht aanmelden (ook kinderexcursies) via de
website van het NPZK:
www.np-zuidkennemerland.nl.
Paddenstoelenexcursies onder
leiding van een IVN- Natuurgids
zijn van 11.00 tot 16.00 uur, kinderexcursies (zonder ouders) om
12.30 uur en om 14.30 uur een
puzzeltocht voor het hele gezin
-boekje de hele dag te verkrijgen
aan de IVN info-balie, zonder aanmelden vooraf-, sprookjesfiguren
in het bos, Nico en Maya van Vertelkring ‘De blauwe kom’ en Pim
Lemmers met zijn honing. Alle activiteiten zijn gratis. Het parkeerterrein loopt gauw vol. Kom lekker op de fiets.
Meer informatie Marc van Schie,
06-22575748 of kijk op:
www.ivn.nl/zk.

Intussen kunnen 51 miljoen Italianen stemmen voor het verkleinen van het parlement. De huidige 900 leden van de senaat is
wat veel van het goede. Ze verdienen met voorsprong het meeste van alle Europese parlementariërs. Het ziet ernaar uit dat er
een klein parlement komt in 2023. De besparing van 500 miljoen
in vier jaar kan misschien in mindering worden gebracht op de
lening en giften die Europa (Brussel) voor Italië in petto heeft.
Eric van Westerloo

De giftige vliegenzwam (foto aangeleverd door IVN ZK).
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Heemstedenaar loopt Pieterpad voor
zijn dochter met zeldzame aandoening
Heemstede - Tom Wesseling (35)
uit Heemstede start 28 september met het lopen van het Pieterpad voor zijn dochter Pippa (22
maanden) die een zeldzame aandoening heeft. Hij start in Pieterburen (Groningen) en loopt binnen een maand naar de Pietersberg (Limburg). Doel is om zoveel
mogelijk geld op te halen voor
onderzoek. Inmiddels hebben zij
al ruim € 15.000 opgehaald.
De dochter van Tom en Annemiek is onlangs gediagnosticeerd
met een zeer zeldzame aandoening genaamd FoxP1. Dit is aandoening die haar hele ontwikkeling ernstig verstoort. Dit betekent dat wat voor een ieder ander
kind een vanzelfsprekende ontwikkeling is, dit voor hun dochter
een immense uitdaging is. Denk
hierbij aan lopen, praten, schrijven en lezen etc.
Zeldzame aandoeningen, zoals
het FoxP1, moeten het (helaas)
hebben van particulier initiatief
om te werken aan genezing. Het
LUMC heeft een onderzoeksprogramma ontwikkeld dat als doel
heeft om meer over deze aandoe-

De Coalitie (foto: Vanessa van der Zalm).
ning te weten te komen en uiteindelijk te genezen. Het onderzoeksprogramma is niet alleen
relevant voor kinderen met deze
aandoening, veel andere genetische aandoeningen hebben ook
te maken met een verstoring van
de gehele ontwikkeling.
De oplossing voor het FoxP1 syndroom zou dan ook van grote invloed kunnen zijn op een oplossing voor veel andere genetische
mutaties.

De loop (www.walkinginhershoes.nl) staat symbool voor alle hordes die kinderen met deze (en andere ontwikkelings-)
aandoening(en) moeten nemen:
het hebben van een rugzakje, het
behalen van een ontwikkelingsmijlpaal en de onzekerheid of zij
een volgende (mijlpaal) halen.
Tenslotte lukt het de dochter van
Tom en Annemiek nog niet, ondanks haar verwoede pogingen,
om zelfstandig te lopen.

RCH behaalt eerste winst in derde klasse
Heemstede - In het seizoen 20202021 speelt RCH in de derde klasse C en zondag 20 september was
de eerste competitiewedstrijd.
Spaarnwoude, met oud RCH-trainer Stephan Spruijt aan het roer,
was er alles aan gelegen RCH de
eerste nederlaag te bezorgen.
Vooraf aan de wedstrijd nog even
een discussie over de kleding.
Spaarnwoude speelt in donkerpaars en had geen uitshirts meegenomen, terwijl het thuistenue
zwart/blauw is. In het veld gaf
dat nauwelijks onderscheid. De
scheidsrechter besloot alsnog te
gaan voetballen.
De hele eerste helft was RCH duidelijk sterker, maar ontbrak het
aan de kansen om een doelpunt
te scoren. Spaarnwoude kwam
nauwelijks aan voetballen toe.
Vlak voor rust kwam de verdiende 1-0 voorsprong voor RCH van
de voet van Mohammed Bouzeya, die van afstand raak schoot.
Nog geen minuut na rust bracht
Spaarnwoude (inmiddels in witte shirts met dank aan RCH) de
spanning terug in de wedstrijd.
Don Rutte maakte van dichtbij

Heemstede/Regio - In Nederland werden de afgelopen periode overal lokale sportakkoorden
afgesloten om meer mensen aan
het sporten en bewegen te krijgen. SportSupport speelde een
actieve rol bij de totstandkoming
van diverse sportakkoorden in
de regio, waaronder die in Bloemendaal, Velsen, Lisse, Hillegom,
Heemstede en Haarlem.
Bij het ondertekenen van het Nationaal Sportakkoord (2018) riep
de minister van Sport gemeenten

op om het landelijk beleid te vertalen naar hun eigen lokale sportakkoord. Onafhankelijke sportformateurs kregen de opdracht om
dit proces te begeleiden en alle
betrokken partijen uit het speelveld met elkaar aan tafel te brengen.

met Haarlems bloed, de gemeente en SportSupport die ambities
en projecten vanuit het sportakkoord verbinden aan partners,
ontwikkelingen en vraagstukken
in de stad. Uitgangspunt daarbij is het zoeken naar samenwerkingsverbanden van blijvende
aard en het creëren van een lerend netwerk zodat uiteindelijk
de hele stad de vruchten van het
sportakkoord kan plukken.

Na afsluiting van de sportakkoorden nemen diverse stuurgroepen de uitvoeringscoördinatie
op zich. In Haarlem zijn het onder
andere Hogeschool Inholland, Meer informatie op:
een sportminded schooldirecteur www.sportsupport.nl.

HBC Gymnastics huldigt Eva Dijkstra

Marco Trox (links) wordt gefeliciteerd door zijn teamgenoten (foto: Harry
Opheikens).
de 1-1. Daarna zag het publiek
een spannende wedstrijd, waarin RCH hard op zoek was naar
een nieuwe treffer. Er werd echter te slordig met de kansen omgesprongen, waardoor er nauwelijks doelrijpe kansen ontstonden. Hierdoor kreeg Spaarnwoude veel ruimte om het de RCH-de-

fensie nog knap lastig te maken.
In de laatste 10 minuten zette
RCH nog alles op alles en drie minuten voor tijd was het dan toch
raak. Na een voorzet vanaf rechts
tikte Marco Trox de bal bij de eerste paal onder de keeper door. De
ontlading was groot en de eerste
drie punten zijn binnen.
Foto: Marenka Groenhuijzen

Burendag
online mogelijk
met Pubquiz
Heemstede - Dit jaar wordt er
voor het eerst een digitale activiteit toegevoegd aan de viering
van Burendag. Alle buurten van
Nederland kunnen op zaterdag
26 september, van 19.30 uur –
21.00 uur, meedoen aan een online Burendag Pubquiz. De 15e editie van Burendag staat in het teken van ‘Vier het veilig, vier het
voor de deur’. Met deze extra digitale activiteit willen initiatiefnemers Douwe Egberts en het
Oranje Fonds iedereen de mogelijkheid geven deze dag met
hun buren te vieren. Buurtcontact is nu immers nog belangrijker dan voorheen. Aanmelden
kan via www.burendag.nl.
De Pubquiz wordt georganiseerd
als aanvulling op het programma
dat de buurten zelf bedenken en
is ook voor buurten toegankelijk
die zich nog niet hebben aangemeld. De bijna 4000 buurten die
zich nu al hebben aangemeld
voor Burendag, organiseren activiteiten conform de RIVM-richtlijnen. Want ook met anderhalve meter afstand zijn er veel leuke en veilige activiteiten te bedenken. Bijvoorbeeld een bingo
voor de deur, een spelletjesmiddag voor de buurtkinderen of een
fietstocht met alle buren.

SportSupport brengt lokale
sportakkoorden mede tot stand

Heemstede - Zaterdag 19 september werd Eva Dijkstra tijdens
haar les ‘overvallen’ door het bestuur van HBC Gymnastics. Tien
jaar geleden, op 18 september
2010, is zij lid geworden van de
gymnastiekvereniging in Heemstede. Als jonge gymnast kwam
zij in de Voorwegschool bij juf
Emmy. Hier heeft ze een aantal jaren met plezier aan de recreatie
lessen deelgenomen. Omdat juf
Emmy wel talent zag in Eva, werd
zij doorverwezen naar het extra trainingsuur in de Evenaar bij
meester Jos en juf Monique. Toen
ook hier haar kwaliteiten bleven
groeien, kwam zij in de wedstrijdgroep terecht.
Vanaf 2014 behoort zij tot de kern
van de wedstrijdgroep en hier
turnt zij nog steeds bij de senioren op hoog niveau. In 2017 heeft
Eva haar opleiding gedaan tot assistent niveau 2 en vanuit die positie is zij doorgegroeid en heeft

Heemstede - Vol verbazing stuitte Marenka Groenhuijzen tijdens
een wandeling op een heel apart
fenomeen, zoals u op de foto ziet.
Is dit een voetbal? Nee, het is een
gigantische paddenstoel, de zogenaamde reuzenbovist (Lan-

germannia gigantea). Een gladde
leerachtige bal van wel 30 cm. De
sporen worden door de wind verspreid.
Deze soort komt voor in de zomer
en herfst, maar is niet altijd even
talrijk.

zij nu haar eigen 3 lesuren in de
Molenwerf op zaterdagochtend.
Een lekker Rituals pakket en een

CDA NH: “Omgevingsverordening
zet de woningbouw op slot”
Heemstede/Regio - Volgens
CDA Noord-Holland zet de omgevingsverordening de woningbouw op slot. De omgevingsverordening, de uitvoeringsregeling van de omgevingsvisie, bood
hoop aan vele gemeenten. Er zou
meer ruimte komen voor lokale afwegingen. Zo zou er iets gedaan kunnen worden aan de behoefte van onder andere jongeren en jonge gezinnen om in de
kern waar zij opgegroeid zijn te
kunnen blijven wonen. En zo zouden basisscholen en sportverenigingen kunnen blijven bestaan.
Hoe anders is dit uitgepakt in de
omgevingsverordening.

Een voetbal? Niet echt...

Foto aangeleverd door HBC Gymnastics

CDA Statenlid Wilma van Andel:
“De provincie creëert met het intekenen van Bijzonder Provinciale Landschappen en het aanwijzen van het landelijk gebied nog
meer plekken waar woningbouw
niet of heel lastig is te realiseren.
Bovendien heeft de provincie deze gebieden eenzijdig ingetekend: de provincie geeft van bovenaf aan op welke plekken provinciale regels gelden, de gemeenten moeten zich daar maar

in schikken. Terwijl gemeenten
het gebied en de lokale behoeften het beste kennen en een goede afweging tussen het beschermen van mooie gebieden en het
aanpakken van de woningnood
kunnen maken.
‘Vele woningbouwplannen, soms
al in een vergevorderd stadium,
staan op de tocht’ aldus Van Andel. ‘Met de heersende woningnood, we hebben als provincie
200.000 nieuwe woningen nodig,
kunnen we het ons niet veroorloven om gemeenten zo in de kou
te zetten.

bol.com bon werd haar overhandigd vanuit het bestuur en leiding van HBC Gymnastics.

GEEN KRANT?
0251-674433

Pleintje1
Kinderatelier
(5-10 jaar)

Heemstede - Lekker creatief bezig zijn met allerlei verschillende materialen. Voor jongens en
meisjes van 5-10 jaar. Pleintje1
Kinderatelier is één keer in de
twee weken op donderdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur bij
We hopen dat alle partijen in Pro- WIJ Heemstede in Plein1, Julianavinciale Staten hun verantwoor- laan 1, Heemstede in zaal Rood
delijkheid nemen. Het CDA be- helemaal bovenin het gebouw.
reidt amendementen voor om De eerste keer is op donderdag
vergevorderde
woningbouw- 24 september. Dan gaan de kinplannen alsnog doorgang te ge- deren maskers versieren. Kosten:
ven en toekomstige uitbreiding € 5,- per keer of een kaart voor 5x
kost € 22,50. Meerdere kinderen
van kernen mogelijk te maken.
mogen ook met deze kaart saDe omgevingsverordening wordt mendoen. Vanwege coronamaatop 5 oktober vastgesteld in Pro- regelen moet je je wel van tevovinciale Staten, het eerste debat ren opgeven. Dat kan door een
was op maandagavond 21 sep- appje te sturen naar 06-14 23 45
80 van begeleider Gaby Godijk.
tember.
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10 jaar Uitvaartzorg Jessica IJzer: Toch nog Burendag op Kom In Mijn Tuin
“De achterkant van rouw is liefde”
Bloemendaal - Uitvaartzorg Jessica IJzer bestaat op 23 september tien jaar. Het bedrijf heeft zich
ontwikkeld van ‘eenpitter’ tot een
gerenommeerde uitvaartondernemer in de regio Kennemerland.
Kennemerland is een logisch
werkgebied voor Uitvaartzorg
Jessica IJzer, hoewel het bedrijf
ook uitvaarten buiten de regio
verzorgt. Oprichter Jessica IJzer
is geboren in Haarlem en opgegroeid in Overveen. Deze omgeving is haar dierbaar, en ze is er
goed bekend met de mensen en
wensen. “Ik begon tien jaar geleden bij mijn moeder op zolder in
Overveen. Zij heeft me een goede start gegeven, ze kende werkelijk iedereen.” Nu is de uitvalsbasis al jaren het huiselijke kan- Jessica IJzer (foto: Simone Philipsen).
toor in de Bloemendaalse Hofstede Sparrenheuvel.
in haar nabije omgeving komen
te overlijden. “Hierdoor ben ik mij
Het was een goede beslissing om niet alleen bewust van het intentien jaar geleden een eigen uit- se verdriet en de grote verwarvaartonderneming te beginnen, ring die je dan kunt voelen, maar
constateert Jessica. “Na een op- heb ik ook ervaren hoe belangrijk
leiding uitvaartverzorging heb ik ieder detail rondom de uitvaart
bij twee grote landelijke uitvaart- is. Je kunt maar één keer afscheid
organisaties gewerkt, maar in de- nemen van iemand die je lief is en
ze kleine setting komt mijn ei- daarom moet het gewoon zo pergen aanpak beter tot z’n recht. De fect mogelijk: met liefde, warmte
achterkant van rouw is liefde, zei en respect.”
Bert Hellinger, grondlegger van
de familieopstellingen, eens. Die De afgelopen tien jaar zijn er inuitspraak is uit mijn hart gegre- ternetuitvaartverzorgers opgepen. Het is erg mooi als je de lief- komen. Een werkwijze die voor
de voor de overledene naar bo- Jessica niet zou werken. “Een uitven kunt brengen en dat op een vaart bespreken en verzorgen is
goede manier tot uiting kunt la- voor mij over het algemeen iets
ten komen.” De combinatie van dat je met je gevoel doet, er zit te
oprechte emoties (welke emo- veel emotie bij om dat via interties dan ook) en de praktische net af te handelen.” Een uitvaart
en zakelijke kant maken uitvaart- hoeft ook geen nare en grauwe
verzorging tot een prachtig vak, ervaring te worden, stelt ze. “In
vindt ze. “Als iemand is overle- de periode rond de uitvaart is er
den, staat de ziel van de nabe- natuurlijk veel verdriet, maar er
staanden open. Zij kunnen dan wordt soms ook gelachen bij het
op maar één manier communice- ophalen van herinneringen bijren: puur en oprecht. Ik vind het voorbeeld. Behalve een afscheid
heel bijzonder dat wij daarin mo- is de uitvaart ook een soort grogen meedelen.”
te finale van iemands leven, waar
we op een bijzondere manier het
Ieder detail telt
leven eren van iemand van wie
Jessica spreekt uit ervaring; zelf we - in de meeste gevallen - veel
maakte ze al jong een aantal houden.”
sterfgevallen mee. Nu is ze op De eenmanszaak is uitgegroeid
een leeftijd dat er vaker mensen tot een compacte en tegelijker-

Heemstede - Zaterdag 26 september is het Burendag bij KIMT.
Burendag is een initiatief van het
Oranje Fonds. Een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert
met je buren. Het is een dag dat
je met elkaar iets goeds doet voor
elkaar en voor de buurt. Helaas
wordt er nu door coronamaatregelen van de regering een andere
invulling aan deze dag gegeven.

Dit jaar kunnen kinderen een insectenhotel maken op Kom in
mijn Tuin. Er wordt gewerkt met
tijdslimieten waarbij totaal 5 kinderen en 1 ouder per kind per uur
aanwezig mag zijn. Om 13.00 uur
Foto aangeleverd door KIMT
wordt er gestart en vervolgens
om 14.00 uur, 15.00 uur, 16.00
en 17.00 uur. Opgeven verplicht, minmijntuin.com of telefonisch: tegenover de Manpadslaan, ingéén inloop en 1.5 meter afstand. 023-5282651 ( Mik van der Bor) gang Groenendaalse Bos. Kijk ook
Reserveren/aanmelden: info@ko- Adres: Herenweg 18 Heemstede, op www.kominmijntuin.com.
tijd flexibele uitvaartonderneming met een ervaren en gedreven team. Zo kan Jessica van intieme plechtigheden tot grootschalige uitvaarten haar warme aanpak garanderen, ook als
meerdere mensen tegelijk een
beroep op haar doen. Nabestaanden hebben één contactpersoon
die dag en nacht bereikbaar is,
praktisch alles kan regelen, zorg
wegneemt en rust brengt. “Een
overlijden is een van de meest
hartverscheurende gebeurtenissen in een mensenleven. Met verschillende mensen contact moeten onderhouden is dan wel het
laatste wat je kunt gebruiken.”
Uitbreiding diensten: nazorg
De komende jaren wil Jessica
haar diensten uitbreiden met nazorg in de stille periode na een
groot verlies. Haar rol als ambassadeur tegen eenzaamheid, voor
de gemeente Bloemendaal, heeft
dat idee aangewakkerd.

Na 70 jaar een ‘pauze’ van het kinderevenement

Sinterklaas komt dit jaar niet op
het dak in de Jan van Goyenstraat
Heemstede - Als een traditioneel
feest de Jan van Goyenstraat kenmerkt als gezellige winkelstraat
is het wel ‘Sinterklaas op het dak’.
Daags na zijn komst in Heemstede bezocht Sinterklaas altijd
de Jan van Goyenstraat en verscheen in de vroege avond op
het dak, vergezeld van zijn pieten. Het gaf steevast een magisch
effect, de Goedheiligman die op
het dak ter hoogte van waar nu
de dierenkliniek is kinderen en
hun ouders toesprak. Het feest zal
voor het eerst in 70 jaar niet worden gehouden.

Loten Grote Clubactie nu ook digitaal
aan de deur verkrijgbaar
Heemstede - Vanaf 19 september
gaan 11 verenigingen uit Heemstede loten voor hun club verkopen. Via de Nationale Grote Clubactie willen verenigingen extra
inkomsten voor hun club ophalen. Dit is hard nodig. Ook in het
verenigingsleven heeft de coronacrisis diepe sporen nagelaten. De normaal druk bezochte
evenementen zijn afgelast en de
kantines waren lange tijd gesloten. Veel verenigingen hebben
hierdoor te maken met een begrotingstekort.
Verantwoord
Ruim 300.000 clubleden van
5.300 verenigingen gaan vanaf
dit weekend door heel Nederland
op pad om loten te verkopen. Het
is belangrijk dat dit verantwoord
gebeurt. Daarom heeft de Grote Clubactie naast het bekende Op digitale wijze loten aan deur kopen (foto aangeleverd door Stichting
verkoopboekje een aantal digita- Grote Clubactie).
le verkoopmethoden ontwikkeld.
organiseert de Grote Clubactie €1.000,- en €15.000,- op. Wil jouw
Met deze digitale mogelijkheden de loterij.
vereniging in (de omgeving van)
kunnen de koper en de verkoper
de gemeente Heemstede dit jaar
op een veilige afstand van elkaar Steun en maak kans
ook meedoen? Dat kan nog!
blijven staan. Zo kunnen loten Door mee te doen aan de Grote Voor meer informatie, kijk op
worden gekocht door het scan- Clubactie worden de lokale ver- www.clubactie.nl of bel 013 - 455
nen van een QR-code of het de- enigingen direct ondersteund. 28 25.
len van een link via e-mail, social Ook maken de deelnemers van
media en WhatsApp.
de loterij kans op een van de vele In 2019 namen 4.997 vereniginprijzen, waaronder de hoofdprijs gen deel aan de Grote Clubac80% gaat naar de club
van 100.000 euro.
tie, werden er 2.824.762 loten
Al vanaf 1972 spant de Nationa- Daarnaast is de prijzenpot ver- verkocht en was de gemiddelde
le Stichting Grote Clubactie zich hoogd van 32.000 naar 332.000 opbrengst per vereniging in dat
in voor het verenigingsleven. prijzen en daarmee is de winkans jaar €1.695,-. Totaal werd een opVan elk verkocht lot van €3,- gaat nu 1 op 10!
brengst behaald van bijna €8,5
80%, dit is €2,40 direct naar de Verenigingen halen met deze ac- miljoen voor het Nederlandse
clubkas. Met het overige bedrag tie al snel een bedrag tussen de verenigingsleven.

letters te maken heeft. Deze wedstrijd en ander leuk nieuws over
de straat en de feestdagen van
2020 komt aan bod in een speciale krant, de Jan van Goyenstraat
Feestdagenkrant. Deze verschijnt
in de week van 25 november.
Heel veel winkeliers doen mee,
er zijn leuke interviews met ondernemers en publiek én er komt
een grote puzzel in.
Volgend jaar kan het kinderfeest
hopelijk zijn gewone doorgang
weer vinden en wellicht ook in
een aangepaste vorm.

Een nieuwe praktijklocatie in Haarlem

Carmen de Haan begint weer met cursussen

Maar eerst viert Uitvaartzorg Jessica IJzer haar tienjarig bestaan.
Gezien de omstandigheden in
kleine kring. Zodra het vanwe- Haarlem - Nu corona al een paar
ge de coronacrisis kan, volgt een maanden onder ons is en we min
of meer onze draai vinden in de
groot feest.
tijdelijke maatregelen, is dit ook
voor communicatietrainer CarInformatie:
men de Haan aanleiding geworwww.uitvaartzorgijzer.nl.
den om buiten de gebaande paden te denken.

‘Veel verenigingen hebben begrotingstekort’

Het coronavirus zorgt ervoor dat
alles anders is dit jaar. Vele evenementen vinden geen doorgang
omdat een veilige afstand niet te
waarborgen is. Bovendien brengt
het feest natuurlijk veel mensen
op de been, daar ontkomt de organisatie niet aan. Vandaar dat
de winkeliersvereniging Jan van
Goyenstraat, in samenspraak met
gemeente Heemstede, Sinterklaas niet op het dak uitnodigt.
Wel besteedt de straat aandacht
aan het Sinterklaasfeest. Zo komt
er een leuke wedstrijd voor kinderen die alles met chocolade-

Haar lezingen – die altijd plaatsvinden in het Raphaëlkerkje te
Bloemendaal staan dan wel even
in de wacht; cursussen kunnen altijd gegeven worden. Denkend
aan wat allemaal wél mogelijk is
vond zij zo een nieuwe leslocatie
én stelde een nieuwe 5-dagdelen
cursus samen die zij de komende
maanden presenteert: ‘Werken
met de filosofie van Louise Hay’.

communicatietrainer en tal van
mensen op weg hielp naar een
positiever leven.

biedt slimme handreikingen om
je leven de ideale richting te geven.

Coronaproof
“Gedachte en daad = resultaat”.
Dit is een oude maar immer actuele uitspraak van Carmen. “Met
deze gedachte kan iedereen een
gelukkiger leven in gang zetten”,
zegt ze. Zelf voegde Carmen daad
bij woord door de nieuwe praktijklocatie te vinden. “Niets doen
is geen optie; de nieuwe behuizing kwam zomaar op mijn pad,
alsof het zo moest zijn. De locatie
is in Haarlem-Noord (Raadhuisstraat 11) en is ruim van opzet zodat workshops en trainingen coronaproof kunnen plaatsvinden.”
Ze heeft er zin in en stelde een
mooie, nieuwe cursus samen, gestoeld op de basisprincipes van
haar heldin, Louise Hay.

“Zelf regisseur worden over je
gedachten en hoe ze in praktijk
te brengen”, licht Carmen alvast
een tipje van de sluier op. Het beoogt een cursus te zijn die met
warmte en liefde wordt gepresenteerd: dé filosofie om gelukkiger en krachtiger in het leven
te staan. “Met deze cursus leer je
de basisbeginselen om af te rekenen met je ‘koffer vol ballast’ zoals
zelfverwijten en je niet goed genoeg voelen.”

Gebaseerd op ‘Je kunt je leven helen’, een krachtige filosofie van
een vrouw die als ervaringsdeskundige haar leven een nieuwe
richting besloot te geven. Iets wat Basis voor een goede richting
Carmen op haar beurt deed, jaren De nieuwe cursus ‘Werken met
geleden, waarna zij uitgroeide tot de filosofie van Louise Hay’

Het verleden kun je niet overdoen, maar je toekomst kun je
met nieuwe gedachten beter
vormgeven.
Wil je meer informatie over cursusdagen en kosten? Op de
website www.carmendehaan.nl
staat alle informatie, of bel 0235261144 of 06-21216801.

Adriaan Pauwstrip door Eric J. Coolen en Bies van Ede
Deel 8 van het Pauw-feuilleton. Alle afleveringen zijn tevens te volgen op www.ericjcoolen.nl en
verschijnen eind september in boekvorm.
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Gezellige en vrolijke Adriaan
Pauw-dag in Winkelcentrum
(Vervolg van voorpagina, foto’s Mirjam Goossens)

Schermen, een aa

nstekelijke sport.

Adriaan Pauw en zijn gemalin Anna van Ruytenburgh kijken tevreden toe.

De Muggenblazers.

De drie musketiers

?

Het Ampzing Genootschap.
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Om te bew

aren

phlaesas) zagen we regelmatig
exemplaren druk heen en weer
rondfladderen, maar poseren
voor de foto was lastig. Van deze
vlinder dan maar een stockfoto.
Wie er oog voor heeft, ziet dat het
een mooi vlindertje is met prachtige koperrode vleugels. De kleine vuurvlinder is vrij algemeen, in
tegenstelling tot zijn familielid de
grote vuurvlinder, die zeldzaam
is. De kleine vuurvlinder vliegt
Heemstede - Veel soorten dagvlinders kregen de afgelopen zomerweken een uitgebreid podium in in drie generaties, van april tot
onze rubriek ‘Ken uw tuin’. Met hun vaak bijzondere kleurtekening zijn deze ‘dansende bloemen’ eind oktober. Het vlindertje leeft
werkelijk een lust voor het oog en sieraad in uw tuin. Hoe meer vlinders, hoe beter het is gesteld met op vooral schrale plekken op de
de ecologie. Sommige trekvlinders gaan binnenkort zuidwaarts vanwege de herfst en de winter. We zandgronden in graslanden, heizetten ze daarom nog een keer in een korte beschrijving voor u op een rijtje. Ook enkele soorten develden, kapvlakten, duinen,
die we nog niet hebben besproken. Zowel voor nu als voor in de toekomst: deze pagina hebben we braakliggende gronden, tuinen
speciaal voor u samengesteld om te bewaren zodat u de betreffende vlinders snel kunt herkennen en bermen.
als ze bij u rondfladderen.
9. Kolibrievlinder
1. Atalanta
vlinder op de foto, aangetroffen vrouwtje net zo lang totdat ze We zagen hem kort op de buddleEen heel bijzonder en een mooi in een tuin in Heemstede, is ech- gaat rusten. Deze achtervolging ja, deze kolibrievlinder (Macroplaatje, deze atalanta of admiraal- ter een mooi gaaf exemplaar. Na- kan enkele uren duren terwijl ook glossum stellatarum), die zeldzavlinder (Vanessa atalanta), die uit- dat de distelvlinders in Nederland andere mannetjes het vrouw- mer in Nederland is, maar de laatrust op een bougainville. We zeg- zijn gearriveerd, zetten ze hun ei- tje achterna gaan. Als het vrouw- ste jaren steeds algemener wordt.
gen uitrusten, omdat voor de ata- tjes af op distels. Doordat de ei- tje uiteindelijk gaat zitten, neemt De kolibrievlinder is een nachtlanta de nectar van de bougain- tjes afzonderlijk worden afge- het mannetje achter haar plaats. vlinder die overdag vliegt en faville niet de voorkeur geniet. Bou- zet, zijn de rupsen moeilijk waar- Hij betast haar vleugels met zijn milie is van de pijlstaarten. Het is
gainville is meer in trek bij de me- neembaar. De rupsen verpoppen antennes.
een trekvlinder die oorspronkelijk
diterrane kolibrievlinder en ko- aan het eind van de zomer, waar- De paring duurt de hele nacht. het habitat in Zuid-Europa heeft.
ninginnenpage (zie aldaar). Lie- na de uitgekomen vlinders naar Er bestaat ook nog de grote vos De vlinder neemt vanuit een vliever nipt de atalanta zelf aan de het Middellands Zeegebied trek- (Nymphalis polychloros) die erg gende positie met een lange rolnectar van bijvoorbeeld de bud- ken. De distelvlinder overwintert zeldzaam is in Nederland en nau- tong nectar uit de bloem op, terdleja of vlinderstruik. De atalan- dus nooit in Nederland. De vlin- welijks wordt waargenomen. De- wijl die met snelle vleugelslagen
ta, een van onze fraaiste dagvlin- der, met een vleugelspanning ze grote vos houdt zich voorna- in de lucht blijft hangen. Dat is
ders, is een lid van de schoen- van 60 mm, is gemakkelijk te her- melijk op bij iepen.
een bijzonder tafereel. Het heeft
lappersfamilie en is een trekvlin- kennen aan de opvallende zwart,
iets weg van een kolibrie, vandaar
der. Laat in het najaar vliegt de- wit oranje tekening.
8. Kleine vuurvlinder
de naam kolibrievlinder. De vlinze vlinder naar zuidelijke regioVan de kleine vuurvlinder (L. der wordt vaak gesignaleerd bij
nen, waarbij zelfs de afstand naar 5. Gehakkelde aurelia
Madeira en de Canarische Eilan- Toch wel een bijzondere verden wordt overbrugd. De atalan- schijning, deze gehakkelde aureta was dit jaar de vlinder die het lia (Polygonia c-album). We hebmeest werd waargenomen bij de ben er een paar gespot, dus blijklandelijke vlindertelling.
baar waren ze afgelopen zomer
wat talrijker in Heemstede. Dit
2. Bont zandoogje
was echter niet altijd zo. Tot de jaDit fraai getekende bont zand- ren tachtig van de vorige eeuw
oogje (Pararge aegeria) gespot werd de soort weinig waargenoin Leyduin is een dagvlinder van men in het noorden en westen
de zandoogjesfamilie, waarvan in van het land, maar sinds die tijd
Nederland negen soorten verte- heeft de gehakkelde aurelia zich
genwoordigd zijn. Het bont zand- steeds verder uitgebreid vanuit
oogje is veel waar te nemen in en het zuiden.
rond de bossen. De eerste vlin- De gehakkelde aurelia wordt ook
ders vliegen in april. De dicht- wel kommavlinder genoemd,
heid op de vliegplaatsen kan heel vanwege zijn witte kommavorm
hoog zijn, circa 22 tot 58 individu- aan de onderrand van de vleu- Atalanta.
en per hectare. Het voedsel be- gel. Deze dagvlinder is ook een
staat vooral uit honingdauw van lid van de schoenlappersfamilie.
bladluizen, sap van vruchten of Het mannetje verdedigt zijn terbloedende bomen of nectar van ritorium en jaagt andere vlinders
bijvoorbeeld bramen. Bij lage- weg. Dit zagen wij ook. Overigens
re temperaturen vliegen ze va- is zijn territorium niet groot, ca.
ker op open plaatsen langs bos- 12 m2.
randen en paden, waar de temperatuur hoger is dan in het bos. 6. Klein koolwitje
Bij een hogere temperatuur zijn De vlindergroep van witjes bede vlinders juist vaker midden in slaat in Nederland vijf soorten.
het bos te vinden. De laatste jaren In de moestuin zijn er twee sooris het aantal zandoogjes talrijker ten waarvan met name de groene
geworden en worden ze regelma- rupsen schadelijk kunnen zijn op
tig gespot.
kool, namelijk die van het groot
koolwitje (Pieris brassicae) en die
3. Dagpauwoog
van het klein koolwitje (Pieris RaAdriaan Pauw moet wel trots ge- pae) hier op de foto. Het klein
weest zijn op deze prachtige vlin- koolwitje is een algemene vlin- Dagpauwoog.
der. Een ander lid van de schoen- der die vliegt in drie generaties
lappersfamilie, deze dagpauw- vanaf de eerste generatie in april,
oog (Aglais io), met zijn fraaie te- tot en met de derde generatie in
kening. De ogen op de vleugels oktober. Soms is er zelf een vierhebben inderdaad iets weg van de generatie die van september
een pauwenveer. De grote ogen tot begin november vliegt. De
op de vleugels dienen om bela- dichtheid aan vlinders is hoog,
gers als vogels af te schrikken. Zo- circa 16 tot 76 per hectare. Voldra de vlinder wordt bedreigd, wassen vlinders drinken vrij veel
klapt die zijn vleugels uit. De nectar. Het vaakst wordt het klein
vlinder is vrij algemeen en waar- koolwitje waargenomen op kool
neembaar in tuinen en parken. (dus ook als nectarplant), vlinderWe hebben er regelmatig een struik, akkerdistel en grote katpaar waargenomen. Er is slechts tenstaart.
een generatie per jaar. Dagpauwogen vliegen tot in oktober. Ze 7. Kleine vos
houden niet al te veel van heel er- Nog een lid van de schoenlapge hitte, dan laten ze zich niet zo persfamilie: de kleine vos (Aglais
snel zien. In tegenstelling tot de urticae). Het is een algemene Gehakkelde aurelia.
atalanta trekken ze niet naar het dagvlinder. De vlinder verschijnt
zuiden, maar overwinteren ze op in twee generaties en wordt voor
een beschutte plaats.
een groot deel van het jaar waargenomen. Dit betekent dat de
4. Distelvlinder
vlinder van de tweede generatie
De distelvlinder (Vanessa cardui) hier overwintert. Dit doen ze op
hebben we dit jaar minder gezien. een koele en donkere plaats. Voor
Ook deze vlinder behoort net als de overwintering drinken ze eerst
de grote en kleine vos, de atalan- veel nectar om een grote energieta, de gehakkelde aurelia en de voorraad op te bouwen. De eerdagpauwoog tot de schoenlap- ste vosjes kunnen reeds in februpersfamilie. Het is een trekvlinder ari te zien zijn. Het mannetje veruit het Middellands Zeegebied. dedigt een territorium, meestal in
De vlinder is het ene jaar talrij- de buurt van brandnetels. Als na
ker is dan het andere. Vanaf april verloop van tijd geen vrouwtje
tot oktober trekt de distelvlinder is gepasseerd, zoekt hij een annaar Nederland. Veel exemplaren der territorium. Een mannetje bekomen na de lange reis verfom- nadert ieder vliegend, donkergefaaid in Nederland aan. De distel- kleurd object. Hij achtervolgt een Kleine vos.

Welke vlinder heb ik nu in mijn tuin?

Kolibrievlinder (foto: Bigstock).
een vol in bloei staande bougainville. We slaagden er helaas niet in
de vlinder op tijd te fotograferen,
want die was steeds snel weer
verdwenen. Daarom een stockfoto van deze vlinder.

Kleine vuurvlinder (foto: Bigstock).

noordwaarts: er zijn zelfs waarnemingen in het Waddengebied
bekend. De kans dat u deze vlinder zult aantreffen in een Heemsteedse tuin is klein, maar het kan
dus wel! Dit is per jaar wisselend.
In met name Zuid-Europa is de
10. Koninginnenpage
vlinder een regelmatige en opDeze gracieuze en prachtige ko- vallende verschijning en tameninginnenpage (Papillo macha- lijk talrijk, soms tot wel op 2000
on) is een tamelijk grote trekvlin- meter hoogte. De vlinder wordt
der uit het Middellands Zeegbied vooral aangetrokken door paaren wordt wel als de allermooi- se bloemen, zoals de bougainvilste dagvlinder beschouwd. In le. Dan weet u wat voor soort u
Nederland is de soort zeldzaam. dus in de tuin moet planten. De
Als die al wordt waargenomen, vliegtijd bedraagt eind april-half
wordt deze hoogheid meest- juni en begin juli-half september
al gesignaleerd in Zuid-Neder- in twee generaties. In warme jaland. De koninginnenpage wordt ren kan er mogelijk een derde gedaar vaak bij heuveltoppen ge- neratie in oktober zijn.
spot waar mannetjes en vrouwtjes elkaar ontmoeten; dit gedrag Tekst en foto’s: Bart Jonker
wordt ‘hill-topping’ genoemd. De (Bronnen: o.a. de Vlinderstichting
vlinder trekt echter ook weleens en Landelijk Nederland.)

Bont zandoogje.

Distelvlinder.

Klein koolwitje.

Koninginnenpage.

12

23 september 2020

Dikverdiende koninklijke onderscheiding
voor actieve HBC’er Juul van der Veldt
Heemstede - Een politicus krijgt
een lintje na 12,5 jaar. Het is wel
zijn of haar werk, dus hoe bijzonder is dat. De vrijwilligers,
waar dan ook, zijn echt mannen en vrouwen die het verdienen. Heemstedenaar Juul van
der Veldt is daar een mooi voorbeeld van. Geheel belangeloos
en zonder een financiële vergoeding zette hij zich jaar na jaar in
voor de verschillende aspecten
van onze (locale) samenleving.
Op zaterdagmiddag 19 september kreeg hij dan ook de dikverdiende onderscheiding uit handen van burgemeester Astrid
Nienhuis. Wegens het alom heersende virus mocht de echtgenote
van Juul het lintje opspelden.

nioren die naar de ontmoetingsgroep komen.
Het project ‘Zeg het met bloemen’ is erop gebaseerd dat mensen een stukje kunnen maken
voor iemand die ze de afgelopen
(corona)periode heeft geholpen

en die ze met bloemen kunnen
bedanken. Er vinden meerdere
activieiten die dag plaats in Plein
1 in het kader van de Burendag.
Hierbij worden de coronarichtlijnen gehanteerd.
De inloop is van 13-15 uur.

Bouwbedrijf G. van Wees werkt
in de gehele regio

Regio - Denkt u aan nieuwbouw
of verbouw? Is uw keuken of badkamer aan vernieuwing toe? Misschien heeft u eindelijk de knoop
doorgehakt voor het uitbreiden
van uw woning?

eigenaar Gerard van Wees uit.
“Leidraad bij ons bedrijf is een
gedegen bouwplan, uiteraard in
overeenstemming met de wensen van de opdrachtgever. Voordat het aannemen van het werk
een feit is heb ik uitgebreid met
Er zijn natuurlijk legio mogelijk- de klant gesproken, het geplanheden om uw woning te verbe- de werk bekeken en daarna verteren en te verfraaien. Dan komt taal ik mijn bevindingen naar de
de keuze: wie laat ik het uitvoe- offerte, waarin de kosten, duur en
ren? Door de komst van vraag- aanpak van het werk zijn opgenoen aanbodsites op internet en men.”
vooral door versoepelde regelgeving om als aannemer te (gaan) Wederzijds vertrouwen
werken lijkt het soms een dool- Een gedegen klus verdient een
hof: waar vind je een goed en be- gedegen aanpak. In bijna 30 jaar
trouwbaar aannemingsbedrijf? heeft Bouwbedrijf G. van Wees
Internetsites die bemiddelen in een uitgebreid netwerk opgebouw- en klusvragen zijn er ge- bouwd. “Ik werk met bedrijven
noeg. Een klus is echter iets an- die vakwerk afleveren in allerlei
ders dan een bouwwerk! Een be- sectoren, van stucwerk tot zonnedrijf inhuren voor een aanbouw panelen en van waterpompen tot
of complete verbouwing is soms kunststof kozijnen.” Handig is ook
best een risico. Je moet letterlijk dat Van Wees voor scherpe prijJuul van der Veldt.
‘aannemen’ dat het goedkomt.
zen materialen inkoopt. Door zijn
Een verstandige zet is dan om jarenlange ervaring weet hij waar
scheidsrechtersfluit overhandig- waarop, ook buiten zijn club, een gediplomeerd aannemings- hij moet zijn en waar niet. “Goede. Intussen fluit hij nog wekelijks nooit tevergeefs een beroep bedrijf in te schakelen. Bouwbe- de materialen hebben hun prijs
zijn partijtje waardoor zijn totaal werd gedaan. Dik verdiend is zijn drijf G. van Wees Bouw is er zo maar kwaliteit verloochent zich
al weer is opgelopen tot boven onderscheiding als Lid in de Orde een. Dit bedrijf is actief in de re- niet. Soms vergt het aardig wat
de 1600 wedstrijden. Zijn club, van Oranje-Nassau dan ook zeker. gio Aalsmeer, Amsterdam en spitwerk maar een investering in
HBC, benoemde hem in 2004 al Het overviel Juul allemaal want Haarlem. “Bij een aanbouw of ver- de beste spullen levert het beste
als Lid van Verdienste. Zijn vele voor een lintje heeft hij het echt bouwing komt veel kijken”, legt en meest duurzame resultaat.”
vrijwilligerswerk is ook beloond niet gedaan, maar het is wel een
met de Vrijwilligers-Award van fantastische bekroning op zijn
zijn club.
vrijwilligerswerk.
Eric van Westerloo

Adriaan Pauw Puzzel een week verlengd
Heemstede - Het enthousiasme
over de Adriaan Pauw Puzzel is
groot. In de deelnemende winkels wordt nieuwsgierig gekeken
en gevraagd.
Sommige winkeliers zijn heel
erg bekend omdat ze al vele jaren een winkel in het centrum
van Heemstede hebben. Voor anderen moet moeite gedaan worden om te raden wie het is. Het
is een uitdaging om alle mannen en vrouwen op de 23 foto’s te
herkennen en weten waar ze horen. Ga de uitdaging aan en maak
kans op een van de 21 prijzen.
De moeilijkheidsgraad is ongewild groter geworden doordat 4 van de winkelmanager/-eigenaren door vakantie of ande- Crème Fresh, Kimberley Putter.
re oorzaak gedurende de looptijd van de puzzel niet in hun
winkel aanwezig zijn. Dan wordt
het raden ook wel moeilijk! Om
die reden verlengen we de looptijd van de puzzel met een week.
Bovendien geven we van 4
winkelmanagers/-eigenaren de
naam en winkel alvast prijs. Nog
maar 19 van de 23 te raden.

Wil je meedoen aan de puzzel
haal dan een wedstrijdformulier

Heemstede - Op vrijdag 25 september organisert Ontmoetingsgroep Dreefhart op Plein1, Julianaplein 1 in Heemstede in het
kader van Burendag een open
inloop waarin buren kunnen
bloemschikken samen met de se-

In zee met een gediplomeerd aannemer

Juul (76) is al vanaf 1966 onafgebroken actief, vooral binnen “ zijn”
voetbalclub HBC.
In 1984 nam hij mede het initiatief voor een jeugdweekend. Hij
droeg op alle mogelijke manieren bij om het weekend, ter voorbereiding op een nieuw seizoen,
tot een succes te maken. Hij richtte de tenten in en voorzag de omgeving van een feeërieke verlichting. Hij organiseerde mede het
carnaval in Heemstede. Juul zat in
de bouwcommissie van de praalwagen en schopte het niet veel
later zelf tot Prins Carnaval. Als
Prins Bol trok hij door het dorp. In
1999 kwam er een einde aan de
carnavalsvereniging De Kwakers.
Dat weerhield hem er niet van
om gewoon door te gaan, maar
nu heel lokaal bij De Hartekamp.
Met een Raad van Elf bezoekt
hij de instelling waar hij de bewoners een onvergetelijke middag bezorgt. De vrijwilligerskoek
is nog niet op. Vanaf 1980 is Juul
van der Veldt een gewaardeerd
scheidsrechter tijdens voetbalwedstrijden. Hij floot vanalles
van de jongste jeugd tot de senioren en veteranen. Zijn hobby
viel ook op binnen de voetbalbond die hem voor meer dan
1500 wedstrijden de gouden Een clubman in hart en nieren

Details over de puzzel
De wedstrijd loopt tot 8 oktober.
Wedstrijdformulieren zijn verkrijgbaar in de 23 deelnemende
winkels/horecabedrijven en in
deze krant.
Deelnemende winkels/horecabedrijven zijn herkenbaar aan de foto in de etalage van een winkelmanager/ondernemer vermomd
als Adriaan Pauw.
Wedstrijdformulieren uiterlijk 8
oktober inleveren bij:
Kaptein Schoenen en Lederwaren, Raadhuisstraat 101,
Travel XL Van Limburg, Binnenweg 199.

Open inloop Burendag bij Dreefhart

Safe en Secure, Carla van der Meer.

Natuurlijk zorgt hij ervoor dat een
opdrachtgever niet voor verrassingen komt te staan. “Alles wordt
besproken met de klant en toegelicht. Op die manier geef je inzicht
in de werkzaamheden en dat
zorgt voor wederzijds vertrouwen. Ik vind dat dit werkt: zeggen
wat je doet en doen wat je zegt.”
Nul-op-de-meterwoningen
Een aanbouw is letterlijk een plus
voor je woning, je hebt er vele jaren plezier van. Het geldt voor alle verfraaiingen in je huis. Het
moet er béter en mooier van worden, een huis is immers een thuis
waar je je prettig en vooral veilig wilt voelen. Met een gedegen,
kundig en gediplomeerd vakman
in zee gaan levert naast plezier,
ook geld op.
Zeker in het geval van duurzaam
bouwen, waar steeds meer vraag
naar is. Niet vreemd want het levert serieuze besparingen op.
Bouwbedrijf G. van Wees werkt
met gespecialiseerde bedrijven
samen als het gaat om zonnepanelen of ‘nul-op-de-meterwoningen’.
Informeer: 06-51349876 of
info@vanweesbouw.nl.

Trefpuntcafé heropent
met Arnold Ziegelaar
Bennebroek - Het Trefpuntcafé
op het Akonietenplein 1 in Bennebroek is zeer verheugd op vrijdag 2 oktober weer van start
te gaan met een nieuw seizoen
na een abrupt einde van de vorige cyclus in maart. Weliswaar
niet helemaal zoals men dat gewend was, maar wel met de vertrouwde formule: een inspirerende spreker, een drankje, een goed
gesprek.
De actuele coronaregels van het
RIVM worden strikt nageleefd en
de primaire maatregelen aangehouden: iedereen die niet ziek
is of klachten heeft die op corona zouden kunnen duiden is welkom met handen schoon en 1,5
meter afstand houden.
Op vrijdag 2 oktober is Arnold
Ziegelaar uit Vogelenzang de
gastspreker over ‘Levenskunst in
crisistijd’ in het Trefpuntcafe. Hij
put uit de wijsheid van de filoso-

fen in deze tijd van corona. Wat
maakt een tijd tot een crisistijd?
Als er veel ernstige en verdrietige dingen gebeuren. Een crisistijd brengt angst, verdriet en eenzaamheid. Het leven confronteert
ons met zijn duistere en gevaarlijke kanten. Vanuit de filosofie van
de levenskunst vertelt hij hoe we
ons kunnen verhouden tot angst,
verdriet en eenzaamheid. Ze mogen gevoeld worden want door
ze te voelen kunnen we ook hun
positieve kant ontdekken: angst
heeft voorzichtigheid in zich,
verdriet heeft liefde in zich, eenzaamheid heeft de mogelijkheid
in zich van verbinding met de ander of met de natuur.
Arnold Ziegelaar is filosoof, docent en auteur. Hij werkt vooral
voor instellingen voor hoger onderwijs en geeft cursussen op het
gebied van filosofie en levensbe-

Arnold Ziegelaar (foto aangeleverd
door het Trefpuntcafé).
schouwing. Hij publiceerde de
boeken Aardse mystiek (2015) en
Oorspronkelijk bewustzijn (2016).
De deuren gaan open om 20 uur.
De avond begint om 20.30 uur. U
hoeft zich niet van tevoren aan te
melden. Gezien de nodige ‘coronarituelen’ is het verzoek wel op
tijd aanwezig te zijn.

Leger des Heils zoekt collectanten
Heemstede - Het Leger des Heils
is op zoek naar collectanten
in Heemstede voor de jaarlijkse
collecteweek van 23 tot en met
28 november. Alleen met de hulp
van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren om sociale uitsluiting en
eenzaamheid te bestrijden.

Gall&Gall Heemstede (2 winkels),
Marcel Lambeck.

Boulangerie Oscar, Marsha Harmsen (foto’s aangeleverd door WCH).

in een van de deelnemende winkels en vul per foto in waar de betreffende foto hangt, waar de persoon op de foto hoort en voor de
bonuspunten hoe hij of zij heet.
Vervolgens vul je je eigen gegevens in en lever je het formulier

in bij een van de 2 inleveradressen (Kaptein schoenen of Travel
XL van Limburg).
Je moet nog wel raden in welke
etalages deze foto’s hangen, maar
de volgende namen bij de foto’s
geven we alvast cadeau. Succes!

met ze, zorgen ze goed voor zichzelf, kunnen we ze ergens bij helpen? Want juist nu is de behoefte aan contact en directe hulp
enorm.
Het Leger des Heils heeft door
heel Nederland zo’n honderd
buurthuiskamers die bedoeld zijn
voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Mensen
kunnen er terecht voor een kopIn deze crisistijd is hulp voor veel je koffie, een spelletje, een maalmensen harder nodig dan ooit. tijd, een (pastoraal) gesprek, zinSteeds meer mensen zijn op zich- gevingsvragen of bijvoorbeeld
zelf teruggeworpen en niet ieder- tweedehands kleding. In steeds
een redt het alleen. Het Leger des meer locaties wordt ook schuldHeils zet alles op alles om, soms hulp en huiswerkbegeleiding geop creatieve manieren, zorg en boden, aangevuld met lokale acondersteuning te kunnen blijven tiviteiten.
bieden. Zo zijn er digitale ‘koffieuurtjes’ ontstaan. En bellen we Doel is om mensen uit een socionze bezoekers op: hoe gaat het aal isolement te halen of dit iso-

lement te voorkomen. Zeker voor
mensen met minder bestedingsruimte is zo’n locatie vaak echt
een vangnet. In deze buurthuiskamers kunnen buurtbewoners
elkaar bovendien leren kennen,
waardoor gewerkt wordt aan hun
sociale netwerk en bovendien de
buurt wordt versterkt.
Het overgrote deel van deze
buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en
donaties. Het Leger des Heils organiseert daarom een landelijke
collecteweek, dit jaar van 23 tot
en met 28 november. De hulp van
vrijwilligers is daarbij keihard nodig.
Meld je aan via:
www.legerdesheils.nl/collecte.

Wie is er niet opgegroeid met de sprookjes van de gebroeders Jacob en Wilhelm
Grimm? Sneeuwwitje, Assepoester, Hans en Grietje en Roodkapje: allemaal bekend en voor velen onder ons jeugdsentiment. In totaal publiceerden de broers
200 sprookjes en tien kinderlegenden uit voornamelijk Duitsland. Deze sprookjes kwamen tussen 1812-1822 uit onder de titel Kinder- und Hausmärchen en zijn
aanvankelijk nooit onder de naam ‘Gebroeders Grimm’ gepubliceerd, maar onder
hun eigen namen. Wat is echter het verhaal achter deze sprookjes en wie waren
nu eigenlijk Jacob en Wilhelm Grimm? Een aanleiding om eens wat dieper te graven in het leven van de twee Duitse broers, die beroemde taalkundigen waren in
de 19de eeuw, ten tijde van de Romantiek. Was hun eigen leven ook zo romantisch en een sprookje?

Was het leven van de
gebroeders Grimm wel zo’n sprookje?
Gebroeders Grimm door Elisabeth Jerichau-Baumann.

De familie Grimm
De ouders van de broers, Dorothea en Philipp Wilhelm Grimm,
woonden in Hanau in de Duitse deelstaat Hessen, zo’n 25 kilometer van Frankfurt am Main. Het gezin bestond oorspronkelijk
uit negen kinderen. Daarvan waren er drie als zuigeling gestorven. Naast Jacob (1785-1863) en Wilhelm (1786-1859), was er
nog de jongere broer Ludwig Emil, die schilder was en in 1843
een portret vervaardigde van de broers samen. Hun jeugd brachten ze door in Steinau an der Strasse, waar hun vader een baan
had als deurwaarder. Het gezin had het niet breed en het latere leven van de broers Grimm ging grotendeels gepaard met armoede, zelfs zo ze erg dat ze één maaltijd per dag moesten delen.
De verzameldrift van de broers Grimm
De motieven van de broers om mondelinge overleveringen en
verhalen te verzamelen en op te tekenen waren meerledig. Duitsland was begin 19e eeuw nog geen eenheidsstaat, maar verdeeld in veelal zelfstandige vorstendommen die dikwijls politieke
instabiliteit kenden. In 1806 werd Hessen-Kassel, waar de broers
Grimm woonden, binnengevallen en geannexeerd door de Fransen. Napoleon Bonaparte creëerde een nieuw Koninkrijk Westfalen, onder het bewind van zijn jongere losbandige broer Jérôme. De gebroeders Grimm begonnen na de Franse inval direct
de mondelinge overleveringen te verzamelen en op te schrijven,
omdat ze bang waren dat deze oude Duitse verhalen daardoor
in rook dreigden op te gaan. Zij waren degenen die ze voor het
eerst schriftelijk vastlegden. Zo konden ze deze overleveringen
‘redden van de Franse cultuuroverheersing’.
De tweede reden was voor hen louter taalkundig en gebaseerd
op onderzoek naar de herkomst van Duitse woorden en dialecten vanaf de 16de eeuw. Dit etymologisch onderzoek vormt de
basis van het ontstaan van het latere groot woordenboek der
Duitse taal. In 1838 begonnen zij met het ontwikkelen van dit
Deutsches Wörterbuch, dat echter pas lang na hun dood voltooid werd in 1960 en in totaal 32 delen beslaat.
Wrede vertellingen
Een sprookje is van oorsprong een mondeling overgeleverd volksverhaal waarin vaak magie een rol speelt en een beroep wordt gedaan op de fantasie van de lezer of luisteraar. Het woord sprookje
is afgeleid van het middeleeuwse ‘sproke’, dat verhaal of vertelling betekent. Vaak vertellingen met een moraal, zwart/wit met
goed en kwaad en een hoopvolle boodschap. De sprookjes werden vooral gedeeld door de dames uit de gegoede Duitse kringen bij de thee als vermaak. Zij vernamen op hun beurt die verhalen van hun personeel. De oorspronkelijke sprookjes waren ech-

ter voor volwassenen bestemd
en bevatten de meest gruwelijke en bloederige details, zoals
ziektes, moord, marteling, verkrachting, ongewenste zwangerschappen en zelfs incest. In
de oorspronkelijke onbewerkte vertelling van Assepoester
hakt bijvoorbeeld een van de
stiefzusters op advies van haar
moeder haar voet eraf zodat
ze in het muiltje past. “Als je
koningin bent, hoef je toch
niet meer te lopen”, stelt haar
moeder. De broers Grimm vernamen al deze verhalen en bewerkten deze sprookjes voor
kinderen. Dat de broers hiervoor door heel Duitsland trokken is niet waar. Dit deden ze
slechts ten dele.
Vertellingen van Dortchen
Wilhelm Grimm rond 1814.
en Frau Viehman
Met een van deze gegoede dames trouwde Wilhelm Grimm later. Dit was Henriette Dorothea Wild (1793-1867), liefkozend
‘Dortchen’ genoemd. Dortchen was de bron van veel verhalen
in de eerste verzameling sprookjes van Grimm, die werd gepubliceerd in 1812, tevens het jaar van de rampzalige veldtocht van
Napoleon naar Rusland.
Dortchens vader was apotheker: een wrede en tirannieke man,
die haar sloeg en mishandelde. Hij was allesbehalve blij met de
vriendschap die zijn dochter sloot met de arme broers Grimm.
Dortchen moest Wilhelm in het geniep ontmoeten om hem de
verhalen te kunnen vertellen. Zelfs na de dood van haar vader
konden Dortchen en Wilhelm niet trouwen, vanwege de schrijnende armoede van de broers. Het eerste deel van hun levenswerk van bewerkte sprookjes dat aanvankelijk was verwezenlijkt uit taalkundig oogpunt en het redden van cultureel erfgoed,
werd uiteindelijk uitgebracht om puur financiële redenen. De
broers koesterden hoge verwachtingen van deze eerste verzameling van sprookjes, maar die werd lauw door hun vakgenoten
ontvangen in 1812. De sprookjes spraken wel de burgerbevolking aan en werden alsnog een groot succes. Dit leidde ertoe dat
de gebroeders Grimm nog meer overleveringen binnenkregen.
Vooral van een boerin, Frau Viehmann uit Zwehrn bij Kassel.
Zij bleek een meestervertelster en had een groot aandeel in de
sprookjes van het tweede deel, dat uitkwam in 1819, deze keer
voorzien van een voorwoord door de broers. Haar vader had een
herberg waar veel sprookjes door reizigers werden verteld. Ook
werden de sprookjes uit het eerste deel door de broers waar nodig aangepast.
Uiteindelijk werd de verzameling dus wereldwijd vertaald en een
groot succes. Veel sprookjes komen voornamelijk uit Hessen, Paderborn en Münster, maar tevens ontdekten de broers linken
met Oostenrijkse, Italiaanse en zelfs Noorse, Zweedse en Indische overleveringen. Nog steeds bestaat in Duitsland de toeristische ‘Märchen-route’ – de Sprookjesroute – langs de plaatsen
waar sprookjes vandaan komen. Denk bijvoorbeeld aan Hameln
en Bremen.
Na de omverwerping van het bewind van Napoleon en het uiteindelijke succes van de sprookjesverzameling, konden Dortchen
en Wilhelm in 1826 eindelijk trouwen. Wilhelms oudere broer Jacob woonde bij het koppel in.

Portret Jacob (links) en Wilhelm Grimm (rechts) gemaakt door hun
broer Ludwig Emil Grimm in 1843.

Beiden hoogleraar taalkunde
Wat veel mensen niet weten is dat de broers Grimm naast hun
bewerking en verzameling van sprookjes beiden een leerstoel
aan de universiteit hadden, eerst in Göttingen en later in Berlijn.
Zij waren immers taalkundigen. Jacob Grimm deed baanbrekend
werk in onder meer de lexicografie (woordbeschrijving en toe-

Jacob Grimm rond 1815.

Dorothea Wild.

Frau Viehmann uit Zwehrn.

gankelijkheid) en ontdekte de wetmatigheid in de verschuiving
van medeklinkers in de Indo-Europese talen, de eerste Germaanse klankverschuiving, de zogenaamde ‘Wet van Grimm’. Samen
met zijn broer Wilhelm was hij gespecialiseerd in kennis over de
mythologie en sprookjes.
Wilhelm Grimm werd in 1831 professor aan de Universiteit van
Göttingen. In 1837 ondertekende hij samen met zijn broer Jacob en vijf andere collega’s (de zogenaamde ‘Göttinger Sieben’)
een protestbrief tegen de autocratische vorst Ernst August I van
Hannover, die eigenhandig en plotseling de liberale (vrijzinnige)
grondwet in 1833 ophief. Alle zeven hoogleraren werden naar
aanleiding hiervan op last van deze koning ontslagen. De protestbrief kreeg weerklank in heel Duitsland en wakkerde het liberalisme aan. Op verzoek van koning Frederik Willem IV van Pruisen kwamen de beide broers in 1841 naar Berlijn waar ze aan de
Humboldt Universiteit studeerden en werkten, onder meer aan
het Deutsche Wörterbuch, waarvan het eerste deel in 1854 verscheen.
(Op basis van onderzoek uit diverse bronnen.)
Bart Jonker

Pluswijzer
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van
de Pluswijzer en hierin adverteren?
Neem dan gerust contact op via: verkoop@heemsteder.nl.

Wedstrijdformulier
puzzel
Uitneembaar
wedstrijdformulier

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

In welke winkel hangt deze foto?

In welke winkel hangt deze foto?

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

1.
Zoek de 23 foto’s op. Je kunt ze vinden op de etalageruiten van de
...................................................................................
gehele centrum vanaf de Raadhuisstraat 4, over de .......................
gehele Binnen
Bij welke winkel hoort deze man op de foto?
Bij welke wink
Bronsteeweg 8 en op de kop van de Blekersvaartweg.

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

.........

.........

HOE DOE JE MEE AAN DE WEDSTRIJD?

In welke winke

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

In welke winkel hangt deze foto?

3. hangtVul
je contactgegevens
in op dit wedstrijdformulier In
formulier.
In welke winkel
deze
foto?
welke winkes

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

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

eze winkelier is”

.........
oto?

In 23 winkels aan de Raadhuisstraat & Binnenweg, Bronsteeweg en de Bl
van winkeliers die in het winkelcentrum van Heemstede een winkel hebb
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

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

Boulangerie Oscar

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

...................................................................................
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 PH

...................................................................................
.......................
Hoofdprijs is een Waarde cheque ter waarde van € 251
•
In
In
In welke
welke winkel
winkel hangt
hangt•deze
deze foto?
foto?
In welke
welkewinke
winke
Vijf 2e prijzen in de vorm van een pakket
Adriaan
Pau

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

HOE GAAT DE PUNTENTELLING?

2

Per foto zijn er 3 vragen in te vullen (zie voorkant van dit formulier). Voor
...................................................................................
.......................
...................................................................................
......................
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 ha
...................................................................................
.......................
...................................................................................
......................
•
5 punten voor iedere juist geraden winkel waar
de man/vr
•
3 bonuspunten voor de juiste naam van de man/vrouw die
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 meeste3
...................................................................................
.......................
...................................................................................
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, Raadhuis4
Travel XL Van Limburg, Binnenweg
199.
...................................................................................
.......................
...................................................................................
......................
Hoe
op
deze
Hoe
heet
de
winkelier/ondernemer
deze foto?
foto?
Hoe heet
heet de
de winkelier/ondernemer
Hoevan
heet
dew
w
* Door deelname aan de wedstrijd geeftop
u toestemming
voor opname van uw gegevens in het mailbestand
Winkelcentru

“Wie is deze Adriaan Pauw?”
Marsha Harmsen

...................................................................................
...................................................................................
In
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...................................................................................
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“Wie is deze Adriaan Pauw?”
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...................................................................................

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

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

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

Marcel Lambeck

Creme Fresh

Kimberley Putter

D

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

I

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

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: .......................................……………………………………………………..…
...................................................................................
...................................................................................

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

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

lekersvaartweg hangen foto’s
ben of winkelmanager in een

Vele prijzen te winnen!

e isPauw?”
deze Adriaan Pauw?”
aan

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

“Raad wie deze winkelier is”

kel, maar in een winkel van een

el hangt deze foto?

In welke winkel hangt deze foto?

e deelnemende winkels in het
.............................................................
nweg
tot en met einde
kel hoort deze vrouw op de foto?

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

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

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

SPELREGELS

In 23 winkels aan de Raadhuisstraat & Binnenweg, Bronsteeweg en de Blekersvaartweg hangen foto’s
Pauw
.............................................................
...................................................................................
van tenue?
winkeliers die in het winkelcentrum
van Heemstede een winkel hebben of winkelmanager in een
specifieke
winkel zijn. Ze zijn verkleed Inals
Adriaan
Pauw.
el
hangt deze foto?
welke
winkel hangt
deze foto?

rstaande
winkels:
De foto
van de deelnemende
.............................................................
kel hoort deze man op de foto?

andere deelnemende winkel.

winkelier...................................................................................
hangt niet in zijn/haar eigen winkel, maar in een winkel van een

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

Bij welke winkel hoort deze vrouw op de foto?

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

HOE DOE JE MEE AAN DE WEDSTRIJD?
Pauw?”

1. te besteden
Zoek de
23 foto’s op. Je kunt ze vinden op de etalageruiten van de deelnemende winkels in het
50,00
in de winkelstraat.
gehele
centrum
vanaf de Raadhuisstraat
4, over
de gehele Binnenweg tot en met einde
el hangt
deze
foto?
In welke winkel hangt
deze foto?
kel
hangt
deze
foto?
uw
lekkernijen
ter waarde
van € 25,00

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

Bronsteeweg 8 en
auw.
.............................................................
..............................................................
kel
opde
defoto?
foto?
kelhoort
hoortdeze
dezevrouw
man op

2.

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

op de kop van
de Blekersvaartweg.
...................................................................................
Bij welke winkel hoort deze man op de foto?

Vul in op het wedstrijdformulier bij iedere foto:

r iedere goed beantwoorde vraag
.............................................................
...................................................................................
..............................................................
•
Indeze
welke
winkel hangt deze
foto?
winkelier/ondernemer
op
foto?
Hoe heet de winkelier/ondernemer op deze foto?
winkelier/ondernemer op deze foto?
•
Bij welke winkel hoort de man of vrouw op de foto?
angt
.............................................................
...................................................................................
..............................................................
rouw
die op•
de foto staat
hoortheet de winkelier/ondernemer
Hoe
op de foto in Adriaan Pauw tenue?
e op de foto staat.
el hangt
In welke winkel hangt deze foto?
kel
hangtdeze
dezefoto?
foto?
e3.
punten enVul
krijgen
mail of
jeper
contactgegevens
in op dit
wedstrijdformulier formulier.
.............................................................
...................................................................................
..............................................................
kel
opop
dede
foto?
Bij welke winkel hoort deze vrouw op de foto?
kelhoort
hoortdeze
dezeman
vrouw
foto?
sstraat
4. 101 Lever het ingevulde formulier voor 1 oktober in bij een van onderstaande winkels:
.............................................................
...................................................................................
..............................................................
•
Kaptein
Schoenen
en Lederwaren,
Raadhuisstraat
101
Vragen?
mail marketing@wch.nl
of bel 06 46 200 474
SPELREGELS
winkelier/ondernemer
op
Hoe heet de
winkelier/ondernemer
op deze foto?
winkelier/ondernemer
opdeze
dezefoto?
foto?
um Heemstede.

Pauw?”
•

In 23 winkels aan
de Raadhuisstraat
& Binnenweg, Bronsteeweg en de Blekersvaartweg hangen foto’s van winkeliers die in het winkelTravel XL Van Limburg,
Binnenweg
199

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

centrum 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?

WAT KAN JE WINNEN? HOE DOE JE MEE AAN DE WEDSTRIJD?

el hangt
kel
hangtdeze
dezefoto?
foto?

.............................................................
Er zijn 21 prijzen te winnen
..............................................................
kel
op
de
foto?
man
de
foto?
kelhoort
hoortdeze
dezevrouw
manop
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 Bronsteeweg 8 en op de kop van de 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?
e
.............................................................
• ...................................................................................
Bij welke winkel hoort de man of vrouw op de foto?
..............................................................
winkelier/ondernemer
heet
dede
winkelier/ondernemer
foto?
• HoeHoe
heet
winkelier/ondernemerop
opdeze
de foto
in Adriaan Pauw tenue?
winkelier/ondernemerop
opdeze
dezefoto?
foto?
3.
Vul
je
contactgegevens
in
op
dit
wedstrijdformulier
formulier.
Meer
.............................................................
...................................................................................
4.
Lever
het ingevulde formulier voor 9 oktober in bij een van onderstaande winkels:
..............................................................
• Kaptein Schoenen en Lederwaren, Raadhuisstraat
101
Vragen beantwoord en meedoen? Vul hier uw gegevens in*
el hangt
• Travel XL Van Limburg, Binnenweg 199
kel
hangtdeze
dezefoto?
foto?

•

•

•

1.

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.

Naam:
.......................................……………………………………………………..…
WAT
KAN JE WINNEN?
.............................................................
..............................................................
Er
zijn
21
prijzen te winnen
kel
hoort
deze
man
op
de
foto?
vrouw
op
de
foto?
kel hoort deze vrouw op de foto?
Postcode: ............................………………………………………………………………
• Hoofdprijs
is een
Waarde
ter waarde Voor
van € 250,00
te besteden
in de winkelstraat.
Per foto zijn er 3 vragen in te vullen (zie
voorkant
van
ditcheque
formulier).
iedere
goed beantwoorde
vraag
• Vijf 2e prijzen in de vorm van een pakket Adriaan Pauw lekkernijen ter waarde van € 25,00
.............................................................
Email
adres:
........................………………………………………………………………
..............................................................
krijg je punten op
(maximaal
240 punten).
winkelier/ondernemer
deze
• Vijftien diverse prijzen in het kader van Adriaan Pauw.
winkelier/ondernemerop
dezefoto?
foto?
Telefoonnummer: ...............………………………………………………………………
HOE
DE
PUNTENTELLING?
* Door deelname
aanGAAT
de wedstrijd geeft
u toestemming
voor opname van uw gegevens in het mailbestand van Winkelcentrum Heemstede.
.............................................................
..............................................................
•
2 punten voor
iedere
juist
geraden
winkel waar de foto hangt
Per foto zijn er 3 vragen in te vullen (zie voorkant van dit formulier). Voor iedere goed beantwoorde vraag
je punten
(maximaal
240 punten).
• foto?
iedere
juist
geraden
winkel waar de man/vrouw die op de foto staat hoort
el hangt
kel
hangtdeze
deze
foto? 5 punten voor krijg
• 2 punten voor iedere juist geraden winkel waar de foto hangt
•
3 bonuspunten voor de
naam
de man/vrouw
die opdie
deopfoto
• 5 juiste
punten voor
iedere van
juist geraden
winkel waar de man/vrouw
de fotostaat.
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?
De 21 prijswinnaars
getrokken uit de inzendingen
de meestepunten
punten en krijgen
per mail ofper mail of
De 21 prijswinnaars worden getrokken
uitworden
de inzendingen
met demet
meeste
en krijgen
telefonisch
bericht.
.............................................................
..............................................................
telefonisch bericht.
winkelier/ondernemer
winkelier/ondernemerop
opdeze
dezefoto?
foto?
INLEVERADRESSEN:
Kaptein Schoenen en Lederwaren, Raadhuisstraat 101
Travel XL Van Limburg, Binnenweg 199
.............................................................
..............................................................

HOE GAAT DE PUNTENTELLING?

INLEVERADRESSEN:

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

Kaptein Schoenen en Lederwaren, Raadhuisstraat 101
Vragen?
marketing@wch.nl
of bel 06 46 200
474
TravelMail
XL Van
Limburg, Binnenweg
199.
* Door deelname aan de wedstrijd geeft u toestemming voor opname van uw gegevens in

.……………………………………………………..…
.............................................................
het mailbestand
vanvan
Winkelcentrum
* Door deelname aan de wedstrijd geeft u toestemming
voor opname
uw gegevensHeemstede.
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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23 september 2020

▲
24 september

Pleintje 1 Kinderatelier, voor
kinderen van 5-10. Julianalaan
1. 15.30-17u. €5,-. Opgave verplicht: 06-14 23 45 80 (begeleider Gaby Godijk).

Podia Heemstede opent
concert- en theaterdeuren
Heemstede - Na drie succesvolle zomerconcerten op Huis te
Manpad, opent Podia Heemstede
weer haar deuren voor concerten theatervoorstellingen in Theater de Luifel aan de Herenweg 96
en in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Heemstede.

1 oktober

Film & Lunch. De Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Van 10.3013.30. €13,50 inclusief lunch.
Reserveren verplicht via www.
wijheemstede.nl of 5483828.

gens het RIVM en Mesdag Zuivelfonds de grappigste voorstelling
van het jaar. Aanvang 20.15 uur.
Kaarten à €20,- via:
www.podiaheemstede.nl.

Vrijdag 2 oktober bezingt Maurits
Fondse in de Oude Kerk, samen
met saxofoniste Jelske HoogerZaterdag 26 september volgt vorst, het turbulente leven van
Dolf Jansen met de try-out Ou- pianist en zanger Billy Joel. Aan
dejaars 2020. De 31ste keer dat de hand van de beroemde songs
hij zich waagt aan de Oudejaars vertelt Fondse het levensver2020. Een jaar dat begon met haal van de straatjongen, gebostormen, bosbranden en niet ren in The Bronx en opgegroeid
te vergeten een wereldwijd vi- op Long Island, die een enorme
rus. Hoe ga je daar nog een fijne haat-liefde verhouding had met
vrolijke voorstelling van maken? de muziekindustrie. Met 150 milVoor Dolf Jansen een retorische joen verkochte platen een 33 top
vraag. In 90 minuten krijgt de toe- 40-hits is Billy Joel één van ’s wehoorder een storm van grappen, relds succesvolste artiesten allerflarden poëzie en improvisatie en tijden. Aanvang 20.15 uur. Kaareen niet te weerleggen beeld van ten à €22,50 via:
2020 over de grote wereld. Vol- www.podiaheemstede.nl.

25 september

Dolf Jansen (foto: Alek).
Meer informatie en het volledige
programma-aanbod is te vinden
op www.podiaheemstede.nl.

Masterclass ChiRunning bij Lopers Company by Enno, om
19u in de winkel, Binnenweg
35.

Vanwege de coronamaatregelen
is er een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar.

Open inloop Burendag bij
Dreefhart. Plein1, Julianaplein
1 in Heemstede. Van 13-15 u.

Vlak voor de start van de Kinderboekenweek

Kinderboekenschrijver Jozua Douglas
te gast bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Zaterdag 26 september brengt Jozua Douglas (de
Nederlandse Roald Dahl) een bezoek aan Boekhandel Blokker,
Binnenweg 138 in Heemstede.
Traditiegetrouw is huisvriend
Jozua Douglas bij Blokker te gast

vlak voor de kinderboekenweek
begint. Deze keer vertelt hij over
zijn nieuwe boek: Het piranhacomplot - Costa Banana deel 6.
Vanwege de coronarichtlijnen
verzorgt hij twee keer een optreden. Het eerste optreden begint
om 14.00 uur en het tweede optreden om 15.30 uur. Voor beide sessies kunnen maximaal dertig kinderen/personen aanwezig
zijn.
Indien je alleen een gesigneerd
exemplaar wilt hebben kun je die
Jozua Douglas (foto’s aangeleverd
bij de boekhandel reserveren.
door Boekhandel Blokker).
Het piranhacomplot is het zesde
en laatste deel in de supergrappi- sa en Fico tot zijn adviseurs. Maar
ge en populaire kinderboekense- een land besturen blijkt lastiger
rie Costa Banana van Jozua Doug- dan ze dachten en overal loert
las, met zwart-witillustraties van gevaar. Als Rosa een gemeen
Elly Hees.
complot ontdekt is het al bijna te
Pablo Fernando wordt afgezet en laat. Lukt het haar de jonge presiis niet langer president van Costa dent te redden?
Banana. Hij vlucht met zijn gezin Toegang vrij, aanmelden vernaar Costa Kanaria, waar de 12-ja- plicht via info@boekhandelblokrige Angelino net president is ge- ker.nl of 023-5282472. Maximaal
worden. Angelino benoemt Ro- 30 personen.

Met de computer leren werken:
gratis basiscursus bij de Bibliotheek
Heemstede - Klik & Tik is een basiscursus voor iedereen die niet of
nauwelijks met de laptop werkt,
maar dat wel graag wil. Tijdens
deze cursus gaan cursisten onder
begeleiding aan de slag met de
laptop en internet. U leert websites bekijken, e-mails schrijven en
hoe u een bestand kunt downloaden. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten, elk van anderhalf
uur en vindt plaats op woensdag
7, 14, 21 en 28 oktober en 4 november, van 9.00 – 10.30 uur, in
de Bibliotheek Heemstede, (Julianaplein 1). Er kunnen maximaal
vijf mensen deelnemen aan de
cursus. Let op: Het is noodzakelijk om u van tevoren aan te melden. Aanmelden voor de gratis
cursus kan aan de balie van de Bibliotheek of via een e-mail aan:
mediacoaches@bibliotheekzuidkennemerland.nl.

gebruiken. Als u weinig met een
laptop hebt gewerkt, gaat u eerst
met deze module aan de slag. U
leert de basis. In de volgende module leert u hoe u het internet
moet gebruiken, een e-mail moet
schrijven en versturen. De onderwerpen van deze tweede module: e-mailen, downloaden, zoekmachines en browsers. In de laatste module leert u werken met
Klik & Tik bestaat uit drie delen. U sociale media en hoe u te werk
bepaalt zelf met welk onderdeel gaat in een veilige omgeving. De
of onderdelen u aan de slag gaat. onderwerpen in deze module:
Tijdens het eerste onderdeel Facebook, WhatsApp en Skype.
maakt u kennis met de laptop. U De cursus duurt vijf weken waarleert in een aantal hoofdstukken in u elke week een les van 1,5 uur
de basisfuncties van de laptop krijgt. Tijdens de cursus kunt u

Kinderdisco ‘Blacklight’ bij
Plexat, Herenweg 96.19-21u.
Toegang: €3,-. Opgave verplicht: plexat@wijheemstede.
nl. Ditmaal thema Blacklight.
19-21u. Ouders kunnen koffiedrinken in de foyer vd Luifel.

2 oktober

Ode aan Billy Joel door Maurits
Fondse en Jelske Hoogervorst.
De Oude Kerk, Wilhelminaplein
Heemstede. Aanvang 20.15
u. Kaarten à €22,50. Meer informatie en kaarten via www.
podiaheemstede.nl.

laan 1, Heemstede Van 13.3016 u. / vanaf 2 oktober in de
Luifel Herenweg 96 te Heemstede, van 15.30-17 u. Kosten
€2,- per kind, per kookles. Opgeven verplicht bij Lies Leen
via 06-49925293.
Burendag op KIMT. Herenweg
18 Heemstede, tegenover de
Manpadslaan, ingang Groenendaalse Bos. Ieder uur vanaf 13 u tot 18 u. Reserveren/
aanmelden verplicht: info@
kominmijntuin.com of tel. 0235282651.
Try-out Oudejaars 2020 door
Dolf Jansen. Theater de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Aanvang 20.15 u. Kaarten à
€20,-. Meer info en kaarten via
www.podiaheemstede.nl.
Kinderboekenschrijver Jozua
Douglas bij Boekhandel Blokker. Binnenweg 138 in Heemstede. Twee optredens: een om
14 u en een om 15.30 u. Toegang vrij, aanmelden verplicht
via info@boekhandelblokker.nl
of 023-5282472. Maximaal 30
personen.

4 oktober

Paddestoelendag op Elswout.
Buitenplaats Elswout, bij de
koetshuizen op Elswoutslaan
12 in Overveen. Diverse activiteiten van 10.30-16 u. Voor excursies verplicht aanmelden
op: (ook kinderexcursies) via
www.np-zuidkennemerland.
nl.

11 en 12 oktober

Binnenboel bij WIJ Heemstede, voor kinderen van 6 t/m
12 jaar. Thema: binnenhutten
maken. Blijven slapen mag.
Deskundig leiding aanwezig.
Coronamaatregelen: www.wijheemstede.nl. Aanmelden via
plexat@wijheemstede.nl

30 september

Knutselclub (5-10 jr). De Molenwerf, Molenwerfslaan 11 in
Heemstede. Van 13.30-15 u.
Kosten: €5,- per keer. Van tevoren opgeven via een appje
naar: 06-14234580.

27 september

Kleuter & Peuterpret bij WIJ
Heemstede, Herenweg 96.
11-12.30u. Opgave verplicht:
via www.wijheemstede.nlofplexat@wijheemstede.nl. Entree: €6,-. Ouders vrij toegang.
Gast:
Wereldmuziekschool.
Thema: ‘Moppereend’.
10.000 stappenwandeling om
10.00 uur vanaf Sportplaza
Goenendaal, Sportparklaan 16.

‘Levenskunst in crisistijd’ door
Arnold Ziegelaar. Trefpuntcafé op het Akonietenplein 1 in
Bennebroek. Aavang 20.30 u,
deur open om 20 u.

Moppereend, met de Wereldmuziekschool (2,5 t/m 6 jr). De
Luifel, Herenweg 96 Heemstede. Van 11-12.30 u. Entree: 6
euro p.k. (gepast). Opgave verplicht, via www.wijheemstede.
nl of plexat@wijheemstede.nl.

26 september, 2 en
9 oktober en 6 november

Wandeling rondom Huis Leyduin, in teken van bijzondere bewoners van het huis, oa.
de Marva’s (Marine opleiding).

Kinderkookcafé. Plein1 Juliana-

14u. max 10 pers. Aanmelden verplicht: www.gaatumee.
nl. Deelname: €7,- en €4,- (Beschermers).

Nederlandse dramafilm. De
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Om 19.30 u. Reserveren
verplicht via www.wijheemstede.nl of 5483828.

T/m 30 september

Puzzelactie Adriaan Pauw
WCH. 23 deelnemende winkels
in WCH.

14 oktober

Ajax Clinic bij RCH, 9.00-16.00
uur (zie website RCH), www.
rch-voetbal.nl.

Uw activiteit in
deze agenda?
Mail:
redactie@heemsteder.nl

Sambal goreng telor (pikant
Indisch ei-gerecht, vegetarisch) achter het fornuis
In deze aflevering van de Heemsteder achter het fornuis het klassieke recept van sambal goreng telor, een zalig Indisch ei-gerecht dat
niet mag ontbreken op de rijsttafel als bijgerecht of als hoofdgerecht met bami of rijst. Ook lekker gemengd met sperzieboontjes.
Dit is de pikante telor-versie; meer kokosmelk toevoegen maakt
de smaak van de saus wat milder. Dit gerecht is uitermate geschikt
voor vegetariërs. Veganisten kunnen eventueel de eieren achterwege laten en de saus alleen (met boontjes) bereiden.
Voor niet-vegetariërs: u kunt dit gerecht ook samen serveren met de ajam smoor (gesmoorde Indische kip, zie voor dit recept de Heemsteder van 5 augustus jl. pagina 12).
Benodigdheden (4 à 5 personen):

• 3 eetlepels zonnebloemolie of wokolie
• 2 gesnipperde sjalotjes of
1 gesnipperde ui
• 3 fijngehakte teentjes knoflook
• 5 eieren, ongeveer 8 minuten hardgekookt
en gepeld
• 1 theelepel sambal oelek
• Een snufje fijn geraspte gember of
1 theelepel djahé ingwer (gemberpoeder)
• Een snuf laospoeder of een stukje verse laos

• 1 dl. kokosmelk
• 1 blikje tomatenblokjes, of 5 verse tomaten
ontveld en in blokjes gesneden
• 1 flinke eetlepel tomatenpuree
• 1 theelepel suiker
• 1 scheutje water
• Zout en peper naar smaak
• (Evt. met boontjes: 500 gram schoongemaakte
sperzieboontjes)

Bereiding:
(Wanneer u sperzieboontjes aan de saus wilt toevoegen, kook de boontjes dan eerst in een pan met
water en wat zout in ongeveer 8 minuten beetgaar.)

gebruikmaken van de laptops op
de locatie zelf, maar wilt u een eigen laptop of tablet meenemen
dan kan dat ook. Gedurende de
cursusperiode kunt u thuis ook
verder oefenen of gebruikmaken
van de laptops in de Bibliotheek.
Aan het begin van de cursus kijkt
u samen met de cursusleider bij
welke module u wilt beginnen. U
krijgt les in kleine groepjes en aan
het einde van de cursus is er een
feestelijke
diploma-uitreiking.
Het is mogelijk om een werkboek
aan te schaffen voor €10,- (niet
verplicht).
Telefoon Bibliotheek Zuid-Kennemerland: 023-511 53 00.

Doe de zonnebloemolie in een pan en fruit op een gemiddeld vuur de sjalotjes of ui. Voeg daarna gember(poeder) en knoflook toe. Al roerende vervolgens de sambal (naar smaak), laos,
suiker en tomatenpuree toevoegen. Laat het mengsel een paar minuutjes bakken. Voeg dan de eieren toe. Roer dan ook de tomatenblokjes en de
kokosmelk er doorheen met een klein scheutje
water. Laat 10 minuten zachtjes pruttelen. (Voeg
nu ook de boontjes toe als u deze gebruikt en bak
deze even mee.) Proef of de sambal goreng telor goed op smaak is en voeg eventueel nog wat
sambal, suiker, peper of zout toe. Of kokosmelk
om de saus zachter te maken. Serveren met bami
of gekookte witte rijst en wat kroepoek. Serveer
er ook apart voor het zuurtje en de frisheid een
beetje atjar tjampoer bij.
Wijn- of dranksuggestie:
Dit pikante gerecht is heerlijk met een koud pilsje
of drink er een kruidige witte wijn bij, zoals de Ge- Sambal goreng telor geserveerd met rijst en ajam
smoor (foto: Bart Jonker).
würztraminer. Vraag uw wijnhandelaar of slijter.

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

Acht praktische tips voor
het verbouwen van je huis
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Quality time,
gewoon, in je
achtertuin!

Geef je huis
wat warmte
Slotenmaker
nodig?
Kom naar Huis & Energie
in de Brabanthallen

Oktober: de tuin voorbereiden op de winter
De oktobermaand is bij uitstek de maand om de tuin voor te bereiden op de winter. Het is nog niet koud en over het algemeen telt oktober behoorlijk wat mooie, droge herfstdagen. Perfect weer dus
om in de tuin te gaan werken. Waar moet je zoal aan denken?
Gazon
De blaadjes vallen weer massaal van de bomen. Het is zaak om die steeds uit je tuin te verwijderen. Zorg er in elk geval voor dat ze niet op het gazon blijven liggen. Als zich daar een dikke laag
bladeren vormt, verstik je daarmee het gras. Bovendien worden die bladeren bij regen nat, waardoor er een rottingsproces gaat ontstaan. Niet alleen de bladeren zelf, maar ook het gazon rot
dan gemakkelijk weg. Neem een bladhark of bladblazer en ga aan de slag. Gooi alle bladeren op
een composthoop, zodat ze op natuurlijke wijze kunnen worden afgebroken.
Bomen, struiken en planten
Het is tijd om te gaan snoeien! Houd er wel rekening mee dat niet alle bomen in deze tijd van het
jaar klaar zijn voor de snoeischaar. De walnoot, ahorn, berk en beuk bijvoorbeeld, laat je voorlopig nog even met rust. Deze bomen bloeden sterk in de herfst en mogen daarom pas in het voorjaar gesnoeid worden. Wel kun je volop aan de slag met de liguster, Japanse hulst en taxus. Deze soorten kun je juist nu flink terugsnoeien, waardoor je de groei stimuleert. Het gevolg zal zijn
dat ze in het voorjaar nieuwe uitlopers gaan krijgen. Heb je last van insecten in je (fruit)bomen?
Er zijn speciale lijmbanden in de handel die je rond de stam van de boom kunt wikkelen. Dit is
overigens ook de ideale tijd om jonge fruitbomen te planten. Zolang het niet vriest, zullen ze
letterlijk hun wortels uitslaan in de nieuwe grond, om volgend jaar krachtig te kunnen groeien.
Vaste planten en bloemen
Spraken we hierboven over het verwijderen van bladeren van je gazon, bij bodembedekkende
planten kun je die bladeren gerust laten liggen. Dit type planten vindt het namelijk wel fijn om
een beetje bescherming te krijgen tegen de kou. Controleer bij het verwijderen van uitgebloeide planten even of er nog zaden in zitten. Die kun je alvast bewaren voor volgend jaar! Sommige
planten hebben tijdens de winter extra bescherming nodig. Er zijn soorten die niet tegen vorst
kunnen, de dahlia is daar een mooi voorbeeld van. Die haal je het beste op tijd naar binnen, zodat je er volgend jaar opnieuw van kunt genieten. En ook bij het snoeien van vaste planten en
bloemen geldt dat je dit per soort moet bekijken. Zoek in de plantengids op of snoeien in deze
tijd wel of niet gewenst is. De aster is een goed voorbeeld van een plant die in kwaliteit achteruit gaat wanneer je die in het najaar snoeit. Wacht in dat geval tot in het voorjaar met het grijpen naar de snoeischaar.
De groentetuin
In de moestuin valt op dit moment niet zo heel veel te doen. Staan er nog verwelkte planten in,
verwijder die dan niet geheel, maar schoffel ze onder de grond. Daarmee bereik je dat de aarde
een beetje los blijft. Waarschijnlijk heb je de meeste groente allang geoogst, want groente overleeft de winterse vorstperiode over het algemeen niet. Een uitzondering daarop is de boeren-

kool, die je juist moet laten staan tot de eerste nachtvorst achter de rug is. Doe je dat niet, dan zal
de plant een (te) bittere smaak houden. Door de nachtvorst produceert de plant suikers, die zorgen voor een betere smaak van het gewas. Heb je rabarber in de tuin staan? Als je de plant pakweg acht à tien jaar hebt staan, kun je die delen. Houd er dan wel rekening mee dat de plant vervolgens een tijdje rust nodig heeft. Dit houdt in dat je in het jaar erop niet kunt oogsten. Planten
in een pot kun je in deze tijd van het jaar eenvoudig zelf verplaatsen naar een beschutte plek. Zo
voorkom je dat ze de vorstperiode niet overleven. Vaste planten in je tuin kun je eventueel afdekken met een laag bladeren.
Denk aan de dieren
De herfst is de tijd waarin veel dieren een onderkomen zoeken voor de winter. Als je een stapel
stenen in je tuin hebt liggen of een berg hout, bestaat de kans dat zich daaronder inmiddels wat
dieren hebben verzameld om aan hun winterslaap te beginnen. Daarom is het verstandig om die
materialen nu niet meer te verplaatsen. Egels zoeken vaak een plekje onder een stapel bladeren.
Belangrijk is dat zo’n stapel niet te groot en te zwaar is, want dan kan het beestje stikken als de
bladeren door regen aan elkaar gaan plakken en een luchtdichte laag vormen.

Dorps wonen aan
de rand van de stad
VERKOOP GESTART!
50 APPARTEMENTEN
VANAF € 256.500,- V.O.N.

Wonen in een gezellig dorp, aan de rand van
een grote stad. Met volop water en groen
en met alle dagelijkse voorzieningen binnen
handbereik. Je vindt het in Velserbroek.
Hier verrijst Broekerpoort. Een appartementencomplex
met comfortabele en duurzame appartementen in
verschillende groottes en types. Van fijn compact tot
heerlijk riant. Met elk een aparte buitenruimte en privé
berging. Zo is er altijd wel een appartement dat past bij
jouw woonwensen.
De verkoop is gestart!
Geïnteresseerd? Bekijk alle details op de website en
schrijf voor maandag 28 september 12.00 uur in op de
woning(en) van je voorkeur.

INSCHRIJVEN VOOR 28 SEPTEMBER 12.00 UUR

www.broekerpoort.nl
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DIJKSTRA

Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

BUITEN

KOKEN

Ontvang 10% korting* met
de wonen.nl code (101018)
* alleen geldig in de webshop

Veilig en behaaglijk de winter in

Goed onderhoud aan verwarmingsapparatuur essentieel
Regio - Met de hoge nazomertemperaturen denken we nog niet echt aan de winterkou. Toch
zal het niet heel lang meer duren voordat we de verwarming een paar graden hoger draaien. Dat betekent dat deze apparatuur weer optimaal aan het werk moet om de woning of
werkruimte comfortabel te verwarmen. In de zomermaanden heeft de installatie voornamelijk dienst gedaan voor het op temperatuur brengen van ons douchewater. Als alles weer op
vol vermogen gaat draaien, kunnen gebreken naar boven komen die in de afgelopen maanden niet zichtbaar waren. Door de verwarmingsinstallatie periodiek te laten onderhouden,
kan een koude douche - in letterlijke zin - worden voorkomen.
Het periodiek onderhoud zorgt ervoor dat de apparatuur in goede staat blijft. Hiervoor kan een onderhoudsabonnement worden afgesloten. Deze onderhoudsabonnementen zijn beschikbaar in combinatie met een storingsservice. Mocht er, tussen de onderhoudsbeurten door, toch een storing optreden,
dan is men ervan verzekerd dat die storing vakkundig en snel wordt opgelost. Doorgaans is het probleem dezelfde dag nog verholpen en vaak zelfs al binnen twee uur. Bij installaties die werken op gas
speelt daarnaast ook het veiligheidsaspect een grote rol. Recente incidenten tonen aan dat het gemakkelijk mis kan gaan in een woning als gastoestellen het reukloze koolmonoxide lekken. Deze sluipmoordenaar heeft in de loop der jaren al menig slachtoffer gemaakt. Veelal is dit te wijten geweest aan
slecht onderhouden installaties. Een koolmonoxidevergiftiging kan dodelijk zijn.
Het is dan ook niet voor niets dat de overheid heeft bepaald dat ieder bedrijf dat gastoestellen installeert of onderhoudt verplicht gecertificeerd moet zijn per 1 januari 2022. Met een onderhoudsabonnement wordt tijdens het periodieke onderhoud naast een efficiënte afstelling ook gecontroleerd op
koolmonoxide. Mocht een abonnee tussentijds een vermoeden hebben van lekkage, dan kan er iemand langskomen voor een controle. Het plaatsen van een koolmonoxidemelder helpt bij het detecteren van dergelijke gevaarlijke situaties. Periodiek onderhoud zorgt ervoor dat een toestel efficiënt
en bedrijfszeker blijft functioneren. Dit draagt dus bij aan de veiligheid in huis of op de werkplek. Kijk
voor meer informatie over onderhoudsabonnementen en koolmonoxidemelders op www.gasservice.nl
of bel: 0251 245454.

Met deze geëmailleerde kookkachel is het
heerlijk nazomeren op
uw terras.
Zo kunt u nog uren
buiten zitten rond een
vuurtje en het eten
langzaam gaar zien
worden.
Vanaf €97,50
www.hetvuurlab.nl

Quality time, gewoon, in je achtertuin!

De tuin is een plek voor
ontspanning en gezelligheid

Doe
mee en
win...

Buiten koken doe je natuurlijk op een
hout gestookt vuur. Dat kan in je eigen
tuin maar ook op een andere plek zoals
op de camping, in de vrije natuur of bij
een andere buitenactiviteit. Het vuur
kun je maken op een eigen gemaakte vuurplaats, op een vuurschaal of
in een kookkachel, ook wel een terraskachel genoemd. De keuze om
een vuur te maken op een vuurschaal of vuurplaats houdt in dat
je daarvoor een driepoot nodig
hebt. Onder deze driepoot kun
je een kookketel of een hangbakplaat hangen.

Een verborgen paradijs, gemaakt om vrienden en familie te ontvangen op zwoele zomerdagen en knusse winteravonden. Een plek
om te dromen met je geliefde en te lachen met dierbaren. Om buiten te koken, te poken in smeulend hout en je longen te vullen met
frisse buitenlucht. Ervaar het echte buitenleven, terug naar de basis en het oergevoel!

Wat kun je allemaal bereiden in de heksenketel?
In de heksenketel (kookketel) maak je gerechten zoals soepen, stoofpotten,
oliebollen met oud en
nieuw, gebakken appelschijfjes of een lekkere curry. Op een bakplaat kun je allerlei verse groenten, vlees, kip,
vis of aardappeltjes et cetera bakken. Het koken op een driepoot is wellicht de meest authentieke manier van buiten koken, in de heksenketel maak je de lekkerste gerechten klaar. Als je eenmaal een mooi vuurtje hebt, is niets heerlijker dan uit te buiken onder het genot van een drankje bij de vuurplaats, voordat je moe en voldaan je bed opzoekt. Kijk voor meer informatie op de
site van Jansen & Jansen Buiten koken: www.jansenjansenbuitenkoken.nl.
Win een driepootset met heksenketel
Wij verloten een driepootset met hierin: 1,2 meter driepoot, 8 liter kookketel, lange houten lepel
en een vuurschaal. Meedoen? Stuur je mail met motivatie naar danielle@wonencrossmedia.nl.

Acht praktische tips voor het verbouwen van je huis
Een flinke verbouwing van je huis is iets waar je niet zomaar aan begint. Er
komt veel expertise aan te pas. De kosten kunnen behoorlijk oplopen, zeker als je geen goede afspraken hebt gemaakt. En hoe zit het met de regelgeving in jouw gemeente? Lees de praktische tips hieronder.

7. Neem de tijd voor de verbouwing
Sneller verbouwen betekent niet dat er ook goedkoper zal worden gewerkt. Een te hoge
tijdsdruk zorgt voor stress en dat vergroot de foutkansen. Een verbouwing kost nu eenmaal
tijd en een vakman kan zoiets beter inschatten. Houd altijd rekening met mogelijke vertragingen en laat niet te veel afhangen van een tijdige oplevering.

1. Weet wat je precies wilt
Hoe logisch het ook klinkt, hier kan het al fout lopen. Als iemand meer ruimte wil en besluit
een aanbouw te laten plaatsen, is het noodzakelijk om alle opties te bezien om te voorkomen
dat het eindresultaat een tegenvaller wordt.

8. Overleg met de buren
Ook als het niet verplicht is, zal overleg met de buren je in ieder geval goodwill opleveren.
Misschien zijn er zelfs buren die ook een (deel van de) verbouwing willen laten doen. Het
combineren van zaken als schilderwerk en tuinverbetering levert vaak prijsvoordelen op en
daar is iedereen dan weer blij mee. BRON: Wonen.nl

2. Wat is bouwkundig gezien mogelijk?
De huiseigenaar blijft verantwoordelijk voor de verbouwing en niet de aannemer. Schakel dus
altijd een bouwkundig expert in. Zij kunnen een bouwkundige opname verzorgen en bepalen wat constructief wel en niet kan. Indien nodig kunnen ze ook toezicht houden op de verbouwing.
3. Welke regelgeving is er?
Als verantwoordelijke voor de verbouwing zul je zelf zeker moeten weten wat wel en wat niet
kan. Is er sprake van een beschermd stadsaanzicht? Zijn er bestemmingsplannen waardoor je
verbouwing kan worden gefrustreerd? Hebben buren inspraak in jouw verbouwingsplannen?
Neem deze zaken beslist niet te licht op en vraag eventueel advies bij een expert.
4. De constructietekening
Als je met een beperkte schets of plan een offerte aanvraagt, loopt dat regelmatig fout. Vraag
minstens drie offertes aan op basis van een complete constructietekening. Zo voorkom je fouten en meerwerk.
5. Kies de beste aannemer en niet altijd de goedkoopste
Goedkoop kan bij een verbouwing ook duurkoop worden. Probeer de beste aannemer te vinden met een aannemelijke prijs, dat kan ook de goedkoopste zijn. Maak voor jezelf een lijstje
wat jij het belangrijkste vindt, zoals snelheid of goede communicatie. Informeer ook eens bij
familie of kennissen of zij je een goede aannemer kunnen aanbevelen.
6. Bewaak je budget
Een budget waarin praktisch geen ruimte is voor tegenvallers zal al gauw tot problemen leiden. Er is nu eenmaal vaak eerder sprake van meerwerk dan van minderwerk. Tenzij het je dagelijks werk is, kun je bij het opstellen beter de hulp inroepen van een expert, een architect
of een andere bouwkundig expert. Die weet welke punten in het budget horen en kan ze ook
beter inschatten.

Slotenmaker nodig?
Een slotenmaker heb je vaak op een onverwacht moment nodig. De huissleutel
breekt af, het slot hapert of je hebt jezelf buitengesloten. Dan wil je snel een vakman aan de deur hebben, op wie je kunt vertrouwen. Iemand die weet wat hij doet
en die een eerlijke prijs rekent voor zijn diensten. Maar juist omdat je er waarschijnlijk niet eerder mee te maken hebt gehad, is het lastig kiezen. Op internet
kom je heel wat websites van slotenmakers tegen, maar hoe weet je nu of een bedrijf te vertrouwen is?
Het valt niet mee om in deze branche het kaf van het koren te scheiden. Malafide slotenmakers investeren behoorlijk in adverteren op internet. Hun websites zien er gelikt uit en alles lijkt
te kloppen. Maar is dat ook werkelijk zo? Televisieprogramma’s hebben al meerdere malen aandacht besteed aan de praktijken van slotenmakers. In de meeste gevallen kwam het erop neer
dat de klus weliswaar snel geklaard werd, maar dat ook een torenhoge rekening snel werd gepresenteerd. Honderden of zelfs meer dan duizend euro voor het simpelweg openen van een in het
slot gevallen deur. Garanties op de betrouwbaarheid van slotenmakers kunnen we niet geven,
maar met de onderstaande tips voorkom je vaak een flinke teleurstelling.

Zo weet
je zeker
dat je
goed
zit!

- Maak altijd eerst een goede prijsafspraak. Telefonisch kan een goede slotenmaker vaak al een
aardige inschatting maken van de te verwachten kosten, mits je hem voorziet van de juiste informatie. Staat de slotenmaker inmiddels voor de deur, probeer dan de prijsafspraak vooraf
schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld op een werkbon.
- Wantrouw slotenmakers die met stuntprijzen adverteren. Een betrouwbare slotenmaker zal altijd een reële prijs vragen voor de te verrichten werkzaamheden. Laat je niet verleiden door advertenties van slotenmakers via Google. Die advertentietarieven zijn zo hoog opgedreven dat
een doorsnee slotenmaker zich deze advertenties niet kan veroorloven.
- Probeer bij telefonisch contact altijd met de slotenmaker zelf in contact te komen. Vaak werken
slotenmakers via een callcenter, maar het nadeel daarvan is dat je als klant nooit precies weet
met welk bedrijf je nu eigenlijk te maken hebt. Dat maakt het achteraf lastig om te reclameren,
als iets niet helemaal naar wens is verlopen.

Dé duurzame oplossing
voor uw meubels!

- Zoek naar herkenningspunten die enig houvast bieden. Wanneer je te maken hebt met een
professionele slotenmaker, zal die ongetwijfeld herkenbaar zijn aan zijn kleding, bedrijfswagen,
enzovoort. Een bedrijf gebruikt die mogelijkheid over het algemeen om zichzelf te profileren.
Let daar dus goed op, zodat je weet wie er voor je staat.

Vraag vrijblijvend prijsopgave

- Een erkende slotenmaker is aangesloten bij het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Deze
bedrijven zijn via de zoekmachine van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV) op te vragen. Je bent er dan verzekerd van dat je te maken hebt met een bedrijf dat aan
alle voorwaarden voldoet.
- Wacht niet tot je een slotenmaker nodig hebt, maar ga nu alvast op onderzoek uit. Zoek in je eigen woonplaats naar een betrouwbaar bedrijf met een 24-uurs service. Stap er gerust eens naar
binnen om kennis te maken. Heb je er een goed gevoel bij? Zet dan hun telefoonnummer in je
adresboek. Dan ben je helemaal voorbereid!

Circulair
Ondernemen

A Kennemerlaan 161, IJmuiden T 0255-519 007
E info@stoffeerderijvdh.nl W stoffeerderijvdh.nl
Tegenover kapper Creations & naast Luba Uitzendbureau

Heel veel boxsprings nu extra voordelig
NU MET

395,

25

VOORDEEL

Wat is jouw SLAAP-DNA®?

van 1581,- voor

1185,

75

Weet jij welk bed voor jou het meest geschikt is?

Boxspring Narvik
SZ2000 bodem 140x200 cm. Incl. hoofdbord, 17 cm hoge pocketveermatrassen
(SZ2000) en koudschuimtopper (T2200).

Upgrade Deal

Boek onze gratis slaaptest, ontdek binnen 8 minuten
jouw SLAAP-DNA® en ervaar wat 10 jaar goed en
gezond slapen voor jou kan betekenen.

Boek de gratis slaaptest op www.morgana.nl

van 4150,- voor

3112,

50

Boxspring Bodo
SZ6000 bodem 140x200 cm. Incl. hoofdbord, 21 cm hoge pocketveermatrassen
(SZ6200) en koudschuimtopper (T2200).
Elektrisch verstelbaar.

Is je topmatras
ouder dan 7 jaar?
Tijd voor een upgrade!
Meer upgrade deals in de winkel

15%

korting
op Morgana
toppers

Morgana Heemstede

Raadhuisstraat 15
023 547 04 64
www.morgana.nl/heemstede

NU MET
50

1037,

VOORDEEL

Elke
zondag
open!

HAARLEMSE

Maak kennis met…

SCHOORSTEENVEGER

√
√
√
√

VAKKUNDIG PERSONEEL
DIRECT BESCHIKBAAR
CAMERA INSPECTIE
SCHERPE TARIEVEN

Energiecoach
Rocus Brasz

INCLUSIEF VEEGBEWIJS

DE GEHELE MAAND
SEPTEMBER & OKTOBER

€ 5,ING
KORT
ER
EENVEEGPOED

OP SCHOORST

haarlemse-schoorsteenveger.nl

Tel. 023-2201001 • info@haarlemse-schoorsteenveger.nl

Wie ben je?
“Een fanatiek hardloper, trotse opa,
handige klusser en vers gepensioneerd.
Met een achtergrond in het gebruik van
informatievoorziening voor de dienstverlening
van de overheid. Daarnaast: veel ervaring met
het opknappen en isoleren van ons eigen
huis hier in Heemstede. De ervaringen die ik
heb opgedaan leken me goed te passen bij
de activiteiten rondom de Bespaarbon, de
‘advies op maat gesprekken’ als energiecoach
en HeemSteeds Duurzamer. Ik heb inmiddels
20 Heemsteedse huishoudens op mijn lijstje
als energiecoach en het zijn vaak waardevolle
gesprekken.”
Waarom doe je dit?
“Ik doe dit voor de toekomst van alle
kleinkinderen op een manier die goed bij me
past. In gesprekken aan de keukentafel met
mensen uit de buurt over volgende stappen in
het verduurzamen van hun eigen woning.

Fotografie Julie Blik

Ook stemmen we regelmatig af met
energiecoaches onderling en aangesloten
ondernemers. Dat is leuk en ik leer daar zelf ook
weer van. Mooi om een bijdrage te leveren!”
Doe ook mee en vraag een gratis ‘advies op
maat gesprek’ aan
In Heemstede zijn verschillende coaches actief.
Eerder maakte u al kennis met Pjotr, Dick,
Taetske en nu dus Rocus. Maak volgende week
kennis met Hanneke en vraag ondertussen
een ‘advies op maat gesprek’ aan via www.
debespaarbon.nl.

Tijd voor een nieuwe vloer…?

Een nieuwe vloer (laten) leggen is een omvangrijke klus. Bovendien is het een
investering voor de lange termijn. Iets om goed over na te denken dus! Het is belangrijk dat de vloer past bij het meubilair, zodat het geheel goed tot zijn recht
komt. Het aanbod in vloeren is enorm groot. Ons
advies luidt om niet overhaast te besluiten en op
zoek te gaan naar voorbeeldvloeren, waardoor
je goed kunt zien wat het effect van een bepaalde keuze precies is. Pas als je een wat grotere oppervlakte kunt bekijken, krijg je een goed beeld
van hoe je vloer er uiteindelijk uit zal gaan zien.
En net zoals bij meubels heb je ook bij vloeren
diverse trends.

Dit zijn de actuele trends!

Scandinavische invloeden
Voor veel mensen heeft Scandinavië een onweerstaanbare aantrekkingskracht. De prachtige, bergachtige omgeving in combinatie met de serene stilte die je er in veel
gebieden nog aantreft, spreekt velen aan. Het gevoel dat
een reis door Scandinavië oproept, vertaalt zich in een
nieuwe vloerentrend. Met laminaat en PVC in een lichte
tint leg je de basis voor de Scandinavische look in huis.
Combineer het met lichte meubelen en natuurlijke accessoires voor een optimaal resultaat.
Visgraat blijft geliefd
Al jaren is de visgraat niet weg te denken uit het vloerenaanbod. Logisch, want een houten vloer met een visgraatmotief straalt warmte en gezelligheid uit. Bovendien voelen houten vloeren ook behaaglijk aan wanneer je er met
blote voeten overheen loopt. Dat laatste kan zeker niet
van elk type vloer gezegd worden. Heb je jonge kinderen
in huis en wordt er veel gekliederd? Denk dan nog een
keer na of dit wel de meest praktische keuze is, want een
houten vloer vereist veel onderhoud.
PVC: Van alle markten thuis
Met een vloer van PVC heb je legio mogelijkheden. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is
wel een variant in te krijgen. In deze categorie heb je vloeren die vrijwel niet van een echte
houtvloer te onderscheiden zijn, maar net zo gemakkelijk kies je ook voor een tegelvloer van
PVC. Relatief gemakkelijk in het onderhoud, ook ideaal in combinatie met vloerverwarming
en - ook niet onbelangrijk - verrassend betaalbaar. Geen wonder dat PVC in de vloerenmarkt
snel wint aan terrein.

Ga voor industrieel
Een aantal jaren geleden deed de industriële look zijn intrede in de vloerenwereld. Daaraan
lijkt voorlopig nog geen einde te komen. Een betonvloer is de laatste tijd heel geliefd. Dat
hoeft natuurlijk niet werkelijk beton te zijn, er zijn verschillende mogelijkheden om in visueel
opzicht hetzelfde effect te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan een gietvloer of het leggen van
marmoleum of linoleum met de uitstraling van een betonvloer. Laat je informeren door een
specialist over de vele mogelijkheden.

Gespot op WONEN.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends
op woongebied. Hier geven we je een kort overzicht,
op de website vind je nog veel meer info!

Duurzame hulp bij warm water ‘tekort’
Wil je beschikken over veel
warm water op een energiezuinige manier, waarbij
je ook nog eens een bijdrage levert aan het terugdringen van de CO2 reductie?
Een
warmtepompboiler
maakt gebruik van de buiten- en binnenlucht en is
geschikt voor zowel nieuwbouw- als verbouwingen.
Heb je al een elektrische
boiler en wil je deze vervangen, dan is de warmtepompboiler hèt antwoord
hoe de woning van veel
warm tapwater kan worden voorzien.
ATAG Verwarming levert onder het merk Ariston 3 warmtepompboilers, waarbij het model LYDOS
speciale aandacht verdient. De Lydos is een zgn. hybride warmtepompboiler, die twee energiebronnen combineert in één product: elektriciteit en duurzame energie.
www.ariston.com

COREtec®
STONE
CERAtouch
CERAtouch is de jongste telg uit de
COREtec familie van meerlagige harde vloeren. We kunnen gerust spreken
van een opmerkelijke innvovatie die van
bij de start de vloerindustrie op zijn kop
heeft gezet. CERAtouch combineert het
beste van twee werelden: de look & feel
van een keramische tegel met het comfort en plaatsingsgemak van een zachte
vloer. CERAtouch is verkrijgbaar in een
hele reeks van natuurgetrouwe tegel- en
steendecoren.
www.coretecfloors.com

Kleur je badkamer

Quooker Fusion Messing Patina
Geef hem de tijd om te rijpen en hij wordt mooier, steeds mooier: de Quooker Fusion Messing Patina Patina is een laag die op het messing ontstaat door oxidatie. Deze verandert langzaam van
kleur, en wordt plaatselijk lichter of juist donkerder bruin. Ook het aanraken van het materiaal
heeft invloed. Daar waar jouw vingertoppen de kraan vastpakken, verkleurt het oppervlak. Door
dit natuurlijke proces wordt jouw kraan veel meer dan die praktische keukenhulp. Een persoonlijk sieraad voor op het aanrecht.
www.quooker.nl

PlasmaMade Air Sensor
Met de PlasmaMade Air
Sensor heb je 24/7 inzicht
in de luchtkwaliteit van
jouw woning. PlasmaMade, bekend van de revolutionaire filter voor afzuigkappen, heeft nu een unieke Air Sensor aan het assortiment toegevoegd. Met de
Air Sensor meet je de luchtvochtigheid, koolstofdioxide, TVOC (mate van vervuiling) en de temperatuur.
De bijbehorende app zorgt
er voor dat je de gemeten
waardes eenvoudig kunt
uitlezen op je smartphone
of tablet.
www.plasmamade.nl

Keramische wastafel Fresco Beat

Blauw is een neutrale tint die staat voor rust en zekerheid. Het meubel uit de Finion collectie van
Villeroy & Boch is uitgevoerd in het prachtige Midnight Blue waarmee je eenvoudig een tijdloze
en moderne badkamer creëert. In combinatie met wit en goud zorgt het voor een luxe uitstraling. De buitenzijde van het Finion bad kan worden uitgevoerd in meer dan 200 kleuren in glans
of mat.
www.villeroy-boch.nl

Inbraakwerendheid bij deuren
Denk bij de aankoop van je deuren en schuifdeuren ook aan de beveiliging. Zonder goed inbraakveilig schrijnwerk heeft een elektronisch
alarmsysteem geen zin. Aluminium is een erg
sterk en bijna onbreekbaar materiaal. Toch zorgde Aliplast ervoor om de veiligheid nog meer te
verhogen. Daarna werden alle deuren en schuifdeuren getest op inbraakwerendheid. Aliplast
behaalde op alle isolerende systemen een RC2
attest en voldoet daardoor aan alle Europese
normen bij nieuwbouwwoningen.
www.aliplast.nl

Een elegante collectie wastafels met strakke vormen geschikt voor een moderne tijdloze badkamer. De keramische wastafels zijn met behulp van de nieuwste technieken in Italië vervaardigd.
Het dun vormgegeven keramiek geeft in combinatie met het Thebalux kastenprogramma Beat
2.0 je badkamer een fantastische uitstraling en gebruiksgemak voor vele jaren.
www.thebalux.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een
thermostaat met ongekend gebruikersgemak in een verbluffend compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen
is de bediening intuïtief, eenvoudig
en simpel. De compacte afmetingen
en het moderne design zorgen ervoor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstalleerd en is
zowel verkrijgbaar in een zwarte als
witte uitvoering.
www.intergas-verwarming.nl

Huis & Energie helpt je
over de groene drempel
Zelf je huis verduurzamen
is dé trend van 2020.
Nu we meer thuis zijn,
willen veel mensen die plek
graag extra comfortabel en
klaar voor de toekomst maken. Maar waar moet je dan
eigenlijk beginnen…? Van
vrijdag 13 tot en met zondag 15 november vind je het
antwoord op Huis & Energie,
de grootste en leukste groene
beurs van Nederland.
Huis & Energie vindt plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Midden op de beursvloer laat de
onafhankelijke adviesorganisatie Milieu Centraal een
levensgroot Duurzaam Droomhuis bouwen. In deze modelwoning kun je producten als zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, en vloerverwarming zelf zien, aanraken en beleven. Terwijl
een topkok biologische hapjes voor je bereidt op de inductiekookplaten in
het huis, kun je je op het adviesplein laten voorlichten over de werking van alle
duurzame producten.
Op Huis & Energie ontmoet je bedrijven uit maar liefst 8 verschillende duurzame
sectoren! Dit zijn:

Zonne-energie
Bekijk wat voor verschillende
zonnepanelen er allemaal zijn
en hoe je zonne-energie kan
opslaan in een thuisbatterij.

Duurzaam
Verwarmen
Leer alles over het verwarmen,
koelen en ventileren via jouw vloer,
over de beste type warmtepomp
die bij je woning past of over verwarmen via infrarood

Verlichting, Smart
& Domotica

Ventileren
& Koelen

Financiën
& Subsidies

Energie besparen door jouw huis
slimmer te maken? Hoe sluit je
een draadloze en batterijloze
schakelaar aan? Ook dit kan je
ontdekken op Huis & Energie.

Ontdek op Huis & Energie een
mechanische ventilator die op
natuurlijke basis werkt. Leer daarnaast alles over een WTW unit.

Verduurzamen wordt enorm gestimuleerd en op de beurs leer je alles
over de landelijke en gemeentelijke subsidies.

Woningisolatie

Elektrisch Vervoer

Duurzaam Wonen

Verduurzamen begint bij isoleren.
In slechts 2 dagen kun je jouw dak
isoleren. Wat zijn andere stappen?
Voor elke type isolatie vind je een
exposant.

Tegenwoordig zijn er niet alleen
elektrische auto’s en fietsen, maar
ook 100% elektrische handgebouwde innovatieve E-mopeds.
Wie wil dat nou niet proberen?

Tweedehands design meubels en
producten gemaakt van gerecycled
plastic maken je duurzame
woning af.

Rondom het Duurzaam Droomhuis komen stands van meer dan 100 bedrijven.
Ook kun je deelnemen aan ruim 60 gratis workshops waar je bijvoorbeeld zelf
een eenvoudig stappenplan opstelt om je huis te isoleren, of leert hoe je zonne-energie opslaat in een accu. Uiteraard kun je ook ontdekken wat de financieringsmogelijkheden zijn voor verduurzaming en hoe je geld bespaart op je
hypotheek of stookkosten. Met een druk op een knop zie je welke subsidies er
beschikbaar zijn in jouw gemeente.

Huis & Energie vindt plaats van vrijdag 13 tot en met zondag 15 november
in de Brabanthallen in Den Bosch. Om de bezoekers te spreiden en piekdrukte te vermijden, moet je je vooraf registreren voor een specifieke dag en tijdslot. Uiteraard zijn er voldoende hygiënemiddelen beschikbaar en wordt er gewerkt met brede gangpaden en aangepaste routes bij knelpunten. Kort voor
de beurs ontvang je heldere regels waardoor een veilig en verantwoord beursbezoek wordt gegarandeerd.

Even binnenkijken
De schoonheid van imperfectie

In het buitengebied in de buurt van Castricum wonen Jan Westerhoven (59 jaar) en Yvonne van Gijtenbeek (63 jaar) in een boerderij, die oorspronkelijk eind 19e eeuw gebouwd is. Hun Noord-Hollandse kapbergboerderij komt alleen boven het kanaal nog voor en is 15 jaar geleden geheel herbouwd met gebruik van oude materialen. Het woord ‘kapberg’ refereert aan een overkapte hooiberg. Omringd door weilanden en water, molens en koeien, wonen Jan en Yvonne met veel plezier in
hun met verzamelingen ingerichte huis. Jan runt er ook zijn handels- en goederentransportbedrijf.
Tekst en foto’s: Arita Immerzeel
Inspiratie
Aan de keuzes voor de inrichting van hun boerderij liggen
een paar zaken ten grondslag. Jan vertelt er graag over.
,,Het begon allemaal met de koffiemolen en het keukenrek van mijn grootouders, die in de Hofgeest woonden, tegenwoordig Velserbroek. De zachtgroene kleur van het rek
voor onder andere meel, nagelen en sago, werd de basiskleur voor de keukenkasten. De rest van gebruikte kleuren
in huis zijn op het zachte frisse groen afgestemd.” Een andere inspiratiebron is een dik gastenboek van Chalet De Uilenboom, tegenwoordig Boschbeek genaamd, gevestigd
aan de Wüstelaan in Santpoort-Zuid. Het boek is een uniek
document van weleer vol foto’s van feesten en partijen,
menu’s en handgeschreven dankbetuigingen. ,,Mijn vader
was een bekend persoon in Santpoort, hij was onder andere uitbater van Chalet De Uilenboom.”
Verzamelingen als inrichting
Het huis van Jan en Yvonne is van alle gemakken voorzien,
maar oogt nostalgisch door de vele decoratieve gebruiksvoorwerpen. Soms ziet Jan ook de schoonheid in van imperfectie, zoals een deels verroest uithangbord. ,,Het hing
altijd buiten en is een uniek exemplaar, vandaar dat ik hem
toch kocht.” De inrichting is uniek te noemen, Jan en Yvonne omringen zich met spullen, die veel verhalen ontlokken
bij hen. Zo is er na het bezoeken van een veiling van oldtimers in Ascot, Engeland, spontaan een Volkswagen T 1 gekocht. Via de openslaande tuindeuren is hij met het veilingnummer nog achter zijn voorruit, in hun woonkamer beland. ,,Het viel mij op, dat tussen al die kostbare oldtimers
dit busje een glimlach wist te ontlokken bij de veelal erg
deftige en rijke bezoekers. De prijs viel mee, want links gestuurde wagens zijn in Engeland niet zo geliefd.”
Café-antiek
,,Heb je even?” lacht Yvonne, als ik Jan vraag, wat hij zoal
verzamelt. Al vrij snel valt het woord ‘café-antiek’. Dan hebben we het al gauw over de spullen, die ons in de gezellige woonkeuken en huiskamer omringen: emaillen reclameborden, waarin met name roken en jenever drinken
worden aangeprezen. Maar ook over jeneverglazen, relatiegeschenken, flessen, kruiken en voorraadketels voor likeuren. Overigens werd jenever tot de jaren vijftig vorige
eeuw gespeld als ‘genever’, leer ik. En Schiedam telde meer
dan 100 geneverstokerijen. Eigenaars van café’s weten Jan
te vinden, als zij decoraties zoeken voor hun onderneming.

,,Hartstikke leuk omdat je met de juiste spullen de gezellige
sfeer van vroeger op kan roepen. Ik koop alleen dingen, die
ik zelf leuk vind, dat is het belangrijkste criterium”, aldus Jan
Westerhoven jr., die als zoon van de bekende herbergier in
Santpoort behept is met het verlangen naar de nostalgische gezelligheid van een horeca-onderneming. ,,Ik varieer
graag, ik koop alleen als het iets toevoegt en om mijn verzameling te verbeteren. Als ik het niet verkoop, is het ook
goed.” In die categorie zijn een witte vleugel en een contrabas in het interieur beland, ook al speelt het stel geen noot.
,,Muziek maakt gezellig”.
Servies
In een grote servieskast in de ruime woonkeuken, die een
hele wand beslaat, staan behalve allerhande geneverkruikjes, twee soorten blauwwit servies. Ze luisteren naar de
namen Beatrix en Butterfly en zijn vroeger geproduceerd
door de Nederlandse aardewerkfabriek Societé Ceramique.
,,Soms kom ik weleens wat tegen of koop ik een mooi reclamebord en dan krijg ik het erbij. Met hoogtijdagen wordt
het servies gewoon gebruikt. Soms kan ik mensen blij maken met een ontbrekend of gebroken onderdeel uit hun
verzameling, zoals een zoutvaatje of melkkannetje, dat is
helemaal mooi”.
Tingel tangel
In de huiskamer en in de bijkeuken staan twee prachtig versierde pronkkasten, die uit café’s in België en Frankrijk komen. Zij blijken een mechaniek te bevatten. Na het inwerpen van een muntje speelt er een soort muziek zoals gebruikt in films waarin Charley Chaplin speelde. ,,Men noemt
het een mechanische piano, maar het is meer de techniek
van een draaiorgel en heet oorspronkelijk een tingeltangel.” Die naam doet de kasten inderdaad eer aan.
Liever niet in huis
In koor: ,,Honden met zwiepende staarten en kleine kinderen, die de wereld aan het ontdekken zijn.”
Ruim zien
Soms is de relatie tot café-antiek wat verder weg te zoeken, zoals in het geval van de Volkswagenbus. In de tuin is
de voormalige bloemenkiosk, die jarenlang dienstdeed op
het plein achter station Haarlem, in gebruik genomen als
buitenkeuken alias terrasoverkapping. Her en der liggen
in huis picknickmanden, fotoalbums en koffers. ,,Ik zwicht
voor iets, als het warm en nostalgisch gezellig is, als je kan
zien dat het geleefd heeft. Dan vind ik het decoratief. Ik wil
er zelf met plezier naar kijken, ook al verkoop ik het later
misschien weer,” aldus Jan.
Komt nog
Jan en Yvonne verheugen zich op komst van de tafel, die
van de vader van Jan is geweest. ,,Die tafel heeft heel Santpoort gezien, zei mijn vader altijd. Er is op gedanst tijdens
de Santpoortse feestweek, er is aan gegeten in Chalet De
Uilenboom en toen mijn vader in Maastricht ging wonen,
verhuisde hij met hem mee. Dat die tafel nu bij mij thuis in
mijn eigen keuken een plek gaat krijgen, met alle sporen
van gebruik van al die jaren, daar verheug ik mij enorm op”,
aldus een glunderende Jan. Yvonne benadrukt dat die tafel geleefd heeft. Het zal een prachtige aanvulling op hun
steeds veranderende collectie zijn, een tafel met een ziel.
Ook een keer deelnemen aan de rubriek ‘Even Binnenkijken’? Laat het weten door een mail te sturen aan service@
jutter.nl

Lief (t)huis,
De afgelopen maanden heb ik meer dan ooit ervaren hoe belangrijk jij voor ons bent. Je bood ons
bescherming en veiligheid in tijden van onzekerheid en onrust. En daar ben ik je dankbaar voor.

Lief (t)huis,

In het drukke bestaan heb ik je te lang als vanzelfsprekend beschouwd. Dag in dag uit doorstond je
weer en wind en gaf ons elke keer een warm welkom. Door de jaren heen was jij de stabiele basis
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bescherming en veiligheid in tijden van onzekerheid en onrust. En daar ben ik je dankbaar voor.

Jasper de Zwart,

In het drukke bestaan heb ik je te lang als vanzelfsprekend beschouwd. Dag in dag uit doorstond je
weer en wind en gaf ons elke keer een warm welkom. Door de jaren heen was jij de stabiele basis
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Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 23 september 2020

Heemstede

Aanvullende coronamaatregelen
regio Kennemerland
Op vrijdag 18 september heeft het
kabinet, in nauwe samenwerking met 6
veiligheidsregio’s, nieuwe maatregelen
afgekondigd om verspreiding van
het COVID-19 virus tegen te gaan. De
veiligheidsregio Kennemerland is één
van de 6 regio’s waarbij de besmettingen

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram
Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open.

Hulpvraagfraude
(via bijvoorbeeld WhatsApp)
Bij hulpvraagfraude doet een oplichter
zich voor als een bekende via bijvoorbeeld
WhatsApp. Bijvoorbeeld als je (klein)zoon of

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

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

(klein)dochter, maar regelmatig ook als vriend
of vriendin. Er wordt gevraagd om hem of haar
snel te helpen door geld over te maken of te
klikken op een betaalverzoek.

Trap er niet in!

Maak nooit zomaar geld over zonder dat je
iemand daadwerkelijk hebt gesproken of
gebeld. Controleer altijd rechtstreeks bij de
bekende door zijn/haar oude nummer te
bellen. Niet gebeld = geen geld.
Kijk voor uitgebreide informatie en tips op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Adresgegevens

toenemen. In de regio Kennemerland is
daarom vanaf zondag 20 mei om 18.00 uur
een nieuwe noodverordening van kracht
waarmee de specifieke maatregelen formeel
geregeld zijn. Kijk voor de noodverordening
en het overzicht van aanvullende
maatregelen op www.vrk.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Binnenweg 181, het vervangen van
de aanwezige gevelbeplating door
buitenisolatie met gepleisterde gevel,
wabonummer 683552, ontvangen
7 september 2020
• Ir. Lelylaan 2-6, eenmalig verlengen termijn
voor een tijdelijk stretchdoek bij het Oude
Slot (van november 2020 tot april 2021),
wabonummer 683821, ontvangen
2 september 2020
• Lombokstraat 1A, in afwijking van
bestemmingsplan gebruiken van een
deel van het bedrijfsterrein als woning,
wabonummer 685324, ontvangen
9 september 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

een witte paardenkastanje en een treurwilg,
wabonummer 675094, verzonden
16 september 2020
• Rijnlaan 62, het plaatsen van een dakkapel
op het achtergeveldakvlak, wabonummer
683170, verzonden 14 september 2020
• Utrechtlaan 11, het plaatsen van een
dakopbouw door middel van een extra
nok toevoegen, wabonummer 679813,
verzonden 15 september 2020
• Van der Waalslaan 34, het plaatsen van
een dakopbouw, wabonummer 643260,
verzonden 14 september 2020

Verleende omgevingsvergunningen
• Binnenweg 181, het vervangen van
de aanwezige gevelbeplating door
buitenisolatie met gepleisterde gevel,
wabonummer 683552, verzonden
17 september 2020
• Borneostraat 55, het uitbreiden van de
eerste verdieping aan de achterzijde,
wabonummer 666575, verzonden
15 september 2020
• Hoek Slotlaan-Javalaan en t.o
Sweelinckplein, het kappen van 2 bomen;

Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
• T.o. Heemsteedse Dreef, Havenstraat,
Industrieweg, Van den Eijndekade, het
herinrichten van de Haven, wabonummer
624237, ontvangen 8 juni 2020

Overlast
spreekuur
1 oktober
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen
over burenoverlast terecht bij een speciaal
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifiek
om vragen die u niet direct met uw buren
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling,
woningbouwcoöperaties, politie en gemeente
zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag
1 oktober tussen 14.00-15.00 uur. Deze
keer in het raadhuis op Raadhuisplein 1.
U hoeft zich vooraf niet aan te melden.
U wordt vanuit de publiekshal begeleid
naar de spreekruimte. Lees meer over
buurtbemiddeling in Heemstede op
www.meerwaarde.nl

Aan de slag als vrijwilliger

Vacature Top 3
Zin in een groen klusje?

Voor een aantal (oudere) Heemstedenaren zijn
wij op zoek naar vrijwilligers die zin hebben in
een groen tuinklusje. Na afloop is er natuurlijk
een kopje koffie!

Handig met de computer/tablets?

Voor bewoners van een verzorgingshuis zijn
we op zoek naar een geduldig iemand die af
en toe wil helpen bij het uitvoeren van updates
en het installeren van apps. Je hulp wordt zeer
op prijs gesteld!

Vrijwilligers WIJ Heemstede Plein 1
Vanuit Plein1 biedt WIJ Heemstede
verschillende diensten aan. Op dit moment
zoeken zij chauffeurs voor de KO-Bus en het
vrijwilligersvervoer dat je met je eigen auto
doet. Daarnaast kun je ook aan de slag bij
de Telefooncirkel of de huisbezoeken voor
80-jarigen. Neem gerust contact op!

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’.

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Meer weten over het aanbod
of hulp nodig?
spreeku.: maandag t/m donderdag
van 10.00-13.00 uur
telefoon: (023) 54 83 824
website: heemstede.wehelpen.nl
heemstede@wehelpen.nl
e-mail:
Inloop bij Informatiepunt Plein1:
Woensdag, donderdagmiddag en
vrijdagochtend

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

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

-

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

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

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

