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Heemsteeds herfstmomentje
Foto: Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Na het bezoek aan het scoutinghuis laten wij het 
gebouwtje achter ons en gaan we door het klaphek verder het 
pad op. Halverwege staan we even stil bij het prachtig stukje 
natuurschoon aan de linkerkant.
We kijken op de achtertuinen van de huizen op de Van Mer-
lenlaan: het zou een Engels landschapje van John Constable 
kunnen zijn.
Toch is de herfst al in zicht en al het groen voorzichtig aan het 
verkleuren. De kastanjes vallen al uit hun jasjes op het groene 
gras, het zachte licht van de zon, geeft het geheel een karakte-
ristiek tintje.

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij Maak kennis met…

Energiecoach 
Hanneke Lankveld

 Zie pagina 5

Matilda Mijatovic tekent gezinnen na carrièreswitch

“We missen misschien allemaal 
onbewust het warme contact”
Heemstede - Door het coronavi-
rus in maart werden we van het 
ene op het andere moment ge-
dwongen de vanzelfsprekend-
heid los te laten. Toch lijkt leven 
in een andere realiteit ook kan-
sen te bieden. Jonge en oudere 
inwoners van Heemstede vertel-
len komende tijd hoe ze, vrijwil-
lig of noodgedwongen, omgaan 
met de verandering. 
Matilda Mijatovic is 32 jaar, moe-
der van drie kinderen van 6, 3 
en bijna 1 jaar oud en woont in 
Heemstede. Ze had een uitste-
kende baan bij Deloitte en werkte 
vervolgens als business manage-
ment consultant bij de ABN AM-
RO in Amsterdam. Toch wist ze 
al op de Erasmusuniversiteit dat 
haar creatieve karakter niet he-
lemaal aansloot bij de studie be-
drijfskunde. Matilda: “Het is na-
tuurlijk gaaf om carrière te ma-
ken bij een grote financiële in-
stelling, maar het gaf mij onvol-
doende positieve energie. Ik ben 
ook eigenlijk meer een doener 
die tijdens haar studietijd al kin-
derfeestjes organiseerde, een on-
dernemer die niet van stilzitten 
houdt.” Het contrast in behoefte 
en realiteit moest een keer fout 
gaan. “Ik raakte twee jaar geleden 
overspannen en ben toen serieus 
gaan denken: Wat past nou echt 
bij mij? Het antwoord kwam als 
vanzelf toen ik vanwege corona 
thuis moest werken en tijd over 
hield. Ik zat immers niet meer da-
gelijks in de file.” Ze begon wat te 
tekenen, eerst om haar gedach-
ten te ordenen, met een stift van 
haar zoontje. Er ontstond een 
schets van haar eigen gezin, heel 
minimalistisch, maar herkenbaar. 
Een vriendin vroeg haar eenzelf-
de tekening te maken van haar 
gezin.

Onverwacht succes
Wat volgde kon Matilda in haar 
stoutste dromen niet bedenken. 
Meer verzoeken stroomden bin-
nen en ze kreeg het advies om 
met haar werk naar buiten te tre-
den. Haar man is marketingdes-

kundige en zette de tekeningen 
op social media. Na een Insta-
gram advertentie vlak voor Moe-
derdag kreeg ze in een week tijd 
honderd bestellingen. ”Mijn man 
en ik hebben de eerste tijd alleen 
maar zitten lachen, vol verwon-
dering, alsof ergens een verbor-
gen camera hing. Het leek één 
grote grap.” Matilda besefte dat 
ze zou moeten kiezen tussen haar 
baan bij de bank of fulltime teke-
nen. Het werd de start van ‘Less 
with Lines’.
Vervelend was dat er snel kopie-
en rondgingen op het internet. 
Omdat de ideeën ontstaan zijn uit 
hobbyisme was ze daar wat naïef 
in, geeft ze toe: “Ik was enthousi-
ast en deelde graag met anderen 
hoe de tekeningen tot stand ko-
men. Mede dankzij het contact 
met andere jonge kunstenaars 
weet ik nu hoe ik me moet be-
schermen tegen copycats.”                                                                                                 

Ontroerende verzoeken
De opdrachten die ze krijgt zijn 
vaak emotioneel beladen. “Men-
sen vragen mij een gezinsschets 
te maken waarop ook hun ooit 
overleden kindje staat. Ze heb-
ben geen foto waarop het com-
plete gezin te zien is. Met mijn te-
kening aan de muur hebben ze 
dat nu wel. Ik ben dankbaar voor 
het vertrouwen om zo dichtbij te 
mogen komen.”
Onlangs kreeg Matilda het ver-
zoek van een dame die nog maar 
enkele dagen te leven had en een 
gezinsschets aan haar kinderen 
wilde nalaten.   
“Door de afzondering wegens co-
rona hebben we het warme fa-
miliecontact gemist, de knuffels 
en omhelzingen. Dat is volgens 
mij de voornaamste reden van 
de waardering voor mijn werk. 
Nu ben ik op het punt gekomen 
dat ik doe wat ik altijd al wilde: 
impact hebben op het leven van 
mensen.”

Informatie: Lesswithlines.com.                                                                     

Mirjam Goossens

Burendag in nieuwbouwwijk
Heemstede - Burendag, een ini-
tiatief van Douwe Egberts en 
het Oranjefonds, is in het leven 
geroepen om buren met elkaar 
in contact te brengen. Voor de 
nieuwbouwwijk Slottuin waar-
van de laatste huizen in juli jl. 
werden opgeleverd had deze Bu-
rendag op zaterdag 26 septem-
ber een extra dimensie: alle be-
woners zijn immers nieuw. Initi-
atiefnemers Tonco en Anja regel-
den een mega springkussen, zit-
en statafels en de hap en de snap 
met inachtneming van de veilig-
heid. Met financiële steun van het 
Oranjefonds van 350 euro werd 
onder meer gezamenlijk getim-
merd en geschilderd aan vogel-
voederhuisjes die een blijvende 
bijdrage zijn voor de buurt.
Iedereen was het erover eens: 
na alle bouwactiviteiten waren 
ze toe aan een ongedwongen 
buurtfeestje om ervaringen uit te 
wisselen en elkaar beter te leren 
kennen. 

Mirjam Goossens

Beste gasten, 
liefst uw reservering

of bestelling telefonisch
doorgeven a.u.b.

Dit kan al vanaf 13.00 uur. 
Tel. 023-5284269

Van harte welkom
bij ons!

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

www.mandarin-heemstede.nl

Geslaagde Burendag Plein1
Heemstede - Het was een ge-
slaagde Burendag op Plein1, 
waarvoor alle buren persoonlijk 
waren uitgenodigd door alle or-
ganisaties die Plein1 rijk is en die 
plaatsvond op vrijdag 25 en za-
terdag 26 september.

Er waren op vrijdag juist voor de 
ouderen activiteiten waaronder 
het LP Café van WIJ Heemstede 
en bloemschikken bij Kennemer-
hart. Zaterdag waren de kinderen 
aan de beurt en konden ze ko-
ken als Buurman en Buurman bij 
Plexat/WIJ Heemstede en werd er 
via het verhalenkastje door Mart-
ha van de bibliotheek voorgele-
zen. 

Vooral het ontmoeten, bijpraten 
en kijken wat er te doen is in je 
buurt, was hetgeen dat alle or-
ganisaties belangrijk vonden om 
te laten zien. Op zaterdag 26 sep-
tember waren om deze reden ook 
de locaties de Luifel en de Molen-
werf van WIJ Heemstede open en 
waren ook daar de omwonenden 
uitgenodigd.  

Op vrijdag kwamen Adriaan Pauw 
en zijn vrouw op visite en hebben 
zij onder het genot van een Adri-
aan Pauw-wijntje met veel men-
sen gekletst en zelfs meegedaan 
aan het bloemschikken.

Zaterdag werd de schaaktafel of-
ficieel geopend door wethouder 
Sjaak Struijf. Deze omgebouw-
de picknicktafel van bomen uit 
het Groenendaalse bos staat bui-
ten naast het terras. Er zijn twee 
schaakborden verwerkt in de ta-
fel en schaakstukken kunnen 
worden geleend bij één van de 
gastvrouwen/heren van Plein1. 
Iedereen mag hiervan gebruik 
maken, zolang alle richtlijnen 
van het RIVM worden nageleefd. 
De schaaktafel is een burgeriniti-
atief en het was leuk om te zien 
dat zelfs tijdens de flinke regen-
buien er enthousiast werd door 
geschaakt. 

Ondanks de omstandigheden die 
het coronavirus met zich mee-
brengt, was de Burendag erg ge-
zellig.
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Kerkdiensten

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 4 oktober, 10u.,
ds. Molendijk.

www.pknheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Te volgen via het Youtube kanaal 
van de Adventskerk:

www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 4 oktober, 10u.
Leiding: Elske, Harrie.

www.rafael-nehemia.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Donderdag 1 oktober, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Zondag 4 oktober, 10u. 
Eucharistieviering.

Pater Diego Pildain.
Donderdag 8 oktober, 9u. 

Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede 

Za. 3 okt., 17u.,
Holy Mass / Engelse Mis.

Zo. 4 okt., 10u., H. Mis.
Voorganger: Pater Tristan Perez.

18.45u., Plechtig Lof.
Di. 6 okt., 9u. H. Mis.

Wo. 7 okt., 10u., H. Mis.

Aanmelden niet nodig. 
Echter voor aanvang van de 

viering uw gegevens vermelden 
op de lijst, die klaarligt.

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Zondag 4 oktober, 10u.,
ds. S.J. Verwijs.

 De diensten kunt u volgen via 
de link: www.kerkomroep.nl/#/

kerken/11159.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Voor info over diensten
zie de website: 

www.petrakerkheemstede.nl.

Doopsgezinde Gemeente
Postlaan 16 Heemstede

Zondag 4 oktober, 10.30 uur.
Rieneke Verheus.  Graag opgeven 

bij  grimme@xs4all.nl.

www.vdgh.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 4 oktober: ds. Jolien Nak.
Deelname aan de viering? Meld u 
dan aan: bennebroek.trefpunt@
quicknet.nl. Vieringen zijn ook 

online te volgen: 
www.pkntrefpunt.nl/Actueel.

www.pkntrefpunt.nl

ZIE ONZE SITE: 
HEEMSTEDER.NL

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

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

Oplage: 14.300

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, 
dient ondertekend te zijn en 
voorzien van naam, adres, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd 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 volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Bronsteeweg 47 is samen ge-
bouwd met de panden Adri-
aan Pauwlaan 2 en 4. De toen-
foto komt uit het archief van de 
HVHB van ver voor de oorlog.

Bijzonder is dat Bronsteeweg 
47 al in 1911 vermeld wordt in 
het Haarlems Dagblad met ad-
vertenties dat er gezocht wordt 
naar kamermeisjes. In een 
adresboek van Haarlem van 
1923 en 1926 worden de we-
duwe Verweij en lerares huis-

houdschool mej. A.E. Verweij 
genoemd op Bronsteeweg 47.
In het adressenboek van Heem-
stede van 1 januari 1929 wordt 
dir. Ned. Veem J.E. Minne op 
nummer 47 vermeld en in het 
adressenboek van 1 janua-
ri 1930 is dat arts C.H. Bekker. 
Hoewel arts Bekker in 1938 nog 
steeds op nummer 47 wordt 
vermeld, staat in de Eerste 
Heemsteedsche Courant van 5 
mei 1938 bij ‘gevestigde gezins-
hoofden’ op 47 J.W. Minne’ ver-

meld. In de jaren 40 woont niet 
alleen kantoorbediende J.W. 
Minne op 47, maar ook wed. 
M.A. Soetmulder-van Gils.

Volgens het adressenboek van 
Heemstede van 1 januari 1948 
wordt directeur ener N.V. K.R. 
van Staal genoemd op num-
mer 47. In het Haarlems Dag-
blad van 1 maart 1956 vraagt 
mevrouw Daam om een ‘Flinke 
Werkster’ voor Bronsteeweg 47.

Vele bewoners passeren de re-
vue: adressenboek Heemste-
de 1 november 1957 weer een 
nieuwe bewoner: verkoopleider 
E. Neumüller: adressenboek van 
1 april 1961 J.H. Elffers (1896-
1967), vertegenwoordiger ho-
ge commissariaat der VN voor 
vluchtelingen. In 1993 woont 
mevrouw H.W. Hoeneveld- 
Elffers nog op nummer 47.

Met googlen staat in Oozo.nl 
de onderneming ‘What-els’ (op-
gericht in 2014, productie van 
films). Ook ‘Stichting Green Film 
Making’ wordt op 47 vermeld in 
‘Drimble.nl.’ Een andere firma is 
‘Creative Campfire’.

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 27 september 2020
Mocht u informatie over de 
Bronsteeweg hebben, dan 
kunt u terecht via webmaster@ 
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook 
zijn we op zoek naar beeld-
materiaal. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Bronsteeweg
Toen en nu (31)

Adriaan Pauwstrip door Eric J. Coolen en Bies van Ede
Deel 9 van het Pauw-feuilleton. Alle afleveringen zijn tevens te volgen op www.ericjcoolen.nl en
verschijnen eind september  in boekvorm.

Geboorte:
19 september
Saar Lena Geusebroek

Geregistreerd Partnerschap:
24 september
Roxanne M. van Es & Ivo Brik

Huwelijk:
18 september
Rutger N.W. Hendriks &
Ilse J.P. Doornekamp.

Rinaldo F. van Tol &
Maria L. Enriquez González.

Virgil A. Kales &
Tanya N. Antonius.

Michel J. Uitendaal &
Marie L. Vet.

Matheus P. van Daalen &
Florence C. Aalbers.

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

20 september
Arjan Flipphi & 
Desiree J. van Haasteren.

21 september
Matheus H.G. de Bruijn &
Maria L. del Agua Rafols.

Nicolaas P. Dekker &
Antonia C.M. Dekker.

23 september
Joren M.J. Laeven &
Arden B. Kuijper.

Foto: Harry Opheikens

Heemstede - De weersomstandigheden 
zijn erg grillig. Zo loop je zonder jas naar 
buiten, zo heb je guur herfstweer. Het is 
dinsdagmorgen 22 september en dan ‘zie’ 
je deze dikke mist boven de haven hangen, 
waarin nog enigszins de torenflat van de 
Havendreef te zien is. Het bijzondere van 
deze ochtend is dat een paar honderd 
meter verderop (Wipperplein/Camplaan) 
totaal geen mist hing.

Grillige weersomstandigheden
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Preek van de Leek: Ike Kamphof over 
dementie en identiteit
Heemstede - Niet: ‘Herken jij 
mij?’, maar: ‘Herken ik jou?’
Vaak wordt de omgeving van de-
mente mensen omgebouwd tot 
een nostalgische winkel van Sin-
kel. Mensen met dementie zou-
den zichzelf verliezen en worden 
vaak in stereotypen ingedeeld 
onder het mom “Wij weten wel 
wat jullie leuk vinden”.

Filosoof en assistent professor Ike 
Kamphof aan de Faculteit der Cul-
tuurwetenschappen in Maastrich 
is geboren in en lid geweest van 
de kerkgemeenschap in Heem-
stede. Via haar moeder die nog 
in Heemstede woont, blijft het 
lijntje met Heemstede intact. Als 
techniekfilosoof onderzoekt ze 
de ethiek van ‘doen-alsof’ in het 
gebruik en ontwerp van objec-
ten. En van een kunstmatige om-
geving bij dementenzorg zoals 
strandstoelen en zeegeluiden. In 
contact met mensen met demen-
tie komen grote vragen voorbij: 
‘Waar sluit ik aan en waar ben ik 
mijzelf?’, ‘Hoe ga je om met waar-
heid en werkelijkheid?’ en ‘Hoe 
blijf je respectvol bejegenen?’ 

Ook mensen met dementie ne-
men beslissingen en maken af-
wegingen. In haar Preek wil Ike 
focussen op identiteit: ‘Wat is 
het gevolg ervan als je denkt dat 
identiteit en persoonlijkheid in 
iemands hoofd zitten?’, met een 
koppeling naar de dementie-
vriendelijke samenleving, waar 
ook Heemstede naar streeft. Ike 
hoopt dat de deelnemers aan de 
Preek van de Leek aan haar ver-
haal over houden dat zij zelf een 
eigen en actieve rol en opdracht 
hebben in het omgaan met men-
sen met dementie; je bent meer 
dan alleen de persoon in jouw li-
chaam.

Nieuwsgierig geworden? Meldt u 
zich dan aan Op de website www.
kerkpleinheemstede.nl/preek-
van-de-leek leest u hoe u dat 
kunt doen. Daar leest u ook hoe 
u de Preek van de Leek, als u die 
niet persoonlijk kunt bijwonen, 
via een livestream op YouTube 
kunt volgen. Aanvang 15.30 uur, 
geschatte eindtijd 17.00 uur en 
de Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein in Heemstede is open van-

af 15.00 uur. Het verzoek is uiter-
lijk om 15.15 uur aanwezig te zijn. 
De toegang is gratis.

Ike Kamphof (foto aangeleverd 
door PKN Heemstede).

Kinderboekenweek met activiteiten 
bij Boekhandel Blokker
Heemstede - De jaarlijkse Kin-
derboekenweek gaat woensdag 
30 september van start. Vanaf die 
dag ontvangen klanten die voor 
€12,50 aan kinderboeken kopen 
bij Boekhandel Blokker aan de 
Binnenweg 138 in Heemstede 
het Kinderboekenweekgeschenk 
‘De diamant van Banjarmasin’ 
van Arend van Dam cadeau, die 
ook vrijdag 2 oktober te gast is bij 
de boekhandel. De acht verhalen 
van ‘De diamant van Banjarma-
sin ‘passen helemaal bij het the-
ma geschiedenis. Arends eigen 
geschiedenis leest u in de Kinder-
boekenweekkrant. 

Daarnaast heeft die week Boek-
handel Blokker nog meer kinder-
boekactiviteiten voor je in petto 
en is de Kinderboekenweek om-
getoverd in Kinderboekenmaand.  
Met extra geschenken wil de 
boekhandel spreiding realiseren. 
Andere jaren waren veel boek-
handels op scholen actief, maar 
door de corona kan dat niet dit 
jaar. (de ouders kunnen de scho-
len niet in!).  

Voor de allerkleinsten heeft u 
voor maar € 7,25 het Prentenboek 
van de Kinderboekenweek: Twee-
ling! Een heerlijk kijkverhaal waar-
in íeder kind zich kan herken-
nen. De maker van het prenten-
boek, Mylo Freeman maakte sa-
men met Joan Windzak (EduCul-
ture), ook een tiplijst met diverse 
en inclusieve kinderboeken.  
  
Arend van Dam te gast 
Op vrijdag 2 oktober verzorgt 
Arend van Dam twee optredens 
i.v.m. de beperkte aanwezigheid 
rond de corona. 
Het eerste optreden is om 16.00 
uur en het tweede optreden is 
om 17.15 uur. 
Toegang is vrij, aanmelden is 
noodzakelijk i.v.m. beperkt aan-
tal mensen via info@boekhandel-
blokker.nl of 023 5282472. Maxi-
maal 30 personen 
Over het geschenk: Op de bijrij-
dersstoel in de vrachtwagen van 
zijn vader vraagt Arend op een 

dag: ‘Pa, wie zijn wij eigenlijk? 
Waar komen we vandaan?’ In dit 
boek probeert de schrijver zestig 
jaar later antwoorden te vinden 
op die vragen. In acht verhalen 
schrijft hij zich door de geschie-
denis van Nederland heen.  
  
Voorleesvoorstelling door Cok 
van der Lee en Vera de Backker 
Zaterdag 3 oktober is er een voor-
leesvoorstelling voor de klein-
tjes door onze lokalen helden 
Cok van der Lee en Vera de Back-
ker. Om 10.30 uur lezen zij voor 
uit ‘Jasmijn en de wijsheid van 
de bomen.’ In ‘Jasmijn en de wijs-
heid van de bomen’ gaat Jasmijn 
op zoek naar hond Boef die zich 
verstopt heeft in het bos. Maar is 
ze groot, sterk en wijs genoeg om 
hem terug te vinden? Misschien 
kunnen eekhoorn Max en de wijs-
heid van de bomen Jasmijn hel-
pen. Zoek je met hen mee? Toe-
gang vrij. Aanmelden noodzake-

lijke via info@boekhandelblokker.
nl of 023 5282472. Maximaal 30 
personen. 
Kun je niet komen, maar wil je 
wel een gesigneerd boek? Reser-
veer snel!

Vera de Backker (foto’s aangeleverd door Boekhandel Blokker).

Arend van Dam.

WCH kijkt trots terug op 
leuke Adriaan Pauwdag
Heemstede - De ondernemers 
van Winkeliersvereniging Cen-
trum Heemstede (WCH) kij-
ken trots terug op de geslaagde 
Adriaan Pauwdag die gehouden 
werd op zaterdag 19 september. 
Dankzij deze ondernemers kon 
deze dag georganiseerd en ge-
financierd worden. Ook Adriaan 
Pauw en zijn gemalin Anna van 
Ruytenburgh genoten van deze 
speciale dag en gingen.met inwo-
ners op de foto. Er waren scherm-
demonstraties, muziek op diver-

se plekken, er werd geschminkt 
en volop geshopt bij onze beken-
de lokale ondernemers. De win-
keliers zijn ook verantwoordelijk 
voor de leuke Adriaan Pauw puz-
zel ‘Raad de winkelier’.

Nog tot 8 oktober loopt deze puz-
zel waarmee mooie prijzen zijn te 
winnen die door hen beschikbaar 
worden gesteld. De wedstrijdfor-
mulieren liggen klaar bij de deel-
nemende winkeliers in het win-
kelcentrum Heemstede.

Foto: Mirjam Goossens

Een feestje voor alle zintuigen:
Diner chantant op Landgoed Groenendaal
Heemstede - Voor Suzanne Roels 
zijn humor, liefde en muziek de 
voornaamste levensbronnen. 
Maar de Heemsteedse sopraan 
wordt ook intens blij van een ijsje 
van Pierre bij de BosBar van Res-
taurant Landgoed Groenendaal 
na een verkwikkende boswande-
ling.

Het Groenendaals Bos is min of 
meer haar voortuin, zodoende is 
ze er vrijwel dagelijks te vinden. 
Ze vertelt lachend: “Ik kan hier ie-
dere dag als een soort dartelende 
bosfee genieten van al het moois 
dat het bos te bieden heeft. Be-
halve de prachtige natuur is dat 
natuurlijk ook het karakteristie-
ke Restaurant Landgoed Groe-
nendaal met al haar heerlijkhe-
den. Ik heb inmiddels heel wat 
voetstappen liggen op het voor-
terras bij de BosBar en dan ont-
staat er zomaar iets. Op een dag 
zat ik op het plateau onder de 
plataan te genieten van mijn ijsje 
en dacht: “Ik wil hier zingen!” Dat 
heb ik vaak hoor, zo’n moment 
dat ik dan hevig gelukkig ben. 
Dan stroomt al die vreugde door 
mijn lijf en dat moet eruit, dat wil 
ik dan delen door te zingen.”

Zondagavond 11 oktober om 
17. 30 uur met ontvangst op 
het voorterras is het zover: dan 
brengt Suzanne met haar vrolijke 
energie en prachtige stem plezier 
en ontroering tijdens een diner 
chantant. “Zang & smaken van 
het seizoen in vier gangen om ál-
le zintuigen te verwennen!”. Hein 
Uitendaal, eigenaar van Land-
goed Groenendaal, kijkt uit naar 
de avond. “Het is vreselijk jammer 
dat vanwege de maatregelen in-
zake coronabestrijding die afge-

lopen maandag door het kabi-
net zijn afgekondigd er in de zaal 
slechts 30 gasten kunnen genie-
ten van haar charmante verschij-
ning en geweldige stem, zij ver-
dient een veel groter publiek.”

Suzanne reageert: “Dat is inder-
daad jammer maar het wordt nog 
steeds een fijn feest der herken-
ning hoor! Ik wil heel graag de 
negativiteit die de huidige cri-
sis met zich meebrengt vervagen 
met het positieve geluid van ope-
ra en musical, met funny songs en 
Franse chansons. Denk aan Pucci-
ni en Rossini, denk aan Doris Day, 
aan Frida Boccara maar ook aan 
de swing van Gershwin en Cole 
Porter. De eerste set doe ik lek-
ker buiten, onder de plataan. Dan 
kunnen de wandelaars in het bos 
ook nog even meeluisteren, dat is 
leuk toch? Want weet je wat het 
is; mensen zijn veelal niet op va-

kantie geweest en met deze mu-
ziek neem ik ze toch even mee op 
reis, we doen ‘a trip down memo-
ry lane’. Het zijn veelal ‘liedjes van 
de achterbank’, snap je dan wat 
ik bedoel? Nummers die je bij je 
ouders in de auto hoorde toen je 
op de achterbank zat richting de 
lange autorit naar de vakantiebe-
stemming. Dat lekkere, wiegen-
de nostalgische gevoel, daar ga 
ik voor. En ik heb er vreselijk veel 
zin in!”
Nieuwsgierig naar het repertoire 
van Suzanne?
Kijk op www.suzanneroels.nl.

Diner: Viergangen seizoensme-
nu à € 49,50 per persoon Reserve-
ren: Verplicht, via info@landgoed-
groenenedaal.nl of telefonisch: 
023 528 1555.

Adres: Landgoed Groenendaal, 
Groenendaal 3, Heemstede.

V.l.n.r. eigenaar van Restaurant Landgoed Groenenedaal Hein Uitendaal 
en sopraan Suzanne Roels (aangeleverd door LG).

Burendag 
op Kom In 
Mijn Tuin
Heemstede - Afgelopen zaterdag 
was het toch nog Burendag op 
Kom In Mijn Tuin (KIMT). Vanaf 13 
uur kwamen er ieder uur 5 kinde-
ren met één van hun ouders om 
een insectenhotel te maken. Ge-
lukkig kon alles in de buitenlucht 
plaatsvinden en brak zelfs af en 
toe de zon door. De kinderen kre-
gen eerst uitleg van een vrijwillig-
ster waarom bijvoorbeeld de bij-
en gaatjes zoeken om zich te ver-
schuilen, in stukjes hout of in een 
donker beschut plekje in de tuin 
of iets dergelijks. Daarna gingen 
ze aan de slag met de handboor-
machine en alle attributen om 
het hotel vol te krijgen. Na afloop 
gingen ze huiswaarts met het ho-
tel onder hun arm.

Burendag wordt ieder jaar op de 
4e zaterdag in september gevierd 
en is een initiatief van het Douwe 

Egberts en het Oranjefonds. Het 
is een dag waarop de buurt ge-
zellig samenkomt en waarbij veel 
mensen iets goeds doen voor el-
kaar en voor de buurt. Dit jaar 
was Burendag wel net iets anders 

dan anders; voldoende afstand 
en op een veilige manier.

KIMT sloot de dag af om 17 uur. 
Het was al met al een leuke leer-
zame ‘burenmiddag’.

Foto aangeleverd door KIMT

Herfst-
wandeling 
op Leyduin
Vogelenzang - Het is prachtig 
wandelen op de vele buitenplaat-
sen in Zuid-Kennemerland. Zeker 
als je meeloopt met een gids van 
Landschap Noord-Holland. Tij-
dens deze excursie op zondag 4 
oktober om 11 uur wandel je over 
Woestduin en Vinkenduin, onder-
delen van buitenplaats Leyduin.

Buitenplaatsen kennen een lange 
en rijke geschiedenis. Roemruch-
te families kwamen hier in de zo-
mer, om de stinkende stad te ont-
vluchten en wilden zich verma-
ken. Onderweg maak je ook ken-
nis met dieren en planten die hier 
leven.

In verband met corona wordt er 
in een kleine groep van maximaal 
10 personen gewandeld. Wil je 
graag mee, meld je dan nu aan.
Reserveren is verplicht, het is niet 
mogelijk om ter plekke aan te 
sluiten.

Vertrekpunt: Parkeerplaats Ley-
duin, Woestduinweg 4, Vogelen-
zang.
Kosten: Volwassenen €7,- kinde-
ren tot 12 jaar €3,-. Beschermers 
€4,- kinderen van beschermers 
€2,-.
Reserveren verplicht:
www.gaatumee.nl.
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Men zegt dat het herfst is, ech-
ter in Heemstede heeft het best 
lang geduurd voor we daar iets 
van merkten. Op de Zandvoort-
stelaan bloeien de herfststijloos
(Colchium autumnale) al volop. 
 
Maar wees gerust, het is een on-
ontkoombaar feit dat de da-
gen korter en vooral weer natter 
gaan worden. Zo verandert ook 
ons mooie Groenendaalse bos. 
De bomen verliezen hun blad, de 
dieren zoeken een warm heen-
komen en de zwammen schie-

ten de grond uit. Ruim 250 soor-
ten zwammen en paddenstoelen 
zijn er in Groenendaal te vinden. 
Zij zijn druk bezig met de bodem-
opbouw van het bos. 
 
Zij extraheren de voedingstoff en 
die in levend of dood hout zijn 
opgeslagen en maken deze be-
schikbaar voor de rest van de na-
tuur.  Zonder al deze schimmels 
zou elk bos begraven worden on-
der dood hout. Zo ook ons eigen 
Groenendaal.  
Sommige van deze schimmels 

Ken uw Bos
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Verenging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
www.wandelbosGroenendaal.nl 

zijn eetbaar, zoals Eekhoorntjes-
brood, Morieljes en Briefstuk-
zwam, maar ook de minder be-
kende soorten zijn soms best 
smakelijk. Maar.... pas op, want 
een fout is snel gemaakt; in het 
geval van zwammen hebben 
die vaak ernstige gevolgen voor 
de plukker. Soorten als Groene 
Knolamaniet, Tonderzwam, Vlie-
genzwam en Parasolzwam ma-
ken ook vandaag de dag nog veel 
slachtoff ers.   
 
Laat de zwammen en padden-
stoelen maar lekker staan, want 
ze zijn voor ons aan het werk om 
het bos gezond te houden. Ge-
niet dus van al deze pracht, maar 
bewaar gepaste afstand; 1.5 m 
hoeft niet.  

Tekst: Rogier Veldhuisen 
Foto’s: Vrienden Wandelbos 
Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.

Schimmels in Groenendaal

De reuzenzwam is feitelijk oneetbaar, vanwege het stugge vlees en de
zure smaak.

De parasolzwam komt in veel soorten en maten voor en is soms dodelijk.

De tonderzwam is van groot be-
lang voor de voortplanting van 
veel insectensoorten, waaronder
een aantal zeldzame kevers en 
sluipwespen. Deze leggen hun ei-
tjes in het vruchtlichaam, waarop 
de larven zich te goed doen aan het 
vlees.

Landelijke Week tegen Eenzaamheid van start
Week van Ontmoeting bij WIJ Heemstede
Heemstede - Ontmoeting en ver-
binding staat in de Week tegen 
Eenzaamheid centraal, die van 1 
t/m 8 oktober loopt.
In deze tijd is dat een extra uitda-
ging, maar toch zijn er een heel 
aantal mooie activiteiten waar u 
bij kunt aansluiten. Vanzelfspre-
kend zijn deze activiteiten ge-
organiseerd, rekening houdend 
met de richtlijnen van het RIVM. 
Vanwege de verscherpte Coro-
na maatregelen is het verplicht 
om voor alle activiteiten van de 
Week van Ontmoeting van tevo-
ren aan te melden. Helaas kun-
nen we geen bezoekers toelaten 
die zich niet van tevoren hebben 
aangemeld. 

Bij de volgende activiteiten bent 
u van harte welkom (na opgave): 

Workshop: Kleur jezelf in je 
kracht door Vera de Backker
De workshop ‘Kleur jezelf in je 
kracht’ door Vera de Backker vindt 
plaats in de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede van 10-12 uur.
Het werken met kleur kan jezelf 
ondersteunen, kleur is trilling en 
dat doet iets met je. Uiteraard is 
de werking voor iedereen per-
soonlijk maar er is ook een uni-
versele kant aan de kleur. U volgt 
de weg van de regenboog die in 
ieder aanwezig is zodat alle kleu-
ren langs komen. De kleuren zijn 
gekoppeld aan de chakra’s die 
als vanzelf meedoen. In een kor-
te meditatie maakt u contact met 
de regenboog in uzelf. Er wordt 
gewerkt met kleurpotloden. Kos-
ten: € 25,- (incl.materiaal) Het in-
troductie fi lmpje kunt u alvast be-

kijken op de website van Vera de 
Backker: https://veradebackker.
nl/bewustwording-via-kleur/. 

Workshop: Gouden bladzijden 
door door Eva Durlacher 
De workshop ‘Gouden bladzij-
den door Eva Durlacher is een 
ontmoeting tussen kinderen en 
ouderen, die samen aan de slag 
gaan met tekenmaterialen om 
hun herinneringen uit te beel-
den. Deze vindt plaats op zondag 
4 oktober op Plein1, Julianaplein 
1 in Heemstede om 11 uur. Aan 
de hand van inspirerende op-
drachten gaan senioren en kin-
deren herinneringen uit hun le-
ven verbeelden door middel van 
schrijven, tekenen of schilderen. 
Zo ontstaat aan de hand van te-
keningen een mooie ontmoe-
ting en verhalen tussen jong en 
oud(er). Deze bijzondere work-
shop wordt je gratis aangebo-
den door WIJ Heemstede, de Bi-
bliotheek en Kennemerhart. In 
de tent én online Omdat er door 
de coronamaatregelen niet zo-
veel deelnemers in de tent aan-
wezig mogen zijn, is het ook mo-
gelijk om online mee te doen met 
de workshop. Dat gaat via Zoom 
en dan doe je lekker mee vanuit 
huis! Geef je op en dan ontvang je 
een uitnodiging met link op jouw 
e-mailadres. 
Let op: De ouders van de deelne-
mende kinderen in de tent mo-
gen i.v.m. de Coronamaatregelen 
niet bij de workshop aanwezig 
zijn. I.v.m. de ventilatie blijft de 
tent open, dus kleed je warm aan. 
Deelnemers graag een half uur 
van tevoren aanwezig in de tent. 

Open eettafel in Plein1 
In samenwerking met Kennemer-
hart is op maandag 5 oktober om 
12 uur een Open eettafel voor 
Heemstedenaren in Plein1, Julia-
naplein1 in Heemstede. Met We-
reldse hapjes en drankjes. Schuif 
gezellig aan van 12:00 -13:30 uur 
in de tent op Plein1.
Opgeven kan telefonisch via 023-
5483828 of stuurt u een e-mail 
naar: info@wijheemstede.nl 

Workshop: Over de streep
Met behulp van de spelvorm 
‘Over de streep’, vertellen we ons-
zelf en elkaar zonder woorden te 
gebruiken op directe wijze waar-
in we verschillen (van smaak bij-
voorbeeld) en wat we gezamen-
lijk delen. Een leuke en inspire-
rende wijze om naar aanleiding 
van de gestelde vragen dieper 
in te gaan op het thema van de-
ze week: De week van de Ont-
moeting. Op maandag 5 okto-
ber is deze workshop van 14.30-
15.30 uur op Plein1, Julianaplein1 
in Heemstede door Marijke Coert 
en Julie Koch. 

Workshop: Kennismaking 
met de cursus Creatief leven
Marijke Coert en Julie Koch ge-
ven dinsdag 6 oktober eeen ken-
nismaking over de cursus Creatief 
Leven in de Luifel Herenweg 96, 
Heemstede, van 19.30-21 uur.
Binnenkort start weer een cur-
sus Creatief Leven, stap voor stap 
naar meer verbinding met ande-
ren. Deze cursus duurt 8 weken 
en wordt op maandagen gege-
ven in de Luifel. Houd de agen-
da van WIJ Heemstede in de ga-

ten. Met de workshop verzorgen 
Julie Koch en Marijke Coert voor 
belangstellenden een korte ken-
nismaking met een andere en ef-
fectieve aanpak van (langdurige) 
eenzaamheid. 

Diner en workshop: 
Eten, kunst & liefde
Op donderdag 8 oktober om 
17.30 uur vindt diner en work-
shop Eten, kunst & liefde met Paul 
Rooyackers plaats. De locatie is 
de Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede.
Een diner, Love and Eat, met als 
thema de Liefde in al haar perio-
des.
Paul Rooyackers schreef een 
boek, getiteld ‘Als ik met jou de 
Kerst maar haal’, over de Formule 
van de Liefde. Tussen de gangen 
door vertelt Paul Rooyackers hoe 
dit liefdesproces jou kansen biedt 
maar ook op welke moeilijkhe-
den je kan stuiten gedurende
je leven. Hij beantwoordt ook 
vragen n.a.v. je eigen liefdespro-
ces. Het boek kan gesigneerd op
deze avond aangeschaft worden. 
Entree: € 25,- euro inclusief lezing 
en 7 gangen diner (excl. drank-
jes).
  
Opgeven voor al deze bijeenkom-
sten verplicht via telefoon 023 – 
548 38 28, e-mail info@wijheem-
stede.nl of via de website:
wijheemstede.nl. 

Klik hiervoor op ‘alle leeftijden’ 
bovenaan de pagina en dan in 
het linkermenu op ‘activiteiten 
en cursussen en zoek de activiteit 
waar u zich voor wilt opgeven. 

IVN last Padden-
stoelendag toch 
af vanwege 
corona
Overveen - Ook dit jaar zou het 
IVN Zuid-Kennemerland weer de 
jaarlijkse Paddestoelendag or-
ganiseren in samenwerking met 
Staatsbosbeheer en Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland. Dit 
evenement over de wereld van 
schimmels en paddestoelen vindt 
altijd plaats op de 1e zondag van 
oktober op buitenplaats Elswout 
aan de rand van Haarlem. Er zijn 
dan normaliter excursies en ande-
re activiteiten.
Dit jaar zou Paddenstoelendag op 
zondag 4 oktober plaatsvinden, 
maar de recente stijging van co-
ronabesmettingen in Veiligheids-
regio Kennemerland heeft roet in 
het eten gegooid. Het IVN Zuid-
Kennemerland heeft daarom be-
sloten om dit jaar vanwege de co-
rona en de daaruit voorvloeien-
de gezondheidsmaatregelen de-
ze Paddenstoelendag niet te la-
ten doorgaan. Veiligheid voor el-
kaar gaat voor. Graag ziet IVN ie-
dereen graag in volle gezondheid 
volgend jaar terug op de IVN – 
Paddenstoelendag.

Vliegenzwam (foto aangeleverd 
door  IVN ZK). 

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Do 01 okt 
10.30 uur 

Film&Lunch 
Historisch drama (2019) (Luifel)

Vrijdag 2 oktober 
10.00 uur 

Workshop Kleur jezelf in je kracht 
met Vera de Backker (Luifel)

Zondag 4 oktober
11.00 uur 

Workshop Gouden bladzijden 
met Eva Durlacher (Plein1)

Maandag 5 oktober 
12.00 uur 

Open eettafel met Internationale hapjes en drankjes
Schuif aan bij de Wereldtafel (Plein1)

Maandag 5 oktober 
14.30 uur 

Workshop Over de Streep 
met Marijke Coert en Julie Koch (Plein1)

Dinsdag 6 oktober 
19.30 uur 

Workshop Creatief leven 
door Marijke Coert en Julie Koch (Luifel)

Woensdag 7 oktober 
10.00 uur 

Beweegcursus Aanhaken bij Internationale Dans 
met Claudy Prins (Luifel)

Donderdag 8 oktober 
17.30 uur 

Workshop Eten, kunst en liefde 
met Paul Rooyackers (Luifel)

Vanzelfsprekend worden de activiteiten georganiseerd 
volgens de verscherpte richtlijnen van het RIVM. 

VOORAF OPGEVEN VOOR BOVENSTAANDE ACTIVITEITEN IS VERPLICHT. 
Dat kan telefonisch, via de mail of via de website.

 

Praatje Prut
WIJ Heemstede komt 

in de Week van Ontmoeting 
ook naar u toe! 

Wij komen met het grappige kleine zwarte vrachtautootje 
volgeladen met speelmateriaal voor jong en oud 
om ons te vergezellen tijdens het ‘praatje prut’.

Even buurten in de wijk tijdens de week van de ontmoeting.
Komt u langs voor een praatje?

Wij zijn te vinden op:

Donderdag 1 oktober   
van 17:00-18:00 uur in de Slottuin

Vrijdag 2 oktober  
van 17:00-18:00 uur op de Mastkade

Maandag 5 oktober   
van 10.00-12.00 uur op de Schielaan

Dindag 6 oktober    
van 10.00 -12.00 uur in de Offenbachlaan

Woensdag 7 oktober    
van 10.00 -12.00 uur aan de Constantijn Huygenslaan

 
Donderdag 8 oktober    

van 10.00 – 12.00 uur aan de Wasserij Annalaan.

023 - 548 38 28
info@wijheemstede.nl

www.wijheemstede.nl

Week van Ontmoeting 
van 1 t/m 8 oktober

komt u ook?

HeemstedeWIJ

FIJN OM UTE ZIEN!

met Marijke Coert en Julie Koch (Plein1)





Maurits Claus (8 jaar) is 
dol op zijn maatje. “Dit 
is mijn kat Meneer”, ver-
telt hij. “Meneer is mijn 
beste vriend. Op de-
ze foto wil Meneer heel 
graag naar binnen, om-
dat hij honger heeft. De 
hele buurt hoort hem 
dan miauwen.”

Maurits Claus (8 jaar) is 
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Tja, zo komt er natuurlijk niets 
van de administratie afhandelen. 
“Maar ik ben zooooo moe…”, lijkt 
de kat van Joke Vesuvius hier uit 
te stralen. Ze is daardoor wel het 
stralend middelpunt van het kan-
toor-aan-huis.

Tja, zo komt er natuurlijk niets 

“Hallo de Heemsteder”, 
schrijft de twaal� arige Katha-
rina van Eijk. “Dit is mijn huis-
dier Milka de hamster. Ik heb 
deze gekregen van mijn ou-
ders tijdens het begin van de 
coronatijd, toen ik niet naar 
school mocht.
Het is mijn coronatijd vriend. 
We hebben samen heel veel 
lol”, aldus Katharina. Ik hoop 
dat ik win.

Astrid van Loon stuurde een foto van 
haar trouwe maatje. “Binck is voor 
mij de liefste hond! Hij is een Roe-
meentje, op straat gevonden toen hij 
3 maanden was. Toen hij 8 maanden 
was is hij op 6 juli 2019 bij mij geko-
men. En nu is hij een vreselijk blij ei, 
nog wel met zijn angsten, maar met 
veel geduld en liefde komt dat ook 
goed”, aldus Astrid.

Het is bijna onmogelijk om on-
ze westy, luisterend naar de naam 
Misty, kunstjes te leren.
Dat bepaalt ze allemaal zelf. Zo ook 
deze houding”, vertelt haar baasje 
Ton Bruijns.

Anneke Gérard-Dol is dol op haar 
poes Chica. Anneke: “Haar baasje 
overleed en daarna kwam ze in nog 
twee andere gezinnen waar ze zich 
heel erg ongelukkig voelde omdat 
daar meerdere dieren waren. Ook 
een hondje. Ze was erg bang en 
zat altijd heel hoog op een kast. Ze 
krapte haar oren stuk van angst en 
zenuwen. Wij hebben haar uit Rot-
terdam opgehaald en ze was de eer-
ste tijd nog steeds erg angstig voor 
mensen. Ruim een maand met veel 
rust, zit deze dame overal in huis 
en speelt met allerlei speelgoedjes 
voor katten. Met haar nieuwe bazin 
heeft ze het heel gezellig. Ze moet 
nog wel wennen aan vreemde men-
sen. Maar wij kunnen het samen pri-
ma vinden, ik zou haar niet meer wil-
len missen!” aldus Anneke.

Lennaert, Leonie, Isabel en Sara de 
Graaf zijn maar wat trots op hun kit-
ten Charlie. “Zij is sinds 1 augustus bij 
ons in huis en is nu ongeveer 15 we-
ken oud”, laat de familie weten. “Ze is 
ontzettend lief en knuff elig, maar na-
tuurlijk ook heel speels en af en toe 
een beetje brutaal. We spelen veel 
met haar en af en toe mag ze al voor-
zichtig een kijkje nemen in de tuin. 
Dat vindt ze geweldig. Zoals op de fo-
to’s te zien is, geniet ze ook heerlijk 
van het zonnetje.  We zijn ontzettend 
blij met Charlie!”

Simon Pereira laat hier trots zijn 
trouwe viervoeter Lito zien. “Li-
to is onlangs geadopteerd. We 
wisten niet wat we konden ver-
wachten toen we hem voor het 
eerst kregen. We kwamen er al 
snel achter dat hij heel lief en 
gek is en het huis graag als race-
baan gebruikt! Hij maakt ons ie-
dere dag aan het lachen en we 
zijn zo blij dat hij bij ons gezin is 
gekomen”, aldus Simon.

“Dit is Tijger, ze is mijn lieve buurkat 
(van Jolien, Thomas en Jesse)”, vertelt 
buurvrouw Margreet Prins. “Ze komt 
regelmatig op bezoek en ze las toen 
in de Heemsteder over yoga en be-
sloot meteen een oefening te doen. 
En hoopt uiteraard dat ze zichzelf te-
rugziet in de Heemsteder!”

“Dit is Tijger, ze is mijn lieve buurkat 

Lennaert, Leonie, Isabel en Sara de 

Af en toe een 
beetje brutaal

Tijger hoopt zichzelf 
in de Heemsteder te 
zien

Slapend de 
administratie doen

Misty leert zelf 
haar kunstjes

Coronatijd vriend

Binck is een 
vreselijk blij ei

Gebruikt huis 
als racebaan

Ik zou haar niet
meer willen missen!

D. van Zoelen verblijdde de 
redactie met deze poezen-
lieverds: “Beste redactie, 

hier een foto van twee dikke poezenvriendinnen, 
Minnie en Lotje, beide ooit als zwerfpoezen gevon-
den. Nu allebei liefdevolle baasjes gevonden en zo-
als je ziet verknocht aan elkaar.”

D. van Zoelen verblijdde de 
redactie met deze poezen-
lieverds: “Beste redactie, 

hier een foto van twee dikke poezenvriendinnen, 

Dikke poezen-vriendinnen

“Dit zijn mijn katjes Siem (links) en Loulou 
(rechts)”, vertelt hun baasje Lisa Draijer. “Twee su-
per lieve knappe katten. 
Loulou is een ontzettende lieve poes van alweer 
8,5 jaar oud, al zal je dat zeker niet zeggen ;-). 
Siem is een ontdeugende, maar super aanhanke-
lijke kater van bijna 3 jaar. Twee totaal verschillen-
de katjes van karakter, maar allebei zo lief. Ze zijn 
allebei mijn schaduw; ze lopen de hele dag achter 
mij aan door het huis. 
Mochten ze in de krant komen, dan hebben ze 
alvast hun feestbontje aangetrokken en de bal-
lonnen opgeblazen! Lieve kopjes en groetjes van 
Loulou en Siem”, aldus Lisa.

Hun feestbontje al aan- 
getrokken voor de krant

Volgens Elisabeth Langeler is Bliksem is 
het leukste, liefste en mooiste huisdier 
dat bestaat. “Hij is een sportieve bergwan-
delaar, heeft een supergoed gevoel voor 
humor en een hart groot genoeg voor
iedereen. Zijn grootste wens is eeuwige 
Heemsteedse roem door in de krant te ver-
schijnen”, aldus Elisabeth.

Eeuwige 
Heemsteedse roem

Dit is Tijger van Bas, Brenda Ties (11) en Mees (9) 
Monsma. “Tijger is sinds mei ‘20 niet meer onze 
gekke víervoeter maar gelukkig wel onze lieve, 
dappere drievoeter. Door een onbekende oor-
zaak verbrijzelde hij zijn voorpoot en die kon niet 
meer gered worden. Tijger zélf gelukkig wel en 
samen met zijn zusje Pluis rent hij weer door tuin 
en huis en beklimt onder andere onze sup. We 
zijn heel trots op hem!” aldus de familie Monsma.

Dit is Tijger van Bas, Brenda Ties (11) en Mees (9) 

Dappere 
drievoeter
Tijger

Deze twee lieverds liggen lekker naast elkaar 
te ronken op de bank. Het zijn de katjes Nala 
en Simba van Sultan Tütüncü.

Deze twee lieverds liggen lekker naast elkaar 

Naar hun zin
op de bank

Dit is mijn liefste huisdier”, vertelt de 11-ja-
rige Emme-Lotte van Kesteren. “Hij heet 
Sproet en is heel speels. Hij is de grootste kat 
uit de straat en rooft veel op kleine dieren 
als muizen, mollen en kikkers. Maar toch is 
hij heel lief en komt altijd bij mij op de bank 
zitten”, aldus Emme-Lotte.

Dit is mijn liefste huisdier”, vertelt de 11-ja-
rige Emme-Lotte van Kesteren. “Hij heet 

Speelse Sproet

Heemstede - Dat Heemstede gek op huisdieren is, was wel overduidelijk door 
de massale inzendingen die we op de redactie mochten ontvangen voor de 
fotowedstrijd ‘Het leukste huisdier’. Lief, grappig,  leuk, mooi of bijzonder: al-
les mocht.  Nou, hier zijn ze dan onze knuff els, die nu in een klap de beroemd-
ste dieren van Heemstede zijn. We hebben ze allemaal voor je op een rijtje 
gezet, staan ze er niet allemaal prachtig op? Dierenspeciaalzaak Heems sinds 
1822 gaat uit al deze inzendingen de winnende foto kiezen. De winnaar wordt
volgende week bekendgemaakt en wint een cadeaubon van Heems van maar 
liefst 25 euro!

 - Dat Heemstede gek op huisdieren is, was wel overduidelijk door 
de massale inzendingen die we op de redactie mochten ontvangen voor de 
fotowedstrijd ‘Het leukste huisdier’. Lief, grappig,  leuk, mooi of bijzonder: al-
les mocht.  Nou, hier zijn ze dan onze knuff els, die nu in een klap de beroemd-

Hier zijn ze dan: 
onze knuffels!

Mijn kat Meneer

Deze aanhankelijke lieverds zijn van Cora Odenkir-
chen. “Ik stuur de foto van Bas en Beauty omdat het 
de liefste zachtaardige katten zijn die ik ooit gehad 
heb. Het zijn Britse kortharen en waar ik ben zijn zij 
ook”, aldus Cora.

Waar ik ben, zijn zij ook Deze bijzondere foto kwam van Sara 
Grieten.: “Hi, ik en kip Henny knuff elen 
graag en houden ervan om trucjes te 
doen. Hier zie je mijn favoriete trucje. 
De bruine kip naast mij is mijn vrien-
din Molly:  zij houdt meer van knuff e-
len en niet zo van trucjes”, aldus Sara.

Knuffelende kip
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“Dit is Dyna, afgeleid van dynamite”, 
vertelt Inge van der Aart. “Dat woord is 
zeker op haar van toepassing, ze is een 
brok dynamiet! 
Op deze foto is zij op een rol gemaaid 
gras gesprongen. Haar vacht en oren 
wapperen in de wind”, aldus Inge.

Dat onze krant ver over de 
landsgrenzen wordt gele-
zen bewijst deze foto van 
kat Newton van Jacky Loch-
ner uit Oostenrijk. “Hallo 
Heemsteder”, vertelt Jacky. 
“Onze Newton is de lieve-
ling van Ton van den Brink. 
Hij woont bij zijn doch-
ter in Oostenrijk. Misschien 
komt hij in de krant, groet-
jes uit Oostenrijk”, aldus Jac-
ky Lochner.

Hier van links naar rechts de vier 
katten van Ellen Vrugt. Ze vertelt: 
“Benjamin (Benji) is een lilac wit 
Brits Korthaar en mijn eerste Brit. 
12 oktober wordt hij vier jaar. 
Hij is super lief en heel rustig. Zo 
rond 19 uur heeft Ben zijn gek-
ke kwartiertje: rennen en vliegen 
door het huis in zijn eentje. Dan 
Indigo, een blauwe Brits Korthaar 
van bijna 4 jaar. Indi is onze tweede 
Brit. Hij is fi jngebouwd en zeer aan-
hankelijk. Het is een enorme kroe-
ler en weet goed hoe hij aandacht 
moet vragen en krijgen. Als derde 
mooie, lieve, leuke en luie Tommy. 
Een beer van een Brits Korthaar, die 
alles prima vindt en die zich op de 
kop laat zitten door zijn broers en 
nooit uithaalt. Tommy wordt in no-
vember 3 jaar. Ten slotte Daan, een 
black golden shaded Brits Lang-
haar van 15 maanden oud.  
Hij is en brutaaltje en de baas in 
huis. Zijn grotere broers lopen een 
blokje om voor hem want hij zit zo 
op hun nek. 
Hij bedoelt het goed; je bent jong 
en wilt spelen. Daan vindt kam-
men niet leuk; dat is wel een din-
getje met een langhaar! 
Hij is de laatste aanwinst van onze 
kattenfamilie”, aldus Ellen.

Hier van links naar rechts de vier 

Elvira Meijsing uit Heemstede stuurt 
een foto van haar kat Minnie, die al 15 
jaar haar lieve vriendinnetje is. “Ze is 
een enorme knuff elaar en echt de al-
lerliefste poes van Heemstede en om-
geving.
Hier ligt ze uitgeteld op mijn bank tij-
dens de hittegolf van deze zomer. Af-
zien met zo’n zwart bontjasje! Maar ook 
dat deed ze dapper”, aldus Elvira.

“Beste redactie”, schrijven Da-
vid, Lieke, Sophie en Hazel van 
Houthum. “Dit is onze kat Kiwi. 
Kiwi lijkt altijd een beetje een 
mopperende kat die geen aan-
dacht wil. Maar eigenlijk wil ze 
altijd bij ons in de buurt zijn! 
Op de bank, in de tuin of zelfs 
tijdens het thuiswerken.”

Neeltje Parkema deel deze foto’s van haar huisgenoten. “Dit is de 11-jarige 
oude teckel Pepper. We hebben hem 3 weken geleden geadopteerd vanuit 
het asiel in Amersfoort en hij voelt zich al helemaal thuis. 
Onze lieve poes Lara maakt niet haar beste tijd mee. Omdat we Pepper heb-
ben geadopteerd zal het helaas nog wel even duren voor ze vriendjes zijn. 
Haar blik spreekt boekdelen”, aldus Neeltje.

Volgens Jaap Tieleni-
us is Sam het liefste huis-
dier, omdat hij knuff e-
len het belangrijkste
in zijn leven vindt, naar 
iedereen toegaat om te 
knuff elen, voor kinderen 
op zijn rug gaat liggen en 
zich lekker laat aaien. “Zo 
ligt hij ook als hij bij ons in 
de kamer is.
Hij blaft nooit en hij loopt 
een ommetje als hij een 
ruziezoekende hond te-
genkomt”, aldus Jaap.

“Dit is Uma, een Pixie-
bob poes van 14 jaar 
oud; de liefste poes”, ver-
telt haar baasje Hester 
van Deutekom.
“Thuiswerken in corona-
tijd vindt zij het einde en 
dan ligt dus bovenop de 
adapter van mij laptop.
Lekker warm en gezellig 
want nu is haar baasje de 
hele dag thuis.”

“Dit is Uma, een Pixie-
bob poes van 14 jaar 
oud; de liefste poes”, ver-
telt haar baasje Hester 
van Deutekom.
“Thuiswerken in corona-
tijd vindt zij het einde en 
dan ligt dus bovenop de 
adapter van mij laptop.
Lekker warm en gezellig 
want nu is haar baasje de want nu is haar baasje de 
hele dag thuis.”

Dit is poes 
Ruby van 
Ger van 
Leeuwen: 

“Wij vinden ons huisdiertje het lief-
ste en leukste huisdier omdat ze een 
deel van de dag huiselijk en aanhalig is 
maar het andere deel van de dag avon-
tuurlijk en ondernemend. Ze springt 
gewoon helemaal in de heg of klimt 
bovenin onze palmboom. Het is een 
lieverd die wij een jaar geleden uit het 
asiel hebben gehaald.”

“Een foto van mijn kater 
Warmelo”, vertelt Debby 
Jansens. “Opgekruld in 
zijn mandje in de tuin in 
de zon. Een echte buiten-
kater, ooit gevonden als 
klein verwaarloosd katje 
van 13 weken bij kasteel 
Warmelo in Diepenheim. 
Al 12 jaar zijn we onaf-
scheidelijk bij elkaar: lief-
de voor altijd.”

Grete Koster 
uit Heemste-
de stuurde 
deze foto van 
haar durfal 
op een skate-
board. “Dit 
is Giulia een 
Border Terri-
er. Deze foto 

is genomen op 1 september jl. toen ze 9 
weken oud was”, aldus Grete.

Een beetje 
mopperende kat

Een brok 
dynamiet!

Kat uit Oostenrijk

Vier trouwe huisgenoten

Ze geven elkaar 
regelmatig kusjes
“Goedemorgen redactie, ik stuur de-
ze foto in, omdat Nikki (hond) en Jet 
(poes) de beste maatjes zijn!
En elkaar regelmatig kusjes geven”, al-
dus inzendster Desiree van Riessen.

Uitgeteld

Worden ze vriendjes?

Durfal op 
skateboard

Bovenin onze palmboom

Knuffelen is het 
belangrijkste

Thuiswerken vindt ze het einde

Liefde
voor altijd

Boek over het panorama van 
Constantinopel bij Adriaan Pauw
Heemstede - In het kader van 
Adriaan Pauwjaar 2020 ver-
scheen heden de publicatie: ‘Een 
verloren panorama van Constan-
tinopel in het Huis te Heemstede 
van Adriaan Pauw’. Turkije was in 
1612 het eerste land dat de Repu-
bliek der 7 Verenigde Nederlan-
den erkende. Als eerste ambassa-
deur van ons land bij de Verheve-
ne Porte in het Ottomaanse Rijk is 
destijds Cornelis Haga benoemd. 

Deze diplomaat was bevriend 
met Adriaan Pauw (wiens broer 
Cornelis Pauw hoofdconsul in 
Aleppo (Syrië) werd) en schonk 
een panorama van de stad Con-
stantinopel aan de Staten van 
Holland. mPauw richtte in zijn 
vernieuwde kasteel een speciale 
kamer in ‘Constantinopelen’ ge-
heten. De muren werden versierd 
met dit panorama. Dat moet een 
zeer bijzondere en unieke pros-

pect geweest zijn die de hoofd-
stad van de Grote Turk van al-
le kanten in de schijnwerpers 
zette. Bij de sloop van het slot 
in 1810 ging veel van de inboe-
del verloren, o.a. de wapenbor-
den van de familie Pauw die voor-
heen in de Oude Kerk hingen 
evenals voornoemd algezicht. 
Echter van het panorama Istan-
bul is direct na aankomst in ons 

land in 1616 door de Gents-Am-
sterdamse graveur en cartograaf 
Pieter van der Keere een ets ver-
vaardigd, welke zich tegenwoor-
dig met 185 andere panorama’s 
van steden in de Nationale Bibli-
otheek van Zweden in Stockholm 
bevindt. Het boek is een uitgave 
in oblongformaat, met harde kaft 
en kleurenillustraties. Samenge-
steld door Hans Krol en Mehmet 
Tütüncü. ISBN 978-90-6921-28-
5. De kosten van het boek be-
dragen 20 euro. SOTA publicaties 
Heemstede, Brabantlaan 26, 2102 
SG Heemstede. Te bestellen via
e-mailadres: 
sotapublishing@gmail.com. 
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Na de uitvaart van Joris 
(59) kwam ik nog even 
langs bij zijn vrouw, Mandy.  
Joris was overleden na 
een kortstondig ziekbed. 
Hij stond bekend als een  
aimabel mens, die naast 
zijn bourgondische levens-
stijl, ook nog bekend stond 
als een heel attent persoon. 

Er ging geen jubileum, trouwe-
rij of verjaardag voorbij zonder 
een telefoontje, kaart of bloe-
metje van Joris. Het zou dan 
ook een grote uitvaart worden 
met meer dan 300 belangstel-
lenden.

Corona gooide roet in het eten, 
waardoor wij een aangepaste 
uitvaart organiseerden: een 
grote erehaag bij de voetbal-
club waar Joris al jaren voorzit-
ter was. Zijn geliefde muziek 
klonk door de stadionspeakers 
met daaropvolgend ter afslui-
ting drie korte fluitsignalen van 
een van de scheidsrechters.

“Weet je trouwens dat ik van-
daag jarig ben?” zei Mandy. “Ik 
word vandaag 56 jaar.” Ik knikte
instemmend, want ik had haar 
geboortedatum gezien op de 
stukken in mijn administratie.

Het geluid van de deurbel klonk 
schel en maakte een abrupt 
einde aan ons gesprek. “O nee, 
toch geen visite?” zei Mandy. 
Er stond een bloemist voor de 
deur met een prachtig boeket 
met 56 rode rozen. Mandy nam 
met verbazing de bos in ont-
vangst, las het kaartje en begon 
te huilen. 

Ze schoof het kaartje naar mij 
toe en ik las: ‘Lieverd, van harte 
gefeliciteerd met je verjaardag. 
De eerste zonder mijn aanwe-
zigheid. Ga vanavond lekker uit 
eten in ons favoriete restaurant 
en neem iemand mee. Ik hou 
van je. Liefs Joris.’

De volgende dag belde Mandy 
mij om te vertellen dat ze naar 

het restaurant was geweest 
en… dat Joris zelfs al had  
betaald.

Attent

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur  
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het  
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Hondentrimsalon Elswout & Natuurvoedings-
winkel: voor alle honden en katten
Overveen - Hét adres als je op 
zoek bent naar persoonlijke aan-
dacht, advies, kennis en kwaliteit 
op gebied van natuurlijke voe-
ding en vachtverzorging voor je 
hond en kat is Hondentrimsalon 
Elswout & Natuurvoedingswin-
kel in Overveen. Eigenaresse is 
Brenda van der Vaart. Brenda’s sa-
lon én winkel boordevol natuur-
lijke producten zijn een begrip in 
Haarlem en ver erbuiten. Op Die-
rendag, 4 oktober, bestaat zij al-
weer zes jaar.

Biologisch
“Wij waren destijds pionier met 
inzetten van homeopathische 
supplementen in plaats van de 
reguliere medicatie, en de eerste 
dierenartspraktijk die startte met 
Greenheart Premiums, voeding 
op natuurlijke basis voor honden 
en katten. Een logische keuze was 
om in mijn eigen winkel het merk 
Greenheart-Premiums en de in-
zet van homeopathische supple-
menten van o.a. Puur voort te zet-
ten.”
Daarnaast is het merk DARF een 
regelrechte aanwinst. DARF is 
marktleider in biologisch vlees 
voor hond en kat, beter verteer-
baar voor honden welke met ont-
stekingen of darmproblemen 
kampen. Inmiddels heeft DARF 
de lijn uitgebreid met een brok 
van geperste samenstelling met 
de hoogst haalbare percentage 
vers vlees.

Honden wellness
Brenda legt zich ook toe op hon-
den trimmen.
Samen met een klein team gedi-

plomeerde en gedreven mede-
werkers zorgt zij ervoor dat hon-
den zich als herboren voelen. Niet 
alleen door de vachtbehandelin-
gen, van wasbeurt tot volledige 
opknapsessie (zeg maar gerust 
wellness voor je hond!) maar ze-
ker ook door de natuurlijke voe-
ding en snacks. “Door onze pa-
raveterianaire achtergrond zijn 
wij sneller in het opmerken van 
afwijkingen in huid en vacht en 
kunnen hierin direct handelen of 
adviseren. 
Regelmatig worden honden met 
huid en vacht gerelateerde klach-
ten door de dierenarts naar ons 
doorverwezen. 
Wij werken samen met eigena-
ren naar een oplossing voor de 
klachten. Vaak is een vachtbe-
handeling noodzakelijk. Veel pro-
blemen komen door een té dikke 
vacht, klitten of vervilting.

Gezondheid van binnenuit
Tevens zetten we een behandel-
plan qua voeding en de juiste 
kauwbotten en gezonde lekker-
nijen in en streven naar een ge-
lukkig en gezond huisdier.
Het probleem niet onderdrukken 
door inzet van medicijnen, maar 
oplossen, de bron aanpakken. 
Een mooie, gezonde vacht van 
hond of kat komt van binnenuit!”
Menig hondenbezitter, ook van 
ver buiten onze regio, weet het 
enigszins verborgen winkeltje in 
het Ramplaankwartier te vinden 
en combineert een strandwan-
deling graag met een bezoek aan 
deze unieke natuurvoedingswin-
kel, waar bij binnenkomst eerst 
je hond wordt begroet met een 
snackje, uiteraard puur natuur, 
om vervolgens rustig in de rond-
te gaat om een keuze te maken 
uit het grootste assortiment na-
tuurlijk gedroogde kauwbotten, 

Gebaseerd op de filosofie van Louise Hay
Een cursus die je leven verandert
Haarlem - Zaterdag 17 oktober 
start Carmen de Haan met een 
nieuwe cursus die levens kunnen 
veranderen.
De filosofie van Louise Hay, be-
kend van haar wereldwijde best-
sellers zoals ‘Je kunt je leven he-
len’ vormt een leidraad in de-
ze cursus. En Carmen is al meer 
dan 30 jaar een gepassioneerde 
en enthousiaste coach op dit ter-
rein. 

Zeker in deze verwarrende tij-
den vol veranderingen is het vol-
gens haar essentieel dat je op je-
zelf kunt vertrouwen en bewust 
wordt van de kwaliteit van je ge-
dachten en hoe je de regie hier-

over kunt pakken, zodat je kunt 
bijsturen waar nodig. Carmen 
staat bekend om haar duidelij-
ke en heldere uitleg, eenvoudi-
ge voorbeelden en praktische oe-
feningen. Dit maakt deze cursus 
geschikt voor iedereen: jong, vol-
wassen of senior.

De cursus heeft vijf lessen op de 
zaterdagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur en wordt gegeven in 
Haarlem-Noord, Raadhuisstraat 
11. De bijdrage is €195,00 inclu-
sief lesmateriaal.

Informatie en aanmelden:
www.carmendehaan.nl
of 023-5261144. Carmen de Haan.

Burendag bij Kennemerhart
Heemstede - Het was gezellig 
aanschuiven afgelopen vrijdag 
25 september bij Burendag Ken-
nemerhart op Plein1. Nou ja, net-
jes op 1,5 meter, maar toch.

De sfeer zat er goed in op Bu-
rendag bij Plein 1. Ontmoetings-
groep Dreefhart (van Kennemer-
hart) organiseerde het door het 
Oranjefonds gesponsorde pro-
ject “Zeg het met bloemen.” Ie-
dereen, buren/mantelzorgers/

deelnemers van de ontmoetings-
groep kon een bloemstukje ma-
ken. En aan iemand geven die hij/
zij dankbaar is. Of zelf het stuk-
je houden. De prachtige kleurrij-
ke herfstcreaties zijn ook bijna te 
mooi geworden om weg te ge-
ven.

Nieuwe contacten werden ge-
legd. Met een glimlach ging ie-
dereen naar huis aan het einde 
van de middag.

Iedereen was in zijn schik met bloemschikken.

Ook het echtpaar Jonker schikt met veel plezier samen bloemen (foto’s 
aangeleverd door Kennemerhart).

trainertjes hard en zacht, klein en 
groot, voor de kleinste pupjes tot 
de grootste schrokoppen, voor 
allemaal is wel iets geschikt. Ook 
de honden met allergieën waar-
van de baasjes op zoek zijn naar 
de juiste natuurlijke producten 
vinden hier zéker alles wat ze zor-
geloos mogen weghappen! Ui-
teraard is er deskundig advies en 
denkt men graag met je mee.

Tot slot: “De prijs voor natuurvoe-
ding valt enorm mee. Bij ons kun 
je botten per stuk kopen, snacks 
en trainers kunnen naar wens 
in kleinere hoeveelheid verpakt 
worden, je hoeft niet meteen van 
alles een groot aantal af te ne-
men.”

Reden genoeg om deze unieke 
winkel te bezoeken! Ramplaan 
48, Haarlem-Overveen, info@ 
natuurvoedingvoorhondenkat.nl.

Woningbouw Manpadslaangebied 
gaat in de versnelling
Heemstede - Al 20 jaar buigen 
achtereenvolgende gemeentera-
den zich over de invulling van het 
Manpadslaangebied. Het moest 
groen blijven, maar financiering 
daarvoor ontbrak. Nu ligt er een 
zeer voorlopig plan om 47 hui-
zen te bouwen met gezamenlijk 
groen. De toekomstige bewoners 
delen dus de buitenruimte. De 
wethouder heeft met een aantal 
partijen gesproken. In het vorige 
college werd er met 30 partijen 
gesproken. Nu zijn dat er een stuk 
of zes. De meerderheid van de ge-
raadpleegde partijen ziet wel iets 
in het voorliggende plan. Zij heb-
ben alleen hier en daar nog wel 
bedenkingen, al lijken de bezwa-
ren oplosbaar. Faliekant tegen 
zijn de bewoners van het Man-
pad. Waar zij zich druk om maken 
is het verkeer over het Manpad. 

Zij verwijten de wethouder op ve-
le punten verkeerd te handelen. 
De bewoners ‘vergeten’ – zo lijkt 
het - dat de wethouder opdrach-
ten uitvoert van de gemeente-
raad. Dat orgaan overweegt, past 
aan, accordeert, besluit en con-
troleert vervolgens de wethou-
der. Er is een mogelijkheid om 
ontsluiting via een nieuw aan te 
leggen toegangsweg te laten lo-
pen. Het proces loopt en het ziet 
ernaar uit dat er tenminste een 
basis ligt voor verdere gesprek-
ken. Gezien de enorme woning-
behoefte (wachttijd huurhuis 9 
jaar) zou een nieuwe wijk in het 
gebied enige lucht kunnen ver-
schaffen, zeker met woningen in 
de sociale sector.

De zichtlijn vanaf Groenendaal 
moet gehandhaafd blijven; he-

laas kun je in een zichtlijn niet wo-
nen. De provincie heeft zich al die 
tijd buiten de discussie gehou-
den. Als er weer een impasse ont-
staat in de realisatie, zou de pro-
vincie met een aanwijzing kun-
nen komen om het hele gebied 
te bebouwen. Het plan dat ooit is 
gepresenteerd met 23 villa’s zag 
er schitterend uit, maar werd ge-
torpedeerd. Inspraak en partici-
patie zijn een nobel streven maar 
het leidt vaak tot ontevredenheid 
bij een of meerdere partijen. Een 
besluit is beter dan geen besluit. 
Problemen zijn er om op te los-
sen, maar eens valt de beslissing. 
Misschien dat er na wat aanpas-
singen van de nieuwe plannen na 
20 jaar eindelijk spijkers met kop-
pen geslagen gaan worden.

Eric Van Westerloo

Eerste dubbel huwelijk in Heemstede
Heemstede - Op maandag 21 
september vond er een speci-
aal huwelijk plaats. Twee vrien-
den die elkaar al 37 jaar kennen 
stapten tegelijkertijd in het hu-
welijksbootje. Volgens de trouw-
ambtenaar, mevrouw Rita de Lint, 

was dit de eerste maal in de ge-
meente Heemstede. Saillant de-
tail is dat, hoewel geen familie, 
één stel gehuwden zowel de man 
als de vrouw de achternaam Dek-
ker heeft. Daarbij heetten alle ge-
tuigen aan hun kant ook allemaal 

Dekker. Het andere stel is een 
jeugdvakantieliefde. Zij is Spaan-
se en hij is Nederlander. Ze liepen 
elkaar na 30 jaar weer tegen het 
lijf. Het was een bijzonder mooie 
ceremonie waarbij veel emoties 
loskwamen.

Foto aangeleverd
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Brons voor Ava Emanuel op 
NK schermen Amsterdam
Heemstede - Florettist Ava Ema-
nuel behaalt brons op haar eer-
ste NK schermen voor senioren 
in Amsterdam. Een knappe pres-
tatie voor de 15-jarige cadet. Ze 
schermt een uitstekende poule 
waardoor ze zich derde plaatst als 
uitgangspunt voor de eliminatie-
fase. Trotse maître Siroos Feizas-
kari: “Ava schermt met veel varia-
tie en nieuwe acties lopen goed. 
Het is mooi om te zien”.

Na een gewonnen kwartfinale te-
gen Maria Jans Köhneke staat Ava 
Emanuel in de halve finale tegen-
over de 33-jarige Saskia Van Erven 
Garcia. Deze negenvoudig Neder-
lands kampioene is een professi-
oneel schermster en kwam tij-

dens de Olympische spelen 2012 
in Londen uit voor Colombia.

Deze partij verliest Ava met 15-6. 
Ava: “Voor een eerste keer deel-
name aan het NK is de derde plek 
het hoogst haalbare resultaat. 
Het harde trainen tijdens coro-
na is heel belangrijk geweest als 
voorbereiding. Ik ben hier heel 
blij mee”.

Ava Emanuel schermt bij Hol-
landSchermen in Heemstede bij 
maître Siroos Feizaskari in Heem-
stede en bij Jeroen Divendal in 
Alkmaar. HollandSchermen is de 
schermvereniging voor het ge-
bied Kennemerland en Noord-
Holland Noord.

Ava Emanuel en maître Siroos Feizaskari.
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De klassieker tussen
HFC G1 - HBC G1: 13–0
Heemstede - In de hoogste di-
visie van Nederland wordt sinds 
1921 ‘de klassieker’ gespeeld. 
 
Door de rivaliteit tussen Ajax en 
Feijenoord horen deze wedstrij-
den, ongeacht de stand op de 
ranglijst, voor hun spelers en sup-
porters tot de belangrijkste van 
het jaar. Tussen beide clubs is al-
tijd rivaliteit geweest, die waar-
schijnlijk voortkomt uit de ver-
schillen tussen Amsterdam en 
Rotterdam. In competitieverband 
stonden beide clubs 162 keer 
tegenover elkaar. Ajax won de 
meeste duels. De grootste over-
winning van Ajax is 8-2. De groot-
ste overwinning van Feyenoord 
is 9-4. De transfers tussen beide 
clubs liggen altijd wat gevoelig. 
In de loop der jaren zijn er meer 
spelers van Ajax naar Feijenoord 
gegaan dan andersom. En de be-
roemdste transfer is natuurlijk die 
van Johan Cruijff.  

Tot zover de link naar het betaal-
de voetbal. Tussen HBC en HFC is 
ook altijd een gezonde rivaliteit 

geweest. In 2004-2005 hebben 
beide clubs een G-afdeling opge-
richt en werd de eerste wedstrijd 
gespeeld. HBC heeft die wedstrijd 
gewonnen, net als de meeste an-
dere die daarna gespeeld zijn. 
Maar de rollen zijn omgedraaid. 
Komt het door de overgang van 
de HBC-spits naar HFC? Komt het 
door de buitenlandse aankoop 
van HFC? Hoe dan ook, HBC was 
zaterdag 26 september kansloos 
tegen een superieur HFC.  

Vanaf het begin had HBC geen 
vat op de wedstrijd. De laatste 
man van HBC had weliswaar de 
spits van HFC redelijk onder con-
trole, maar dat gaf de rest meer 
ruimte. Daar maakte ze gretig ge-
bruik van. Met 7-0 werd de eerste 
helft afgesloten. De tweede helft 
was niet veel anders. Nog 6 keer 
wist HFC de keeper te verschal-
ken.  
Het zat er afgelopen zaterdag ge-
woon niet in. Gelukkig komt HFC 
nog een keer naar Heemstede. En 
met klassiekers weet je het maar 
nooit. 
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Virus nog schadelijker dan eerder werd gedacht:
Crowdfundactie voor onderzoek naar 
hersenschade door corona
Heemstede/Regio - De Hersen-
stichting is een crowdfundactie 
gestart om het urgente onder-
zoek naar hersenschade door het 
coronavirus te financieren. Het vi-
rus kan tijdens én na de infectie 
op verschillende manieren ern-
stige schade toebrengen aan de 
hersenen. Schade waar de pa-
tiënt direct en op langere ter-
mijn de negatieve gevolgen van 
ondervindt. De Hersenstichting 
roept iedereen op een bijdrage 
te leveren aan het onderzoek. Tot 
nog toe is er gezamenlijk al bijna 
265.000 euro opgehaald. Er ech-
ter nog ruim 60.000 euro nodig.

“Corona is primair een long-
ziekte, maar heeft grote gevol-
gen voor de hersenen, ”zegt Me-
rel Heimens Visser, directeur van 
de Hersenstichting. “Afgelopen 
week bleek uit het onderzoek van 
het Amsterdam UMC dat het vi-
rus ervoor kan zorgen dat het im-
muunsysteem in de hersenen op 
hol slaat. En dat is niet het enige. 
Sommige mensen krijgen zuur-
stoftekort in het bloed en daar-
mee ook in de hersenen. Verder 
kan het virus een hersenontste-
king veroorzaken of de bloedstol-
ling ontregelen. Een bloedstol-
sel kan een herseninfarct veroor-
zaken.
Ook het lange verblijf op de in-
tensive care is erg schadelijk voor 
de hersenen. Veel patiënten hou-
den er blijvende cognitieve klach-
ten aan over, zoals minder aan-
dacht en concentratie, proble-
men met herinneren en met plan-
nen.”

Schade behandelen, beperken 
of zelfs voorkomen
Bij sommigen zijn de gevolgen na 
het coronavirus blijvend. Waarom 
en hoe dit precies in de hersenen 
werkt, is helaas nog onbekend. 

Prof. Caroline van Heugten, ver-
bonden aan Maastricht Universi-
ty: “Het onderzoek van het Am-
sterdam UMC werd uitgevoerd 
bij coronapatiënten die overle-
den waren. Het is daarom juist nu 
zo belangrijk om ook de mogelij-
ke hersenschade te onderzoeken 
bij coronapatiënten die het vi-
rus hebben overleefd. Als we we-
ten wie welke klachten krijgt en 
waarom, kunnen we hersenscha-

de bij coronapatiënten beter be-
handelen, beperken of zelfs voor-
komen. Daarom moet er nu on-
derzoek naar gedaan worden, zo-
dat nieuwe patiënten de juiste 
behandeling kunnen krijgen.”

De onderzoekers prof. Caroline 
van Heugten en dr. Janneke Horn, 
verbonden aan Amsterdam UMC, 
zullen het onderzoek leiden zo-
dra het bedrag van 325.000 euro 
binnen is.

Meer weten over de crowdfund-
actie en de gevolgen van het co-
ronavirus op de hersenen? Kijk 
op www.steunonderzoek.hersen-
stichting.nl.

Masterclass ChiRunning groot succes
Heemstede - Afgelopen vrij-
dag was er een Masterclass Chi-
Running georganiseerd door de 
hardloopschool van Lopers Com-
pany by Enno op Binnenweg 35 
in Heemstede.

Tegen de 40 lopers waren naar 
dit event gekomen. Dat waren er 
veel meer als verwacht en maak-
te alleen al de avond tot een suc-
ces. Zij kregen een eerste kennis-
making met ChiRunning van in-
structeur Bas-Jan de Bruijn. Hij 
leerde de deelnemers de begin-
selen van deze manier van hard-
lopen. Door een goede houding 
aan te nemen, rustig te ademen 
en zodoende ontspannen te lo-
pen voorkom je blessures. Na een 
korte theorie uitleg werden de 
eerste beginselen geoefend. De 
reacties waren positief.

Ter afsluiting werd een ronde 
door Heemstede gelopen waar 
de lopers ChiRunning konden oe-
fenen. Als je binnenkort een hard-
loper zeer ontspannen en glimla-
chend voorbij ziet komen, is de 
kans groot dat deze met ChiRun-
ning bezig is en wellicht de mas-
terclass gevolgd heeft.

Meer informatie op: www.lopers-
companyheemstede.nl/. Foto's aangeleverd door Lopers Company by Enno

Buiten kan het 
beter met app 
Buiten Beter
Heemstede - Herkent u het? Klei-
ne ergernissen op straat, waarvan 
u vindt dat ze direct verholpen 
moeten worden. Overhangende 
struiken, prullenbakken die uit-
puilen of net die paar stoeptegels 
die los blijken te liggen, waardoor 
iemand zich vervelend kan ver-
stappen.

De gemeente is verantwoorde-
lijk voor het verbeteren van der-
gelijke zaken. Het is voor de ge-
meente echter ondoenlijk om in 
alle straten alle ongemakken di-
rect te signaleren. Om die reden 
heeft de gemeente Heemstede 
zich enkele jaren geleden aan-
gesloten bij de app Buiten Beter. 
Via deze app kunt u een melding 
naar de gemeente sturen, om de-
ze op dergelijke kleine zaken te 
attenderen.

Deze app is te vinden in de app-
stores van Google en Apple. Hoe 
werkt het? Ziet u losliggende te-
gels of ander ongemak? Open de 
app, maak een foto, vul de gege-
vens in en stuur zowel de foto als 
de locatie (uw GPS) mee. De ge-
meente weet dan exact waar het 
ongemak zich bevindt en zal het 
binnen enkele werkdagen verhel-
pen.
Helpt u de gemeente, dan helpt 
de gemeente u.Kijk voor meer in-
formatie op: www.buitenbeter.nl.

Heeft u geen mobiele telefoon, 
dan kunt ook bellen naar het al-
gemene telefoonnummer van 
de gemeente Heemstede, dat is 
14023. De receptioniste verbindt 
u door met de juiste afdeling.

Oude Kerk luidt noodklok voor 
500 vluchtelingenkinderen
Heemstede - Op dinsdag 29 sep-
tember om half tien ‘s ochtends 
luidde de Oude Kerk gedurende 
500 tellen (acht minuten en 20 se-
conden) de kerkklokken.

500 is het aantal minderjarige 
asielzoekers dat Nederland op 
zou moeten nemen uit vluch-
telingenkampen op de Griek-
se eilanden. Dat vinden meer 
dan 100.000 ondertekenaars 
van de petitie #500kinderen 
(www.500kinderen.nl).

Tijdens het luiden van de ‘nood-
klokken’ werd de petitie door 12 
organisaties, waaronder Vluch-

telingenWerk, Defence for Child-
ren, Stichting Vluchteling en Kerk 
in Actie, aangeboden aan de 
woordvoerders asiel & migratie 
van de Tweede Kamer.

Deze petitie wordt gesteund 
door 173 gemeenten en 5 pro-
vincies, net als vele kerken, art-
sen, wetenschappers, (oud)politi-
ci van alle kleuren, prominenten, 
de groep voormalig onderduik-
kinderen en vele mensenrechten- 
en noodhulporganisaties.
Deze petitie is mede onderte-
kend door veel plaatselijke ge-
meenten, predikanten en kerk- 
leden.

Werkzaamheden 
ProRail
Heemstede - Van woensdag 14 
oktober 24 uur tot en met don-
derdag 15 oktober 6 uur voert 
ProRail diverse slijpwerkzaamhe-
den uit aan en rond het spoor in 
Heemstede. Deze werkzaamhe-
den kunnen geluidshinder voor 
de omwonenden veroorzaken. 
Meer informatie op:
ww.prorail.nl.

Taxateur
Arie Molendijk 
op Plein1
Heemstede - Taxateur Arie Mo-
lendijk komt opPlein1, Juliana-
plein 1 in Heemstede op dinsdag 
13 oktober van 13.00 tot 15.30 
uur.
De taxaties vinden alleen plaats 
taxatiedagen, dus niet via foto’s, 
telefoon of per e-mail. 
 
In verband met het coronavirus 
alleen op afspraak met de heer 
Molendijk.

Tel. 06-27177625 of voor meer In-
formatie en kosten taxatie:  
www.molendijkboeken.nl.
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1 oktober
  Film & Lunch. De Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Van 10.30-
13.30. €13,50 inclusief lunch. 
Reserveren verplicht via www.
wijheemstede.nl of 5483828.

Tot 8 oktober
  Puzzelactie Adriaan Pauw 
WCH. 23 deelnemende winkels 
in WCH.

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 in-
formatie en kaarten via www.
podiaheemstede.nl.

  ‘Levenskunst in crisistijd’ door 
Arnold Ziegelaar. Trefpuntca-
fé op het Akonietenplein 1 in 
Bennebroek. Aanvang 20.30 u, 
deur open om 20 u.

  ‘Kinderboeken schrijver Arend 
van Dam  bij Boekhandel Blok-
ker. Binnenweg 138 in Heem-
stede. Twee sessies: het eerste 
optreden is om 16.00 u en het 
tweede optreden is om 17.15 
u. Toegang is vrij, aanmel-
den is noodzakelijk i.v.m. be-
perkt aantal mensen via info@
boekhandelblokker.nl of 023 
5282472. Max. 30 personen. 

2 en 9 oktober en
6 november

  Kinderkookcafé. Plein1 Juliana-
laan 1, Heemstede Van 13.30-
16 u. / vanaf 2 oktober in de 
Luifel Herenweg 96 te Heem-
stede, van 15.30-17 u. Kosten 
€2,- per kind, per kookles. Op-
geven verplicht bij Lies Leen 
via 06-49925293.

3 oktober 
  Voorleesvoorstelling door Cok 

▲

Uw activiteit in
deze agenda?

Mail: redactie@heemsteder.nl

van der Lee en Vera de Back-
ker. Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemstede. 
10.30 u. Toegang is vrij, aan-
melden is noodzakelijk i.v.m. 
beperkt aantal mensen via
info@boekhandelblokker.nl of 
023 5282472. Maximaal 30 per-
sonen. 

4 oktober
  Paddestoelendag op Elswout, 
afgelast vanwege corona.

  Ike Kamphof over dementie en 
identiteit in ‘Preek van de Leek’ 
Oude Kerk, Wilheminaplein, 
Heemstede. Aanvang 15.30 u. 
Toegang gratis. Aanmelden via 
www.kerkpleinheemstede.nl/
preek-van-de-leek.

  Herfstwandeling op Leyduin.
Parkeerplaats Leyduin, Woest-
duinweg 4, Vogelenzang. Om 
11 u. Kosten: Volwassenen €7,- 
kinderen tot 12 jaar €3,-. Be-
schermers €4,- kinderen van 
beschermers €2,-. Reserveren 
verplicht: www.gaatumee.nl.

11 en 12 oktober
  Binnenboel bij WIJ Heemste-
de, voor kinderen van 6 t/m 
12 jaar. Thema: binnenhutten 
maken. Blijven slapen mag. 
Deskundig leiding aanwezig.
Coronamaatregelen: www.wij-
heemstede.nl. Aanmelden via 
plexat@wijheemstede.nl 

7 oktober
  Workshop ‘Doe meer met je i-
Phone’. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Van 10-12 u. Aan-
melden bij Wij Heemstede,
tel. (023) 5483828. Meenemen: 
eigen iPhone. Let op: niet voor 
smartphone (Android).

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

 

Gebakken courgetteschijfjes
in Tropea-uien met ham achter het fornuis 
Nee, deze uien op de foto gaan niet over de uienverkopers in de 
Britse comedyserie ‘Allo Allo’. Het zijn de uien die een begrip zijn in 
culinaire kringen en vooral in Italië: de beroemde Tropea-uien uit 
Calabrië. Door het speciale klimaat dat weinig temperatuurschom-
melingen kent en de leemachtige grond, behouden deze uien, 
rond of eivormig hun kenmerkende milde,  zoete en zachte smaak, 
ook rauw. Dat betekent dat deze ui voor bereiding van een legio
gerechten geschikt is. De ui is verder een bron van vitamine C en heeft helende en antibacteriële

eigenschappen. Zo zou de rauwe ui helpen bij griep en ver-
koudheid en tegen bloedarmoede. Deze uiensoort werd 
2000 jaar geleden geïntroduceerd in Calabrië door de Fe-
niciërs. En nog een pikant detail: de uien bevatten een stof 
die ook in de viagrapil wordt verwerkt. In deze afl evering 
maken we een eenvoudig Italiaans eenpansgerecht met 
courgette en gekookte ham. Dit gerecht kun je ook als ba-
sis gebruiken voor een pastagerecht, zoals spaghetti of ser-
veren als bijgerecht. De ui laat zich makkelijk ontvellen en 
snijden.  

Benodigdheden (4 personen):

Bereiding:
Fruit de uien in de olijfolie in een koekenpan op een gemiddeld vuur.
Voeg vervolgens de knofl ook toe en roer goed door. 
Daarna al roerende de courgetteschij� es toevoegen. Breng op smaak met zout, peper en nootmus-
kaat. 
Voeg een scheutje water toe om het geheel smeuïg te houden, blijf roerbakken.
Voeg nu de hamblokjes toe en bak deze mee.
Zorg ervoor dat de courgetteschij� es niet te hard, maar ook niet te gaar zijn.
Voeg kort voor het einde de paneermeel toe en 
roer deze door het groentemengsel.
Serveren op bord en bestrooien met de versge-
raspte Parmezaanse kaas. 

Wijnsuggestie:
Voor dit gerecht schonken we een rode Dolcetto 
d’Alba Vigna Melera 2018  Roccheviberti in, met 
ondanks de intense fruittinten een zeer elegante 
afdronk. Vraag uw wijnhandelaar of slijter.

Buon appetito! 

• 2 fl inke Tropea-uien, ontveld en gesnipperd
• 4 kleine courgettes gesneden in dunne schij� es
• 3 teentjes fi jngehakte knofl ook
• 3 eetlepels olijfolie om te bakken
• een scheutje water

• een dikke plak gekookte ham in blokjes
• zeezout en versgemalen peper naar smaak
• wat nootmuskaat
• een theelepel paneermeel
• 50 gram versgeraspte Parmezaanse kaas 

Bewoners rond Spaarneziekenhuis Heemstede 
hebben veel wensen
Heemstede - Eerder dit jaar fl oot 
de gemeenteraad het college te-
rug. Het college had volgens de 
raad o.a. verzuimd participatie in 
te zetten rond de besluitvorming 
over de nieuw-verbouw van het 
Spaarneziekenhuis in Heemste-
de. Het college ging in gesprek 
met de betrokkenen en maakt de 
consultatie nu bekend.

Hieruit blijkt dat de omwonen-
den nogal wat te wensen heb-
ben. In grote lijnen willen de hui-
dige bedrijven in het pand blijven 
zitten. Er bestaat geen bezwaar 
tegen uitbreiding van de eerste-
lijnszorg. Wonen met (beperkte) 

zorg moet ook kunnen. Waar het 
appartementen betreft, ligt dat 
anders voor de omwonenden. Zij 
willen geen huisvesting van psy-
chiatrische patiënten of verslaaf-
denzorg. Ook wensen zij geen so-
ciale huurwoningen op het ter-
rein. Dit zou de waarde van hun 
woningen doen afnemen. Zij wil-
len zoveel mogelijk groen behou-
den en geen parkeeroverlast. Er 
mag wel een buurtsuper, een an-
dere winkel of horeca komen, 
maar wel 18.00 uur als sluitings-
tijd aanhouden

In een inspraakmoment begin 
dit jaar ontstond er ook discus-

sie over de huisvesting van sta-
tushouders, doch dit idee is te-
ruggenomen. Ook wil men niet 
dat er hoger of breder wordt ge-
bouwd. Apart is de eis dat de toe-
komstige appartementen geen 
ramen aan de noordzijde van het 
gebouw mogen hebben. Met ra-
men aan die zijde kan men in de 
tuinen en achterkamers van de 
bewoners in de wijk Watermuziek 
kijken. Die ramen zitten er echter 
nu ook al in.

Alles is erg prematuur. Het zie-
kenhuis zoekt nog een koper. Vol-
gens het bestemmingsplan mag 
alles dat enigszins met zorg of so-

ciaal te maken heeft, doorgaan. 
Ook een kinderopvang zou kun-
nen, orthopedische schoenma-
ker e.d. Er is een grote behoefte 
aan woningen.

Het college zag eerder geen be-
zwaar tegen het toestaan van 
een aantal appartementen ook 
in de sociale sector. Het wach-
ten is op de nieuwe eigenaar en 
zijn plannen. Passen die binnen 
het bestemmingsplan kan hij zijn 
gang gaan. Zo niet, dan komt er 
een aanvraag de bestemming te 
wijzigen.

Eric van Westerloo

Haarlem draait alsnog benoeming 
nieuwe stadsdichter terug
Haarlem - Afgelopen woensdag 
werd bekend dat Darryl Danche-
lo Osenga benoemd is tot nieu-
we stadsdichter van Haarlem. Op 
donderdag 24 september meld-
den onder meer het Algemeen 
Dagblad en de Telegraaf dat er 
verdeeldheid en onbegrip heers-
de bij tegenstanders over zijn be-
noeming. Volgens deze dagbla-
den heeft Darryl Danchelo Osen-
ga, alias rapper Insayno, een ver-
leden met justitie en bagatelli-
seert hij in een van zijn nummers 
uit 2012 de Holocaust. Velen uit-
ten op socialemediakanalen mas-
saal hun woede, verontwaardi-
ging en ongenoegen en achten 
de benoeming van stadsdichter 
Osenga als ongepast en respect-
loos naar de slachtoff ers van de 
Holocaust toe. 

Naar aanleiding van deze aantij-
gingen en berichtgeving in diver-
se media, had de gemeente Haar-
lem dezelfde avond gereageerd. 
De gemeente Haarlem had veel 
negatieve reacties ontvangen 
op de benoeming van de nieu-
we stadsdichter Darryl Danche-
lo Osenga, met artiestennaam 
Insayno, in verband met een 
rapsong uit 2012 waarin hij de 
vergelijking trekt tussen de Holo-
caust en de slavernij. De gemeen-

te Haarlem vindt iedere bagatel-
lisering van de Holocaust onaan-
vaardbaar. Er heeft daarom een 
gesprek met de stadsdichter, bur-
gemeester Wienen en wethouder 
Meijs plaatsgevonden en is er uit-
gebreid gesproken over zijn acti-
vistische verleden. In dat gesprek 
achtte de gemeente aanvankelijk 
dat het vertrouwen was gegroeid 
en dat Darryl Danchelo Osen-
ga een tweede kans verdiende. 
Insayno heeft toen publiekelijk 
zijn excuses aangeboden en af-
stand genomen van de eerdere 
teksten. Nadat de benoeming ge-
publiceerd was, kwamen de dag 

erop nieuwe citaten van Darryl 
Danchelo Osenga naar buiten die 
haaks staan op waarden waar de 
gemeente Haarlem voor staat. 

De discussie rond zijn persoon en 
zijn standpunten maken volgens 
het college een geloofwaardige 
invulling van het stadsdichter-
schap onmogelijk. De gemeente 
Haarlem heeft daarom alsnog de 
benoeming van Darryl Danchelo 
Osenga teruggedraaid. Dit is ook 
in een gesprek aan hem kenbaar 
gemaakt. 

Bart Jonker

Darryl Danchelo Osenga – Stadsdichter Haarlem (foto: Kilian Moesker).

9.800 Heemstedenaren ontvangen brief 
voor invullen keuze Donorregister
Heemstede - Sinds 1 juli 2020 
geldt in Nederland de nieuwe do-
norwet. Iedereen vanaf 18 jaar 
die in een Nederlandse gemeen-
te staat ingeschreven, komt in het 
Donorregister. Iedereen vanaf 18 
jaar in de gemeente Heemstede 
die nog geen keuze heeft inge-
vuld in het Donorregister, ontvin-
gen uiterlijk 2 oktober een brief 
met de vraag dat alsnog te doen. 
Het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport verstuur-
de brieven naar ongeveer 9.800 
Heemstedenaren. Vanwege het 
coronavirus krijgen zij extra tijd 
om hun keuze in te vullen.

Bij de brieven zit het formulier 
waarop zij hun keuze kunnen in-
vullen. Wie zes weken na ont-
vangst van de brief geen keu-
ze invult, krijgt een tweede brief. 
Onderneem je daarna ook geen 
actie? Dan kom je met ‘Geen be-
zwaar tegen orgaandonatie’ in 
het Donorregister. Hier ontvang 
je een bevestigingsbrief van. 
‘Geen bezwaar tegen orgaando-
natie’ betekent dat je organen en 
weefsels na je overlijden naar een 
patiënt kunnen gaan. De arts be-
spreekt dit met de partner of fa-
milie. Wie zijn keuze over orgaan-
donatie heeft gemaakt, kan deze 
direct invullen op http://donorre-
gister.nl. Wachten op de brief is 
niet nodig.

Tot 28 juni 2020 vulde 54,3% van 
de Heemstedenaren vanaf 18 
jaar hun keuze over orgaan- en 

weefseldonatie in. Van de inge-
vulde keuzes van Heemstedena-
ren gaat het bij 57,3% om toe-
stemming voor orgaandonatie 
na overlijden. 30,2% wil geen or-
gaandonor worden en 12,5% laat 
deze keuze over aan de partner, 
familie of iemand anders.
Welke keuze je maakt over het 
doneren van organen en weef-
sels, bepaal je zelf. Ook kun je je 
keuze altijd veranderen in het Do-
norregister. Vind je het lastig om 
een keuze te maken? Dan kan het 
helpen om de verhalen van men-
sen die al een keuze maakten te 
lezen.

Voorlichting en invulhulp bij
bibliotheken
Tal van bibliotheken geven voor-
lichting gegeven over het nieu-

we Donorregister. Ook kan ie-
dereen die hulp nodig heeft bij 
het invullen van zijn keuze in het
Donorregister, binnenlopen bij 
de bibliotheek. Bijvoorbeeld ou-
deren, minder digitaal vaardigen 
en mensen die geen of beperkt 
Nederlands spreken.
Naast de Nederlandse folder van 
het Donorregister, hebben veel 
bibliotheken ook folders in ande-
re talen, zoals Engels, Turks of Ara-
bisch.

Meer weten?
Ga voor meer informatie naar:
www.donorregister.nl
Ook kun je kijken op:
www.hoewerktorgaandonatie.nl. 

Daar krijg je stap voor stap uitleg 
over hoe orgaandonatie werkt.
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Workshop ‘Doe 
meer met je iPhone’
Heemstede - De iPhone is meer 
dan een telefoon. Je kunt met dat 
prachtige apparaat ook foto’s ma-
ken of berichtjes via WhatsApp 
versturen en dat wordt ook vol-
op gedaan, maar er zijn nog veel 
meer mogelijkheden. Ouderen 
vinden het vaak toch niet zo mak-
kelijk. In een twee uur durende 
workshop van SeniorWeb legt Ca-
rin Leuven de belangrijkste mo-
gelijkheden uit.Deze wordt ge-
houden op woensadg 7 oktober 
van 10-12 uur in de Luifel, Heren-
weg 96 te Heemstede. 
De docenten zijn vrijwilligers van 
SeniorWeb. De lesstof en de ma-
nier van lesgeven is aangepast 
aan de behoefte van senioren.
Aanmelden bij Wij Heemstede, 
tel. (023) 5483828. 
Meenemen: eigen iPhone. Let op: 
niet voor smartphone (Android).



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 30 september 2020

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

Openingtijden publieksbalie:
Maandag en dinsdag van 8.30 -13.00 uur
Woensdag van 8.30 -17.00 uur
Donderdag van 8.30 – 19.30 uur
Vrijdag van 8.30 – 13.00 uur

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

Heemstede

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?

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

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Behoudend en sluitend, vol vertrouwen, in onzekere tijden
Conceptbegroting 2021 gemeente 
Heemstede
Wat het komend jaar zal brengen, is 
net als voor de rest van de wereld, ook 
voor Heemstede onzeker. De begroting 
2021 staat in het teken van de e� ecten 
van de coronacrisis. Er is gekozen voor 
behoudend � nancieel beleid. Ondanks 
de behoudende insteek, is al het ingezet 
beleid gehandhaafd. De begroting die 
we presenteren is � nancieel sluitend. 
Uitgangspunt blijft de versterking van een 
democratisch, duurzaam, sociaal en veilig 
Heemstede.

Kadernota
In juni is met de Kadernota 2021-2024 een 
meerjarig inhoudelijk en fi nancieel perspectief 
op de maatschappelijke en bestuurlijke 
opgaven voor Heemstede gepresenteerd. 
Daarin staan de hoofdlijnen voor de koers voor 
de komende jaren en wat de kosten hiervoor 
zijn. De conceptbegroting 2021 is hiervan de 
uitwerking; deze is behoudend en sluitend en 
biedt tegelijkertijd ruimte om ingezet beleid te 
handhaven. 

Corona
Met de uitkomsten van de impactanalyse van 
de regio en het kwalitatief/belevingsonderzoek 
krijgen we meer inzicht in de gevolgen van de 
coronacrisis voor inwoners en ondernemers 
in Heemstede. Deze uitkomsten worden 
meegenomen bij de uitwerking van mogelijke 
scenario’s om keuzes te maken die nodig 
zijn. Uitgangspunt blijft versterking van een 
democratisch, duurzaam, sociaal en veilig 
Heemstede.

Besluitvorming
Het college van B&W heeft de 
conceptbegroting voor 2021 vastgesteld. De 
raadscommissie Middelen bespreekt deze op 
woensdag 21 oktober. Inwoners of andere 
belanghebbenden kunnen inspreken. Op 5 
november zijn de algemene beschouwingen en 
geeft het college een reactie op de vragen van 
de gemeenteraad. Op 6 november is het debat 
(met amendementen en moties) en neemt de 
raad een besluit. Kijk op www.heemstede.nl/
begroting2021 voor alle stukken. 

Van links naar rechts: Daan Beekhuis, voorzitter MHC Alliance, Marit Merkus, 
werkgroep corona Alliance en Sjaak Struijf, wethouder Sport

‘Pluim van de week’ voor MHC Alliance
‘Alleen samen krijgen we corona 
onder controle’ De boodschap en de 
maatregelen kent iedereen. Maar het valt 
niet altijd mee om dit vol te houden. Met 
een drankje op, of langs de lijn... Het zijn 
momenten waarop de 1,5 meter weleens 
vergeten wordt. De verslapte aandacht 
voor de coronaregels was voor het kabinet 
reden om afgelopen maandag nieuwe 
regels af te kondigen . Maar ook voordat 
deze regels ingingen, was MHC Alliance in 
de afgelopen maanden al zeer zorgvuldig 
in het toepassen van de maatregelen.
Bij de hockeyclub is er continu op 
toe gezien dat iedereen zich aan de 
coronaregels houdt. De gemeente 
Heemstede is blij met zulke lokale helden! 
Daarom kwam Sjaak Struijf, wethouder 
Sport, afgelopen zaterdag langs om 
namens de gemeente een pluim uit te 
delen. 

“‘We willen een veilige omgeving creëren 
voor iedereen die hier actief is,” zegt Alliance-
voorzitter Daan Beekhuis. “Voor de (jeugd)
leden, begeleiders, coaches en medewerkers 
achter de bar. Het verzoek aan ouders is om 
niet naar een wedstrijd te komen kijken. Dat 

geeft soms kritiek, want langs de zijlijn is de 
1,5 meter afstand wel mogelijk. Maar bij komst 
en vertrek is het rondom het clubhuis snel te 
druk, waardoor men dichter op elkaar komt 
te staan dan 1,5 meter.” Alliance heeft meer 
maatregelen genomen. Zo zijn er stewards: 
vrijwilligers die helpen herinneren om de 1,5 
meter in stand te houden. Ze vragen waarom 
een bezoeker komt en checkt of deze zich 
online heeft geregistreerd. De starttijden van 
de wedstrijden zijn gespreid, zodat niet teveel 
mensen tegelijkertijd komen of vertrekken. 
“Veel clubs zijn zoekende en hebben eigen 
oplossingen. Ook wij hebben veel zelf moeten 
uitdenken. Bij Alliance zijn we vanaf het 
begin redelijk streng en we hebben dat niet 
losgelaten. We doen wat we kunnen om een 
bijdrage te leveren aan het voorkomen van 
verspreiding van het virus.”

Wethouder Sjaak Struijf: “We snappen dat veel 
mensen soms een beetje ‘coronamoe’ worden. 
De regels vragen de nodige off ers. Maar juist 
doordat we het samen doen, krijgen we 
corona er hopelijk snel onder. Zodat we weer 
onbekommerd naar een feestje kunnen, samen 
naar de supermarkt of als ouders aan de lijn je 
kinderen aanmoedigen.”

Ook later lekker 
wonen? Denk daar 
op tijd over na!
Nu woon je nog lekker, maar is dat over 
10 of 20 jaar nog zo? Nadenken over hoe 
je dan wilt wonen is helemaal niet gek. 
Sterker nog, dat is slim! Dat is de boodschap 
van de campagne ‘Ook later lekker wonen’ 
van de gemeente Heemstede, 6 andere 
regiogemeenten, de provincie Noord-Holland 
en woningcorporaties. 

Ook later lekker wonen
De website www.ooklaterlekkerwonen.nu 
informeert je om op tijd te gaan nadenken 
over hoe je later wilt wonen. Welke wensen en 
woondromen heb je? Welke stappen kan je 
zetten om die waar te maken? De belangrijkste 
vraag is: ‘Gelukkig oud worden…. Wat is 
daarvoor nodig?’.
De ‘doe de later lekker wonen-check’ leidt 
je langs allerlei informatie, zoals over het 
aanpassen van je woning, de blijvers-lening, 
wonen in een woongroep, bestaande 
verhuisregelingen van de corporaties en 
subsidies. Hierdoor ontdek je wat jij nu al kunt 
doen om straks lekker te wonen. 

De harde feiten
Het is hard nodig om op tijd na te denken over 
hoe je later lekker wilt wonen. Bijna 50% van de 
inwoners van IJmond en Zuid Kennemerland 
is 55 jaar of ouder. 16% vindt zijn of haar eigen 
woning niet geschikt om oud in te worden. 
Meer dan 40% van de ouderen denkt dat er 
aanpassingen in de woning nodig zijn. 

Eerst checken, 
dan klikken!
In een bericht, bijvoorbeeld een e-mail of sms, 
wordt gevraagd om te klikken op een link of 
om in te loggen. Die link kan bijvoorbeeld 
leiden naar een valse website van een bank, 
waarin je gevraagd wordt om je gegevens 
in te vullen. Op deze manier proberen 
internetcriminelen toegang te krijgen tot 
je computer of je persoonlijke gegevens. 
Deze manier om gegevens te achterhalen 
heet phishing (letterlijk: ‘hengelen’). Met 
die gegevens kunnen internetcriminelen je 
vervolgens veel geld afhandig maken.

Blijf alert 
Klik nooit op een link van een mail die je niet 
vertrouwt en download geen bijlage.
Kijk voor uitgebreide informatie en tips op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de
weg 

Evenement aanmelden
De Veiligheidsregio Kennemerland bekijkt 
welke hulpdiensten (politie, brandweer, 
ambulance) worden ingezet bij evenementen. 
Het is daarom belangrijk dat u uw evenement 
bij ons aanmeldt.

Wilt u in 2021 een evenement organiseren? 
Stuur dan een e-mail naar postbusajz@
heemstede.nl. U kunt uw evenement 
dan aanmelden via een digitaal formulier. 
Aanmelden kan tot en met 30 oktober. 
Na 1 november bekijkt de Veiligheidsregio 
Kennemerland of uw evenement door kan 
gaan op de datum die u heeft doorgegeven. 
U ontvangt voor het einde van dit jaar een 
reactie op uw aanmelding. 

Heeft u uw evenement niet aangemeld? Dan 
kan het betekenen dat uw evenement niet 
door mag gaan.



Mogen we bij u kijken tijdens 
de Duurzame Huizen Route?
Heemstede/Regio - Heeft u 
energiebesparende maatrege-
len in uw woning genomen? Of 
woont u zelfs in een aardgasvrij 
huis? Help inwoners van uw ge-
meente met uw kennis en erva-
ring tijdens de Duurzame Huizen 
Route op zaterdag 31 oktober en 
7 november. Duurzame huiseige-
naren kunnen hun deuren ope-
nen en anderen laten zien hoe zij 
hun huis duurzamer hebben ge-
maakt. Gemeenten in het werk-
gebied van Omgevingsdienst 
IJmond doen mee aan de Duurza-
me Huizen Route om zoveel mo-
gelijk inwoners te stimuleren hun 
woning te verduurzamen.
Alle kennis en ervaringen op het 
gebied van duurzaam wonen zijn 
welkom: van het aanbrengen van 
radiatorfolie, de opbrengst van 
uw zonnepanelen tot het (ver)
bouwen van een energiezuinig 
huis. Ook als u net bent begon-
nen, kunt u mensen helpen door 
de voorbereidingen en aanpak te 
bespreken. Woont u in gemeen-
te Beverwijk, Bloemendaal, Haar-
lem, Heemskerk, Heemstede, 
Landsmeer, Oostzaan, Uitgeest, 
Velsen, Wormerland of Zandvoort 
en heeft u duurzame maatrege-
len genomen? Vindt u het leuk 
om anderen op weg te helpen? 
Meld uw woning aan en deel uw 

duurzame woonverhaal via:
www.duurzamehuizenroute.nl.
Dit jaar vindt ook de verkiezing 
van het duurzaamste huis van 
Nederland plaats. Tot 20 septem-
ber kunt u uw woning aanmelden 
via het platform en meedoen met 
de verkiezing. De woningen wor-
den per categorie door een des-
kundige jury beoordeeld op o.a. 
klimaatbestendigheid, energie-
zuinigheid en duurzaam materi-
aalgebruik.
Meer informatie en aanmelden:   
www.duurzamehuizenroute.nl/
verkiezing.
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Rijnland staat tijdelijk overwintering toe van strandpaviljoens
Regio - Strandpaviljoens mogen 
éénmalig blijven overwinteren in 
het gebied van het hoogheem-
raadschap van Rijnland. Dit be-
sluit is genomen tijdens de Ver-
enigde Vergadering op woens-
dag 23 september.

Het bestuur geeft met het tijde-
lijk besluit gehoor aan de oproep 
van Koninklijke Horeca Neder-
land (KHN). Het verzoek is onder-
nemers te ontzien, nu het coro-
nabeleid tot een derving van in-
komsten heeft geleid. Wanneer 
strandpaviljoens niet hoeven te 
worden afgebroken, scheelt dit 
ondernemers veel geld. 

 Typisch voor strandpaviljoens is 
dat ze het seizoen �nancieel altijd 
beginnen in de min. Ze hebben 
een kortere periode gehad dat ze 
open waren, bezoekers zijn ge-
halveerd wegens de corona-tus-
senruimte. Gelukkig was er wel 
goed weer. 

De afweging die Rijnland moet 
maken hangt samen met de wa-
terveiligheid. Vooral Zandvoort 
heeft veel seizoenpaviljoens die 
tijdens het stormseizoen weg 
moeten.

De reden is dat het zand vrij spel 
moet hebben. De wind blaast 
zand naar de duinen, waardoor 

de natuurlijke kustversterking vi-
taal genoeg blijft om bescher-
ming te bieden tegen de stijgen-
de zeespiegel. Als paviljoens het 
hele jaar open blijven gebeurt 
dat onvoldoende. 

De vraag naar zand neemt we-
reldwijd explosief toe. In Neder-
land wordt elk jaar zo’n 12 mil-
joen kubieke meter zand toege-
voegd aan de kust. Vooral op de 
stranden en een klein beetje in 
zee. Dat is veel, maar er is ook veel 
kust waarover het zand verdeeld 
moet worden.

En: als de zeespiegel sneller gaat 
stijgen is er nog meer nodig. Ge-
lukkig is er veel zand in de Noord-
zee, echter die voorraad is niet 
oneindig. Woestijnzand aanvoe-
ren heeft helaas geen zin.

Woestijnkorrels worden gevormd 
door de wind in plaats van door 
water. Ze zijn zo rond en glad dat 
ze onvoldoende hechten. Er moet 
dus echt voor gezorgd worden 
dat zandkorrels terechtkomen 
waar ze nodig zijn. 

Het is trouwens niet zo dat dat 
mensen in december ook terecht 
kunnen voor een hapje en een 
drankje, dit hangt af van vergun-
ningen en verschilt per gemeen-
te. 

Foto aangeleverd door Rijnland

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Verwijdering �etswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
•	 Raadhuisstraat,	ter	hoogte	van	19:	
 een groene damesfiets, merk RIH
•	 Raadhuisstraat,	ter	hoogte	van	31:	
 een blauwe damesfiets, merk Maxwell
•	 Raadhuisstraat,	ter	hoogte	van	79:	
 een zwarte damesfiets, merk Batavus, 
 een zwarte herenfiets, merk Sparta
•	 Beelenlaan,	ter	hoogte	van	24:	
 een paarse heren fiets, merk Pointer, 
 een paars/rode damesfiets, merk Batavus
•	 Beelenlaan,	ter	hoogte	van	2:	
 een groene damesfiets, merk Gazelle
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	61:	
 een paarse damesfiets, merk Pointer
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	85:	
 een zwarte damesfiets, merk Cortina
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	93:	
 een blauwe damesfiets, merk Gazelle
•	 Binnenweg,	ter	hoogte	van	113:	
 een zwarte damesfiets, merk Zyssler, 
 een groene damesfiets, merk Batavus
•	 M.	Vaumontlaan,	ter	hoogte	van	72:	
 een zwart/grijze herenfiets, merk Giterra, 

een zwarte damesfiets, merkloos
•	 Herenweg,	ter	hoogte	van	halte	Kerklaan:	

een blauwe herenfiets, merk Batavus
•	 Burgemeester	van	Lennepweg,	ter	hoogte	

van lm: een blauw/grijze damesfiets, 
 merk Limit
•	 Julianaplein,	ter	hoogte	van	1:	
 een grijze damesfiets, merk Puch
•	 Heemsteedse	Dreef,	ter	hoogte	van	34:	
 een zwarte damesfiets, merk Batavus, 
 een zwarte damesfiets, merk Vogue, 
 een roze kinderfiets, merk Limit
•	 Wasserij	Rheelaantje,	ter	hoogte	van	
 Albert Heijn: een zwarte herenfiets, 
 merk Pelikaan
•	 Te	Winkelhof,	ter	hoogte	van	15:	
 een zwarte damesfiets, merkloos
•	 Te	Winkelhof,	ter	hoogte	van	30:	
 een blauwe herenfiets, merk Cumberland, 

een rode herenfiets, merkloos, 
 een zwarte damesfiets, merk Union
•	 Willem	Klooslaan,	ter	hoogte	van	halte	

Koediefslaan: een blauwe damesfiets, 
merk Pointer, een blauwe damesfiets, merk 
Ranger, een groene damesfiets, merk Sparta

•	 Lucas	van	Leydenlaan,	ter	hoogte	van	14:	
een grijze damesfiets, merk Batavus

•	 Händellaan,	ter	hoogte	van	2:	
 een blauwe damesfiets, merk Batavus, 
 een rode damesfiets, merk Gazelle, 
 een witte damesfiets, merk Marathon, 
 een witte damesfiets, merk ESPR27, 
 een witte damesfiets, merk Bella Strada
•	 Händellaan,	ter	hoogte	van	120:	
 een groene damesfiets, merk Batavus, 

 een zwarte damesfiets, merk Pointer, 
 een blauw damesfiets, merk Locomotief
•	 Zandvoortselaan,	ter	hoogte	van	159:	
 een groene damesfiets, merk Gazelle, 
 een zwart/paarse damesfiets, merk Altra
•	 Amer,	ter	hoogte	van	brug:	
 een blauwe damesfiets, merk Gazelle
•	 Zandvoorter	Allee,	ter	hoogte	van	Laan	van	

Rozenburg: een groene damesfiets, merk 
Giant

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 14 oktober 2020 de gelegenheid hun 
fiets van de weg te verwijderen of ervoor te 
zorgen dat de fiets weer in rijtechnische staat 
verkeert.
Als de betreffende fiets binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in 
een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg 47 te Heemstede 
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Binnenweg	13,	het	plaatsen	van	een	

afzuigsysteem, wabonummer 654685, 
ontvangen 21 juli 2020, reguliere procedure. 
Deze aanvraag is vergunningvrij.

•	 Laan	van	Dick	Laan	34,	het	plaatsen	van	
een haagondersteunende constructie, 
wabonummer 687684, ontvangen 

 14 september 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Dr.	J.R.	Thorbeckelaan	119,	het	uitbreiden	

van de badkamer op de 1e verdieping en 
gelijk trekken met de rest van de voorgevel, 
vervangen kozijn voordeur en bijbehorend 
raam, wabonummer 678545, verzonden 

 22 september 2020
•	 Einthovenlaan	27,	het	uitbreiden	van	een	

woonhuis en het uitbreiden van de garage 
met een berging, wabonummer 662528, 
verzonden 22 september 2020

•	 Esdoornkade	28,	het	plaatsen	van	een	
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 667405, verzonden 

 23 september 2020
•	 Herfstlaan	langs	Glipper	Dreef,	van	

Merlenvaart en Laan van Insulinde, het 
kappen van 5 populieren, wabonummer 
691233, verzonden 24 september 2020

•	 Ir.	Lelylaan	2-noordkant,	verwijderen	
en vervangen 6 bomen, witte abeel, 
wabonummer 691240, verzonden 

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Laan	van	Insulinde	10,	het	plaatsen	van	een	

fietsenoverkapping, wabonummer 678908, 
ontvangen 26 augustus 2020

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken 
te verlengen.

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’.

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
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