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Coronabesmettingen gooien roet in het eten

Doek valt dit jaar voor Heemstede Loop
Heemstede - Enkele weken werd
de Heemstede Loop nog aangekondigd, die gepland stond voor
zondag 25 oktober. Helaas vinden zowel de gemeente Heem-

stede als Stichting SportSupport
Kennemerland (SportSupport)
het door de verscherpte maatregelen niet verantwoord om het
evenement door te laten gaan,

de Heemstede Loop 2020 is hiermede officieel afgelast.
Door de, vanuit de landelijke
overheid, aangescherpte maatre-

Foto: Renata Jansen Fotografie

gelen is het niet haalbaar om het
evenement voor de 11e maal te
organiseren. Veiligheid van deelnemers, vrijwilligers en organisatie staat voorop. Het was en is
ontzettend lastig om een dergelijk besluit te moeten nemen. De
vele reacties van voormalige en
beoogde deelnemers waren onverdeeld enthousiast omdat het
überhaupt weer mogelijk was
om aan een hardloopevenement
mee te doen.
De reeds ingeschreven deelnemers ontvangen komende week
een mail met daarin de volgende keuze: deelnamebedrag retour ontvangen of het deelnamebedrag van 2020 te schenken aan
het evenement. Deze laatste optie biedt de Heemstede Loop een
steuntje in de rug om de continuiteit van dit Heemsteedse sportfestijn te waarborgen voor de editie van 2021.
SportSupport, de uitvoerend organisator van de Heemstede
Loop en de gemeente Heemstede hopen van harte volgend jaar
weer een spetterende editie met
veel deelnemers te mogen en
kunnen organiseren.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Heemsteeds herfstmomentje
Heemstede - We vervolgen ons pad en lopen drie prachtige
majestueuze oude bomen tegemoet, richting het water.
Onderweg kom je ook wel passanten tegen en is een gesprekje onvermijdelijk over hoe mooi de omgeving wel is. De mens is
altijd nieuwsgierig van aard. Er wordt gevraagd wat ik vast aan
het leggen ben. Ik antwoord daarop dat ik foto’s aan het maken
ben die geïnspireerd zijn op de Engelse landschapsschilder John
Constable. “Hebben wij gezien, leuk!” wordt er welbekend op
geantwoord.
En zo vervolgden wij weer onze wegen.
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Bronsteeweg
Toen en nu (32)

Bronsteeweg 43-45 is samengebouwd met Adriaan Pauwlaan
1 in 1912 en hebben de namen
‘Eikel’ (43), ‘De Olm’(45) en ‘Linde’ (1) gekregen.
Van de eerste jaren zijn er geen
bewoners terug te vinden,
maar op 1 januari 1923 (adressenboek Haarlem) was kaashandelaar J.J. Stuijt de bewoner op nummer 45. Vanwege
een sterfgeval werd in maart
1925 Bronsteeweg 45 geveild.
Al in 1929 zit op nummer 45
een woningbureau: ‘Van Oos-

ten & Honderdors’. Onder verschillende benamingen zit deze firma heel lang op nummer
45. In de jaren 50 is het makelaarskantoor W. van Oosten met
in 1966 directeur en bouwkundige E.J.A. Dűsterbeck. In 1967
komt daar assurantiekantoor R.
Dűsterbeck bij.
Het adressenboek van 1 januari 1972 vermeld bouwkundig en
woningbureau “W. van Oosten/
J.H. v.d. Putten”. Tot op de dag
van vandaag is het Makelaars/
Taxateurs v.d. Putten. Sinds
2013 ook Nelissen & van den

Putten Financieel Adviseurs.
Op 45a woonden o.a. bloemkweker B.L. Roosen en timmerman A. van Deutekom. In de jaren 40 gaf Nancy van Houten
Bewegingsleer.
Bronsteeweg 43 had op 21 april
1914 in het Haarlems Dagblad
een leuk nieuwtje, want in de
tuin was een postduif, gemerkt
P.d.V. 1911 3234, aan komen
vliegen. Als eerste bewoner
wordt J.C. Peereboom, directeur der naamloze genootschap
‘Lourens Coster’, genoemd. Hij
was tevens hoofdredacteur van
het Haarlems Dagblad. Vanwege een staking in 1919 van ‘courant ombrengers’ kon je een
krant o.a. afhalen aan Bronsteeweg 43.

De nu-foto van Harry Opheikens is van 4 oktober 2020.
Mocht u informatie over de
Bronsteeweg hebben, dan
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Tips en
opmerkingen? Bel 023-8200170
(kantoor Heemsteder).
Bijdrage: Harry Opheikens

Herfstactiviteiten op Kom In Mijn Tuin

Een groot hart
voor dieren

Daarnaast houdt KIMT tijdens
het weekend van 17-18 oktober
een bollenmarkt met najaarsbollen van Admiraal. Beide dagen van 11 tot 16 uur. In het Tuinhuis van Kom in mijn Tuin. Herenweg 18 Heemstede, ingang Groenendaalse Bos, tegenover Manpadslaan. Contant betalen (geen
pin).

PKN Heemstede

Achterweg 19A Heemstede
Zondag 11 oktober, 10u.,
ds. Terpstra. Aanmelden
is nodig en kan via www.
kerkpleinheemstede.nl/
kerkdienst-aanmelding.
De diensten zijn online te volgen
via YouTube en kerkomroep.
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

Hervormd PKN
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 11 oktober, 10u.
ds. K. Goverts.
De diensten kunt u volgen via
de link: www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159
www.hervormdpknbennebroek.nl

H. Bavo parochie

Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 8 oktober, 9u.,
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.
Zondag 11 oktober, 10u.,
Woord- en Communieviering.
Pastor Ans Dekker.
Donderdag 15 oktober, 9u.,
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.
Max. 30 personen en vooraf
aanmelden verplicht:
hbavo.aanmeldenvieringen@
gmail.com Of: 023-5280504.
www.parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente
Nehemia

www.rafael-nehemia.nl

Petrakerk

Nederlands
Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

www.petrakerkheemstede.nl.
Foto Bigstock

dus sneller gebeld over een
egeltje in nood. Maar ook over
de buurkatten die opeens opvallen. Bij de dierenambulance
werkt men door corona nu met
een vaste partner. En natuurlijk
geldt ook hier: thuisblijven bij
klachten en afstand bewaren.
Ook dragen ze hesjes om iedereen te vragen 1,5 meter afstand
te houden. Toch is het voor Mitchell soms moeilijk om hieraan
te voldoen. Je komt toch bij
mensen thuis. Bijvoorbeeld als
je een overleden dier bij de eigenaar gaat ophalen. Door corona kun je nu geen hand uitsteken om een verdrietig baasje een beetje troost te bieden.
Volgens Mitchell moeten de
vrijwilligers en dierverzorgers
hun best doen om vooral gezond te blijven. Alleen dan kunnen ze de dieren in nood blij- Foto aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland.
ven helpen en verzorgen.

Trefpunt Bennebroek

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 11 oktober, 10u.,
ds. Henk Reehuis (Santpoort).
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

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede
Za. 10 okt., 17u.,
Holy Mass / Engelse Mis.
Zo. 11 okt., 10u., H. Mis,
Pater Diego Pildain.
18.45u., Plechtig Lof.
Di. 13 okt., 9u., H. Mis.
Wo. 14 okt., 10u., H. Mis.
www. parochiesklaverblad.nl

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

Oplage: 14.300

Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 11 oktober 10u.
Spreekster: Yvonne Elbers
Thema: met open handen.

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

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

Voor info over diensten
zie de website:

renweg 18 in Heemstede in het
Beide activiteiten vinden plaats Groenendaalse Bos, tegenover de
op het Tuinhuis van KIMT, He- Manpadslaan.

Zandvoort - IVrijwilliger Mitchell Rietdijk leeft al zo lang
hij zich kan herinneren omringd door dieren. Toen hij nog
in Groningen woonde was er
plaats voor de meest bijzondere dieren waaronder een verweesde kerkuil. Nu houdt Mitchell het bij twee katten en een
papagaai. Hij is al 7 jaar vrijwilliger; eerst alleen bij de dierenambulance, maar sinds een
jaar ook bij de honden in onze opvang. Door corona konden onze vrijwilligers bijna
vier maanden niet komen helpen. “Jammer”, vindt Mitchell.
Hij heeft veel thuisgezeten en
baalde ervan dat z’n ritme in
de week weg was. En natuurlijk
miste hij de honden en de collega’s in het asiel.
Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Bij de dierenambulance is het Tel 088-811 3420.
juist drukker door corona. Nu
veel mensen thuis werken heb- Geopend van maandag tot en
ben ze ook meer oog voor de met zaterdag 11.00-16.00 uur,
dieren om hen heen. Er wordt dan ook telefonisch bereikbaar.

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

In de loop der jaren wonen
er mensen met zeer uiteenlopende beroepen (bron: adressenboeken): bloemist A. Roozen (1931); naaiatelier Maison Witteveen (1932); apotheker P. Kruysse ((1932); reclametekenaar G.W. Houbein (1940);
koopman F.A. Jansen; hoofd
employé KPM J. Th. Schluter.
(1948); automonteur J. Sietsma (1961); ambachtsman G. de
Groot en meteropnemer T.C.
Brouwer (1966), buiten diverse
andere bewoners.

Heemstede - In de herfstvakantie organiseert Kom In Mijn Tuin
(KIMT) een herfstexpeditie voor
basisschoolkinderen. Nieuwsgierig wat er allemaal in het bos te
vinden is? Doe dan mee en laat je
verrassen op woensdagmiddag
14 oktober van 14 tot 15.30 uur.
Ouders/grootouders kunnen niet
aanwezig zijn i.v.m coronamaatregelen. Opgeven: info@kominmijntuin.com of telefonisch: 0235282651 (Mik van der Bor).

COLOFON

Taxateur
Arie Molendijk
op Plein1
Heemstede - Denkt u zeldzame
boeken, bijvoorbeeld (staten)bijbels, oude (hand-ingekleurde)
atlassen, geïllustreerde werken,
reisboeken, handschriften, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten of prenten in uw bezit te hebben? Schroom dan niet om langs
te komen voor een taxatie bij de
in den lande bekende taxateur
van oude boeken Arie Molendijk
uit Rotterdam. De taxaties vinden alleen plaats op mijn taxatiedagen, dus niet via foto’s, telefoon of per e-mail. De kosten
voor een taxatie zijn 5 euro van
1 tot ca. 10 boeken of seriewerken. De taxatiekosten van grotere
collecties/bibliotheken, die meer
tijd in beslag nemen, variëren van
25 tot 50 euro. U krijgt altijd alle
aandacht en uitleg. Een taxatierapport is zo nodig ook mogelijk, maar alleen voor waardevolle boeken met een waarde vanaf
200 euro en tegen een van tevoren afgesproken tarief. U bent van
harte welkom in Gebouw Plein1,
Julianaplein 1 op dinsdag 13 oktober van 13.00 tot 15.30 uur. In
verband met het coronavirus alleen op afspraak met de heer
Molendijk. Tel. 06 27177625 of
www.molendijkboeken.nl.

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

BURGERLIJKE

stand

Huwelijken:
24 september
Raoul D. El Ouni &
Jolyne S. Beszelsen.
25 september
Shameer M.D. Kasimbeg &
Pakeezah N. Mohab-Ali.
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Vragen over nieuwe coronamaatregelen
Heemstede - Er is een steeds
groeiende groep inwoners die
van mening is dat de informatie
rondom corona tekortschiet. Premier Rutte kan het mooi vertellen, maar wat betekent het voor
Heemstede? De individuele ondernemer, de burger en de verenigingen? Links en rechts hoort
men dat burgemeesters ontheffingen geven voor bijeenkomsten van meer dan 30 personen.
Het gaat dan over de schouwburg, Patronaat enz. Hoe staat
ons dorp ervoor, hoe staat het
met de besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens?

elders in de gemeente? Dat is informatie die inwoners graag willen weten. Ouderen zijn het vooral die zich zorgen maken en kunnen de informatie gebruiken om
hun dagindeling en dagbesteding aan te passen.

De Heemsteder legde het ontbreken van gedetailleerde informatie voor aan de gemeentelijke
organisatie. Het antwoord biedt
weinig soelaas. Men verwijst naar
het coronadashboard dat dagelijks landelijk wordt aangepast.
Daar worden getallen genoemd
maar geen specificatie wie, wat
waar en hoe de besmetting zich
Als er besmettingen zijn, en dat over met name in Heemstede
is het geval, waar komen die dan verspreidt. De GGD zou deze invandaan? Of: en is dan traceer- formatie eenvoudig kunnen verbaar waar die vandaan komen? strekken maar zal dat pas doen
Via scholen, winkels, sportvereni- als erom wordt gevraagd. De burgingen, feesten en partijen, te- gemeester is desgevraagd niet
rugkerende vakantiegangers of van plan om extra maatregelen
zomaar uit het niets? Is er een be- te treffen, tenzij een acute situapaalde wijk aan te wijzen waar de tie daarom vraagt. Toch zouden
besmetting veel hoger ligt dan mensen liever wat meer open-

Voorlopig zullen de inwoners het
moeten doen met de persconferenties van Rutte en de gegevens
die op het dashboard staan vermeld. De persconferenties scheppen meestal veel onduidelijkheid,
net als het dashboard dat vaak
achterloopt op de feiten. Bezorgde inwoners blijft niets anders
over Blijft bezorgde inwoners nu
niets over dan thuis te blijven en
ieder contact zo veel mogelijk te
vermijden? De meeste winkeliers
scherpen de maatregelen aan en
dat biedt houvast om, ondanks
de gevaren, toch te gaan winkelen. Een eigenstandig beleid op
basis van betrouwbare informatie
zou een mooi initiatief zijn waarin
Heemstede zich kan onderschei- Heemstede - Onder begeleiding
den van vele andere gemeenten. van sportieve pedagogisch medewerkers krijgen peuters (2 tot 4
jaar) bij Kinderopvang Sportfever
Eric van Westerloo
in Heemstede alle aandacht die
zij nodig hebben. Op een speelse manier leren de kleintjes sociale vaardigheden, zoals rekening
houden met elkaar, delen en samenspelen. De peuters worden
verschillende activiteiten aangeboden. Er is veel aandacht voor
laten zien dat ze hen niet verge- de grondvormen van bewegen:
ten zijn. Het bestuur hoopt dat ze gooien, vangen, rollen, springen
het komende jaar weer op de vrij- en koprollen en ook creatieve
willigers mogen rekenen en dat ontwikkeling door met de peuzij volgend jaar op zondag 3 ok- ters te tekenen, schilderen en te
tober weer gezamenlijk Bloeme- knutselen. Op het sportveld kuntjesdag kunnen vieren.
nen zij zich heerlijk uitleven!

Sportieve opvang

Gegarandeerd plaats voor
uw kind bij ‘Sportfever’

Bestuur TV HBC gaat langs bij vrijwilligers:
“Voor jou, i.p.v. Bloemetjesdag”
Heemstede - Voor de vrijwilligers
van Tennisvereniging HBC is de
eerste zondag van oktober eigenlijk hun ‘Bloemetjesdag’: de bedankdag voor de vrijwilligers aangeboden door het bestuur.
Helaas heeft het bestuur de jarenlange traditie van Bloemetjesdag
moeten doorbreken en deze dag
moeten afgelasten. Er was geen
enkele mogelijkheid om in deze coronatijd voor de 104 vrijwilligers een leuk en vooral gezellig
uitje te organiseren, waarbij zij de
noodzakelijke 1,5 meter afstand
kunnen garanderen, terwijl de
coronabesmetting op de loer ligt.
Graag wilde het bestuur alle vrij-

willigers toch bedanken voor hun
inzet voor deze mooie club in het
afgelopen jaar.
Het bestuur en enkele enthousiaste leden zijn dit weekend bij
alle vrijwilligers thuis langs geweest met een verrassing om te

Brasserie
Sanz nog
iedere dag
open

heid en daarmee duidelijkheid
willen hebben. Dat zou tevens
het vertrouwen in het bestuur
kunnen vergroten.

naar buiten, zijn actief en energiek. Het betekent ook een perfecte introductie van 10 van de
meest populaire sporten in Nederland. De peuteropvang is
open vanaf 8.00 uur, op maandag, dinsdag en donderdag en
is jaarlijks 48 weken geopend.
De BSO is 52 weken open (iedere dag) van maandag tot vrijdag.
Belangrijk te weten is dat uw kind
gegarandeerd een plek heeft bij
een BSO van Sportfever, indien
ze vanaf 2,5 jaar op de peuteropvang hebben gezeten!

ondergeschikt belang. Spelplezier gekoppeld aan inzet kan echter op elk niveau en dat is dan
ook de insteek voor de komende
tijd. De inzet was deze wedstrijd
zeker aanwezig. Dat was ook de
belangrijkste reden van het goede resultaat tegen de vooraf
verwachte zware wedstrijd tegen Overbos, de topper van de
poule.

Mathijs, de jongste van het team,
heeft vorig seizoen goed gekeken
naar de vorige spits. Hij wordt ook
steeds beter. Is wat breder inzetbaar, maar komt in de spits het
beste uit de voeten. In de eerste
Het huidige team moet zich door helft komt hij weer een keer vrij
spelerswisselingen opnieuw ont- voor de keeper en schuift de bal
wikkelen. Dat kost natuurlijk even koel naar de goal. Doelpunt denkt
tijd. De resultaten zijn daarbij van iedereen, maar de bal kaatst net

SeniorWeb:
hoe onthoud je
Toch nog een EK Zandsculpturen 2020 in Zandvoort wachtwoorden?
‘Zandvoort goes Wild’

Zandvoort - Ondanks het uitstel van het Europees Kampioenschap Zandsculpturen in juli, is
toch besloten om het EK plaats te
laten vinden, en wel van 12 t/m
18 oktober aanstaande. Voor de
negende keer zal het Europees
Kampioenschap Zandsculpturen
dan plaatsvinden in Zandvoort.
Er zijn dit jaar wederom zes deelnemers aan het Kampioenschap,
maar vanwege de coronabeperkingen en om veiligheidsredenen heeft de organisatie besloten om geen deelnemers in te laten vliegen uit andere Europese
landen, maar een keuze te maken uit in Nederland woonachtige zandkunstenaars met verscheidene nationaliteiten. Vandaar dat er twee deelnemers de
Ierse nationaliteit hebben, 2 deelnemers de Nederlandse nationaliteit hebben, één van oorsprong

uit België is en één de Russische
nationaliteit heeft. Ondanks deze
beperkingen heeft de World Sand
Sculpting Academy WSSA toch
topkunstenaars kunnen contracteren, die allemaal internationaal
hun sporen hebben verdiend.
Het centrale thema waar de kunstenaars hun sculptuur op baseren is ‘Zandvoort goes Wild’. Zij
kunnen dit naar eigen inzicht interpreteren en uitwerken in een
kunstwerk.
De opbouwperiode is ook zeker
de moeite waard om mee te maken. Vanaf 12 oktober starten de
kunstenaars met vormgeven van
hun ontwerpen op diverse locaties in Zandvoort.
Op zondag 18 oktober om 17.00
uur wordt de nieuwe Europees
Kampioen zandsculpturen bekendgemaakt.

Omdat er maar 30 gasten tegelijk ontvangen mogen worden, is tijdig reserveren aanbevolen.
Reserveren kan uitsluitend telefonisch op 023 529 18 92.
Meer informatie op:
www.sanz.nl.

Stemt u
ook op WIJ
Heemstede?

Sportfever Sport BSO Heemstede
vindt u aan de Sportparklaan 6, in
het clubhuis van RCH. Contact:
sportbsoheemstede@sportfever. Heemstede - WIJ Heemstede
doet mee aan de Rabo Club SupSportief
nl.
port die op maandag 5 oktober is
Uw kind heeft gegarandeerd een
plek bij een SportBSO van Sport- Sportfever Peuteropvang Heem- gestart.
fever, indien ze vanaf 2,5 jaar op stede is gevestigd aan Sport- Verenigingen en organisaties die
de peuteropvang hebben geze- parklaan 10, in het clubhuis van onmisbaar zijn voor de samenten. Er is ook opvang voor de iets VEW. Contact: peuteropvang- leving worden door de Rabobank financieel gesteund. Een exouderen kinderen, van 4 tot 13 heemstede@sportfever.nl.
tra steuntje in de rug om bijvoorjaar. Bij Sportfever is het nooit Of bel 023-2100 300.
beeld een bijzonder project te
saai; zij dagen de kinderen uit Website: Sportfever.nl.
kunnen realiseren.
met sport- en spelactiviteiten.
Beeld aangeleverd door TV HBC Leren ze de leukste en populairWIJ Heemstede wil - zeker in deste sporten: hockey, tennis, basze tijd - contact houden met de
ketbal, honkbal, atletiek, handinwoners van Heemstede en
bal, volleybal en voetbal. Ieder op
waar nodig ondersteuning biezijn eigen niveau en passend bij
den. Hiervoor willen we voor onde leeftijd. Ze gaan leren en voorze Sociaal Makelaars een voor de
via de binnenkant paal weer het al veel doen.
inwoners herkenbare oranje WIJ
Bij Sportfever is er één opvangveld in. Wat een pech!
Heemstede fiets aanschaffen.
plek voor kinderen van 2 tot 13
Met de hulp van de Rabobank
Verder had HBC niet te klagen, jaar met een doorlopende leerkan dit gerealiseerd worden.
want ook Overbos schoot meer lijn. De kinderen gaan elke dag
tegen de paal dan in het doel. MeWe komen graag bij u in de buurt
de daardoor stond het nog maar
langs op onze WIJ Heemstede
2-0 met de rust. De 2e helft bleef
fiets. We zetten de buurtfietsen
HBC met dezelfde inzet strijden
in bij buurtbezoeken. We maken
en met succes.
graag een praatje met u of drinken een bakje koffie. Fietsen is
Kort na rust een lullige treffer, via
laagdrempelig, duurzaam en een
een verdediger vlak voor de weer
efficiënt vervoermiddel. Stemt u
uitstekend keepende Sebastiaan Heemstede - Komende weken
ook op WIJ Heemstede?
van richting veranderd, en nog 2 is er veel aandacht voor enernette doelpunten zorgden voor gie in Heemstede. Van energieke gesprekken aan de keukentaBent u klant bij de Rabobank?
een 5-0 eindstand.
fel over jouw energierekening of
Dan kunt u op ons stemmen en
helpen om ons doel te realiseren!
De goed leidende scheidsrech- woonwensen tot tips en advies
Iedere stem helpt!
ter, ex-HBC-G-speler van het eer- van buren of het onafhankelijk
Stemmen is gratis en kan hier:
ste uur, zag dat het met HBC wel energieloket van de gemeente.
En het is niet alleen praten, maar
https://bankieren.rabobank.nl/
weer goed gaat komen.
ook doen. Zo kun je als huurder
online/…/qsl_debitcardlogon.do
of huiseigenaar een pakket met
Of door in te loggen in de Raenergiebesparende producten
bobank app of op de Rabobank
krijgen waarmee je thuis al kleine
website en via ‘Zelf regelen’ en
stappen kunt zetten.
vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’
kunt u klikken op Rabo ClubSupDuurzaamheid met
port.
aandacht voor veiligheid
Foto Bigstock Over WIJ Heemstede
Hanneke Lankveld, vrijwillige
Heemstede - Eén keer per maand energiecoach van HeemSteeds
WIJ Heemstede is een professiis er in de Luifel, Herenweg 96 in Duurzamer, licht toe: “Alle (keu- room, meld je aan voor een ad- onele welzijnsorganisatie die inHeemstede een Open Inloop van kentafel)gesprekken worden ui- vies-op-maatgesprek en maak woners van Heemstede van alSeniorWeb van 10.00-12.00 uur. teraard gevoerd met inacht- kans op 1 van de 50 Besparings- le leeftijden kansen biedt, met
Hier kunt u terecht met al uw vra- neming van geldende RIVM- kits.”
elkaar verbindt en hen sterkt in
gen over uw smartphone of ta- richtlijnen en het kan ook telefohet behoud van eigen regie op
Van overwegen tot actie
blet. U kunt dan ook uw eigen ap- nisch of online.
een zinvol en plezierig leven. WIJ
paraat meenemen. De Open In- Als je niet meteen een coach wilt ondernemen
Heemstede stelt de inwoner van
loop start met een presentatie uitnodigen voor een gesprek aan “De stap om tot actie over te gaan Heemstede centraal, is actief en
met een thema, op dinsdag 20 huis, kun je ook op verschillende is dit najaar best goed te doen, ondersteunt in wijken en buuroktober houdt Ludo Korteman manieren eerst zelf een kijkje ne- want er zijn bijvoorbeeld hele ten. We organiseren samen met
tweemaal (vanwege corona) een men. We helpen hierbij door bij- aantrekkelijke landelijke subsi- inwoners en andere maatschapthemapresentatie (een om 10 uur voorbeeld inloopspreekuren te dies voor het isoleren van je wo- pelijke organisaties activiteiten
en een om 11 uur) dat het niet organiseren met het Duurzaam ning of om een zonneboiler te in- gericht op vorming, educatie, culeenvoudig is om wachtwoorden Bouwloket en gemeente Heem- stalleren. ‘Die subsidies zijn erg tuur en ontspanning.
te onthouden. Gelukkig zijn er stede. Loop eens langs op maan- aantrekkelijk, maar je gaat met
handigheidjes en hulpmiddelen dag 12 oktober bij Plein1 op het name merken dat je er meteen
die ons in staat stellen om ze toch Julianaplein 1 of woensdag 11 een comfortabel huis voor terug
te onthouden, of veilig te be- november op de weekmarkt in krijgt. En zeker nu we meer thuis
waren. Toegang is gratis. Opge- Heemstede. In een coronaproof werken en wonen, is dat heel wat
ven is verplicht en kan via www. mobiele showroom kun je zelf waard”, aldus Hanneke.
wijheemstede.nl of belt u: 023- zien hoe een installatie werkt, Ontdek in de advertentie verderVolg ons ook op
548 38 28. Bezoekers die niet van zoals een warmtepomp, of wel- op in deze krant wat je zelf kunt
tevoren opgegeven zijn, worden ke soorten isolatie er allemaal doen en waar je terecht kunt voor
www.FACEBOOK.com
helaas niet toegelaten.
zijn. Tip: kom langs bij de show- meer informatie.

De ontwikkeling: Overbos G1 - HBC G1 wordt 5-0
Heemstede - In 2004 is HBC begonnen met G-voetbal. Puur vanuit de basis. Gewoon een groep
jeugdspelers een bal geven en laten spelen. Dat ontwikkelde zich
wonderwel heel goed. In de latere competitie werd heel leuk meegedaan en het G-voetbal groeide
bij HBC zelfs door tot 2 teams, die
beide vaak in de bovenste regionen mee konden doen met uiteindelijke kampioenschappen.
Geen enkel team kan altijd de
beste zijn, dus zijn er bij HBC G
ook mindere perioden. Nu geen
jeugd meer en nog maar één seniorenteam (allebei jammer).

Heemstede - Naar aanleiding
van de verscherpte coronamaatregelen moeten restaurants om 22 uur dicht, maar
dat hoeft de pret niet te drukken. Brasserie Sanz aan de Jan
van Goyenstraat 31, in Heemstede is namelijk nog steeds
elke dag vanaf 17.30 uur geopend voor diner en op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf
12 uur geopend voor de lunch.

Energieke gesprekken in
Heemstede dit najaar
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Afslanken met Easyslim.nu
Haarlem - Veel afslankmethodes
bieden vaak maar een zeer tijdelijke oplossing en houden het jojo-effect in stand. Dat het anders
kan bewijzen de afslankstudio’s
van Easyslim.nu.

Kinderboekenweek duurt een maand bij Blokker

Vera de Backker leest de
allerkleinsten voor
Heemstede - Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat leesplezier en taalvaardigheid bij jongeren daalt. Samen een boekje
lezen en plaatjes kijken blijkt een
goede basis om taal-en spraakontwikkeling te stimuleren en de
liefde voor het lezen later te bevorderen. Ook bij Boekhandel
Blokker is in de Kinderboekenweek aan de allerkleinsten gedacht.

Op zaterdag 3 oktober was Vera
de Backker te gast om haar inmiddels 50ste prentenboek te
presenteren. Zij en Cok van der
Lee, twee lokale helden, zouden
samen een voorleesvoorstelling
geven. De schrijver moest op het
laatste moment afhaken, maar illustratrice Vera de Backker lukte het ook alleen moeiteloos de
kleintjes mee te nemen in het ver-

haal van ‘Jasmijn en de wijsheid
van de bomen’. In het prentenboek gaat Jasmijn op zoek naar
hond Boef die zich verstopt heeft
in het bos. Maar is Jasmijn groot,
sterk en wijs genoeg om hem terug te vinden? Misschien kunnen
eekhoorn Max en de wijsheid van
de bomen Jasmijn helpen.

scholen in Heemstede. Vanwege
corona kan de gebruikelijke verkoopactie op de scholen zelf niet
doorgaan, maar levert de Kinderboekenweek toch een extraatje
op voor het schoolbudget. Ook
heeft de boekhandel besloten
om dit jaar de Kinderboekenweek
te verlengen tot een maand.

De kinderen luisteren ademloos
naar het spannende verhaal en
doen enthousiast mee met zoeken. Een enkel kindje wijst voorlezer Vera erop dat ze wel tijdig op
het knopje drukt van het beeldscherm dat synchroon loopt met
het verhaal. Na afloop ging Blokkereigenaar Arno Koek rond met
een schaal vol spekjes en signeerde Vera de Backker het boek met
een tekening van hond Boef erbij.
Bij de boekhandel gaat 10% van
de verkoopprijs naar de basis-

‘Jasmijn en de wijsheid van de bomen’ is een rijk geïllustreerd verhaal over een zoektocht naar zelfvertrouwen, kracht, energie, wijsheid en naar hond Boef en is verkrijgbaar voor 14,95 euro. Tijdens
de Kinderboekenweek ontvang
je het geschenkboekje ‘De diamant van Banjarmasin’ van Arend
van Dam cadeau bij aankoop van
€12,50 of meer aan Nederlandstalige kinderboeken.
Mirjam Goossens

Heemstede - Op 10 oktober verschijnt het stripboek Adriaan
Pauw, Heer van Heemstede.
De uitgave is onderdeel van het
Adriaan Pauwjaar 2020. Precies vierhonderd jaar geleden,
in 1620, kocht de rijke Amsterdamse koopman en regent Adriaan Pauw de heerlijkheid Heemstede-Bennebroek, wat de ontwikkeling van deze plaatsen een
enorme impuls gaf. En Pauw was
ook nog eens hoofdonderhandelaar bij de Vrede van Münster
in 1648, waarmee de Tachtigjarige Oorlog met Spanje beëindigd
werd.

voor iedereen, en een must have
voor elke liefhebber van het werk
van Eric J. Coolen en voor iedereen uit Heemstede en Bennebroek. Een van deze verhalen
is reeds wekelijks te lezen in de
Heemsteder als feuilleton.
Het stripboek telt 48 pagina’s,
heeft een A4-formaat, kost 10 euro en is verkrijgbaar in de boekhandel.

Het stripboek is een uitgave van
Stichting Adriaan Pauw en is mede mogelijk gemaakt dankzij
steun van onder meer de J.C. Ruigrok Stichting, het Prins Bernhard
Cultuurfonds
Noord-Holland,
In vijf verhalen maken Eric J. Maatschappelijk fonds RaboCoolen en Bies van Ede op aan- bank Haarlem-IJmond, Gemeensprekende wijze duidelijk wat te Heemstede en Casca KinderopPauw voor Heemstede en ons vang Heemstede. Meer informaland betekend heeft. Leerzaam tie op: www.2020adriaanpauw.nl.

Adriaan Pauwstrip door Eric J. Coolen en Bies van Ede
Deel 10 van het Pauw-feuilleton. Alle afleveringen zijn tevens te volgen op www.ericjcoolen.nl en
verschijnen eind september in boekvorm.

Beeld aangeleverd door Stichting Adriaan Pauw

Verschijning stripboek Adriaan Pauw

De studio’s van Easyslim.nu werken met een geavanceerd apparaat dat werkt met ultrasound en
elektrostimulatie. De ultrasound
techniek zorgt ervoor dat vet uit
de vetcel gaat en via het lymfestelsel het lichaam verlaat. Tegelijkertijd wordt, met elektrostimulatie, de spieren getraind. Dit gebeurt terwijl de klant ontspannen
en comfortabel op een behandeltafel ligt. Een behandeling duurt
ongeveer een uurtje en is geheel pijnloos en veilig. De studio
in Haarlem ligt aan de Kromhoutlaan 1D, is goed bereikbaar en er
is voldoende (gratis) parkeergelegenheid. De studio heeft een gezellig huiselijke sfeer en 2 behandelruimtes.
Yvon Buur franchisenemer van
Easyslim.nu. is sinds juni 2018
actief in Haarlem. Ze vertelt: “Als
franchisenemer en tevens praktijkondersteuner bij een huisartsenpraktijk zie ik nu ruim 10 jaar
veel mensen met gezondheidsklachten die vechten tegen de kilo’s. Zij hebben vaak al vele diëten geprobeerd zonder blijvend
resultaat. Twee jaar geleden heb
ik zelf de behandelingen gedaan
n.a.v. een knieblessure. Ik heb een
periode niet kunnen sporten en
schommelde met mijn gewicht.
Bij mij in de buurt was een studio
van easyslim.nu geopend en dit
trok mijn aandacht.
In het begin was ik nogal scep-

Beeld aangeleverd door Easyslim.nu

tisch, maar na 4 behandelingen
verdween dat snel toen ik resultaat zag. De buikspieren werden
goed aangepakt, de vormen kwamen terug, de huid werd strakker en ik kreeg weer energie. Na
10 behandelingen was mijn doel
behaald en om dit vast te houden
neem ik 1 keer per maand een onderhoudsbehandeling.
Easyslim.nu is een fantastische
behandelingsmethode om af te
vallen, aan de spieropbouw te

werken en het jojo-effect tegen
te gaan.”
Zien wat Easyslim.nu voor u kan
betekenen? Bel of app voor een
intake en proefbehandeling, nu
tijdelijk van € 89,-- voor € 49,-.
Bel/App 06 40908992, of mail
naar haarlem@easyslim.nu.
Ook kunt u via:
www.easyslim.nu/haarlem online
een afspraak voor een intake en
proefbehandeling inboeken.

Mantelzorgdag: zeg het met bloemen
Heemstede - Een fleurige mantelzorgdag dag bij Geerlings Dahlia’s, waar de gemeente Heemstede afgelopen zaterdag 3 oktober
de mantelzorgers in het zonnetje zette, ondanks de regen. Vanwege de coronarichtlijnen moest
de jaarlijkse mantelzorgdag iets
anders ingericht worden dan gebrukelijk. Mantelzorgers waren
uitgenodigd om op een bepaald
tijdslot hun eigen bos bloemen te
komen plukken. Zij konden in de
pluktuin tussen alle dahlia’s rondlopen en hun favoriete bloemen
uitzoeken. Daarnaast kregen ze
een kleine goodiebag mee naar
huis.
Maar liefst 105 mantelzorgers,
verspreid over de hele dag, werden hartelijk begroet door wethouder Sjaak Struijf, die hier, op
1,5 meter afstand op de foto ging
met mantelzorger Rina Stroomer.
De pluktuin bleek een schot in de
roos te zijn, om het maar in bloementermen te houden. De mantelzorgers konden terugkijken op
een leuke dag. Er was ook gelegenheid om nog een praatje maken met andere mantelzorgers
en/of medewerkers van Tandem,
de mantelzorgorganisatie.

V.l.n.r.: Sjaaks Struijf met Rina Stroomer (foto aangeleverd door gemeente Heemstede).

BosFair in Groenendaalse Bos Heemstede
Heemstede - Na de BosFair in
september, organiseert Launique Events op zaterdag 10 oktober van 11-17 uur een tweede
editie BosFair in het Groenendaalse Bos te Heemstede. Tientallen
standhouders etaleren en presenteren een groot assortiment
aan fair trade, fashion, beauty,
home deco, retro, vintage, verzamelobjecten, schoolplaten, landkaarten, streekproducten en nog
veel meer. Voor iedere bezoeker
is er veel te bewonderen op deze sfeervolle en gezellige bosfair.
Standhouders, plaatselijke ondernemers en organisatie verwelkomen u graag en verwachten veel
bezoekers. De BosFair vindt plaats
op de Burg. Van Rappardlaan1 in
het Groenendaalse Bos Heemstede. Toegang is gratis, maar houd

Beeld aangeleverd

u zich wel aan de geldende coro- Events, Tel. 06-54272662,
navoorwaarden. Meer informa- E-mail info@launique.nl,
tie via: Laura Weijland, Launique website www.launique.nl.
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De Heemsteder op reis:

De valleien van prachtig Piemonte
De Italiaanse regio Piemonte kent veel fenomenale valleien met nog een ongerepte natuur. Rust,
groen en een adembenemende schoonheid gaan hier hand in hand. Deze valleien worden doorkruist door prachtige snelstromende rivieren, zoals bijvoorbeeld de Tanaro, die qua lengte als de
zesde rivier van Italië wordt beschouwd. De Tanaro ontspringt in de buurt van Monesi en is een
belangrijke zijrivier van het Alpen- en Apennijnenbekken van de Po. Tijd om enkele van deze fraaie
gebieden eens te gaan verkennen.
Monesi di Triora
Met de auto rijden we vanuit Ligurië op de provinciale weg richting de bergpas Colle de Nava, de
weg naar Piemonte. We passeren
de vele bergdorpjes als Pontedassio en Pieve di Teco, die vooral leven van de olijfolieteelt. De eerste vallei die we gaan verkennen
is rond de berg Sacarello. Via een
heel slechte weg slingeren we
naar boven en bereiken we op de
top het dorpje Monesi di Triora,
dat ligt tussen de Valle Argentina
en Valle Arroscia.
Monesi di Triora is ‘s winters een
skigebied. Het ligt op 1376 meter boven de zeespiegel, op de
hellingen van de berg Saccarello, die met 2201 meter de hoogste berg in Ligurië is. Het is een
prachtig natuurgebied met typische Alpenvegetatie. Je wordt
hier stil van de fraaie vergezichten in samenspel met de lucht en
wolken. Wel een trui mee, want
het kan aardig fris zijn op deze
hoogte. Monesi is het enige district van Triora dat niet in de Valle Argentina ligt, maar in de vallei van de rivier de Tanaro en nog
net tot de regio Ligurië behoort,
nabij Piemonte. Het mooie nabijgelegen dorpje Triora staat bekend als heksendorp en om zijn
lekkernij: een speciaal donker en
grijs brood dat alleen hier gebakken wordt.

Roccaforte di Mondovi

ste en historische gedeelte. In dit
deel bevindt zich het zogenaamde Parco di tempo, een plein
met uitzichtpunt waar verschillende manieren van tijdsaanduiding te zien zijn. Er is een kabelbaantje om in Mondoví Piazza
te komen, maar je kunt het ook
met de auto bereiken. Genietend van het fraaie uitzicht nuttigen we hier onze lunch. Daarnaast bevinden zich in Piazza de
kathedraal en het Paleis van Justitie, die beide van de hand zijn
Mondoví en de Santuario
van de beroemde architect Frandi Vicoforte
Via de pittoreske stadjes Ormea cesco Gallo (1672-1750). Franen Garessio rijden we richting Ce- cesco Gallo is verantwoordelijk
va en Mondoví. Langs deze weg voor veel gebouwen in Piemonte.
kronkelt de Tanaro. In het prach- Ook aan de beroemde Santuatige historische stadje Mondoví rio in het nabijgelegen Vicoforte
Ponte di Nava
stoppen we even om te lunchen. heeft hij een grote bijdrage geleWe rijden de berg af en vervol- Mondoví bestaat uit twee stads- verd. Deze gigantische kerk in bagen onze weg richting Nava. De delen: het laaggelegen Breo en rokstijl wordt als de grootste elprovinciale weg gaat gepaard het hooggelegen Piazza op de liptische koepelkerk ter wereld
met veel scherpe haarspeldboch- berg. Mondoví Piazza is het fraai- beschouwd. Zij beschikt over een
werkelijk adembenemend beschilderd plafond in de koepel.
Een waar meesterwerk, dit moet
je zien en mag je zeker niet overslaan.
Deze kerk is minstens zo indrukwekkend als de Sint-Pieter in Rome. De bouw van de Santuario
startte in 1596 onder leiding van
architect Ascanio Vittozzi, in 1728
werd de kerk verder uitgewerkt
door Francesco Gallo.
ten, voorzichtig en rustig rijden
dus. We rijden over de brug met
de rivier de Tanaro Ponte di Nava (ponte=brug) binnen in de
regio Piemonte. Ponte di Nava
behoort tot de provincie Cuneo.
Het leuke dorpje is omringd door
bergen en is met de ruige Tanaro
een plaatje. Hier stoppen we even
om te genieten van dit spektakel
en om een kopje espresso te drinken.

Tanaro

Ellero

Tamme kastanjes

schilderachtige en spectaculaire
Roccaforte di Mondoví in de Valle Ellero. Hier schieten we fraaie
plaatjes. Het dorp Prea op de berg
is een romantisch plaatje met op
het hoogste punt de prachtige
barokke kerk Santissima Trinità,
gebouwd tussen 1847-1866. Voor
de fraaie beschildering van de
façade is de Toscaanse schilder
Bartolomeo Giorgis verantwoordelijk.
De rivier Ellero die in deze vallei
stroomt, is een zijtak van de Tanaro. Het is een ruig snelstromende
rivier met grote rotsblokken en
keien. Langs de rivier loopt een
wandelpad door de bossen, waar
je heerlijk rustig kunt wandelen.
Het is echter niet altijd even begaanbaar. Hier vind je veel tamme kastanjebomen. Je komt hier
geen mens tegen en komt echt
tot rust: wat een verademing. De
Valle Ellero is tevens wintersportgebied. Dat ziet er in de sneeuw
ook vast spectaculair uit. Wat
een prachtig natuur- én cultuurValle Corsaglia en Valle Ellero
We nemen het weggetje naar de schoon in deze gebieden en wat
Corsaglia vallei. Op een uitzicht- een machtige rivieren, fantaspunt zijn de beginnende herfst- tisch. Zeker een bezoek waard!
kleuren een waar genot om te
zien. We rijden ten slotte naar het Tekst en foto’s: Bart Jonker

Roccaforte di Mondoví

Monesi

Roccaforte di Mondovi

Santuario di Vicoforte

Koepel van de Santuario di Vicoforte

De kerk Santissima Trinità in Prea

Prea
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Indrukwekkende herinnering
aan MH17-ramp
Vijfhuizen - Bij het naderen
van het Park Vijfhuizen, waar het
MH17-monument zich bevindt,
valt meteen het geluid van een
opstijgend vliegtuig op. Ongepast? Of misschien juist passend;
een herdenkingsplaats waar
slachtoffers van een vliegramp
liggen zo dichtbij waar, naar later bleek hun laatste voetstappen
werden gezet: luchthaven Schiphol.
Na dit ene stijgende vliegtuig
dacht ik er niet meer aan. Ze stijgen, ze landen, maar uitbannen
kun je deze vorm van transport
niet meer. Zonder schroom stappen we in. Opgewonden om een
nieuw land te ontdekken, of ons
hart gevuld met weemoed om
het weerzien met ver wonende
familieleden. Duizenden kilometers afstand overbruggen doe je
bij voorkeur met een vliegtuig.
Natuurlijk; je neemt een risico
maar elke dag kent risico’s bedenk
je je, zonder die kun je wel stoppen leven. En dat ging rampzalig
genoeg nu net op voor MH17, de
Malaysia Airlines vlucht van Amsterdam naar Kuala Lumpur, op 17
juli 2014. Op die datum stortte het
toestel neer, boven Oekraïne. Van
de 298 inzittenden en bemanning
overleefde niemand.
Het luchtruim boven Oekraïne,
waar rondom Donetsk een oorlog
woedde met Rusland, was beneden de 10 km gesloten. Daarboven was het ‘veilig’ om te vliegen.
Dat bleek niet het geval. De Boekraket die het toestel neerhaalde
kwam boven die grens uit. Naar
alle waarschijnlijkheid afgevuurd
door Russische separatisten, een
schuldige is echter nog niet aangewezen. De strafzaak hierover
loopt nog.
193 inzittenden hadden de Nederlandse nationaliteit. Verder
vlogen er onder andere Australiers en Belgen mee.

wekkend. Of het nu de jonge, wat
armetierige boompjes zijn die fier
in de polderwind standhouden of
het weidse uitzicht over diezelfde
polder met in de verte toch weer
de aanblik van de luchthaven. Of
de waterpartijen rondom dit park.
En niet te vergeten de velden met
zonnebloemen. Als je de natuurlijke aspecten op je in laat werken,
adem dan nog maar eens goed in
en uit. De details in het park doen
je soms de adem benemen.
Het Nationaal Monument MH17
bestaat uit een herdenkingsbos
met gedenkteken. Voor elk van
de slachtoffers is een boom geplant, die tezamen een bos vormen in een vorm van een lint.
Als je langs de bomen (sierappels en meidoorns) loopt zie je de
naamplaatjes. Kinderen, volwassenen in de bloei van hun leven,
ouderen. Van elk van hen wordt
het land van afkomst en de leeftijd vermeld. In sommige boompjes hangt een knuffeldier, in enkele jaren al aardig aangetast
door weer en wind. In een andere
boom is een hart van wilgenteen
gehangen. Bij veel van de bomen
zijn zonnebloemen aangeplant.
Een hoopvol idee, want, zonnebloemen bloeiden op het moment van de ramp op de Oekraiense velden. Elke nazomer geeft
het geel van de zonnebloem ons
een reminder: opdat we de slachtoffers niet vergeten.
Blikvanger van het herdenkingsbos is het gedenkteken ‘In het
oog’. Een amfitheater waarop een
rond kunstwerk (naar een ontwerp van Ronald A. Westerhuis) is
gerealiseerd met bovenop in een
spiraal alle namen van de slachtoffers. Zo komen zij weer bijeen.
De aanleg van het park startte op 7 december 2016. In maart
2017 werden door nabestaanden,
toenmalig minister Bert Koenders
en een topman van Malaysia Airlines bomen geplant. De opening
volgde op 17 juli 2017.
Het park is vrij toegankelijk.
Kijk ook op:
www.monumentmh17.nl.

Als ik het herdenkingsbos van
Park Vijfhuizen nader zie ik een
terrein van grote afmetingen.
Voor mensen die niet goed ter
been zijn is dat een opgave, en
dat geldt ook voor de diverse
trappetjes die de groene delen
met elkaar verbinden. Maar bui- Tekst en foto’s: Joke van der Zee
ten dat is er éénwoord van toepassing als je hier komt: indruk- (Bron: Wikipedia)

van gas naar duurzaam

Ervaren installatiemonteur gezocht
Uitgekeken op je huidige baan? Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wij zijn
op zoek naar een nieuwe collega die zelfstandig cv-ketels kan installeren en
liefst ook ervaring heeft met het installeren van airco’s, warmtepompen en
ventilatiesystemen. Heb jij die ervaring en wil je graag aan de slag bij een
solide installatiebedrijf dat al ruim vijftig jaar bestaat? Dan komen wij graag in
contact met je!

Zet jij altijd een
stapje extra voor
de klant?

Meer info is op www.gasservice.nl/vacatures te vinden.
Geïnteresseerd in een nieuwe uitdaging? Bel dan voor meer info naar
0251-245454 of mail naar info@gasservice.nl

Appartementencomplex
KENNEMEROORD
te Heemstede zoekt

MEDEWERKER (m/v)
voor huishoudelijke en technische werkzaamheden.
12 uur per week.

Het luxe appartementencomplex KENNEMEROORD,
4-gebouwen waar de bewoners zelfstandig in hun situatie
voorzien, is centraal gelegen in een bosrijke, goed bereikbare omgeving.
Ter ondersteuning van onze huismeester zoeken wij een
MEDEWERKER (m/v), voor het uitvoeren van de huishoudelijke en technische werkzaamheden, per 4 januari
2021.
De huishoudelijke werkzaamheden bestaan uit het
schoonmaken van de ‘Algemene ruimtes’: Grand Café,
zwembad, fitnessruimte, sauna, inclusief douches en
toiletten. Ook de liften, gangen en trappenhuizen behoren
tot de werkzaamheden.
De technische werkzaamheden bestaan o.a. uit het onderhouden van de technische apparaten waarbij het onderhoud en kleinere reparaties zelfstandig uitgevoerd dienen
te worden. Technisch inzicht en vaardigheid is een pré.
Je bent beschikbaar om op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend 4 uur te werken.
Bij belangstelling kunt u uw CV en motivatiebrief per
email richten aan: huismeester mevrouw V. Mettes
huismeesterkennemeroord@ziggo.nl
Te koop:
Vintage koffer met lederen hoeken
engels olijfgroen €25,-. Div. klm
huisjes lage nrs p.st. €10,-. Beach
cruiser €100,-. Tel. 023-5255325

Te koop:
Wandelstok 98 cm €5,-. Boek 700 jaar
Haarlem nw €3,-. Nwe vaste wastafel
wit €15,-. 6 Nwe Leerdam wijnglazen
mooi €7,-. Tel. 023-5328585

Te koop:
Gr. glazen bl. vaas hg 40 x br 15cm
€10,-. Kleine glazen bl. vaas hg 30 x br
15 cm €8,-. Kl. bolle glazen bl. vaas hg
20 x br 14 cm €8,-. Tel. 06-21921738
Te koop:
Scholl velvet smooth oplaadb. voetvijl wet & dry - starter, slechts enkele
keren gebruikt €7,50. Fietsendrager,
falcon spinder type rc-2-fkantelbaar
met 7pools stekker i.pr.st. €40,-.
Tel. 06-23497702
Te koop:
Overdekte kinderkar om achter fiets
te koppelen voor 2 kinderen tot ong.
5 jr. weinig gebruikt €80,-.
Tel. 06-55734002
Te koop:
5 Bosch vlakschuurmachines rond
en vierkant €60,- in 1 koop. Elektr.
Slijpsteen nat en droog €25,-. Bosch
Ventaro schuurmachine met stofzuiger €30,-. Bosch schaafmachine
pho25-82 in koffer Bosch €35,-.
Tel. 023-5291000
Te koop:
Oud model greenway elektr. maaimachine type 3080, maaibr. 30 cm
€10,-. Tel. 06-13642759
Gratis afhalen:
6 Cartridges t0711 voor epson stylus
d8450 printer serie. Tel. 023-5632470
Te koop:
Suske en Wiske strips, ca 80 st.
plus aantal andere strips €85,-. Tel.
023-5286992
Te koop:
Topshots, van Croky en Nibb-it, 2
voetbalmappen, niet geheel compl.
+ wat losse topshots €25,-. Tel.
023-5286993
Te koop:
Campingbedje voor 0-4 jarige van
het merk quet q-sleep €15,-. Tel.
06-42170803
Te koop:
Batatus snake kinderfiets 24”met
telescoop vering voor en terugtraprem met versnelling crossbanden €45,-. Tel. 06-48445595

MEDIATOR WORDEN?

Toe aan een nieuwe uitdaging?
Mediationvaardigheden worden steeds belangrijker binnen onze huidige samenleving
U kunt deze opleidingen klassikaal of middels e-learning vanuit uw luie stoel gecertificeerd mediator worden.
Op onze website www.mediationcollege.nl vindt u alle informatie.
Wij organiseren geheel vrijblijvend een informatie-avond, waarvoor wij u van harte uitnodigen.
Hans Kramer zal u alles vertellen over dit boeiende vak en de opleidingen.
Geef u op via onze website: www.mediationcollege.nl/informatie-avond.
Eerstkomende informatie-avond is op:
Donderdag 24 oktober 2020 van 19.30 uur tot ca. 21.30 uur
Jan Ligthartstraat 1 |1817 MR Alkmaar

Opleiding start in februari 2021
1-2 8-9 15- 16 22- 23 februari en 22 maart

072-5272717 | info@mediationcollege.nl

Word dan MediaAdviseur binnendienst
in regio Haarlem!

Bekijk alle informatie
over deze vacature op
www.rodimedia.nl
of scan de QR code
Te koop:
Heeft u nog een verlopen bankbiljet
van voor 1945 in huis , ongeacht de
waarde geef ik €10,-.
Tel. 023-5289970
\

SCAN MIJ

Gratis afhalen:
Raceblocks van de Dekamarkt: 2
bouwplaten, 2 race-auto’s, tribune en
heel veel andere onderdelen.
Tel. 023-5283426

Te koop:
Licht eiken broodkast,162 h x100 br
x 50 dp. 3 legplanken, veel opbergruimte, i.z.g.st. €150,-.
Tel. 06-50435409
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Heemstede - Woensdag 30 september is de jaarlijkse Kinderboekenweek van start gegaan. Het
thema is dit jaar ‘En toen….’, dus
staat geschiedenis centraal.
Dat de kinderen van basisschool
De Evenaar wel raad weten met
dit thema is te zien. In de etalage van Boekhandel Blokker zijn
voorwerpen uitgestald die gemaakt zijn tijdens de lessen beeldende vorming van leerkracht
Claire Duval. Zij ging met de groepen 3 t/m 8 aan de slag met prehistorische
grotschilderingen,
schilden en helmen van ridders,
beeldhouwwerkjes uit de Gouden Eeuw en prachtige maskers.
Ook in de groepen 1 en 2 werd er
druk gewerkt rondom het thema
en werden er archeologische opgravingen gedaan en dinosauriers geknutseld.
Op school werd de Kinderboekenweek feestelijk geopend met
een drama-voorstelling voorbereid door groep 8 onder leiding
van leerkracht drama meester

Tot 8 oktober

Puzzelactie Adriaan Pauw
WCH. 23 deelnemende winkels
in WCH.

9 oktober en 6 november

Kinderkookcafé. Plein1 Julianalaan 1, Heemstede Van 13.3016 u. / vanaf 2 oktober in de
Luifel Herenweg 96 te Heemstede, van 15.30-17 u. Kosten
€2,- per kind, per kookles. Opgeven verplicht bij Lies Leen
via 06-49925293.

Foto’s aangeleverd door De Evenaar

Max. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 werden op maandag
5 oktober ook nog getrakteerd op
een interactieve vertel-voorstelling door kinderboekenschrijfster
Reinhilde van Driel, bekend van
het spannende boek ‘Op drift’.

De Kinderboekenweek staat natuurlijk vooral in het teken van lezen en voorlezen. In de hal van de
school is een voorleeshoek gemaakt, waar de kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 voorlezen aan de
allerkleinsten van de school.

In alle groepen wordt extra veel
voorgelezen deze week. Er worden verhalen geschreven en
boekverslagen gemaakt.
Natuurlijk wordt er ook veel geknutseld, waarbij de groepen gemixt worden.

GroenLinks Heemstede stelt de
volgende ambities voor:
1. Maak een visie voor het gehe-

le Manpadslaangebied en niet alleen voor de 11,6 hectare van de
projectwikkelaars;
2. Maak een ecologische verbinding tussen de landgoederenzone in het westen (Leyduin) en het
wandelbos Groenendaal in het
oosten en ga voor de NNN-status
(NNN = NatuurNetwerk Nederland) voor een deel van het Manpadslaangebied. Dat biedt kansen op subsidie van de provincie.
3. Niet meer woningen dan financieel noodzakelijk: met subsidie
en een bijdrage van de gemeente
zijn nog minder woningen nodig
voor de financiering dan de door
de berekende 6 á 10.
4. Maak het hele gebied openbaar toegankelijk en recreatief
aantrekkelijk.
5. Kijk verder en zorg voor een recreatief voet- en fietspad als onderdeel van de geplande recreatieve verbinding tussen Hoofddorp en Leyduin. Daarvoor is
een nieuwe brug nodig over de
Leidsevaart en een ongelijkvloerse spoorwegovergang onder het
spoor door. Ook daarvoor is cofinanciering mogelijk van ProRail,
de provincie en vanuit het regionale mobiliteitsfonds.
6. Zorg dat ook de cultuurhistorie
als voormalige bollengronden in
beeld blijft. De bollenschuur van
Van Meeuwen, een gemeentelijk
monument, wordt verbouwd tot
een woning en blijft dan behouden.
7. Zorg voor meer berging van
water, waardoor er in een deel
van het gebied interactie kan komen met de Leidsevaart. Dit biedt
kansen voor subsidie van het
Hoogheemraadschap Rijnland.
8. Zorg ook voor waterpartijen
die juist afgekoppeld zijn van het
oppervlaktewater. Deze waterpartijen worden dan gevoed met
zeer schoon en nutriëntenarm
kwelwater. Hiermee ontstaat een
vochtig bloemrijk hooiland met
zeldzame grondwater gebonden
plantsoorten.

Politie houdt verdachten winkeldiefstal aan
Heemstede - Twee mannen zijn
maandagmiddag 5 oktober aangehouden op NS-station Heemstede-Aerdenhout. De twee worden ervan verdacht kort daarvoor
een winkeldiefstal te hebben gepleegd bij de Albert Heijn aan de
Zandvoortselaan. Rond 15.15 uur
kreeg de politie de melding dat er
was gestolen bij de supermarkt.
Kort daarna konden de mannen
worden aangehouden op het station. Vanwege de eigen veiligheid
van de agenten hebben de verdachte een mondkapje opgekregen. De twee mannen zijn voor
nader onderzoek overgebracht
naar het cellencomplex in de Zakstraat in Haarlem. Bij de doorzoeking van de rugzak van een van

de verdachten werd een Albert
Heijn tas aangetroffen. Het lijkt
dat er gebruik is gemaakt van een
geprepareerde tas, waardoor het
alarm van een winkel niet afgaat.

Beeld: NieuwsFoto.nl

10 oktober

Bosfair Groenendaalse Bos,
Burg. van Rappardlaan 1, 11-17
uur. Zie ook www.launique.nl.

17 en 18 oktober

Najaarsbollenmarkt KIMT. Tuinhuis van KIMT, Herenweg 18
in Heemstede in het Groenendaalse Bos, tegenover de Manpadslaan. Van 11-16 u. Contante betaling, geen pin.

GroenLinks: “Een groen
Manpadslaangebied kan”
Heemstede - GroenLinks Heemstede heeft in een persbericht uiteengezet hoe het Manpadslaangebied zo groen mogelijk ingericht kan worden.
Volgens een doorrekening van
GroenLinks Heemstede moet het
groen inrichten van het gebied:
€ 3,6 miljoen kosten. Daarmee
is het mogelijk om de bollen- en
kassengronden van de projectontwikkelaars te verwerven, de
kassen te verwijderen, het gebied
groen in te richten met bloemrijke, vochtige hooilanden, plasdras
percelen, waterpartijen, wandelpaden en bruggen, aldus de partij.
Op 22 oktober komt in de Raadscommissie Ruimte de ontwikkeling van het Manpadslaangebied
weer op de agenda. De raadscommissie is door het college van
B&W gevraagd om duidelijk te
maken dat er niet meer gebouwd
wordt dan noodzakelijk om het
gebied groen in te richten. GroenLinks Heemstede heeft uitgerekend dat, afhankelijk van het type woning, 6 tot 10 woningen genoeg zouden moeten zijn om het
gebied groen in te richten. Projectontwikkelaars hebben echter
een visie gepresenteerd met 47
woningen. Zij hebben ongeveer
de helft van het gebied, bijna 12
hectare, in bezit.
GroenLinks Heemstede heeft onderzocht wat de mogelijkheden
zijn om een nog groener Manpadslaangebied te financieren,
en die zijn er. Het is mogelijk om
op basis van gemeenschappelijke
ambities te komen tot een groener plan voor het gebied met natuurontwikkeling, landschap, extensieve recreatie en (zo beperkt
mogelijk) ecologisch wonen. De
gemeenteraad moet dan wel de
regie nemen en ambities vaststellen.

▲

Basisschool De Evenaar viert Kinderboekenweek

11 en 12 oktober

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

Foto aangeleverd door Kinderkunstlijn Zandvoort

Start Kinderkunstlijn
met kijk op Zandvoort
Zandvoort - In samenwerking
met een aantal bewoners van
Nieuw Unicum, die graag werken in de werkplaats, wordt er in
Zandvoort gestart met het Kinderkunstlijn project.
Ondanks corona kan het team
Kunst op school aan de slag met
de kinderkunstenaars en de docenten van alle basisscholen van
Zandvoort.
Belangrijk om te weten dat alle basisschoolkinderen (groep 8)
meedoen. Zij maken een wegwijzerplankje met hun kijk op Zandvoort.

naar het coronaproof ingedeeld
Zandvoorts Museum om te schilderen.

De wegwijzerbordjes die klaar
zijn, worden direct gemonteerd
op de houten totempalen in het
entreegebied tussen het NS-gebied en de Boulevard. Op deze manier kunnen niet alleen alle bewoners, maar ook de bezoekers de vrolijke resultaten zien.
Deze blijven een paar maanden
hangen. Daarna krijgen de kinderen het kunstwerkje weer terug.
De Kinderkunstlijn Zandvoort
wordt financieel ondersteund
Deze 200 plankjes worden met door de gemeente Zandvoort.
liefde en zorg gezaagd en ge- Ook dit jaar staat het team Kunst
schuurd in de werkplaats. Als ze op School klaar om te helpen:
klaar zijn worden ze gelakt. Alle- Aaltje Vink, Emmy Stobbelaar,
maal met gebruikt hout en mi- Trees Huisman en Rob Bossink.
lieuvriendelijk materiaal.
De kinderen krijgen een kunst Voor meer info: www.kindertheorieles en daarna komen ze kunstlijnzandvoort.nl.

D66 stelt vragen over
ventilatie op scholen
Heemstede - D66 stelt vragen
in de komende cie SML of MID
over de ventilatie op scholen. Volgens de partij zijn in de afgelopen week zijn berichten verschenen dat bijna 800 schoolgebouwen in basis- en voortgezet onderwijs niet voldoen aan de bestaande normen voor ventilatie.

tuur en Wetenschap (OCW) echter niet te sluiten. Het ministerie
stelt 360 miljoen euro beschikbaar zodat scholen hun binnenklimaat kunnen verbeteren, op
basis van cofinanciering: het Rijk
betaalt 30 procent en gemeenten
en schoolbesturen de overige 70
procent.

Halverwege augustus is, in het
kader van corona, 79% van alle
9.331 schoolgebouwen in Nederland onderzocht. Daarvan blijkt
(voorlopig) bij 11% de ventilatie
niet op orde en bij 38% wel. Bij
ruim de helft van de onderzochte
scholen is dat nog niet duidelijk
omdat het onderzoek nog loopt
of nog niet kon worden uitgevoerd. Scholen waarvan de ventilatie niet voldoet, hoeven volgens
het ministerie van Onderwijs, Cul-

Naar aanleiding van deze gegevens wil D66 graag weten wat de
regels of richtlijnen voor scholen
zijn, of alle scholen in basis- en
voortgezet onderwijs in Heemstede bij dit onderzoek betrokken waren, in hoeveel gevallen
het onderzoek reeds is afgrond,
wat de procentuele uitkomsten
in Heemstede waren en welke
plannen de gemeente heeft om
schoolbesturen te helpen bij verbeteringen indien gewenst.

25 oktober

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

12 t/m 18 oktober

EK Zandsculpturen 2020. Op
diverse locaties in Zandvoort.

Misdaad/
mysteryfilm
(2019) in de Luifel

20 oktober

SeniorWeb: hoe onthoud je
wachtwoorden? (met 2x presentatie: 10 en 11 u ) De Luifel, Herenweg 96, Heemstede
Van 10-12 u. Gratis. Opgeven is
verplicht en kan via www.wijheemstede.nl of belt u: 0235483828.

Trefpunt Lezing ‘Wereld van
Steen’. De Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Om 13.30 u. Toegang 5 euro. Reserveren is verplicht via www.wijheemstede.
nl of via tel.: 5483828.

14 oktober

Ajax Clinic bij RCH, 9.00-16.00
uur (zie website RCH), www.
rch-voetbal.nl.
Herfstexpeditie voor basisschoolkinderen op KIMT. Tuinhuis van KIMT, Herenweg 18
in Heemstede in het Groenendaalse Bos, tegenover de Manpadslaan. Van 14-15.30 u. Ouders/grootouders kunnen niet
aanwezig zijn i.v.m coronamaatregelen. Opgeven: info@
kominmijntuin.com of telefonisch: 023-5282651 (Mik van
der Bor).

21 oktober

Misdaad/Mysteryfilm (2019) in
de Luifel. Herenweg 96, Heemstede. Om 19.30 u. Reserveren
is verplicht via www.wijheemstede.nl of via tel.: 5483828.

21 en 28 oktober

Knutselclub (5-10 jaar). Molenwerf, Molenwerfslaan 11,
Heemstede. Van 13.30-15 u.
Kosten: € 5,- per keer of een
kaart voor 5x kost € 22,50. Vanwege corona van tevoren opgeven via app op 06-14 23 45
80 van begeleider Gaby Godijk.

Uw activiteit in
deze agenda?

Mail: redactie@heemsteder.nl

Voor meer informatie over de titel
en de inhoud van deze film kunt u
bellen met: 023-548 38 28.

Reserveren is verplicht. Bij te weinig aanmeldingen kan de film geHeemstede - Op woensdag 21 annuleerd worden en is het fijn
oktober om 19.30 uur draait er als u gebeld kunt worden om dit
bij WIJ Heemstede in de grote door te geven. Reserveren kan via
zaal van de Luifel, Herenweg 96 www.wijheemstede.nl of telefoin Heemstede een misdaad/mys- nisch van op werkdagen tussen
teryfilm uit 2019.
9-13 uur: tel.: 548 38 28.

Drie goede doelen bundelen
krachten in unieke collecte
Heemstede - Van 12 t/m 24 oktober houden ReumaNederland,
Longfonds en de Hartstichting
een unieke collecte. Door corona konden de collectes van de
drie goede doelen in het voorjaar niet doorgaan. In de herfstvakantie worden de bussen daarom eenmalig gebundeld en lopen duizenden vrijwilligers van
ReumaNederland, Longfonds en
de Hartstichting samen één collecte. Voor de gezondheid van alle mensen, en speciaal voor mensen met een hart- of vaatziekte,

een reumatische aandoening of
een longziekte.
Gevers kunnen contant geld in
de collectebus doen of de QRcode op de bus scannen. Ook is
het mogelijk om een donatie te
doen op www.inhaalcollecte.nl.
Veilig collecteren op 1,5 meter afstand blijft tijdens de gezamenlijke collecte het uitgangspunt.
De totale opbrengst van de inhaalcollecte wordt onder de drie
deelnemende goede doelen verdeeld.

Foto aangeleverd
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Heemstede

Zaterdag 10 oktober

Samen zwerfafval ruimen in
Heemstede; een opgeruimde editie
van de Bosfair

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram

Op zaterdag 10 oktober kunt u tussen 11.00
en 12.00 uur op de Heemsteedse Bosfair
aan de Burgemeester van Rappardlaan in
Groenendaal een setje hulpmiddelen ophalen
om in eigen tijd op een veilige manier
zwerfafval op te ruimen in Heemstede. De
gemeente en Meerlanden houden dagelijks de
openbare ruimte schoon, maar wat extra hulp
bij het schoonmaken van onze omgeving is
natuurlijk welkom. Afgelopen weken gingen

verschillende opgeruimde Heemstedenaren u
al voor. Doet u ook mee?
Geen tijd op zaterdag? Stuur dan een
mailtje naar h.lankveld@heemstede.nl onder
vermelding van ‘Zwerfafval’ en wij zorgen
voor een afvalgrijper, veiligheidshesje,
handschoenen en vuilniszakken.
Kijk op www.wijmakenheemstede.nl voor
meer informatie.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Omgevingsvergunningen

Adresgegevens

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

In Nederland geldt nu het dringende
advies aan iedereen vanaf 13 jaar
om een mondkapje te dragen in de
publieke gebouwen.
Komt u op afspraak naar het
gemeentehuis, zorg dan dat u een
mondkapje bij u heeft. Heeft u er
geen, dan liggen er mondkapjes klaar.
De medewerkers van de balies en
receptie worden beschermd door
veiligheidsschermen. Zij hoeven daarom
geen mondkapje te dragen als ze achter
het scherm zitten.

Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open.

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

Gebruik mondkapjes
in publiekshal
gemeentehuis

Nu al nadenken over woonwensen
voor later
Later als je oud bent, het klinkt soms nog
zo ver weg. Toch is het geen gek idee om nu
al na te denken over uw woonwensen voor
later. Juist nu u nog fit en gezond bent.
Wilt u kleiner wonen of gelijkvloers? Geen
tuin, maar juist een balkon? Of samen met
anderen in een woongroep? Eén advies van
ervaringsdeskundigen: wacht niet met kiezen
tot u iets mankeert. Grote kans dat er dan niet
veel meer te kiezen valt.

Mogelijkheden

Tegenwoordig wordt van ons verwacht dat
we zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
Daarom is het slim om op tijd te checken of uw
huis een plek is waar u comfortabel en veilig
oud kunt worden. Nu woont u er misschien
nog prettig, maar hoe is dat over 10, 20 jaar?
Of u nu een koop- of een huurwoning heeft,
het is altijd goed om op tijd te informeren
naar de mogelijkheden. Van het aanpassen
van uw huidige woning tot woningruil.
En van zelfbouwprojecten tot wonen in
een woongroep. Op de website www.
ooklaterlekkerwonen.nu vindt u hiervoor veel
informatie bij elkaar.

Gelijkvloers én dichtbij winkels

Marina Gossink (52) verhuisde in april van
een eengezinswoning in Heemskerk naar
een koopappartement in Beverwijk. “Een
heerlijke plek die aan al onze wensen voldoet;
gelijkvloers, geen drempels, een lift en lekker
dichtbij de winkels. Zo kunnen we hopelijk nog
heel lang zelf boodschappen doen. Het bevalt
hier prima! Toen onze dochters zelfstandig
gingen wonen, zijn we gaan zoeken. Een
zoektocht die even duurde, omdat we niets
wilden schrappen van onze wensenlijst. Zelf
ben ik al een tijdje ziek. Hoewel het nu goed
gaat, kan ik niet in de toekomst kijken. Wij zijn
ervan overtuigd dat je niet moet wachten
totdat je móet verhuizen. Ook de ervaring met
mijn ouders zette ons aan het denken. Lange
tijd verzetten zij zich tegen verhuizen, hoewel
m’n vader al een tijdje met z’n gezondheid
kwakkelde. Ze woonden al jaren op dezelfde
plek, waren er zo aan gehecht. Maar ineens
kon m’n vader de trap niet meer op en was het
klaar. Toen moesten ze wel verhuizen. Tja, veel
keuze was er toen niet. Daarom ben ik blij dat
wij – nu we beide nog goed zijn – zelf hierover
na kunnen denken en beslissen. Ik raad het
echt iedereen aan die tegen de zestig loopt!”

Marina Gossink verhuisde van een eengezinswoning naar een appartement. Foto: Marisa Beretta

Verleende omgevingsvergunningen
• César Francklaan 41, het uitbreiden van
de eerste verdieping aan de achterzijde,
wabonummer 647835, verzonden
29 september 2020
• Franz Lehárlaan 115, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 676357, verzonden
1 oktober 2020
• Johannes Vermeerstraat 32, een
constructieve wijziging in de achtergevel
van de woning, wabonummer 683021,
verzonden 28 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
• Cruquiusweg 130, het uitbreiden van
het woonhuis op de 1e verdieping en
optrekken voorgevel, wabonummer 659027,
ontvangen 28 juli 2020
• Laan van Rozenburg 35 en 37, het verhogen
van de nok en zijgevel, het plaatsen van een
erker aan de zijgevel (nr. 37) en vergroten
dakkapel op het voorgeveldakvlak (nr. 35 en
37), wabonummer 6683268, ontvangen
4 augustus 2020
• Lindenlaan 34, het wijzigen van de
voorgevel, wabonummer 665001,
ontvangen 7 augustus 2020
• Spoorplein 12, het plaatsen van een extra
raam in de zijgevel, wabonummer 680644,
ontvangen 31 augustus 2020
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.

Vergoeding
schoolkosten voor
Heemsteedse inwoners
met lage inkomens
Heeft u een laag inkomen en moet u kosten
maken voor uw schoolgaande kind(eren)?
Misschien kunt u deze kosten terugvragen via
de schoolkostenregeling. Meer weten? Kijk op
www.iasz.nl/schoolkostenregeling.

Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
• Cruquiusweg 130, het uitbreiden van
het woonhuis op de 1e verdieping en
optrekken voorgevel, wabonummer 659027,
ontvangen 28 juli 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Ontheffing van
werktijdenregeling
bouwbesluit voor
Binnenweg 16-18
Op 2 september 2020 ontvingen wij het verzoek,
in verband met inpandige werkzaamheden
in een supermarkt, af te mogen wijken
van de gestelde werktijden voor bouw- en
sloopwerkzaamheden in het Bouwbesluit. Hierbij
verlenen wij op basis van artikel 8.3 lid 3 van
het Bouwbesluit ontheffing van het gestelde in
artikel 8.3 lid 1 en 2 ten aanzien van de gestelde
werktijden voor bouw- en sloopwerkzaamheden.
Er worden werkzaamheden verricht voor
de volgende dagen en werktijden aan de
Binnenweg 16-18:
• Zaterdag 17 oktober 2020 van 19.00 tot 24.00
uur
• Zondag 18 oktober 2020 van 07.00 tot 20.00
uur
• Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober
2020 van 19.00 tot 22.00 uur
• Maandag 26 oktober t/m vrijdag 30 oktober
2020 van 19.00 tot 22.00 uur
• Maandag 2 november t/m woensdag
4 november 2020 van 19.00 tot 22.00 uur
Volgens artikel 8.3 lid 1 Bouwbesluit 2012 moeten
de werkzaamheden op werkdagen en op
zaterdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur worden
uitgevoerd. Wij hebben besloten op grond van
artikel 8.3 lid 3 Bouwbesluit 2012 ontheffing te
verlenen van het verbod buiten deze werktijden
bedrijfsmatig werkzaamheden te verrichten. Dit
voor bovengenoemde periode en werktijden.
De werkzaamheden zijn noodzakelijk. Door de
werkzaamheden op genoemde tijden uit te
voeren wordt grote verkeershinder voorkomen.
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken
tegen dit besluit (Zie verder ‘Bezwaar maken’). Het
besluit is verzonden op 30 september 2020.

Vergaderingen raadscommissies oktober
De raadscommissies Samenleving, Middelen
en Ruimte houden vergaderingen op
respectievelijk 20, 21 en 22 oktober 2020 in de
Burgerzaal van het raadhuis.
Door de verscherpte coronamaatregelen zijn
deze openbare vergaderingen vanaf 20.00
uur weer alleen digitaal te volgen via www.
gemeentebestuur.heemstede.nl. U bent van
harte uitgenodigd hierbij virtueel aanwezig te
zijn.
Agenda raadscommissie Samenleving
20 oktober
• Opening en vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners
• Onderzoek succesfactoren Sociaal Domein
Heemstede (C), inclusief presentatie
• Vaststellen Verordening speelautomaten
Heemstede 2020 (A)
• Regionale Corona Impact Monitor, editie
augustus 2020 (C), op verzoek van CDA en
D66
• Ontwikkelingen sociaal domein inclusief
Paswerk

• Ontwikkelingen participatie
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Middelen
21 oktober
• Opening en vaststellen agenda
• Spreekrecht inwoners
• Najaarsnota 2020
• Begroting 2021 en eerste begrotingswijziging
• Programma van eisen nieuwe accountant
• Keuze scenario haalbaarheidsstudie warmte
uit WRK-leiding voor Heemstede
• Stappenplan Transitievisie Warmte gemeente
Heemstede
• Gesprek over criteria ambtelijke
samenwerking
• Regionale energiestrategie
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt
Agenda raadscommissie Ruimte
22 oktober
• Opening en vaststellen agenda

• Spreekrecht inwoners
• Verzoek opheffen geheimhouding informatie
dossier Manpadslaangebied
• Terugkoppeling verkennende gesprekken
Manpadslaangebied
• Uitvoering motie Participatie(kaders) Spaarne
Gasthuis
• Evaluatie welstandsbeleid
• Zienswijze raad Provinciaal inpassingsplan
Cruquiusbrug
• Renovatie openbare verlichting 2020-2021
• Overzicht bouwprojecten
• Omgevingswet
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt
U kunt uw visie kenbaar maken aan de
commissie
Tijdens een commissievergadering mag u
uw visie en/of mening geven door gebruik
te maken van het spreekrecht. U kunt zich
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier
via (023) 548 56 37 of per e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl.
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Wilt u op de hoogte blijven
van de bekendmakingen
in uw buurt?

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.

Abonneer u op de e-mailservice, download
de app of bekijk de berichten online op
overuwbuurt.overheid.nl

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit?
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen:

Heemstede - Afgelopen vrijdag
2 oktober 2020 heeft burgemeester Astrid Nienhuis in Amsterdam
een Koninklijke onderscheiding
uitgereikt aan mevrouw prof. dr.
J.I.P. (Hanneke) de Vries uit Heemstede. Zij kreeg de onderscheiding bij het Amsterdam UMC locatie VUmc tijdens het afscheidssymposium ter ere van haar emeritaat. Prof. dr. De Vries is benoemd tot Officier in de Orde van
Oranje-Nassau. Het symposium
vond plaats zonder publiek in verband met de coronamaatregelen.
In de aula bij dit afscheidssymposium waren slechts zeven mensen, maar digitaal werd dit bijgecoloog en ook in bredere zin voor
woond door zo’n 170 personen.
de opleiding tot medisch speciProfessor De Vries heeft zich ge- alist en zij heeft vernieuwingen
durende een lange tijd ingezet op doorgevoerd om de opleiding te
haar vakgebied (gynaecologie) verbeteren. Zij was initiatiefneals arts, opleider en wetenschap- mer van de gespecialiseerde preper. Na haar promotie in 1987 in pregnancy counseling polikliGroningen, ging zij in 1988 wer- niek verloskunde voor zwangerken bij het VUmc, van waaruit zij schapsvoorlichting- en begeleiin 1989 ging deelnemen aan het ding van vrouwen met systemionderzoeksprogramma aan (toen sche lupus erythematosus (SLE)
nog) de faculteit Bewegingswe- en andere complexe systeemtenschappen. Sinds 2003 be- ziekten met hoog risico op zwankleedt zij als bijzonder hoogle- gerschapscomplicaties. Ook is
raar de leerstoel ‘Foetale ontwik- het multidisciplinaire expertisekelingsneurologie’ bij het VUmc
(nu het Amsterdam UMC, locatie
VUmc). Zij heeft hier een belangrijke bijdrage geleverd aan het
bewegingswetenschappelijk onderzoek en aan het onderwijs op
dit gebied.
Een bijzondere inzet heeft zij verricht voor de opleiding tot gynae-
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Koninklijke onderscheiding voor
Prof. dr. J.I.P. de Vries uit Heemstede

team op dit vakgebied er gekomen dankzij haar inzet. Zij heeft
patiënten een grotere rol gegeven bij het onderzoek naar de
beste zorg voor hen.
Professor De Vries heeft het wetenschappelijk jonge onderzoeksgebied van de prenatale
motorische ontwikkeling in kaart
gebracht en verder ontwikkeld.
Zij heeft veel wetenschappelijk
onderzoek op haar vakgebied gedaan en ruim 100 wetenschappelijke publicaties geschreven.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

-

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’.

Stoofschotel van kip, spek
en rozemarijn

achter het fornuis

Met het barre herfstweer van de afgelopen dagen, heb je weer eens
trek in een lekkere stoofschotel. Lekker binnen in huis het gezellig
maken en lekker genieten van dit herfstgerecht. We gaan met dit
gerecht niet de kat op het spek binden, maar binden spek rond de
kippenpoten, met een takje rozemarijn. Deze versie komt uit de Italiaanse keuken. Het gerecht moet langzaam gaar pruttelen, dus kost
wat tijd.
Benodigdheden (4 personen):

• 4 drumsticks
• 4 plakken ontbijtspek
• 4 takjes rozemarijn
• wat touw
• 3 el olijfolie om te bakken
• 2 gepelde fijngesnipperde uien
• 3 fijngehakte teentjes knoflook

• 4 flinke ontvelde tomaten, in schijfjes
• 1 grote schoongemaakte winterpeen, in schijfjes
• 2 kopjes basisbouillon
• wat verse basilicumblaadjes
• snufje nootmuskaat
• versgemalen peper en wat zeezout naar smaak

Bereiding:
Wrijf de drumsticks in met peper, zout en wat nootmuskaat. Draai om elke drumstick de plak ontbijtspek met
een takje rozemarijn. Knoop dit vast met een touwtje
aan twee kanten.
Fruit in een stoofpan de uien in de olijfolie op een laag
vuur. Voeg vervolgens de knoflook toe.
Leg vervolgens de drumsticks in de pan en bak ze aan
beide kanten een beetje aan op laag vuur. Blus af met
een kopje bouillon.
Voeg daarna de ontvelde tomatenschijfjes toe en kook
deze in tot ze een smeuïge saus vormen. Voeg vervolgens de wortelschijfjes toe. Scheur de basilicumblaadjes en voeg deze toe aan de saus. Voeg voor het
kookvocht eventueel een tweede kopje bouillon toe. Zout en peper toevoegen naar smaak.
Laat het geheel zeker een uurtje rustig op zeer laag vuur pruttelen. De rozemarijn trekt dan zowel lekker in de kip als in de saus. Het spek houdt de kip sappig. De kip moet zacht en gaar worden. Serveren
met een lekkere aardappelpuree met een beetje bieslook. (Kruimige aardappels gaarkoken met zout,
als ze gaar zijn met een stamper fijnstampen met nootmuskaat, roomboter, een scheutje room, zout
en peper. Fijngehakte bieslook toevoegen.)
Wijnsuggestie:
Wij kozen deze keer voor een rode elegante Pinot Noir uit Nieuw-Zeeland, met een robuuste doch
prettige ondertoon. Vraag uw wijnhandelaar of slijter.
Buon appetito!

