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Heemsteeds herfstmomentje

Foto: Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Wij vervolgen ons pad en komen langs het water 
met prachtige paarse wilde kattenstaart, met zicht op de Vrij-
heidsdreef. We lassen even een rustpuntje in en vlijen ons neer 
op een bankje aan de Vrijheidsdreef, waar wij prachtig uitzicht 
hebben op het veld met prachtige wolken.
Na deze pauze gaan wij weer naar het pad terug waar wij ook 
weer fijne momentjes tegen zullen komen.
“Tussen de buien door schijnt de zon”, zo dacht John Constable 
ook, al schilderde hij soms op het randje van de donderbuien.
Wie zal het zeggen volgende week.

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

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

Burgemeester Nienhuis over corona:”Vijf basisregels het belangrijkst”

Regelmatig de thermometer in de 
Heemsteedse samenleving steken
Heemstede - Hoe kijkt de burge-
meester tegen de coronacrisis in 
Heemstede aan? Een openhartig 
gesprek met Astrid Nienhuis.  

 “Er zijn veel vragen over de aan-
pak van de coronacrisis. Daar-
om is het goed toe te lichten hoe 
de crisisorganisatie eruit ziet. We 
hebben te maken met een lande-
lijke crisis die aangestuurd wordt 
door het kabinet, onder aanvoe-
ring van premier Mark Rutte en 
minister Hugo de Jonge”, legt As-
trid Nienhuis uit. “Op landelijk ni-
veau wordt alle informatie verza-
meld, het kabinet neemt vervol-
gens besluiten over maatrege-
len. Die regels komen terug in de 
25 noodverordeningen in de 25 
veiligheidsregio;s. De voorzitter 
van de Veiligheidsregio stelt deze 
noodverordening in overleg met 
de burgemeesters uiteindelijk 
vast. Aan die lijn moet ik me als 
burgemeester houden, dus mijn 
kernboodschap is niet anders 
dan de landelijke boodschap. De 
voorzitter van de Veiligheidsre-
gio kan een ontheffing verlenen, 
bijvoorbeeld voor locaties waar 
meer dan 300 zitplaatsen zijn. 
Hier wordt echter wel terughou-
dend mee omgegaan. Zo’n be-
sluit gaat in overleg met de bur-
gemeesters, waarbij de voorzitter 
uiteindelijk bepaalt wie daarvoor 
in aanmerking komt.  

Ik houd een vinger aan de pols
Op mijn beurt houd ik maxi-
maal contact met de inwoners, ik 
steek regelmatig de thermome-
ter in de Heemsteedse samenle-
ving en houd zo de vinger aan de 
pols. Ik houd contact met onder-
nemers, supermarkten en horeca, 
scholen, zorginstellingen, etc. Als 
hier uitdagingen of vragen rijzen, 
dan meld ik dit terug in het bur-
gemeestersoverleg met de Veilig-
heidsregio dat wekelijks plaats-
vindt. Deze input gaat weer terug 
naar het landelijke niveau en kan 

wel of niet leiden tot een gewij-
zigde afspraak in de noodveror-
dening. Of we maken onderlinge 
afspraken of we streng(er) moe-
ten zijn in de handhaving of ge-
richter dienen te communiceren 
en dergelijke. Medewerkers van 
ons adviseren daarin.  

Maatregelen moeten 
virus beteugelen
Het lijkt alsof de Rijksoverheid de-
ze regels iedereen aandoet, maar 
zo is het niet. Het kabinet bepaalt 
regels in het belang van ieder-
een, om te zorgen dat zo min mo-
gelijk mensen besmet raken.  Er 
zijn veel kwetsbaren in onze sa-
menleving, ook in Heemstede.  Ik 
besef dat er best veel regels zijn 
maar het is in het belang van ons 
allemaal. De vijf basisregels die 
voortdurend herhaald worden 
zijn voor iedereen wel helder: 1,5 
meter afstand houden, niezen of 
hoesten in je elleboog, handen-
wassen, blijf bij klachten thuis 
en laat je testen en vermijd druk-
te.  Vervolgens komen er regels 
bij, zoals maximaal 30 mensen in 
een zaal, 40 mensen buiten, niet 
meer dan drie mensen thuis ont-
vangen, etc. Door de veelheid van 
regels kunnen mensen in verwar-
ring raken. 

Ik ben ervan overtuigd dat als we 
samen de vijf basisregels in acht 
nemen en echt daarnaar hande-
len, we deze crisis kunnen door-
komen en we samen met maxi-
male kans het virus kunnen be-
teugelen. Doen we dit niet dan 
gaat het klemmen in de zorg 
en dat zie je nu al.  Bij de eer-
ste golf zag je al dat de regulie-
re zorg werd stilgelegd en dat 
is een ernstige zaak.  Ook daar-
door zijn slachtoffers te betreu-
ren, die niet aan corona zijn over-
leden. Dat zijn forse beslissingen 
die gaan over iemands leven. We 
monitoren daarom voortdurend 
de maatregelen om de IC-opna-

mes van coronapatiënten te be-
perken, zodat de reguliere zorg 
doorgang kan vinden. Daarnaast 
moeten we ons ook realiseren 
dat te veel IC-opnames een zwa-
re werkdruk bij het zorgpersoneel 
legt, dat ook ziek wordt of uitge-
put raakt.  

Mondkapjes
Een van de regels die niet ver-
plicht is maar dringend wordt 
aanbevolen is het dragen van een 
mondkapje in publieke ruimtes.  
Het kabinet heeft ervoor gekozen 
om dit niet als verplichting in de 
noodverordening op te nemen, 
maar als advies. Daar kunnen al-
lerlei overwegingen aan ten 
grondslag liggen, maar daar heb 
ik geen zicht op: ik ben louter uit-
voerder. De effectiviteit van het 
mondkapje hangt ervan af hoe 
zorgvuldig je ermee omgaat. Er 
is onderzoek naar gedaan in Am-
sterdam en Rotterdam en daar 
kwam uit dat het  positief noch 
negatief effect heeft. Daarnaast 
is het de vraag of het handhaaf-

baar is. Dat betekent dat instellin-
gen, winkeliers of ondernemers 
het wel als huisregel kunnen in-
voeren. Ik denk als je de mensen 
informeert bij de ingang en vrien-
delijk verzoekt zo’n mondkapje te 
dragen, dat mensen dat echt wel 
gaan doen. Juist een mondkap-
jesverplichting wekt denk ik veel 
weerstand op en beknot het ge-
voel van vrijheid. Met name onze 
grondrechten staan bij Nederlan-
ders hoog in het vaandel.  

Samen strijd aangaan tegen
virus
Ik heb zelf coronapatiënten ge-
zien en gesproken, die voor 
ze ziek werden heel vitaal wa-
ren. Door corona hebben ze flin-
ke restschade ondervonden en 
moeten zij lange tijd in revalida-
tie. We weten nog te weinig over 
het virus, de uitwerking ervan en 
de risicofactoren. We zien nu in 
hoog tempo de besmettingen 
oplopen, waardoor onze regio 
van zorgelijk naar ernstig (fase 
3) dreigt te gaan. Als we door de 
vele besmettingen dit niet meer 
kunnen bijhouden via bron- en 
contact onderzoek, verliezen we 
de grip op het virus en dat is le-
vensgevaarlijk.

Daarom moeten we met zijn al-
len deze besmettingen snel een 
halt toeroepen en met gezond 
verstand de afgekondigde maat-
regelen volgen en niet de over-
heid als onze vijand zien. Juist sa-
men deze strijd aangaan om de-
ze crisis te overwinnen. Ook helpt 
het om iets ongrijpbaars als co-
rona een gezicht geven, door in-
woners, instellingen en onderne-
mers hun ervaringen met het vi-
rus kenbaar te laten maken en 
hoe ze hiermee omgaan. We wil-
len daar als gemeente de komen-
de tijd mee aan de slag”, aldus 
burgemeester Nienhuis. 

Bart Jonker

Astrid Nienhuis (foto aangeleverd 
door gemeente Heemstede).

Sluiting woning met hennepkwekerij in Spinozalaan
Heemstede - Op maandag 12 
oktober is op last van de burge-
meester een woning aan de Spi-
nozalaan te Heemstede voor drie 
maanden gesloten. De woning is 
gesloten vanwege een aangetrof-
fen hennepkwekerij. Met de slui-
ting wordt de woning zichtbaar 
uit de keten van drugshandel ge-
haald.

Na een aantal anonieme meldin-
gen heeft de politie op 10 sep-
tember in de woning een hen-
nepkwekerij aangetroffen met 
202 hennepplanten. Zowel 
stroom en water waren illegaal 

afgetapt. Naast de aanzuigende 
werking op criminelen leverde 
de kwekerij ook direct gevaar op 
voor de veiligheid en gezondheid 
van de leefomgeving. Door het 
aftappen van de stroom is een 
verhoogde kans op brand en het 
omleiden van de waterkraan kan 
zorgen voor vervuild drinkwater.

Burgemeester Nienhuis: “Het 
moet voor iedereen duidelijk zijn 
dat een hennepkwekerij een po-
tentieel gevaar is voor de omge-
ving. Zo’n locatie trekt ongewens-
te activiteiten en personen aan. 
Dat willen we voorkomen. Om-

Foto: Bigstock

dat vaak stroom wordt afgetapt – 
zoals ook in dit geval – is er een 
groot risico op brand. Dat is on-
acceptabel. Een hennepkwekerij 
is niet oké . Dat onderstrepen we 
door zichtbaar op te treden en tot 
sluiting over te gaan.”

De gemeente Heemstede heeft 
beleidsregels opgesteld over hoe 
te handelen bij het overtreden 
van de Opiumwet. In dit geval is 
er sprake van een ernstige over-
treding en volgt direct een slui-
ting van 3 maanden. In geval van 
herhaling of verzwarende om-
standigheden kan een woning 
zelfs voor een jaar of voor onbe-
paalde tijd gesloten worden.

Ondermijning is een van de 
speerpunten uit het veiligheids-
beleid van de gemeente Heem-
stede. Samen met ketenpartners 
trekt de gemeente op in de strijd 
tegen georganiseerde ondermij-
nende criminaliteit zoals drugs-
handel, witwassen, vastgoedfrau-
de en mensenhandel. 

Burgemeester Nienhuis: “Samen 
houden we Heemstede veilig. 
Geef verdachte situaties altijd 
door aan gemeente of politie. 
Dat kan ook anoniem. Daarom 
is de gemeente ook aangeslo-

Nieuwe corona-
maatregelen gemaakt
Heemstede - Zeker was het alle-
maal nog niet. Tijdens het schrij-
ven van dit artikel voor deze krant 
waren er slechts verwachtingen 
uitgelekt over nieuwe corona-
maatregelen die dinsdagavond 
13 oktober werden bekendge-
maakt. Met spanning werd er op 
dat moment uitgekeken door de 
Nederlandse bevolking en de on-
dernemers naar datgene wat pre-
mier Mark Rutte en zijn team had-
den bedacht. Dus hierbij de ver-
wachtingen op het moment van 
het ter perse gaan van deze krant. 
Het ziet ernaar uit dat groepen 
van meer dan 4 personen in de 
buitenruimte verboden worden. 
De horeca moet hoogst waar-
schijnlijk de deuren voor twee 
weken sluiten of eerder dicht 
gaan (18 uur). Verkoop van al-
cohol zou in de avond niet meer 
mogen, zodat avondwinkels en 
supermarkten dan geen alcohol 
meer zullen verkopen. Alleen in 
uiterste noodzaak mag er nog 
met het OV worden gereisd. Gro-
te groepen mensen moet ver-
meden worden waardoor er niet 
meer dan 30 personen samen 
mogen zijn. Ook in de gezinnen, 

de grootste bron van de infectie, 
wordt gevraagd om minder gas-
ten thuis uit te nodigen. De scho-
len blijven voorlopig open. Al-
le sportwedstrijden en daarmee 
de competities worden stilge-
legd, behalve het betaalde voet-
bal. Jongeren tot 18 jaar mogen 
nog wel trainen, maar geen wed-
strijden meer spelen. Dit om on-
nodige reisbewegingen te voor-
komen. 
Dinsdagavond 13 oktober 19.00 
uur is het definitief hoe alle maat-
regelen in hun samenhang eruit-
zien. Mogelijk komt er toch een 
mondkapjesplicht. Het aantal be-
smettingen beloopt nu ongeveer 
de 7000 personen per dag waar-
door de zorg in de problemen 
dreigt te komen. Wat blijft is de 
1,5 meter afstand, handen veel-
vuldig wassen, grote groepen 
vermijden, geen handenschud-
den en thuiswerken.
De officiële en bekendgemaakte 
maatregelen worden in ieder ge-
val op de website en Facebook-
pagina van de Heemsteder ge-
plaatst. 

Eric van Westerloo

Omgeving Julianalaan/Cloosterlaan, (230 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

 

BEZORGERS/STERS
ten bij Meld Misdaad Anoniem. 
Zo kan iedereen verantwoorde-
lijkheid nemen voor de veiligheid 
en leefbaarheid in de buurt. Met 
het melden van bijvoorbeeld een 
kwekerij voorkom je brand in de 
straat.”

Een signaal melden kan telefo-
nisch bij de politie via 0900-8844, 
anoniem via Meld Misdaad Ano-
niem via 0800-7000, of per e-mail 
bij de gemeente Heemstede via 
nietpluis@heemstede.nl.

verkrijgbaar bij de BosBar van  

Landgoed Groenendaal

Snert! (to-go)

(ook to-go: koffie, broodjes, 
warme chocomel, schepijs, 

Luikse wafels en Franse crêpes)
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Kerkdiensten

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Te volgen via het Youtube kanaal 
van de Adventskerk:

www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 18 oktober 10u.
Genieten van Gods Goedheid 3.

 
www.rafael-nehemia.nl

Doopsgezinde Gemeente
Postlaan 16 Heemstede

Zondag 18 oktober, 10.30u. 
ds. Alex Noord.

Graag opgave van uw komst: 
grimme@xs4all.nl.   

www.vdgh.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Voor info over diensten
zie de website: 

www.petrakerkheemstede.nl.

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

Za. 17 oktober, 17u.,
Holy Mass / Engelse Mis.

Zo. 18 oktober, 10u., H. Mis.
Pastor Rob Verhaegh.

18.45u., Plechtig MariaLof met 
zang van sopraan Michelle 

Mallinger.
Di. 20 oktober, 9u., H. Mis.

Wo. 21 oktober, 10u. H. Mis.

Max. 30 personen en vooraf 
reserveren verplicht via

info@olvh.nl óf bel 023-5286608 
maandag, woensdag, vrijdag

van 9u. tot 12u.

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Zondag 18 oktober om 10u.
Ds. Dirk Jorissen.

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

kerken/11159.

www.hervormdpknbennebroek.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Donderdag 15 oktober, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Zondag 18 oktober, 10u. 
Eucharistieviering.
Pater Tristán Peréz.

Donderdag 22 oktober, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Max. 30 personen en vooraf 
aanmelden verplicht:

hbavo.aanmeldenvieringen@
gmail.com Of: 023-5280504.

www.parochiesklaverblad.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 18 oktober, 10u.,
ds. O. Sondorp (Santpoort).

Aanmelden is nodig en kan via 
www.kerkpleinheemstede.nl/

kerkdienst-aanmelding.
De diensten zijn online te volgen 

via YouTube en kerkomroep.

www.pknheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 18 oktober, 10u.,
ds. Jolien Nak. Voor deelname 
aan de viering kunt u zich per 
e-mail opgeven: bennebroek.

trefpunt@quicknet.nl. Kijk online: 
pkntrefpunt.nl en klik op Actueel.

www.pkntrefpunt.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 41 is een los-
staand pand. De toen-foto komt 
uit de verzameling van Johan 
van Schie uit de jaren 70. Het 
pand is rond 1919 gebouwd 
met o.a. een kantoorgebouwtje. 
De eerste bewoner A.J. van 
Wijk mocht kosteloos een stuk-
je grond 25m2 van de gemeen-
te overnemen en mocht het ge-
bruiken als tuin, aldus de raads-
notulen van 15 april 1924. 

In het stratenboek van 1 janu-
ari 1929 wordt F. Wildeboer 
op nummer 41 vermeld. In het 
stratenboek van 1 januari 1931 

staat te lezen dat F. Wildeboer 
makelaar was. 
Volgens De Eerste Heemsteed-
se Courant van 4 mei 1934 was 
de nieuwe bewoner C.W.P. Ka-
man. Vermoedelijk foutief ge-
speld, want in het Haarlems 
Dagblad van 10 juli 1935 staat 
vermeld dat gediplomeerd
heilgymniaste en masseuse 
J.C.M. Kahmann van 11 juli tot
1 augustus afwezig zou zijn. 
Eind jaren 30 woonde familie B. 
Drukker (advertentie reiziger) 
op nummer 41. Zij starten op 
29 januari 1940 de bridgeclub 
‘De Beethoven-Hof’. Ook zat B. 

Drukker in het bestuur van het 
‘Symphonie Orkest Haarlem’. 
In de oorlog moest de fami-
lie Drukker onderduiken, maar 
door verraad kwamen zij in So-
bibor terecht en zijn zij daar 
omgebracht. 
Chef administratie ‘Libelle’ 
J.W.A.M. Duynstee was in de ja-
ren 40 de nieuwe bewoner van 
nummer 41.  
In het Haarlems Dagblad van 
10 april 1946 staat in een adver-
tentie dat Architectenbureau 
J. van Bleyswijk Sombeek ver-
plaatst is van Raadhuisplein 15 
naar Bronsteeweg 41. Ook blijkt 
er in die tijd een kennel ‘The 
Springpuppies’ te zijn.  

Halverwege de jaren 50 woont 
de familie Bosman op nummer 
41. G. Bosman was chirurg. In 
het adressenboek van 1 janu-
ari 1966 staat koopman J.J.R.
Folmer als bewoner vermeld. In 
1971 wordt hij vermeld als ban-
kier. 
In 2011 is het bedrijf ‘Tine Boe-
laars exclusieve maatkleding’ 
opgericht met als adres Brons-
teeweg 41. 

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 11 oktober 2020. 
Een gevelsteen met een pape-
gaai siert het pand.  
Mocht u informatie over de 
Bronsteeweg hebben, dan kunt 
u terecht via webmaster@hv-
hb.nl (H. Opheikens). Ook zijn 
we op zoek naar beeldmateri-
aal. Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heem-
steder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Bronsteeweg
Toen en nu (33)

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Geboorte:
5 oktober
Faas L.J. Theunissen.

Huwelijk:
25 september
Hendrik Scheer &
Johanna M.H. Driehuizen.

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Lezing over Hong Kong, een gepolariseerde stad
Heemstede - Op woensdag-
avond 28 oktober zullen Ka-
thleen Ferrier en Tjeerd de Boer, 
op uitnodiging van Doopsgezind 
Heemstede in samenwerking 
met de PKN Heemstede, een le-
zing houden over hun ervaringen 
in Hong Kong. Zij waren door de 
organisatie Kerk in Aktie voor vijf 
jaar uitgezonden naar deze regio, 
die op het moment behoorlijk 
in het nieuws is vanwege de on-
lusten die daar zijn. Hong Kong 

werd in de loop van de tijd steeds 
meer tot een verdeelde en gepo-
lariseerde stad. Die ontwikkelin-
gen hebben alles te maken met 
de plek die Hong Kong voor zich-
zelf ziet in relatie tot China en de 
plek die China in gedachten heeft 
voor Hong Kong. Welke rol speelt 
religie in dit alles?

Tjeerd de Boer doceerde in Hong 
Kong Missiologie aan het Luthers 
Theologisch Seminarie. Kathleen 

Ferrier was tot 2012 lid van de 
Tweede Kamer namens het CDA 
en is tegenwoordig voorzitter van 
de Nederlandse Unesco Commis-
sie.

De avond begint om 20 uur (tot 
uiterlijk 21.30 uur) en vindt plaats 
in de Oude Kerk, Wilhelminaplein 
te Heemstede. De toegang is vrij. 
Aanmelden via mmdej@ziggo.nl 
of onder nummer 0235287147.

Weetjes uit de gemeente
door Eric van Westerloo

Rijnwater als basisverwarming 
Als eerste gemeente in Nederland on-

derzoekt Heemstede of het mogelijk is warm
water uit de Rijn te gebruiken als basisverwar-
ming voor woningen. Er loopt door Heemstede 
een pijpleiding van de Rijn naar de duinen. Als 
het mogelijk is water om te leiden, kunnen hui-
zen mogelijk verwarmd worden. Het water is 
rond de 15 graden en is dan de basis voor ver-
dere verwarming. Voor de Glip en de Geleerden-
wijk biedt het mogelijkheden. Voorlopig is het 
nog een onderzoek. Een en ander kan nog jaren 
duren. 
 

Glasvezelnet 
KPN gaat voor Heemstede een glasvezel-

net uitrollen. Dat zou in 2021 moeten gebeuren, 
maar  er zijn nog weinig details bekend. Glasve-
zel biedt veel meer mogelijkheden dan de be-
staande verbindingen. Het glasvezel zorgt voor 
een constantere internetverbinding, hogere 
snelheid en grote downloads gaan sneller, zo-
als fi lm en games. Glasvezel biedt ook voor latere 
toepassingen een oplossing, omdat er veel data 
door de glasvezel verstuurd kan worden.   
 

Brug en ventweg Cruquiusweg 
Bij de door de provincie te renoveren 

Cruquiusbrug wordt ook rekening gehouden 
met betere, bredere fi etspaden. Ook de ventweg 

langs de Cruquiusweg wordt opnieuw ingericht. 
Het werk zal medio 2021 worden uitgevoerd. 
 

Participatie wegennet 
Binnenkort start de participatie m.b.t. het 

wegennet in Heemstede. Inwoners kunnen hun 
opmerkingen, ideeën, oplossingen of verzoeken 
dan kenbaar maken.  

 
Bezoekers sportwedstrijden 
Offi  cieel mogen er bij sportwedstrijden 

geen bezoekers aanwezig zijn. Toch bieden clubs 
hier en daar mogelijkheden. Zo kan er gewerkt 
worden met QR-codes om bezoekers te registre-
ren. Sinds kort krijgen chauff eurs die spelers ko-
men brengen en halen toegang tot de sport-
complexen. 
Verschillende verenigingen hebben ook voor de 
eigen leden aparte spelregels opgesteld. Check 
hiervoor de afzonderlijke vereniging. Zaak blijft 
1,5 afstand houden, blijf zoveel mogelijk ben-
nen, handen veelvuldig wassen en gebruik 
mondkapjes. De meeste kantines/clubhuizen 
blijven gesloten.  
 

Jeugdzorg Heemstede als voorbeeld 
De jeugdzorg doet het in Heemstede ui-

termate goed. Zo goed zelfs dat andere ge-
meentes om informatie vragen en het beleid van 
Heemstede willen kopiëren.   

 

langs de Cruquiusweg wordt opnieuw ingericht. 
Het werk zal medio 2021 worden uitgevoerd. 

GEEN KRANT 
ONTVANGEN?

Geef het door:
0251-674433 of

www.verspreidnet.nl
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Politie houdt verdachte aan na steekincident
Zandvoort - Een verdachte is 
zondagnacht 11 oktober aange-
houden na een steekpartij in de 
Nieuwstraat in Zandvoort. Rond 
23.30 uur zijn de hulpdiensten 
gealarmeerd dat een man is ge-
stoken. Een ambulance kwam ter 
plaatse, waarna de man is behan-
deld en voor nadere zorg naar het 

ziekenhuis is gebracht. Een ver-
dachte begaf zich in een woning 
op een steenworp afstand.
De politie belde aan bij de wo-
ning aan de van Ostadestraat, 
maar in eerste instantie kwam 
de vermoedelijke dader niet naar 
buiten. In tweede instantie rea-
geerde de man op het advies van 

de politie om naar buiten te ko-
men. 
 
De verdachte is aangehouden. 
Hij is voor nader onderzoek naar 
het cellencomplex in Haarlem 
gebracht. De politie heeft in en 
rond de woning gezocht naar het 
steekwapen.

Liederen uit de schatkamer van 
de Notre-Dame in Haarlem
Haarlem - Het vocaal ensemble 
Discantus zingt op zondag 8 no-
vember in de Waalse Kerk op het 
Begijnhof 30 in Haarlem een mid-
deleeuws programma vol muzi-
kale schatten uit de Parijse Notre-
Dame. Met werken van twaalfde-
eeuwse toonmeesters als Leoni-
nus en Perotinus, en dichters als 
Adam de Saint-Victor en Pierre 
Abélard, verklanken de zangeres-
sen het Parijs aan de vooravond 
van een nieuwe meerstemmige 
muziekcultuur.
In de schaduw van zijn monu-

mentale, gotische kathedralen 
onderging Europa’s muziekland-
schap in de hoge middeleeu-
wen een ingrijpende transforma-
tie. Muzikaal leider Brigitte Lesne: 
‘Vanaf de tweede helft van de 
twaalfde eeuw bloeide onder de 
gewelven van de “Grande Dame” 
in Parijs een nieuw meerstemmig 
repertoire op. Ons programma 
verkent de vroege jaren van deze 
Parijse polyfonie, die zich in een 
periode van intense artistieke vi-
taliteit tot iets heel speciaals kon 
ontwikkelen.’

Discantus & Brigitte Lesne
Stemmen met karakter en een 
groepsgeluid dat de som der 
delen overstijgt: dat is het han-
delsmerk van Discantus, dat 
zich onder leiding van Brigitte 
Lesne richt op repertoire uit de 
middeleeuwen en vroege renais-
sance. 

Historische research, bronnenstu-
die en notenteksten in originele 
notatie of eigen transcriptie staan 
in het hart van de muziekpraktijk 
van dit ensemble.

Wie zijn wij....

Mijdrecht

Aalsmeer

Uithoorn

VERSPREIDNET

Beeld: Laurens Bosch

Proef de smaken uit de natuur met Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland kruidenthee
Overveen - Dit jaar viert Nati-
onaal Park Zuid-Kennemerland 
haar 25ste verjaardag, een zil-
veren jubileum. Een mooie ge-
legenheid om de smaak van het 
Nationaal Park te vangen in een 
speciale kruideninfusie van plan-
ten, kruiden en bessen die in het 
park groeien. Deze wordt tijdens 
de Beleefweek van 10 t/m 18 ok-
tober exclusief geschonken bij 
tien geselecteerde horecagele-
genheden in het Nationaal Park, 
waaronder bij het Duincafé bij 
Bezoekerscentrum De Kennemer-
duinen, op de Zeeweg 12 in Over-
veen.
In het Nationaal Park groeien veel 
eetbare planten en kruiden, maar 
omdat het een Natura 2000 ge-
bied is, is wildplukken niet toe-
gestaan. Daarom heeft herborist 
Corina Busman een kruidenthee 
samengesteld van kenmerkende 
eetbare planten uit het gebied, 
allemaal biologisch ingekocht. Zo 
kan de bezoeker met alle zintui-
gen het park ervaren.

Naast dat de thee erg lekker is, 
wordt ook het verhaal van de 
soorten in het gebied verteld. De 
duindoorn is bijvoorbeeld een 
veel geziene plant in de duinen. 
In het najaar valt hij goed op met 
zijn feloranje bessen die barsten 
van de vitamine C. Trekvogels 
eten ze als krachtvoer ter voorbe-
reiding op hun verre reis. De bes-
jes hebben een zure smaak, maar 
zijn heel gezond. En brandnetel is 
een kruid dat je in het hele Nati-
onaal Park tegenkomt. Veel men-
sen beschouwen het als onkruid, 
maar brandnetel is een ech-
te multi-vitamine uit de natuur 
en geeft de thee een lekkere ba-
sissmaak.

“Door het verhaal over de ingre-
diënten bij de thee te serveren, 
drink je als bezoeker thee met 
een goed verhaal. De Beleefweek 
is voor ons een mooi moment om 
bezoekers de smaak van Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland te 
laten proeven”, aldus Gwen Pel-

linkhof, Coördinator Communi-
catie en Educatie van het Natio-
naal Park.

Tijdens de Beleefweek worden 
uiteraard de coronamaatregelen 
van het RIVM in acht genomen.

Bloemendaalse Kunstmuur door Nelke Massèus 
Bloemendaal - De ‘Bloemendaal-
se Kunstmuur’ in de openbare 
ruimte van gemeentehuis Bloe-
mendaal is opnieuw ingericht 
door een lokale kunstenaar. Deze 
keer is de beurt aan de Santpoort-
se edelsmid Nelke Massèus.
Voor het eerst toont Massèus 
haar nieuwe techniek, inmiddels 
geheten: kaleidoscopisch werk. 
Zeven zilveren vogels, die recent 

nog te zien waren bij de expositie 
‘Dag bloemen, dag vogels’ (2019, 
Kunst Centrum Haarlem), lig-
gen aan de kaleidoscopieën ten 
grondslag.
Fragmenten worden gekozen, 
om zich opnieuw te laten verme-
nigvuldigen. Serendipiteit speelt 
hierbij een grote rol. De kaleidos-
copieën zijn afgedrukt op gebor-
steld aluminium, als eerbetoon 

en referentie aan het oorspronke-
lijke zilverwerk.
De werken van Nelke Massèus 
zijn nog tot 2 november te zien 
op de Bloemendaalse Kunstmuur 
in het gemeentehuis van Bloe-
mendaal. Openingstijden zijn op 
maandag en woensdag tussen 
8.30 – 15.00 uur, op dinsdag, don-
derdag en vrijdag tussen 8.30 – 
12.00 uur.

Foto aangeleverd door 
NP Zuid-Kennemerland
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Gemeenteraad vergadert opnieuw 
over het Manpadslaangebied 
Heemstede - Het college verga-
dert 22 oktober opnieuw over 
het Manpadslaangebied en wil 
de geheimhouding rond het pro-
ject niet opheffen. Enkele partij-
en hebben hierom gevraagd. Wat 
dat zal bijdragen aan de besluit-
vorming is vooralsnog niet ge-
heel duidelijk. Als de gemeente 
opening van zaken geeft, speelt 
dat de projectontwikkelaars in de 
kaart. Mochten ook de ontwik-
kelaars hun calculaties openbaar 
maken, ontstaat er wel een gelijk 
speelveld. De Heemsteder vroeg 
een aantal betrokkenen hoe zij 
over het plan, om 47 woningen 
te bouwen in de Zuid-Westhoek  
van het terrein denken.  
Alle betrokkenen vinden dat de 
groene scheg onbebouwd moet 
blijven en het zicht op het groen 
zoveel mogelijk in stand blijft. De 
Historische Vereniging Heemste-
de Bennebroek (HVHB) wil zo min 
mogelijk woningen, maar zien 
in het plan van de ontwikkelaars 
wel positieve punten, zoals de 
voorgenomen houtskelet bouw, 
kleinere perceeloppervlaktes en 
het in eigendom geven aan de 
bewoners van de buitenruimte. 
 
De omwonenden via de stich-
ting Manpadslaangebied zijn ver-
baasd over de werkwijze van het 
college en vraagt het gemeente-
bestuur de eerder door de raad 
vastgestelde uitgangpunten te 
volgen. Zij missen de onderbou-
wing waardoor 47 woningen no-
dig zijn om met de opbrengst 
de rest van het natuur gebied 
als natuur/recreatie in te richten. 
Zij vinden het college momen-
teel stuurloos en roepen op gren-
zen te stellen. De stichting denkt 
dat er met veel minder wonin-
gen hetzelfde resultaat kan wor-
den behaald. Zij verwijzen naar 
een stuk van GroenLinks die een 
berekening maakte om vast te 

stellen wat er gezien de finan- 
ciële kant van de zaak mogelijk is. 
Zij komen tot een bedrag, dat de 
ontwikkelaars hebben betaald, 
inclusief het slopen van kassen 
e.d. van 3,6 miljoen euro. Of deze 
berekening klopt zal later blijken. 
Volgens GroenLinks kunnen 6 
villa’s of 10 twee-onder-een kap 
woningen volstaan om aan al-
le plannen invulling te geven. De 
bewoners van de Manpadslaan 
hebben eerder al laten weten dat 
zij geen heil zien in een veelvoud 
aan woningen wegens drukte en 
overbelasting van hun (kwetsba-
re) laan. Ze vinden het buiten al-
le proporties en claimen dat er 
geen rekening met hen wordt ge-
houden.  De volkstuinders mo-
gen in alle plannen tot nu toe 
blijven zitten. Toch zullen er ook 
daar zorgen zijn. Als het gebied 
wordt vernat en/of er een open 
verbinding komt met de Leidse-
vaart kan dat ook consequenties 
hebben voor hun tuinen. Ook zij 
vinden dat 47 woningen de rust 
mogelijk verstoort. Landschap 
Noord-Holland is geïnteresseerd 
om een rol te spelen bij de ont-

wikkeling of beheer. Zij wil wel 
een duidelijk proces met een-
drachtige partijen. D66 wil dat 
beide partijen de boeken open-
gooien. Zij geven de gemeente 
in overweging de wet voorkeurs-
recht toe te passen. Ontwikke-
laars moeten dan bij verkoop van 
de grond deze eerste aan de ge-
meente aanbieden. 

Tot slot het college. Het nu gepre-
senteerde plan door de ontwik-
kelaars, waar woningen te gast 
zijn in het landschap, is een ande-
re denkrichting dan tot waar tot 
nu toe mee was gerekend. Ook 
het college vindt 47 woningen 
fors. Het college wil onderbouwd 
zien hoeveel woningen nodig zijn 
om alle plannen te bekostigen. 
Het college ziet wel aanknopings-
punten om verder te spreken. Een 
mogelijkheid de Manpadslaan te 
ontzien door een nieuwe ontslui-
tingsweg aan te leggen is een 
punt van discussie. Meer is te ho-
ren tijdens de (digitale) commis-
sievergadering van 22 oktober. 

Eric van Westerloo 

Begroting 2021 nader bekeken deel 1:
Waar te investeren en waar even niet?
Heemstede - In een tweetal arti-
kelen zal de Heemsteder u mee-
voeren in de krochten van de ge-
meentelijke begroting. Het totale 
bedrag aan inkomsten en uitga-
ven stijgt in 2021 met ongeveer 
2 miljoen euro ten opzichte van 
2020 tot een bedrag van bijna 
60 miljoen. Hoe kan het anders, 
het woord corona komt veelvul-
dig voor. Niet zo vreemd als je be-
denkt dat bijna het gehele jaar de 
pandemie de gemoederen bezig 
houdt. Dat heeft ontegenzegge-
lijk financiële consequenties voor 
de gemeente. Vooral op maat-
schappelijk en economisch ge-
bied vallen klappen. In het voor-
jaar van 2021 wil het college, na 
een analyse van de gevolgen van 
corona, bezien of er koerswijzi-
gingen nodig zijn en of prioritei-
ten moeten worden herzien. Waar 
te investeren waar juist even niet. 
Wat voorlopig blijft is de ambi-
tie om in 2040 energieneutraal te 
zijn en in 2050 aardgasvrij. De las-
ten, waarover in deel twee meer, 
stijgen met 5,1 %. De stijging van 
de kosten van de afvalverwerking 
is hier de boosdoener (+ 10,7%).  
 
Financiële hoofdlijnen. 
De gemeentelijke rekenmeesters 
schatten in dat er een overschot 
ontstaat in 2021 van €388.000 
en ook de daarop volgende ja-
ren steeds een overschot(je) valt 
te melden. De reserves en voor-
zieningen zijn flink toegenomen 
door de verkoop van de aandelen 
in Eneco. Totaal aan reserves bezit 
Heemstede 63,4 miljoen waarvan 
8,6 miljoen aan verplichtingen, 

waarover niet op een andere wij-
ze mag worden beschikt. Het jaar-
lijkse dividend van Eneco vervalt. 
Een deel van het bij de verhoop 
ontvangen gelden is aangewend 
ter aflossing van dure leningen 
en ter dekking van de coronakos-
ten. Als een zwaard van Damocles 
hangt er een herijking van het ge-
meentefonds Heemstede boven 
het hoofd. De belangrijkste geld-
schieter van de gemeentes (het 
Rijk) zal meer geld naar de grote 
gemeentes doorsluizen ten kos-
te van kleinere gemeentes. Dit zal 
stapsgewijs gebeuren vanaf 2022 
en mogelijk na een paar jaar uit-
komen op €25. Per inwoner dat 
is bijna 700.000 euro minder aan 
rijksinkomsten.  Het Rijk gaf/geeft 
tussen 2019 en 2021  wel 9 ton 
extra aan Heemstede ten behoe-
ve van het sociaal domein.      
 
Verkeer en vervoer  
Een relatief klein budget (5,2 mil-
joen)  is gereserveerd voor dit on-
derdeel. Veel nadruk komt te lig-
gen op het fietsen. Renovatie deel 
fietspad langs de Leidsevaartweg, 
uitbreiding fietsenstalling bij het 
station, fietsverbinding Cruquius-
weg, hellingbaan Cruquiusbrug, 
aansluiting Randweg/Vogelpark 
en de Route Haarlemmermeer- 
Zandvoort. De parkeertarieven 
zijn vanaf 2011 bevroren. De raad 
beslist later of hierin verandering 
komt. Het OV kent weinig reizi-
gers daarom wordt per decem-
ber 2020 de dienstregeling aan-
gepast. Het station blijft wel de 
spil in het OV netwerk. Het Pontje 
bij park Meermond wordt in 2021 

vervangen. Het riool en daar-
mee het wegdek op de Van Mer-
lenlaan wordt vervangen. De Jo-
han Wagenaarlaan-Oost, Cesar 
Francklaan Oost en de Dreef 
Noord staan in de boeken voor 
groot onderhoud. Ook de Bron-
steeweg/ Pieter Aertzlaan gaan 
op de schop. De gemeente gaat 
door met de aanpassing van de 
straatverlichting (led lampen). De 
beschoeiing Volkstuinen Manpad 
en Herenweg wordt vervangen. 
De ontstane achterstand in het 
wegenonderhoud, ontstaan van-
af 2015, wordt momenteel weg-
gewerkt.  
 
Economie 
Met een budget van 141.000 eu-
ro is economie het mini-program-
ma in de begroting. Het college 
zet in op een goede verstandhou-
ding met de ondernemers en zo 
veel mogelijk samen optrekken. 
Men wil komen tot een Bedrijven 
Investeringszone voor de Binnen-
weg/Raadhuisstraat. Ruim 80 win-
keliers nemen hier momenteel al 
aan deel. Mede in het licht van de 
duurzaamheid is een visie nodig 
op de toekomst van  de markt.  
 
Onderwijs
Heemstede heeft fors ingezet 
op het aanpassen van alle basis-
schoolgebouwen aan de eisen 
anno 2020. Het Integraal Huisves-
ting Plan (IHP) beloopt een peri-
ode van 20 jaar en ruim 44 mil-
joen. Als eerste komt de Nico-
laas Beetsschool aan de beurt. Zij 
gaan zo goed als zeker tijdelijk 
naar het terrein van SEIN, terwijl 
intussen hun school wordt ver-
nieuwd. Voor het onderwijsach-
terstandbeleid is 60.000 euro be-
schikbaar. 
 
Volgende week de overige pro-
gramma’s en toelichting.   
 
Eric van Westerloo 

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Home Made By Ree gebruikt face shields:
“We kunnen nog steeds onze glimlach geven”
Heemstede - De vraag of we wel 
of geen mondkapje zullen dra-
gen houdt de gemoederen flink 
bezig. In het OV was het al ver-
plicht, in vliegtuigen ook. Daar-
naast geldt een dringend advies 
vanuit de overheid om ze te dra-
gen in publieke gebouwen, win-
kels, diverse scholen en wanneer 
je een contactberoep hebt. In veel 
winkels draagt het personeel een 
mondkapje en dat geldt even-
eens voor het winkelend publiek. 
Verplicht is het niet, of nog niet. 
Over nut en noodzaak is enigszins 
verwarring ontstaan maar alge-
heel is de gedachte toch: je kunt 
het maar beter wel doen om het 
coronavirus zo min mogelijk kans 
te geven.

Bij Home Made By Ree op Binnen-
weg 89-91 in Heemstede hebben 
ze gekozen voor een andere va-
riant dan het bekende niet-chi-
rurgische of stoffen mondkap-
je, namelijk gezichtsschermen, 
de zogeheten face shields. Hier-
over en over andere veiligheids-
regels vertelt trotse eigenaar Jas-
per de Zwart : “Los van het feit dat 
wij duidelijk aangeven bij de en-
tree dat wij ons houden aan de re-
gels van het RIVM staat er een zuil 
met een desinfectie om de han-
den mee te reinigen. Verder heb-
ben we een route gecreëerd in de 
winkel met blokkades, verwijzin-
gen op de grond en spatplaten 
boven de kassa.

Sinds afgelopen zaterdag draagt 
al het winkelpersoneel gezichts-
schermen, de doorzichtige face 
shields. Wij merkten dat we met 

Foto aangeleverd door Home Made by Ree

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

Casca Kinderopvang deelt Adriaan Pauw 
omkeerboeken uit aan basisscholen
Heemstede - Hoe leuk is het om 
een cadeau te krijgen. Het mo-
ment voor dit cadeau is goed ge-
kozen door Casca Kinderopvang 
en de Adriaan Pauw Stichting, zo 
midden in de kinderboekenweek 
en vóór de herfstvakantie. Vanuit 
alle scholen kwamen alleen maar 
enthousiaste reacties toen afge-
lopen donderdag en vrijdag door 
medewerksters van de kinderop-
vang de boeken bij de scholen 
werden gebracht.

Het stripboek is een omkeerboek 
met aan de ene kant voor de bo-
venbouw een verhaal van Bies 
van Ede en Eric Coolen en de an-
dere kant juist bestemd voor 
de onderbouw een verhaal ge-
maakt door Bianca van Loon. Bi-
anca woont in Heemstede en wil-
de graag haar steentje bijdragen 
aan het Adriaan Pauwjaar. Cas-
ca Kinderopvang wilde dat ook 
graag en de Adriaan Pauw Stich-
ting maakte er een mooi project 
van. Samen met steun vanuit de 
Rabobank, J.C. Ruigrok Stichting, 
Prins Bernhardfonds en de Ge-
meente Heemstede is Casca Kin-
deropvang trots om onderdeel 
van het project te zijn.

Deze herfstvakantie staat op al-
le locaties bij de opvang in teken 
van het Adriaan Pauwjaar en er 
wordt op een subtiele manier stil 
gestaan bij de geschiedenis van 
Heemstede.

Sonja en Danielle hebben de regen getrotseerd en alle basisscholen 
voorzien van exemplaren voor de kinderen (foto aangeleverd door Cas-
ca Kinderopvang).

een mondkapje de klant en el-
kaar niet goed konden verstaan 
en bij de brildragenden de glazen 
continu besloegen. Met de face 
masks wordt ons gehele gezicht 
afgesloten, een optimale ventila-
tie, zeer geschikt voor brildragen-
den en het allerbelangrijkste is 
dat wij onze glimlach kunnen ge-
ven! Een mooie vorm van een be-
dankje, aan de klant die onze win-
kel ook in deze periode komt be-
zoeken. Verder ziet het masker er 
toegankelijker uit en schrikt min-
der af.”

Jasper hoopt dat ondanks dat 
het dragen van mond- en neus-
bescherming geen verplichting 
is, ondernemers het goede voor-
beeld geven.

“Om een tweede lockdown te 
voorkomen moeten we hier toch 
aan meewerken, anders volgt een 

genadeklap voor bedrijven die 
dan verplicht hun winkel moe-
ten sluiten. We willen toch met 
zijn allen voorkomen dat het vi-
rus verder verspreidt. En dan nog 
dit: Het excuus dat je haast geen 
adem kan halen… Denk dan eens 
aan de artsen en verpleegkundi-
gen die je ouders, opa of oma, je 
buren of misschien jezelf moe-
ten verzorgen. Zij hebben maan-
denlang een aanzienlijk dikker en 
stugger mondkapje moeten dra-
gen, buiten het feit dat ze ook be-
scherm-brillen en -pakken dra-
gen, soms hele diensten achter 
elkaar met overuren erbij.Dus: 
doe hem om!” Niet mis te versta-
ne woorden van een bezorgde 
ondernemer die er zeker alles aan 
wil doen om het winkelen zo vei-
lig mogelijk te laten verlopen. 

Meer informatie op: www.home-
madeby.nl/ree-heemstede.
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IJskoning Van Dam loopt warm voor Gambia

Een ijsje voor je knuffel
Heemstede - Het is inmiddels 
een traditie geworden, op de laat-
ste ijsdag van het seizoen kun-
nen kinderen hun knuff el inruilen 
voor een ijsje van Chocolaterie en 
IJssalon Van Dam. Alle verzamel-
de knuff els gaan naar kinderen in 
Gambia via dorpsgenoot Anneke 
Assendelft en haar Stichting Nice 
2 be Nice 4 Gambia. In 2009 start-
te Van Dam met de actie, toen 
met echte huisdieren, met de op-
roep: “Neem je hond, poes, ham-
ster of parkietje mee naar de ijs-
salon en krijg een ijsje.” Maar om-
dat de Dierenbescherming daar 
niet blij mee was, gaat het sinds 
2010 om knuff elbeesten.

Willem van Dam, eigenaar van de 
ijssalon kwam ooit in aanraking 
met de Stichting van Anneke As-
sendelft en liep er warm voor. Zelf 
bracht hij meerdere bezoeken 

aan het Afrikaanse land en be-
zocht de schooltjes die opgezet 
zijn door Pieter en Henny Goed-
hart. Hij zag terplekke wat de 
komst van de knuff els doet met 
de kinderen in Gambia: “Je kunt 
wel zeggen dat je knuff el er een 
tweede leven krijgt. Zoals kin-
deren in Heemstede een totaal 
ander leven hebben dan die in
Gambia. De kinderen hier heb-
ben vaak meerdere knuff eldieren 
en zoals dat gaat, groeien ze eruit
en is zo’n beestje overbodig ge-
worden. Hoe leuk is het dan als 
een van hun vele speelgoedbees-
ten niet in de afvalbak belandt, 
maar een ander kind gelukkig 
maakt.”

De actie is ieder jaar weer een 
succes en levert honderden knuf-
fels op. Het jaar 2020 is voor de 
middenstand een totaal ander 

jaar dan anders, ook voor Van 
Dam die vanaf het voorjaar werk-
te met lijnen op de stoep om de 
anderhalve meter afstand aan te 
geven in de wachtrij. “Wij hebben 
natuurlijk een extra brede stoep 
voor de deur en dat kwam nu wel 
erg goed uit. Wij moeten als win-
keliers zorgen dat de regels in 
acht genomen worden, maar ik 
denk dat het deze zomer in Win-
kelcentrum Heemstede goed is 
verlopen. Ook nu verwachten 
we weer een grote opkomst, alle-
maal op veilige afstand.”

Op zondag 18 oktober wordt het 
ijsseizoen bij Van Dam offi  cieel 
afgesloten met de actie gratis ijs 
in ruil voor je knuff el. Let op: hoe 
groter de knuff el, hoe groter het 
ijsje. 

Mirjam Goossens

KNUFFELBEER NICE HULPACTIE LIEF
RUILEN  TEDDY IJSDAG GOED
SPEELGOED GAMBIA KNUFFELDIER LACH
BOLLETJES  PLUCHE ZACHT HAPPY
DUURZAAM IJSSALON NIJNTJE BABY
AFRIKA KIND EENHOORN BEANIE

Heemstede - De laatste Van Dam woordzoeker is tevens 
een knaller van een actie. Traditiegetrouw organiseert 
Willem van Dam een actie voor het goede doel ‘Nice to 
be Nice’. Hier zit een Heemsteedse stichting achter die 
hulp biedt aan kinderen in Gambia die weinig geluk en 
kansen hebben. De stichting zet projecten op in het Afri-
kaanse land waardoor kinderen een beter perspectief 
hebben voor de toekomst.
De actie ‘Geef je knuff eldier een tweede leven’, die Van 
Dam nu presenteert, helpt om kinderen aldaar een hart 
onder de riem te steken. Bovendien doet het jezelf ook 
goed: iets geven waar je plezier van hebt gehad aan een 
kind voor wie het een nieuwe knuff el is! Mooi staaltje 
naastenliefde.

En… Willem van Dam geeft ijs cadeau voor je knuff el. 
Lees de advertentie op deze pagina. Wil je een liter over-
heerlijk Van Dam ijs winnen? Los dan de woordzoeker 
op. Let op: mail de oplossing – de overgebleven vakjes 
– vliegensvlug naar redactie@heemsteder.nl met als on-
derwerp: woordzoeker. Oplossing aanleveren vóór vrij-
dag 16 oktober 12.00 uur. Tien winnaars worden ge-
trokken en ontvangen kort na twaalven bericht. Heb jij 
een liter ijs gewonnen? Haal je prijs dan vrijdag(avond),
zaterdag of uiterlijk zondag op! Veel succes.

Mail dus je oplossing, naam, adres en telefoonnummer 
naar: redactie@heemsteder.nl Heb je gewonnen? Laat 
dan je mailtje van de redactie zien (print of op je tele-
foon) bij de ijssalon van Van Dam.

Puzzel en win !
Los de woordzoeker op en win een liter Van Dam ijsLos de woordzoeker op en win een liter Van Dam ijs

Voor snelle 

puzzelaars:

uiterlijk

vrijdag 16 oktober

12.00 uur

insturen!

WOORDZOEKER ‘KNUFFELDIERENACTIE VAN DAM’ D U U R Z A A M G D N I K E

E E N F A B J G E K R T G P

O N R E C E R A U E H E O L

G F O J H A U M E F C D E U

L IJ O T T N I B F E A D D C

E S H N L I L I E E L Y H H

E S N IJ N E E A F R I K A E

P A E N F L N Y B A B L P E

S L E F I IJ S D A G E F P C

D O U B O L L E T J E S Y I

E N R E I D L E F F U N K N

K D O O R E I T C A P L U H

-

Joke van der Zee
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Hillegom – Het najaar is de tijd om bloembollen te planten. Bol-
len zijn er in zovele diversiteiten, net naar gelang je smaak is. Nar-
cissen, krokussen, tulpen… als ze opkomen kondigen ze onmisken-
baar het voorjaar aan. Maar wist je dat ook in eerdere maanden, als 
het nog winter is, bolletjes de grond uitkomen en voor dat beet-
je fleur zorgen in je tuin? Denk dan aan sneeuwklokjes en de win-
terakoniet – deze knolletjes plant je net als veel bloemenbollen in 
oktober. Mocht je niet zo gecharmeerd zijn van traditionele lente-
bollen, kijk dan eens naar de allium. Prachtige bolvormige sierui die 
door zijn paarse kleur en ronde vorm een echte blikvanger is. Ook 
in wit trouwens. En sta eens stil bij de enorme diversiteit aan tulpen. 
Sommige soorten zijn er al eeuwen en andere, zoals de zwart tulp, 
zijn een noviteit. Het bekijken waard en schilderachtig in de tuin 
of in een mand. Daarover gesproken: je ziet bij De Oosteinde een 
enorme sortering aan manden.

Haal de herfst in huis

Nu bollen planten
voor een superfleurige lente!

Hillegom - Wil je er de komende maanden warmpjes bij zitten thuis, dan stook je de 
haard (of verwarming) even lekker op en brand je kaarsen. Kies kamerplanten met 
besjes of pepertjes in herfstkleuren. Buitenplanten met oogst, besjes, geven ook 
net dat extra najaarsgevoel. Binnenshuis of onder de verwarmde veranda maak je 
het gezellig met houten accessoires, sfeervolle buitenlampjes en een lekker warme 
plaid. Vergeet onze gevederde vrienden niet zoals meesjes en musjes. Voer ze als het 
extra koud is en geniet van hun aanwezigheid. De herfst saai? Niet met een sfeer- 
volle aankleding voor binnenshuis én buiten!
Ga even langs bij Tuincentrum De Oosteinde in Hillegom of Vijfhuizen. Je kunt er 
veilig winkelen. Kijk ook op: www.deoosteinde.nl.

Tekst en foto’s: Joke van der Zee
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Een wandelbos is om in te wan-
delen, zou je zeggen, maar zo 
nu en dan wil een mens er ook 
wel even bij gaan zitten. En dus 
staan er op verschillende plek-
ken in Groenendaal bankjes. In 
de loop van tijd zijn die bankjes
nogal veranderd qua ontwerp
en uitvoering, vaak onder invloed 
van de opvattingen van de peri-
ode waarin ze werden geplaatst. 

De laatste tijd zijn bankjes popu-
lair die gemaakt zijn van hout uit 
het bos zelf. In de eerste plaats 
omdat er daardoor geen hout van 
gekapte bomen uit het bos ver-
loren gaat; maar ook omdat die 
compleet houten bankjes ecolo-
gisch verantwoord zijn en er ei-
genlijk heel leuk uitzien.

Zo werd ook voor zo’n ecologi-
sche bank gekozen toen de na-
bestaanden van Jan en Hen-
ny Korver ter nagedachtenis aan 
hen een blijvende herinnering 
zochten. Henny Korver – Dekker
was in 1989 een van de initia-
tienemers bij de oprichting van 
de vereniging Vrienden Wandel-
bos Groenendaal. Na haar over-
lijden kon je Jan nog iedere dag 

in Groenendaal vinden, de laatste 
jaren met zijn trouwe blonde la-
brador Maggy.

De bank werd vervaardigd van 
hout uit het bos dat met zorg was 
geselecteerd en bewerkt door 
boswachters Rogier Veldhuisen 
en Kees Versluis en tot een prach-
tig zitmeubel gemaakt door tim-
merman Marcel van Leeuwen. De 

plek waar de nieuwe bank zou 
komen te staan werd door de 
schenkers samen met de Vrien-
den Wandelbos Groenendaal 
en in nauw overleg met de bos-
wachters gevonden, met door de 
bomen zicht op het Grotstuk, de 
Heemsteedse wijk waar de fami-
lie Korver woonde.

Tekst: Leo van Os
Foto’s: Vrienden Wandelbos 
Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.

Ken uw Bos
De rubriek komt tot stand met medewerking van de vereniging 
Vrienden Wandelbos Groenendaal.
www.wandelbosgroenendaal.nl

Nieuwe bank geschonken

Heemstede - Ed van Berkum 
stuurde deze foto van een hoor-
naar (Vespa Crabro) die hier neer-
strijkt op het tuinmeubilair. De 
hoornaar behoort tot de wespen-
familie en is de grootste wespen-
soort van ons land. Dat doet men-
sen nog weleens sidderen en be-
ven als ze te dichtbij komen met 
hun harde gegons. Ondanks deze 

reputatie zijn ze schuwer dan de 
gewone wesp en steken ze min-
der snel. Ze komen vooral voor in 
bosachtige streken, maar worden 
steeds meer waargenomen in tui-
nen. Ze maken hun papiernesten 
in holle bomen en tuinhuisjes. Ze 
voeden zich met nectar en hun 
larven worden gevoed met vlie-
gen en insectenlarven.

Ken uw tuin: tijd voor uw bloembollen
Heemstede - De herfstsluier 
hangt over Heemstede, dus in de 
tuin zitten is zeer beperkt door 
het voornamelijk natte weer. Toch 
is dit de ultieme tijd om in de tuin 
voorbereidingen te treff en voor 
de bloembollen. Hoe? Dat zetten 
we hieronder uiteen.  

De Nederlandse sierteelt van 
bloembollen is wereldberoemd. 
De bloembollenteelt op zoge-
naamde geestgronden bestrijkt 
in Nederland zeker 12.500 hecta-
re. Zeker de helft daarvan ligt in 
de bollenstreek, de zeezandgron-
den achter de duinen van de pro-
vincies Noord- en Zuid-Holland, 
waar veel gespecialiseerde bol-
lenbedrijven actief zijn in aller-
lei soorten bolgewassen. Tevens 
zijn er uitgestrekte bollenvelden 
te zien in West-Friesland, de Wie-
ringermeerpolder en de Noord-
oostpolder.
Tulpen vormen natuurlijk verre-
weg het belangrijkste bolgewas, 
naast andere bolgewassen als hy-
acinten, narcissen, amaryllis, kro-
kussen, alliums, sneeuwklokjes, 
etc. Maar wanneer moet je deze 
nu planten?  
 
Tulpen
“Als de lente komt dan stuur ik jou 
tulpen uit Amsterdam”, zong Her-
man Emmink ooit. De tulp is in-
ternationaal gezien bijna het na-
tionale symbool voor Nederland 
geworden, hoewel het gewas 
oorspronkelijk uit Turkije komt. 
Van de tulp zijn oneindig veel va-
rianten in kleuren, mixen en vor-
men. Ieder jaar komen daarbij 
nieuwe varianten bij, die bloe-
menbollenkwekers vroeg in het 
voorjaar trots presenteren op bij-
voorbeeld de Keukenhof in Lisse. 
Bollen van kleine tulpen plant je 
in september oktober. De regulie-
re tulpen plant je bij voorkeur in 
oktober/november voor de eer-
ste nachtvorst  

Sneeuwklokjes en krokussen
De sneeuwklokjes en krokus-
jes zijn onze vroegste bloeiers in 
het prille voorjaar. Daarom die-
nen deze bolletjes nu al geplant 
te worden (bij voorkeur septem-
ber/oktober). Vooral het schattige 
sneeuwklokje moet zo vroeg mo-
gelijk, omdat deze bolletjes snel 
uitdrogen. Een veld met kleurrij-
ke krokussen is een lust voor het 
oog. Wist u dat de stamper van de 
krokusvariant Crocus sativus saf-
fraan bevat? Dat kunt u weer in 
de keuken gebruiken.  

Hyacinthen
De sterke geur van hyacinten is 
onmiskenbaar. Het is daarnaast 
een prachtige bloem die in veel 
kleuren voorhanden is. Niet ie-
dereen echter kan tegen de door-
dringende bloemige geur, som-
mige mensen krijgen hoofdpijn 
hiervan. Daarom kun je misschien 
hyacinten beter buiten in de tuin 
planten en niet binnen houden. 
Hyacintenbollen plant je van sep-
tember tot december, voor de 
eerste nachtvorst. 

Narcissen
Ook een zeer populaire bloem de 
narcis, met de bekende trompet-
vormige kelk. Genoemd naar Nar-
cissus uit de Griekse mythe, die 
zichzelf voortdurend in de spie-
geling van het water bewonder-
de en hiermee de toorn van de 
goden over zich afriep, die hem 
voor straf in een narcis verander-
den. Ook de term narcisme komt 
uit deze mythe. Narcissen plant 
je van september tot december, 
voor de eerste nachtvorst. 

Amaryllis 
De fraaie amaryllis behoort te-
vens tot de narcisfamilie. Het is 
een grote vlezige bol, waaruit 
meerdere grote bloemen op een 
steel ontstaan. Plant de neus van 
de bol net onder de grond in de 
herfst. Zo kan de bol nog net zijn 
wortels ontwikkelen en een blad-
rozet ontwikkelen vóór de win-
ter. Plant je een bol in een pot, 
zorg dat deze dan groot genoeg 
is qua omvang. Leg alvorens de 
bol te planten deze enkele uren 
in handwarm water. 

Alliums
Nog zo’n bolgewas ook wel een 
sierui genoemd met een kenmer-
kende fraaie bloem is de allium. 
Net als tulpen en hyacinthen, die-
nen deze bollen wel in het najaar 
geplant te worden, voor de eer-
ste nachtvorst. Kies hiervoor een 
zonnige plek. Alliums bloeien pas 
in het voorjaar vanaf mei tot en 
met juni. 
 
Bart Jonker

Heemstede - Gemeente Heem-
stede doet mee aan de Natio-
nale Recycleweek (12 - 18 okto-
ber). Snelle inleveraars van af-
gedankte apparaten en lampen 
(e-waste) ontvangen bij de ge-
meentelijke milieustraat Meer-
landen een gratis Wecycle Re-
cycle puzzel (500 stukjes) maar 
wees er snel bij want op=op. De 
gemeente werkt al jaren samen 
met Wecycle. Inwoners kunnen 
er daarom zeker zijn dat alle ou-
de elektrische apparaten en ener-
giezuinige lampen die ze inle-
veren op de milieustraat, op-
timaal worden gerecycled via
Wecycle. Door recycling van e-
waste blijven grondstoff en be-
houden, komen schadelijke stof-
fen niet in het milieu terecht en 
wordt de uitstoot van CO2 ver-

Recycle e-waste met kans 
op gratis puzzel

meden. Bekijk de recyclefi lmpjes 
op vimeo.com/wecyclenl.
Toch nog een tweede leven voor 
je apparaat? Denk dan aan de 
Kringloopwinkel. Op watismijn-
apparaatwaard.nl staan nog 
meer mogelijkheden om je appa-
raat een tweede leven te geven of 
toch in te leveren voor recycling. 
Wecycle voert de regie over de in-
zameling en recycling van afge-

dankte elektrische apparaten en 
energiezuinige lampen, kortweg 
e-waste. Via ons landelijk dek-
kend inzamelnetwerk van 13.000 
punten kunnen consumenten en 
professionals e-waste gratis inle-
veren. Samen met onze inzamel-, 
sorteer- en recyclepartners dra-
gen we dagelijks bij aan de circu-
laire economie. Meer informatie:
wecycle.nl/consumenten.

Foto aangeleverd door Wecycle

Hoornaar strijkt neer in tuin

Tulpen

Sneeuwklokjes en krokussen.

Hyacinthen.

Narcissen.

Alliums.

Amaryllis.
Foto’s: Bigstock
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Truite aux amandes:
gebakken forel met amandelen achter het fornuis 
Een eenvoudig en heerlijk visrecept uit Frankrijk en België: ‘truite 
aux amandes’, oftewel verse forel gebakken met amandelen. Forel 
is een zoetwatervis, heeft een delicate smaak en is familie van de 
zalm. Zelfs de componist Franz Schubert componeerde in 1819 een 
lofzang voor de piano met strijkers op deze vissoort: het Forellen-
kwintet. De romige nootsmaak van de gebakken amandelen in de 
roomboter is een perfecte aanvulling op het verfi jnde vlees van de 
forel. Forel kan ook gebakken worden zonder amandelen.
Dit gerecht heet in Frankrijk en België dan ‘truite meunière’ en wordt tevens regelmatig geserveerd in 
de restaurants daar. De forel moet echt vers zijn (geen diepvries), anders smaakt zij tranerig. Voor de 
ultieme geraffi  neerde smaaksensatie wordt de voorkeur gegeven aan de gewone forel met wit vlees 
en niet aan de zalmforel. Vraag uw  visboer gelijk om de ingewanden uit de buik van de forel te ver-
wijderen of doe dit zelf. Het is een gerecht met een relatief korte bereidingstijd. 

Benodigdheden (4 personen):

Bereiding:
Spoel de vissen af met koud water. Dep ze droog met wat keukenpapier. Bestrooi de forellen met zee-
zout en wat versgemalen peper. Wrijf deze in op de huid van de vissen.
Neem een diep bord en doe hierin het kopje melk. Neem een ander plat bord en verdeel hierover de 
bloem. Haal de forellen eerst aan beide kanten door de melk en daarna door de bloem. 
Verhit de olie met 30 gram boter in een koekenpan op middelhoog vuur. Bak hierin de forel, circa
5 minuten per kant. Leg de gebakken forellen in een verwarmde schaal en haal het overtollige
bakvet weg. Verhit vervolgens in de koekenpan de rest van de boter en bak hierin de amandelen in 
2 minuten een  beetje bruin op niet te hoog vuur en schep deze voortdurend om, om te voorkomen 
dat ze aanbakken. 
Serveer de 4 forellen op 4 borden en strooi hierover 
het mengsel van de gebakken amandelen. Garneer 
het bord tevens met een schij� e citroen. Serveer er 
gebakken frietjes of gekookte krielaardappeltjes bij, 
bestrooid met fi jngehakte peterselie. 

Wijnsuggestie:
Wij maakten een witte wijn open uit de Langhe in Ita-
lië, de DOC geclassifi ceerde Favorita van het huis Mar-
co Porello uit 2017, die met droge fruittinten een har-
monieus samenspel met dit gerecht vormt, zonder te 
overheersen. Vraag uw wijnhandelaar of slijter. 

Bon appetit! 

• 4 middelgrote verse forellen
• 1 kopje melk
• 1 fl inke eetlepel bloem
• 1 eetlepel olie om te bakken

• 80 gram roomboter
• circa 60 à 70 gram geschaafde amandelen
• Zeezout en gemalen verse peper naar smaak
• 4 schij� es citroen, per forel 

Amnesty-basisscholengroep  Haarlem 
e.o. zoekt nieuwe vrijwilligers
Haarlem - De Amnesty-basis-
scholengroep Haarlem e.o. zoekt 
per direct versterking. De groep 
zoekt nieuwe vrijwilligers die na-
mens Amnesty zelfstandig basis-
scholen in Haarlem-Zuid of Bloe-
mendaal/Overveen/Aerdenhout 
willen benaderen. 
 
Op deze scholen bieden zij op 
maat gemaakte lespakketten aan 
en verschaff en zij tekst en uitleg 

aan leerkrachten van groep 8. De 
pakketten worden kant en klaar 
geleverd door Amnesty. Voor dit 
werk is het belangrijk dat je over-
dag tijd beschikbaar hebt. Je gaat 
zelfstandig te werk, want je kunt 
zelf in overleg met de school je 
bezoek plannen.

Amnesty International Haarlem 
e.o. zorgt er uiteraard voor dat je 
wordt ingewerkt als nieuwe ba-

sisscholenwerker. De werkwijze 
wordt aangepast aan de RIVM-
richtlijnen en de afspraken die 
gelden binnen de scholen. 
 
Heb je interesse en wil je meer 
weten over deze vrijwilligersfunc-
tie, neem dan contact op met Ge-
rard Steenhof, coördinator ba-
sisscholengroep. Dat kan telefo-
nisch (06-83321325) of per mail 
(gjsteenhof@outlook.com). 

Bekendmaking 
uitslag Pauw-
kunstwedstrijd
Heemstede - Op vrijdag 16 ok-
tober om 10.30 uur zal de bur-
gemeester van Heemstede, As-
trid Nienhuis, de prijzen uitrei-
ken aan de winnaars van de Adri-
aan Pauw-kunstwedstrijd, eerder 
dit jaar uitgeschreven door de Li-
onsclub Heemstede-Bennebroek. 
De uitreiking vindt plaats op het 
pleintje voor het raadhuis van 
Heemstede.

In het kader van het Adriaan 
Pauwjaar 2020 schreven de Li-
ons begin maart een wedstrijd uit 
met als insteek een kunstwerk te 
maken over Adriaan Pauw. Nadat 
een vakjury een keuze had ge-
maakt, kon het publiek stemmen. 
Maar liefst 656 mensen maakten 
van deze gelegenheid gebruik en 
inmiddels zijn de winnaars be-
kend.

Opvallend is de gevarieerdheid 
aan inzendingen: van schilderij-
en en gouaches tot keramiek, en 
van portretten tot afbeeldingen 
van het Oude Slot. Bovendien is 
de kwaliteit hoog, aldus Hans Pe-
ters van de vakjury.

De wedstrijd is een initiatief van 
de Lions, in samenwerking met 
de Stichting Adriaan Pauw. Bei-
de clubs zijn heel blij met het en-
thousiasme van de deelnemers 
en met de grote hoeveelheid in-
zendingen. 

Raadhuis en molentje in Heemstede 
kleuren binnenkort VN-blauw
Heemstede - In de dagen voor 
de ‘verjaardag’ van de Verenig-
de Naties wordt het raadhuis van 
Heemstede van 19 oktober tot en 
met 24 oktober blauw verlicht. 
Ook het Molentje van Groenen-
daal kleurt blauw. De Verenigde 
Naties bestaat op 24 oktober pre-
cies 75 jaar.
Om dit heugelijke moment te 
markeren worden in de aanloop 
hiernaartoe zoveel mogelijk ge-
bouwen, bruggen, (kerk)torens, 
standbeelden, pleinen en fon-
teinen in Nederland in blauw 
licht gezet. Heemstede doet hier 
graag aan mee uit waardering 

voor de activiteiten van de Ver-
enigde Naties.

75 jaar VN
De VN werd 75 jaar geleden op-
gericht met als voornaamste doel 
de internationale vrede en vei-
ligheid te handhaven: een Der-
de Wereldoorlog moest koste wat 
kost voorkomen worden. De VN 
zet zich nog altijd in voor wereld-
wijde samenwerking, met name 
op het gebied van vrede en vei-
ligheid, duurzame economische 
en sociale ontwikkeling, mensen-
rechten, humanitaire hulp het in-
ternationaal recht.

Orange the world
Een maand later, van 25 novem-
ber tot en met 10 december, wor-
den het raadhuis en molentje in 
Heemstede oranje aangelicht.

Dit gebeurt uit steun voor de ac-
tie ‘Orange the world’ van de Sor-
optimisten, een wereldwijde ser-
viceorganisatie van vrouwen. 
Orange the World is de interna-
tionale campagne tegen geweld 
tegen vrouwen en meisjes. 

In 2019 kleurde het raadhuis in 
Heemstede gedurende eenzelfde 
periode oranje.

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

 

 

 

 

 

 

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder 
Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing  
- Maximaal twee kabaaltjen per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje 
 weigeren 
* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor 
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:  
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onder-
werp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een 
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
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Brand op terrein klooster Vogelenzang
Vogelenzang - Op het terrein 
van een klooster aan de Bekslaan 
in Vogelenzang is zaterdagnacht 
10 oktober brand uitgebroken. 
De brand ontstond in het deel 
van het gebouw dat als zorghotel 
fungeert. Even na 01:00 uur is de 
brand ontdekt waarop de brand-
weer met meerdere voertuigen 
ter plaatse is gekomen. Ook een 
ambulance kwam uit voorzorg ter 
plaatse.

Vijftien bewoners zijn ontruimd 
en zeven van hen zijn nagekeken 
(vanwege rookinhalatie) door het 
ambulancepersoneel, zo meldt 
de voorlichtster van de Veilig-
heidsregio Kennemerland. Nie-
mand van hen hoefde voor nade-
re zorg naar het ziekenhuis.
De brand bleek te zijn ontstaan in 

een meterkast. Liander en stich-
ting Salvage zijn ter plaatse geko-
men om de schade op te nemen. 

Aan de hand daarvan is bepaald 
hoeveel bewoners vannacht kon-
den terugkeren.

Beeld: NieuwsFoto.nl

Wintertijd = inbraaktijd: maak het 
inbrekers niet te gemakkelijk
Regio - Binnenkort gaat de win-
tertijd weer in. Voor veel Neder-
landers staat de ingang van de 
wintertijd voor “een uur extra sla-
pen”. Maar waar veel huiseigena-
ren geen rekening mee houden, 
is dat wintertijd gelijkstaat aan in-
braaktijd. De donkere dagen ge-
ven inbrekers meer tijd om onge-
zien hun slag te kunnen slaan. De 
hoogste tijd dus voor bewoners 
om de juiste preventiemaatrege-
len te nemen om het inbrekers 
niet te makkelijk te maken.

Donkere Dagen Off ensief
Van november tot en met februari 
vinden jaarlijks de meeste wonin-
ginbraken plaats. Met het Donke-
re Dagen Off ensief zet het minis-
terie van Justitie en Veiligheid, sa-
men met het Centrum voor Cri-
minaliteitspreventie en Veilig-
heid (CCV), Politiekeurmerk, ge-
meenten en politiekorpsen, extra 
in op woninginbraakpreventie. 
Want elke inbraak is er nog een te 
veel. De campagne maakt wonin-
geigenaren alert op het verhoog-
de inbraakrisico in de winter-
maanden en het belang van goe-
de beveiliging van de woning. De 
campagne start op European Fo-
cus Day, de dag tegen woningin-
braken op 21 oktober, met onder 
meer het gratis webinar ‘Maak het 
inbrekers niet te makkelijk’.

Preventieve maatregelen
Kun je zelf als bewoner iets doen 
om de inbraakkans te verklei-
nen? “Zeker! Met een paar sim-
pele maatregelen maak je het 
voor inbrekers al een stuk moei-
lijker om binnen te komen”, stelt 
Susanne Schat, adviseur wonin-
ginbraken bij het CCV. “Het be-
gint bij je eigen gedrag, zoals al-
le ramen en deuren op slot doen 
en een lichtje aanlaten als je weg 
bent.” Ze wijst daarbij op het be-
lang van kwalitatief goed hang- 
en sluitwerk. “Wanneer de sloten, 
grendels en scharnieren in een 
woning aan het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen (PKVW) voldoen, 
neemt de kans op inbraak al aan-
zienlijk af.”

Meer tips op 21 oktober
Maar er is meer; hoe zit het met 
‘smart locks’, digitale deurbel-
len en wat houdt het Politiekeur-
merk nou eigenlijk in? Bewoners 
krijgen antwoord op deze vragen 
tijdens het gratis webinar ‘Maak 
het inbrekers niet te makkelijk’ 
op 21 oktober van 19.30 – 20.30 
uur. Tijdens dit webinar worden 
bewoners volledig worden bij-
gepraat door Sybren van der Vel-
den, landelijk coördinator wonin-
ginbraken bij de nationale politie 
en CCV-adviseur Susanne Schat, 
over zaken als:

•  inbraakcijfers bij jou in de buurt;
•  hoe veilig zijn smartlocks;
•   hoe bereik je inbraakwerend-

heid met het Politiekeurmerk;
•  zo wordt hang-en-sluitwerk ge-

test;
•  de digitale deurbel.

Deelname is gratis. Bovendien 
maak je met je deelname kans 
op een digitale deurbel. Meer in-
formatie en aanmelden: http://
www.hetccv.nl/webinarinbraak-
preventie.

Tips om inbraak te voorkomen
•  Geef je woning een bewoonde 

indruk. Gebruik tijdschakelaars 
en bewegingssensoren.

•  Sluit ramen en deuren en doe al-
les op slot. Ook als je alleen even 
boodschappen gaat doen of de 
hond uit gaat laten.

•  Laat sleutels nooit aan de bin-
nenkant van de deur zitten.

•  Leg waardevolle spullen uit het 
zicht.

•  Start een buurtpreventiegroep 
in jouw buurt.

•  Weekendje weg? Licht de buren 
in, zodat zij een oogje in het zeil 
kunnen houden.

•  Bel direct 112 bij verdachte si-
tuaties. De politie komt liever 
te vaak dan te laat. Snel alarm 
slaan, betekent een grotere kans 
om de inbrekers te pakken.

Griezelen bij Peuter & Kleuterpret
Heemstede - Kom je op zondag 
25 oktober griezelen tijdens Hal-
loween? We maken monster-
tjes en lezen voor uit een grieze-
lig verhaal. Wat natuurlijk wel ge-
schikt is voor kinderen van deze 
leeftijd! De pannenkoeken zijn 
ook monsterlijk lekker. De kinde-
ren mogen verkleed komen als 
spookje, heks of een andere grie-
zel. 

Voor de allerkleinsten organiseert 
Plexat (Herenweg 96 in Heemste-
de)  1x per maand op zondag van 
11.00 – 12.30 uur Peuter & Kleu-
ter Pret. Er is van alles te beleven 

voor kinderen van 2 ½ t/m 6 jaar 
met iedere keer een ander thema. 
Kom gezellig langs en neem je va-
der, moeder, opa of oma mee. En-
tree: € 6,- per kind. 
Neemt u a.u.b. gepast geld mee? 
Er is op zondag geen mogelijk-
heid om te pinnen. Ouders/bege-
leiders zijn gratis.  

Opgeven is verplicht en kan via 
www.wijheemstede.nl of stuurt 
u een e-mail naar: plexat@wij-
heemstede.nl. Helaas kunnen we 
kinderen die niet van tevoren zijn 
opgegeven niet toelaten vanwe-
ge de coronamaatregelen.









Bij Sint Jacob begrijpen we dat  
één levensfase niet uw hele 
verhaal vertelt. En dat wij beter 
voor u kunnen zorgen als 
we u goed kennen. Want uw 
leefwereld vormt onze zorg.

www.sintjacob.nl

Wij zien wie u 
nu bent. En wie  

u ooit was.

Bosbeek • JacobKliniek • Klein België • Meerhoeve 
Nieuw Delftweide • Nieuw Overbos • Schalkweide 
Sint Jacob in de Hout

25-jarig jubileum ouderenzorg in de regio

Jubilerend Sint Jacob biedt 
al bijna 6 eeuwen zorg
Haarlem - Dit jaar is het 25 jaar 
geleden dat Stichting Sint Jacob 
ontstond uit het samengaan van 
enkele zorgorganisaties in de re-
gio Haarlem. Maar de zorg van 
Sint Jacob voor hulpbehoeven-
den gaat al veel langer terug. 
 
Ouderenzorgorganisatie Sint Ja-
cob viert haar 25-jarig jubileum. 
Omdat de geplande festivitei-
ten vanwege corona zijn uitge-
steld, staat de organisatie op een 
andere manier stil bij deze mijl-
paal. “We vieren deze maand ons 
25-jarig bestaan hoewel onze ge-
schiedenis maar liefst zes eeu-
wen terug gaat”, aldus Eduard 

Foto’s afkomstig uit het boek ‘Lief-
dewerk tot in de eeuwigheid’, Uit-
geverij Spaar en Hout, 2015.

van Bockel, bestuurder bij Sint Ja-
cob. “Sint Jacob is als zorgorgani-
satie diep geworteld in de regio 
en is verweven met de ontwikke-
ling van ouderenzorg in Haarlem 
door de eeuwen heen. Dit zetten 
we in de toekomst voort met het 
ontwikkelen van vooruitstreven-
de nieuwbouwprojecten waar we 
wonen, ontmoeten en zorg- en 
dienstverlening op een vernieu-
wende manier bij elkaar bren-
gen.”
 
Voorgeschiedenis
De geschiedenis van Sint Jacob 
start in 1437. De Haarlemse we-
duwe Lysbeth Heindrixczoons 

bepaalt dat haar woonhuis op 
Hagestraat 10 na haar dood. Ze 
vernoemt het gasthuis naar apos-
tel Jacobus de Meerdere. Dit Ja-
cobs Godshuis biedt 4 eeuwen 
onderdak aan pelgrims, armen, 
wezen en ouderen. 
Totdat in 1870 het gasthuis alleen 
nog kinderen en ouderen mag 
opvangen. Als door de invoering 
van de Algemene Bijstandswet in 
1955 de wezenzorg vervalt, ver-
trekken ook de kinderen uit de 
Hagestraat. Vanaf dat moment 
concentreren de zusters zich op 
‘ouden van dagen’. 
In de jaren die volgen verbetert 
de medische zorg en neemt het 

Ondertussen verandert de oude-
renzorg in rap tempo. De over-
heid hanteert strengere regels 
voor opname in een verzorgings-
huis en moedigt ouderen aan 
zo lang mogelijk thuis te blijven 
wonen. Sint Jacob gaat hierdoor 
steeds intensievere zorg verle-
nen, sluit verouder de gebouwen 
die niet op deze zorg zijn toege-
rust en investeert in nieuwbouw: 
Nieuw Overbos en Meer hoeve 
voor kleinschalige psychogeria-
trische zorg, de JacobKliniek voor 
geriatrische revalidatie. 
 
Klaar voor de toekomst
Door de eeuwen heen is war-
me zorg de basis van de activi-
teiten van Sint Jacob. Ook in de 
toekomst blijft Sint Jacob haar 
bijdrage leveren aan een leef-
bare samenleving door de zorg 
en dienstverlening continu af te 
stemmen op maatschappelijke 
veranderingen. Voor nieuwe loca-

aantal ouderen flink toe. Neder-
land introduceert voor hen be-
jaardenoorden. 
Ook het Jacobs Godshuis bouwt 
in 1966 een bejaardenhuis: Sint 
Jacob in de Hout. Voor bejaar-
den die veel zorg nodig hebben 
bouwt het Jacobs Godshuis ver-
pleeghuis Boerhaave, dat zich 
ontwikkelt tot hét katholieke ver-
pleeghuis in de regio Zuid-Ken-
nemerland.
 
Ontstaan van Stichting 
Sint Jacob
In de jaren zeventig en tachtig 
van de vorige eeuw neemt de 
vraag naar meer zorg toe en ver-
anderen bejaardenoorden in ver-
pleeg- en verzorgingshuizen. 
Tegelijkertijd dwingen bezui-
nigingen tot regionale samen-
werking. Uit de samenwerking 
tussen Sint Jacob in de Hout, 
Boerhaave, Schalkweide, Nieuw 
Delftweide en Overbos ontstaat 
in 1995 de Stichting Sint Jacob. 
Twee jaar later sluit ook Bosbeek 
aan.

ties is een vooruitstrevend woon-
zorgconcept ontwikkeld waar 
een levendige woonomgeving 
gecreëerd wordt, waar zowel ge-
woond als gewerkt wordt en waar 
jong en oud elkaar ontmoeten. 
Ouderen kunnen intensieve zorg 
krijgen, onder andere met behulp 
van innovatieve technologieën, 
maar kunnen ook zo zelfstandig 
mogelijk wonen met alle facilitei-
ten in de buurt. De interactie en 
verbinding tussen de bewoners, 
de wijk en medewerkers van Sint 
Jacob zijn daarbij een belangrijk 
uitgangspunt. 
Zo draagt Sint Jacob eraan bij dat 
ouderen, hoe hulpbehoevend 
ook, het leven dat zij gewend zijn 
zo goed mogelijk kunnen voort-
zetten.
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17 en 18 oktober 
  Najaarsbollenmarkt KIMT. Tuin-
huis van KIMT, Herenweg 18 
in Heemstede in het Groenen-
daalse Bos, tegenover de Man-
padslaan. Van 11-16 u. Contan-
te betaling, geen pin.

T/m 18 oktober
  EK Zandsculpturen 2020. Op 
diverse locaties in Zandvoort. 

25 oktober
  10.000 stappenwandeling. 
Start om 10 u. Vanaf Sportpla-
za Groenendaal, Sportparklaan 
16 te Heemstede.

  Griezelen bij Peuter & Kleuter-
pret. Van 2,5 t/m 6 jaar. Plexat, 
Herenweg 96 in Heemste-
de. 11-12.30 u. Entree: €6,- per 
kind. Opgeven is verplicht : 
www.wijheemstede.nl of per e-
mail: plexat@wijheemstede.nl.

19 en 26 oktober
  Mogelijkheden Smartphone 
door SeniorWeb. De luifel He-
renweg 96 in Heemstede. Van 
10-12 u. Meenemen: eigen 
smartphone. Let op: niet voor 
iPad of iPhone. Aanmelden via 
WIJ Heemstede de Luifel 023-
5483828.

20 oktober
  SeniorWeb: hoe onthoud je 

▲

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

wachtwoorden? (met 2x pre-
sentatie: 10 en 11 u ) De Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede 
Van 10-12 u. Gratis. Opgeven is 
verplicht en kan via www.wij-
heemstede.nl of belt u: 023- 
5483828.

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

21 oktober
  Misdaad/Mysteryfi lm (2019) in 
de Luifel. Herenweg 96, Heem-
stede. Om 19.30 u. Reserveren 
is verplicht via www.wijheem-
stede.nl of via tel.: 5483828.

21 en 28 oktober
  Knutselclub (5-10 jaar). Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Van 13.30-15 u. 
Kosten: € 5,- per keer of een 
kaart voor 5x kost € 22,50. Van-
wege corona van tevoren op-
geven via app op 06-14 23 45 
80 van begeleider Gaby Godijk. 

28 oktober
  Lezing over Hong Kong, een 
gepolariseerde stad. Door Ka-
thleen en Tjeerd de Boer. Oude 
Kerk, Wilhelminaplein, Heem-
stede. Om 20 u. Aanmelden 
via mmdej@ziggo.nlof onder 
nummer 0235287147.

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.

Ze nam de tijd, de vrouw bij de groenten. Eén voor één be-
potelde ze alle courgettes, keek er twijfelend naar, rook er 
eens aan en legde ze allemaal weer terug, haalde daarna een 
struik bleekselderij uit de verpakking om vervolgens aan de 
avocado’s te beginnen.
Ik wachtte, keurig op anderhalve meter, maar werd na een 
minuut of vijf toch wel wat ongeduldig. Ik wilde alleen maar 
een kropje sla pakken, en dus vroeg ik vanachter mijn mond-
gordijntje voorzichtig of ik misschien heel even erbij mocht.
Nou, dat mocht niet en dus besloot ik maar door te lopen. 
Met ruime bocht ging ik om haar heen en hoorde: “Wat wil je 
nou mens, Stom mens!”

Ja dacht ik, wat wil ik nou?
Nou, ik wil zonder beperkingen met vrienden op een terras-
je neer kunnen strijken en een paar wijntjes kunnen drinken, 
lachen vrolijk zijn en dan: “Zullen we hier blijven eten? Ja ge-
zellig!”
Ik wil net zoals ‘vroeger’ naar het theater kunnen gaan en uit 
kunnen kiezen uit een scala van voorstellingen en dan in een 
gezellig volle zaal terecht komen.
Ik wil mijn kinderen zoals gewend, gewoon even kunnen 
omhelzen, mijn vrienden gewoon de hand schudden en 
mijn kleinkind een zoentje op haar neus geven.
Ik wil zoals verleden jaar, een vriend bellen en zeggen: “Hee, 
zullen we eens heel gek doen” en dan de volgende dag naar 
London vliegen voor een lang weekend.
Ik wil met mijn koor weer uit volle borst kunnen zingen en 
een nazit met z’n allen die pas eindigt als de jongen achter 
de bar voor de zoveelste keer meldt dat het ‘de hoogste tijd’ 
is en dat we nu echt op moeten duvelen en we eindelijk niet 
helemaal zuiver meer op de graat, naar buiten struikelen.
Ik wil op bezoek kunnen bij die lieve oude man, waar ik nu 
niet heen kan omdat ik geen familie ben en wiens kinderen 
nu ook maar een keer per week op afspraak een half uurtje 
op bezoek kunnen komen.

Ik wil gewoon dat alles weer ‘normaal’ is.
Ja beste mevrouw in de winkel, dat is wat ik wil en nog heel 
veel meer. Ook wil ik me geen zorgen hoeven te maken om 
mezelf, omdat u alles aanraakt en geen mondkapje en hand-
schoenen wenst te dragen. En ik, die dat wel doet een ‘stom 
mens’ vindt.

N. Roza, Heemstede

LEZERSPOST
Van de straat 

Geen gezamenlijke collecte Heemstede
Heemstede - De voor 12 – 24 
oktober geplande gezamelij-
ke collecte van ReumaNeder-
land, Longfonds en Hartstichting 
gaat in Heemstede niet door. Het 
aantal coronabesmettingen is te 

hoog om verantwoord te kunnen 
collecteren.

In gemeenten waar het aantal 
besmettingen voldoende lager is 
wordt wel gecollecteerd.
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Hoge verwachtingen:
HBC G1 - Uitgeest G2   3-4
Heemstede - De verwachtingen 
waren hoog in de derde match 
van dit seizoen afgelopen za-
terdag. Na twee verliespartij-
en moest het nu toch echt gaan 
gebeuren. Althans dat kon ge-
concludeerd worden uit de ont-
wikkelingen bij de trainingen en 
wedstrijden en de ‘inside infor-
mation’ van de ex-Uitgeest, en nu 
HBC-speler. Het team was ook op 
gebrand op een goed resultaat. 
 
De aftrap was voor Uitgeest, maar 
HBC trok het spel snel naar zich 
toe. Met heel aardig en verzorgd 
spel werd er druk gezet op Uit-
geest. De gelijkwaardige tegen-
stander liet zich echter niet zo-
maar wegspelen en had ook be-
hoorlijke kansen. Een kwartier-
tje bleef het gelijk opgaan voor-
dat Uitgeest de score wist te ope-
nen. HBC bleef goed doorgaan en 
het was Davy die na 2 uur en 20 
minuten spelen het eerste doel-
punt voor HBC liet aantekenen. 
Het langverwachte doelpunt gaf 
extra energie. Regilio en Mathijs 
bleven scherp als spits en de mid-

denlinie, met Davy, Jeroen, Frank 
en Bodiam en hadden volop aan-
vallende acties. Mede daardoor 
kon de verdediging, met Maar-
ten, Gert-Jan en Johan, niet voor-
komen dat Uitgeest nogmaals de 
voorsprong nam. 
 
De verwachting werd in de rust 
nog eens herhaald en HBC ging 
er vol voor. Opnieuw Davy zorg-
de voor de gelijkmaker. Het bleef 
een zeer aardig schouwspel met 
kansen voor beide doelen waar 
Uitgeest het best mee omging. 
Na opnieuw de voorsprong ge-
nomen te hebben maakte DAVY 
zijn 3e en ook de mooiste goal 
van de dag. Vanaf grote afstand 
over de keeper en net onder de 
lat, 3-3. Een ieder had vrede ge-
had met een gelijkspel, maar he-
laas maakte Uitgeest via de be-
nen van Sebastiaan de winnende. 
 
De verwachtingen zijn wat be-
treft de uitslag niet helemaal uit-
gekomen. Het getoonde spel liet 
echter zien dat er zeker mogelijk-
heden zijn.

Digitaal bij de tijd met SeniorWeb
Heemstede - Op maandag 19 
en 26 oktober, van 10 – 12 uur 
worden door docent Emmie 
Buisman de belangrijkste mo-
gelijkheden van de smartpho-
ne uitgelegd.Juist in deze co-
rona-tijd zorgt een smartpho-
ne, tablet of laptop voor contact. 
Meenemen: eigen smartphone.
Let op: niet voor iPad of iPhone. 
Aanmelden via WIJ Heemstede 
de Luifel 023-5483828.
Daarnaast is er een Open inloop 
dinsdag 20 oktober, in twee bij-
eenkomsten: aanvang 10 en 11 
uur met de presentatie ‘Hoe ont-
houd ik wachtwoorden?’ door
Ludo Korteman, vrijwilliger 
van SeniorWeb. Hebt u vra-
gen over uw apparaten, smart-
phone, computer dan kunt u 
die stellen na afl oop van de 

presentatie. De hulp wordt
coronaproof geboden.
Deze bijeenkomsten vinden 
plaats in de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede. Draag een mond-
kapje als u loopt in de foyer of 
naar de lokalen. Als u gaat zitten, 
bij uw les of activiteit, mag het 
mondkapje af. Als u geen mond-
kapje heeft, kunt u er een halen 
bij de receptie van de Luifel.

BSM - Eendracht’82: een 
leuk duel zonder winnaar
Bennebroek - Het mag dan de 
vierde klasse zijn, het voetbal kan 
zeker aantrekkelijk zijn al gaat er 
natuurlijk wel eens iets mis. De 
nummers 1 en 2 in deze klasse 
maakten er zondag 11 oktober 
een wedstrijd van die het aan-
kijken meer dan waar was. Een-
dracht speelde met vragen fel-
ler en vonden elkaar gemakke-
lijk. Toen BSM uit hetzelfde va-
tje ging tappen ontspon zich een 
openstrijd.  Was Eendracht in de 
eerste helft sterker dan BSM  tot 
grote kansen kwam het niet. Na 
rust leek het dezelfde kant op te 
gaan, maar BSM herpakte zich 
knap en kreeg per minuut meer 
en meer de overhand. Een hand 
vol mogelijkheden en heuse kan-
sen ontstonden voor het doel van 
Eendracht. Al deze mogelijkhe-
den bleven helaas voor BSM zon-
der resultaat. Vooral Stijn de Krij-
ger had een paar goede moge-
lijkheden BSM op voorsprong te 
zetten, maar de huidige topsco-
rer van de regio Haarlem kende 

weinig geluk. De Eendracht doel-
man hoefde geen spectaculai-
re reddingen te verrichten. Cas 
Hortensius op het doel van BSM 
had daarentegen al zijn vaardig-
heden nodig om zijn doel schoon 
te houden. Zeker in de laatste 10 
minuten van de wedstrijd hield 
hij met knappe reddingen BSM 
op de been.  Over en weer leken 
de corners gevaar te stichten, ze-
ker aan de kant van Eendracht 
was de boomlange spits Emrah 
Kose een gevaar. Hij werd gaan-
de de wedstrijd vorderde door 
de BSM verdediging kundig ge-
neutraliseerd. Opvallend was het 
optreden van scheidsrechter Van 
de Heijden. De pipejonge arbi-
ter fl oot een nagenoeg foutlo-
ze wedstrijd.  Eendracht blijft na 
deze 0-0 wedstrijd medelijstaan-
voerder. BSM zakt naar plaats vier. 
Gezien het vertoonde spel kun-
nen zij blijvend meedraaien in de 
top van de vierde klasse D. 

Eric van Westerloo   

Met deze coronacrisis komen 
er misschien meer koosnaam-
pjes en uitdrukkingen voor 
het mondkapje om het in te 
burgeren.
De Nederlandse Taalunie krijgt 
het dan druk om al deze woor-
den een offi  cieel plaatsje te 
geven in de Nederlandse taal. 
Zo kan het ding al ‘blijfge-
zondkapje’ genoemd worden 
of ‘corkapje’. Of ‘stapjevoor-
kapje’. In negatieve zin wordt 
het ding al ‘muilkorf’ genoemd 
of ‘rotkapje’.

Je ziet ook op straat verschil-
lende versies van dit ding. In 
Italië droeg een man bij de su-
permarkt een gehaakt mond-
kapje waar de gaten in vielen. 
Een soort cabrioversie, waar-
schijnlijk uit verveelde huis-
vlijt ontstaan en gemaakt door 
zijn vrouw. Zal echter niet veel 
soelaas bieden. 

Ook merk je dat het ding al 
voor andere dingen als ex-
cuus preventief wordt inge-
zet. Je weet wel, als je echt-
genoot zich tegoed heeft ge-
daan heeft aan de vette shoar-
ma met knofl ooksaus en zijn 
vrouw daarna, in dit geval het 
‘reukfi lter’, snel opzet en lief-
tallig zegt: “Lieve schat, je weet 
dat ik best wel wil zoenen, 
maar nu even niet: je weet dat 
het in deze tijd gevaarlijk is.” 
Pfoei… daar komt ze dan weer 
mooi mee weg. Rond de dis-
cussie of het mondkapje ver-
plicht moet worden of niet, 
kunnen er echter ook nieuwe 
uitdrukkingen ontstaan. Zo-
als ‘íemand voor het mond-
kapje houden’. Betekent dit 
dan iemand beschermen of 
iemand voor de gek houden? 
We wachten maar rustig af wat 
voor invloed het mondkapje 
op de Nederlandse taalverrij-
king heeft…. 

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Koosnaampjes 

Kies voor gemak met 
maaltijden van Uitgekookt
Regio - De manier waarop we 
met ons avondeten omgaan ver-
andert. We kiezen steeds vaker 
voor gemak in de keuken. Maal-
tijdboxaanbieders schieten als 
paddenstoelen uit de grond en 
in de supermarkt vind je steeds 
meer verspakketten. Maar wie 
écht gaat voor gemak in com-
binatie met gezond eten kiest 
voor de maaltijdservice van Uit-
gekookt.  

Bij Uitgekookt bestel je gezonde 
klant-en-klaarmaaltijden die gra-
tis bij je thuis worden bezorgd. In-
derdaad, gezonde kant-en-klaar-
maaltijden: altijd vers, met mini-
maal 200 gram groente en zon-
der onnodige toevoegingen.  

Dat dit alternatief komt als geroe-
pen blijkt wel uit de snelle groei 
van het bedrijf. De maaltijden 
vliegen als warme broodjes over 
de toonbank en onlangs heeft 
Uitgekookt voor haar 100.000e 
klant gekookt.

Een mijlpaal voor het bedrijf waar 
gezond en lekker eten al zes ge-
neraties in de familie zit. Van het 
telen van groente en aardappe-
len, via een groentewinkel, tot 
aan de huidige maaltijdservice. 

Elke week een wisselend menu
Omdat gezond eten ook gevari-
eerd eten betekent, staan er we-
kelijks meer dan 25 nieuwe maal-
tijden op het menu. Van een 
smaakvolle pasta of een verras-
sende couscous, tot een traditi-
onele stamppot. Het aanbod is 
dan ook net zo divers als het type 
klant dat bestelt bij Uitgekookt.  
Dat heeft Uitgekookt niet alleen 
te danken aan het gezonde aan-
bod. Ook service staat hoog in 
het vaandel. Johan: “Wij werken 
met eigen bezorgers die vaste 
routes rijden. Wie vaker bestelt, 
ziet dus een vertrouwd gezicht.” 
Vaker bestellen hoeft overigens 
niet. Bij Uitgekookt zit je ner-
gens aan vast, het is geen abon-
nementsvorm. De maaltijden be-
stel je vooraf, tot vier weken voor-
uit. Op de dag voor bezorging be-
ginnen de chefs met koken. 

Alleen even opwarmen
Na ontvangst bewaar je de maal-
tijden tot vijf dagen in de koelkast 
en hoef je ze alleen nog even op 
te warmen in de oven of magne-
tron. Zo staat er binnen een paar 
minuten een verantwoorde maal-
tijd op tafel.
Meer informatie op: 
www.uitgekookt.nl/.
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Bij het ter perse gaan van deze krant 
waren de nieuwe coronamaatrege-
len nog niet bekend. Check daarom 
of deze activiteiten doorgang vin-
den bij de organisator.
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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

Op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen in Heemstede? 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Conceptbegroting 2021
Behoudend en sluitend, vol 
vertrouwen, in onzekere tijden
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. De 
begroting is structureel � nancieel sluitend 
en ingezet beleid wordt gehandhaafd. 
Ondanks dat er in Heemstede een pas 
op de plaats moet worden gemaakt, 
kunnen nog steeds mooie, nieuwe 
ontwikkelingen gemeld worden als het 
gaat om de belangrijkste speerpunten 
van de gemeente Heemstede. Waarbij het 
uitgangspunt blijft de versterking van een 
democratisch, duurzaam, sociaal en veilig 
Heemstede.

Kaderbrief
In juni is met de Kaderbrief 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
Heemstede voert samen met de gemeenten 
Haarlem, Zandvoort en Bloemendaal een 
impactonderzoek uit. Met dit impactonderzoek 
willen we de gevolgen van de coronacrisis voor 
onze inwoners, ondernemers en instellingen in 
beeld krijgen. De uitkomsten van het onderzoek 
worden meegenomen bij de uitwerking van 
de mogelijke scenario’s voor het toekomstig 
beleid. Zo kunnen we benodigde keuzes 
maken. Uitgangspunt blijft versterking van 
een democratisch, duurzaam, sociaal en veilig 
Heemstede.

Besluitvorming
Het college van B&W heeft de 
conceptbegroting voor 2021 vastgesteld en 
legt deze voor aan de gemeenteraad. Op 5 
november zijn de algemene beschouwingen en 
geeft het college een reactie op de vragen van 
de gemeenteraad. Op 6 november vindt het 
debat plaats en na moties en amendementen 
neemt de raad een besluit over de 
conceptbegroting. Voorafgaand hieraan wordt 
deze besproken in de raadscommissie Middelen 
op woensdag 21 oktober 2020. Inwoners of 
andere belanghebbenden hebben hier de 
mogelijkheid om in te spreken. Kijk hiervoor op 
heemstede.nl/melden-en-meedoen/inspraak

Heemstede

Heeft u een idee 
of initiatief voor 
Heemstede?
Een project waar uw buurt of de hele 
gemeente iets aan heeft? Misschien 
kan de gemeente (met een fi nanciële 
bijdrage) helpen. Kijk voor de 
voorwaarden en aanmelding op 
www.heemstede.nl/idee

kijk op heemstede.nl/idee

Maak gebruik van de 
Corona-app
Afgelopen zaterdag lanceerde de Rijksoverheid 
de app CoronaMelder. Deze app stuurt een 
bericht naar uw mobiele telefoon als u enige 
tijd in de buurt bent geweest van iemand 
die besmet is met het coronavirus. Ook geeft 
de app advies over wat u dan het beste kunt 
doen. Dit verlaagt het risico dat u onbewust 
andere mensen in uw omgeving besmet. 
Lees meer over het gebruik op www.
coronamelder.nl 

€ 501

€ 81

€ 193

€ 7

€ 91

€ 187

€ 752

€ 279

€ 59

€ 2.150

De complete begroting vindt u op www.heemstede.nl/begroting2021

Begroting 2021 in een oogopslag

Inkomsten
Wat zijn de inkomsten van de gemeente? 
Waar komen de inkomsten van de 
 gemeente vandaan? 

Uitgaven
Hoe wil de gemeente het geld in 2021 gaan 
besteden? De uitgaven zijn als totaal bedrag 
en per inwoner inzichtelijk. 

Totaal  € 59.299.000
** inclusief voordelig resultaat ad. € 94.000

Totaal  € 59.299.000

per inwoner*per inwoner*

Algemene uitkering € 32.579.000

Lokale heffingen € 15.714.000

OZB € 6.699.000
Afvalstoffenheffing €  3.938.000
Rioolheffing € 2.982.000
Parkeerbelasting € 700.000
Begrafenisrechten €  580.000
Omgevingsvergunning €  85.000
Reisdocumenten    € 100.000
Overige leges/belastingen €  336.000
Precariobelasting €  226.000 
Hondenbelasting €  68.000

Huren en pachten € 1.521.000

Dividenden € 630.000

Rijksvergoedingen € 4.172.000

Overige inkomsten € 4.683.000

€ 1.181

€ 570

€ 55

€ 23

€ 151

€ 170

€ 2.150

Bestuur en ondersteuning** € 13.826.000

Veiligheid € 2.225.000

Verkeer, vervoer en waterstaat € 5.326.000

Economie € 194.000

Onderwijs € 2.517.000

Sport, cultuur en recreatie € 5.139.000

Sociaal domein € 20.735.000

Volksgezondheid en milieu € 7.703.000

Volkshuisvesting, ruimtelijke  
ordening en stedelijke  
vernieuwing € 1.634.000

* Totaal aantal inwoners = 27.584 (begroot 2021)

Woonlasten
De totale woonlasten voor een gemiddelde woning- 
waarde; bedragen in 2021 € 1.014 (2020: € 965) 

Onroerendezaak-
belasting (OZB) € 431

Afvalsto�enhe�ng € 357 Rioolhe�ng € 226

Heemstede



Trefpunt Lezing ‘Wereld van Steen’
Heemstede - Volg reis- en na-
tuurfotografen Michel Hammann 
en José Konings op een reis per 
camper, helikopter, boot én te 
voet door de Canyon lands van 
zuidwest Amerika in deze Tref-
punt Lezing ‘Wereld van Steen’ 
door Michel Hammann op dins-
dag 20 oktober. Het Coloradopla-
teau in zuidwest Amerika is een 
gebied dat in hoogte varieert van 
1.500 tot 3.000 meter boven zee-
niveau en bijna 340.000 km2 be-
slaat. Het landschappelijk spec-
taculairste deel van het Colora-
do plateau is wat geografen de 
Canyonlands zijn gaan noemen. 

Een inspirerende multimedia pre-
sentatie met veel foto- en �lm-
beelden over dit deel van de Ver-
enigde Staten, de verhalen achter 
de foto’s en uitleg over de geo-
gra�e en geologie van dit gebied.
Om 13.30 uur in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede.  

De entree is € 5,-. Reserveren is, 
in verband met de coronamaatre-
gelen, verplicht en kan via www.
wijheemstede.nl of telefonisch 
op werkdagen tussen 9-13 uur: 
tel.: 548 38 28. Helaas worden be-
zoekers die niet vooraf gereser-
veerd niet toegelaten.  

Teleurstelling over verwachte 
maatregelen horeca bij FNV
Heemstede/Regio - FNV Hore-
ca verwacht dat de afgekondigde 
nieuwe coronamaatregelen de 
horeca zwaar zullen raken. FNV 
Horeca snapt dat deze maatre-
gelen er vanuit gezondheidsoog-
punt moeten komen, maar is te-
leurgesteld over de wijze waarop 
deze maatregelen tot stand zijn 
gekomen. FNV Horeca vindt het 
onbegrijpelijk dat er afgelopen 
dagen geen overleg met de part-
ners in de horeca (waaronder FNV 
Horeca en Koninklijke Horeca Ne-
derland) is geweest om scenario’s 
door te spreken. Hierdoor is er on-
voldoende draagvlak binnen de 
sector voor deze zware maatre-
gelen. Door het gebrek aan over-
leg wordt de sector ook geen per-
spectief geboden: hierdoor we-
ten werknemers en bedrijven in 
de horeca niet waar ze aan toe 
zijn en blijven hun vooruitzichten 
vaag. De vakbond is daarnaast te-
leurgesteld over de timing van 

deze zware ingreep. Waren deze 
maatregelen eerder e�ectief in-
gevoerd, dan hadden horecaon-
dernemers mogelijk de kans ge-
had om deze herfstvakantie nog 
enige compenserende inkomsten 
te kunnen genereren. FNV Horeca 
is bezorgd over de toekomst van 
de sector. Welke gevolgen zullen 
deze maatregelen hebben op de 
medewerkers die bewust en met 
passie gekozen hebben voor het 
werken in de horeca? Verwacht 
wordt dat de maatregelen die 
vanavond worden aangekondigd 
de zoveelste klap zijn voor de sec-
tor: de kans dat ondernemingen 
het niet zullen halen wordt groter 
waardoor opgeleide medewer-
kers werkloos worden of nood-
gedwongen in een andere sector 
moeten gaan werken.  Terwijl het 
voor de verdere toekomst van de 
sector juist heel belangrijk is om 
deze goed opgeleide medewer-
kers vast te houden.

Pleintje1 Kinderatelier (5-10 jaar)
Heemstede - Op 1x per 2 we-
ken vindt op donderdag Pleintje1 
Kinderatelier (5-10 jaar) in zaal 
Rood bovenin het gebouw plaats 
op Plein1, Julianaplein 1, Heem-

stede. Deze keer op donderdag 
22 oktober en 5 november.

Je maakt de mooiste kunstwer-
ken. Tekenen, schilderen, breien, 

iedere keer een ander thema. Wie 
weet schuilt er in jou een kleine 
Picasso! Voor jongens en meisjes 
van 5-10 jaar. Van 15.30 tot 17.00 
uur.

Kosten: € 5,- per keer of een kaart 
voor 5x kost € 22,50. Meerdere 
kinderen mogen ook met deze 
kaart samendoen.
Vanwege de corona moet je je 
wel van tevoren opgeven. Dat 
kan door een appje te sturen naar 
06-14 23 45 80 van begeleider 
Gaby Godijk.

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

Tweede verzoek, aanvulling onthe�ng Bouwbesluit 
Binnenweg 16-18
Op 30 september 2020 ontvingen wij een 
tweede 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:

•	 Zondag	18	oktober	2020	van	20.00	uur	tot	
maandag 19 oktober 2020 07.00 uur.

•	 Dinsdag	20	oktober	2020	van	22.00	uur	tot	
woensdag 21 oktober 2020 07.00 uur.

•	 Woensdag	21	oktober	2020	van	22.00	uur	
tot donderdag 22 oktober 2020 07.00 uur.

•	 Donderdag	22	oktober	van	22.00	uur	tot	
vrijdag 23 oktober 2020 07.00 uur. 

•	 Zaterdag	24	oktober	2020	van	19.00	uur	tot	
22.00 uur.

•	 Zondag	25	oktober	2020	van	07.00	uur	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. Het 
besluit is verzonden op 6 oktober 2020. 

Nieuwe regelgeving
 
Het college heeft op 18 augustus 2020 
vastgesteld:
•	 Privacybeleid	gemeente	Heemstede	

(publicatienummer 2020-244905) 
(inwerkingtreding 2 oktober 2020).

De burgemeester heeft op 18 augustus 2020 
vastgesteld:
•	 Privacybeleid	gemeente	Heemstede	

(publicatienummer 2020-244905) 
(inwerkingtreding 2 oktober 2020).

Het college heeft op 22 september 2020 
vastgesteld:
•	 Instructie	voor	de	leerplichtambtenaar	

(publicatienummer 2020-255498) 
(inwerkingtreding 13 oktober 2020);

•	 Strategie	informatiebeveiliging	gemeente	
Heemstede 2020-2024 (publicatienummer: 
2020-255527) (inwerkingtreding 13 
oktober 2020). Het Strategisch en Tactisch 
Gemeentebreed Informatieveiligheidsbeleid 
is hiermee vervallen.

De gemeenteraad heeft op 24 september 2020 
vastgesteld:
•	 Privacybeleid	gemeente	Heemstede	

(publicatienummer 2020-250444) 
(inwerkingtreding 8 oktober 2020).

Lees de volledige bekendmakingen in het 
Gemeenteblad op overheid.nl of via onze 
website www.heemstede.nl/bekendmakingen 
en zoek op publicatienummer.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Bosboom	Toussaintlaan	64,	het	plaatsen	

van een schuur, wabonummer 696455, 
ontvangen 23 september 2020

•	 Hageveld	23,	het	kappen	van	een	beuk,	
wabonummer 696471, ontvangen 23 
september 2020

•	 Herenweg	121A,	uitbreiden	
benedenwoning, wabonummer 696547, 
ontvangen 22 september 2020

•	 Jan	van	den	Bergstraat	16,	het	uitbreiden	
van de eerste verdieping, balkon bij 
kamer betrekken, wabonummer 697173 
ontvangen 26 september 2020

•	 Lorentzlaan	60,	het	optrekken	van	de	
achtergevel en plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
697276, ontvangen 26 september 2020

•	 Meindert	Hobbemastraat	47,	het	wijzigen	
van de voorgevel, wabonummer 696554, 
ontvangen 26 september 2020

•	 Roerdomplaan	13,	het	plaatsen	van	een	
windscherm, wabonummer 696478, 
ontvangen 22 september 2020

•	 Wasserij	Annalaan	31,	51,	53,	69,	71,	73,	91,	
93, constructieve wijzigingen bij een aantal 

appartementen, wabonummer 698429, 
ontvangen 2 oktober 2020

•	 Willem	van	de	Veldekade	4,	interne	
constructieve wijzigingen, wabonummer 
696486 ontvangen 25 september 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Binnenweg	16-18,	het	wijzigen	van	de	

gevelpui, verplaatsen van de entree, 
wabonummer 678578, verzonden 

 6 oktober 2020
•	 Binnenweg	27-31	het	verbouwen	van	
 3 geschakelde winkelpanden en bouwen 

2 nieuwe bouwlagen ten behoeve van 
wonen, wabonummer 622118, verzonden 

 6 oktober 2020
•	 Spoorplein	12,	het	plaatsen	van	een	extra	

raam in de zijgevel, wabonummer 680644, 
verzonden 5 oktober 2020

•	 Troelstralaan	56,	het	plaatsen	van	een	
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 682725, verzonden 

 6 oktober 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’.

Geweigerde omgevingsvergunning
•	 Laan	van	Dick	Laan	34,	het	plaatsen	van	

een haagondersteunende constructie, 
wabonummer 687684, weigering 
omgevingsvergunning verzonden 

 7 oktober 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
•	 Reggelaan	14,	nieuwbouw	van	een	

bungalow met kelder, wabonummer 
660854, ontvangen 31 juli 2020

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