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Heemsteeds herfstmomentje
Heemstede - We gaan weer door het klaphek verder de Toren-
laan op. Onderweg draaien we ons nog even naar rechts om, een 
terugblik op ons avontuur met uitzicht op de prachtige herfst-
kleuren.
Zelf was kunstenaar John Constable ook geen reiziger, hij ver-
liet zijn vaderland nooit. Hij stond tekenend en schilderend stil 
bij de landschappen die voor hem het meest vertrouwd waren.                  
(Foto: Marenka Groenhuijzen)

Florian Benjamins wint 
Halloween pompoenwedstrijd
Heemstede - Arno Koek van 
Boekhandel Blokker en Mik van 
der Bor van Kom In Mijn Tuin von-
den het als juryleden nog best 
moeilijk om de uiteindelijke win-
naar van de Halloween pom-
poenwedstrijd te kiezen. Wie had 
nu de mooiste, grappigste of grie-
zeligste pompoen gemaakt? Een 
ding was zeker: iedereen had zo 
goed zijn of haar best gedaan. De 
deelnemers waarvan hun pom-
poenfoto in de Heemsteder prijk-
te vorige week, togen met hun 
ouders op Halloween zaterdag-
middag 31 oktober naar Boek-
handel Blokker. Daar werd buiten 
voor de winkel de winnaar be-
kendgemaakt.  

Arno en Mik vonden alle deel-
nemers kanjers, omdat ze zulke 
mooie pompoenen hadden ge-
maakt. Daarom kregen ze sowie-
so allemaal een lekker pak Kan-
jerstroopwafels als ‘trick or treat’ 
mee naar huis voor Halloween. 
Die zat in ieder geval al in de poc-
ket. Daarop volgde de prijsuitrei-
king. De derde prijs was voor de 
7-jarige Lara Wiff rie en de tweede 
prijs voor de 12-jarige Juliet Me-
ijer. Zij ontvingen uit handen van 
Mik van der Bor een lekker pot-

je eigengemaakte pompoenjam 
van Kom In Mijn Tuin, eveneens 
helemaal in de stijl van Hallo-
ween. De eerste prijs ging naar de 
11-jarige Florian Benjamins. Zijn 
pompoen met de ‘brede grijns’ 
had bij de jury de hoogste ogen 
gegooid. Ook hij ontving een pot-
je jam en hij mocht als dolgeluk-
kige winnaar een boek naar keu-
ze bij Boekhandel Blokker uitkie-
zen.  

Bart JonkerJuryleden Mik van der Bor (links) en Arno Koek (rechts).

Alle deelnemers met de drie winnaars en hun prijs in het midden: v.l.n.r. 
Lara Wi� rie, Juliet Meijer en hoofdprijswinnaar Florian Benjamins.

Laat Sinterklaas ook dit jaar niet stilletjes voorbij gaan

Rennen voor de Sinterklaasbank
Heemstede - In de maand dat 
Sinterklaas voet aan wal zet in 
ons land, op welke wijze dan ook, 
heeft hardloopster Joke Laan-
broek een virtuele run georgani-
seerd voor het goede doel, name-
lijk de Sinterklaasbank. 

“Ik doe aan hardlopen en ik ben 
regelmatig van de partij bij hard-
loopevenementen”, vertelt ze. 
“Sinds corona zijn massale acti-
viteiten niet mogelijk en daar-
om organiseer ik een virtuele 
run. Met Pinksteren hebben we 
een Stay Home Pinksterrun ge-
houden waarbij de opbrengst 
werd geschonken aan de Zonne-
bloem.” 

Dit keer heeft Joke het plan gevat 
om te lopen voor de Sinterklaas-
bank met een Stay Home Peper-
notenrun en iedereen kan mee-
doen. Hoe meer mensen mee-
doen, hoe meer geld er naar 
de stichting gaat die het motto 
voert: ‘Ieder kind heeft recht op 
de Sint’.  

“Voor veel gezinnen is het name-
lijk ieder jaar helemaal geen feest 
met Sinterklaas”, vervolgt Joke. 
“Er is nog altijd een groep kin-
deren waarvoor geen cadeau-
tjes zijn, omdat ze in armoede le-
ven. Veel gezinnen in Nederland 
zitten in persoonlijke fi nancië-
le nood, de Goedheiligman gaat 
aan hun deur voorbij. Dat vind ik 
hartverscheurend. Leg maar eens 
uit aan een kind dat Sinterklaas 
geen geld heeft.” 

Hoe deelname aan de run mo-
gelijk is, legt ze uit: “De bedoe-
ling is dat je zelf een leuke route 
kiest, alleen of met een maatje. 
Zoals momenteel bij elke virtue-

le run geldt, ren of wandel je een 
van tevoren afgesproken afstand, 
waar en wanneer je wilt en deel je 
de prestatie op de speciale Face-
bookpagina. Er is geen tijdslimiet 
of minimale afstand, het bereiken 
van het doel, hoe groot of klein 
ook, is het streven. 

De inschrijfkosten bedragen 15 
euro waarvan een groot deel 
naar de Sinterklaasbank gaat.” De 
Spaarndamse atlete wil met de-
ze actie de mensen motiveren 
om naar buiten te gaan en een 
sportieve prestatie te koppelen 
aan het goede doel, juist dit jaar: 
“Door corona zullen er dit jaar 
geen grote intochten en geen 
grote feesten zijn en is het wel 

een heel sober gebeuren, vooral 
voor gezinnen die het fi nancieel 
moeilijk hebben. Daarom hoop ik 
dat veel mensen zich inschrijven 
en laten zien dat ze een sportieve 
prestatie hebben neergezet met 

een mooi doel voor ogen. Hope-
lijk kunnen we voor minimaal 100 
kinderen cadeautjes bij elkaar 
rennen. Bovendien ligt er voor ie-
dere deelnemer een Stay Home 
Pepernotenrunmedaille klaar. Als 
je de run voor of op 22 november 
kunt voltooien, heb je op Sinter-
klaasavond een extra leuk pakje 
om open te maken.” 

Inschrijven kan via:
www.inschrijven.nl. of via:
www.facebook.com/stayhome-
pepernotenrun.

Meer over de Sinterklaasbank: 
www.sinterklaasbank.nl. 

Mirjam Goossens   

Joke Laanbroek (links) overhandigt cheque aan een vertegenwoordigster van de Zonnebloem.
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Meedoen met herfstfoto-
wedstrijd kan nog steeds 
Heemstede - De Heemsteder is 
vorige week samen met Fotos-
peciaalzaak Vincent van Dijk een 
fotowedstijd gestart waar uw 
mooist geschoten herfstfoto kan 
meedingen naar een leuke prijs, 
die door Vincent van Dijk beschik-
baar wordt gesteld.  We ontvin-
gen op de redactie al veel mooie 
kiekjes. Elders in deze krant la-
ten we alvast een deel van deze 
fraaie inzendingen zien. U kunt 
nog steeds een week meedoen! 
Alles wat met herfst in Heemste-
de heeft te maken kunt u als foto 
inzenden. Wel stellen we als voor-
waarde dat de foto echt in Heem-
stede of aan de rand van Heem-
stede is genomen; Leyduin mag 
bijvoorbeeld ook.
Mail uw herfstfoto (maximaal 
een) uiterlijk dinsdag 10 novem-
ber (vóór 12 uur, deadline krant) 
naar redactie@heemsteder.nl,
onder vermelding van ‘herfstfoto’ 

en vermeld daarbij waar u de foto 
heeft gemaakt, voorzien van uw 
naam, woonplaats, e-mailadres 
en telefoonnummer. De mooiste 
Heemsteedse herfstfoto’s krijgen 
weer een plaatsje in de Heemste-
der.
Vincent van Dijk jureert en de 
winnaar wordt in de krant van 
woensdag 18 november bekend-
gemaakt. Over de uitslag wordt 
niet gecorrespondeerd. Heel veel 
succes toegewenst!  
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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 8 november, 10u.
Genieten van Gods Goedheid.

Er is plaats voor gasten, we 
hanteren de RIVM regels.

 
www.rafael-nehemia.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Voor info over diensten
zie de website: 

www.petrakerkheemstede.nl.

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 8 november,
10u. ds. Molendijk.

Gezam. dienst met Bennebroek, 
Avondmaal.

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 8 november:
ds. Arie Molendijk,

gemeenschappelijke dienst in 
Heemstede. Svp opgave via mail 

voor deelname aan de viering:
bennebroek.trefpunt@

quicknet.nl.
Online volgen kan ook, zie: 

pkntrefpunt.nl en klik op Actueel

www.pkntrefpunt.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Do. 5 november, 9u. 
Eucharistieviering. 
pastor R. Verhaegh.

Zondag 8 november, 10 uur 
Woord- en Communieviering - 

pastor A. Dekker.
Reserveren verplicht:

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

www.parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

Za. 7 november, 17u.
Holy Mass/Engelse Mis
Zo. 8 november, 10u.

H. Mis. Pater Diego Pildain.
18.45u. Plechtig Lof.

Di. 10 november, 9u., H. Mis.
Wo. 11 november, 10u., H. Mis.

Max 30 pers. en vooraf 
reserveren verplicht: info@olvh.nl

óf bel 023-5286608 (maandag, 
woensdag, vrijdag van 9-12u.)

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 Bennebroek

Zondag 8 november, 10u.
ds. A. Christ.

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

kerken/11159.

www.hervormdpknbennebroek.nl
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de Heemsteder
Bronsteeweg 33 is eveneens 
een ‘losstaand huis’ getuige het 
fragment uit de bouwtekening 
van 1917, dat hier als toen-fo-
to is gebruikt. Het adressen-
boek van Haarlem van 1 janua-
ri 1923 vermeldt A. Koppelman, 
commissaris in eff ecten als eer-
ste bewoner. In 1929 is suiker-
werker J.F. de Waal de bewoner 
van nummer 33. In 1931 wordt 
hij als koopman vermeld (adres-
boek Heemstede van dat jaar). 

In 1943 overleed J.F. v.d. Waal. 
De weduwe blijft nog even op 
nummer 33 wonen.
Volgens een advertentie in het 
Haarlems Dagblad van 13 april 
1950 worden er door K. O. E. 
Kaetzler leerling kapsters ge-
zocht voor zijn dameskapsalon, 
dus een onderneming op de 
Bronsteeweg. Mw. C. Kaetzler 
was apotheekassistente. Tot ze-
ker 1975 heeft Kaetzler de kap-
salon gerund. In 1993 woon-

de hij nog steeds op Bronstee-
weg 33.
Via Google wordt op Bronstee-
weg 33 nog het bedrijf ‘Two 
Double U B.V.’ genoemd, even-
als logopedie C.A. Kwakman, 
die thans op een andere loca-
tie zit.
De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 1 november 2020. 
Het pand is duidelijk herken-
baar ten opzichte van de bouw-
tekening van 1917. In 1949 en 
2006 heeft het nog een verbou-
wing ondergaan.
Mocht u informatie of oude fo-
to’s over de Bronsteeweg heb-
ben, dan kunt u terecht via we-
bmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Fotomateriaal van de 
panden is ook zeer welkom. 
Tips en opmerkingen? Bel 023-
8200170 (kantoor Heemsteder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Bronsteeweg
Toen en nu (36)

Zandvoort - Begin juni zijn Da-
vid en Goliath, twee ernstig 
verwaarloosde honden, in on-
ze opvang terecht gekomen. 
Herdershond David was er zo 
slecht aan toe dat hij het uit-
eindelijk, ondanks alle goede 
zorgen, niet gered heeft.

Met Goliath is het gelukkig 
beter verlopen en we vertel-
len je graag hoe het nu met 
hem gaat. Door zijn slechte ge-
bit kon hij geen brokken meer 
kauwen en moesten we hem 
kleine beetjes geweekte brok-
ken geven. Pas toen Goliath 
weer een beetje op gewicht 
was kon zijn gebit worden aan-
gepakt. Daarna kon de zoek-
tocht naar een geschikt baas-
je beginnen. Gelukkig was er 
genoeg interesse in Goliath en 
vonden we voor hem een per-
fecte match.

Zijn nieuwe baasjes gaven 
hem de naam Koos. “Koos is 

Goliath wordt 
Koos

Foto aangeleverd door Dierente-
huis Kennemerland. 

een tevreden hond, eten blijft 
zijn grote hobby! We hebben 
even moeten zoeken i.v.m. zijn 
gebit waar niet meer zoveel 
van over is”, vertelt zijn nieuwe 
baas. Koos heeft in zijn nieu-
we huis ook twee ‘vriendin-
nen’, een teckel en een Schotse 
collie. De drie honden kunnen 
het goed met elkaar vinden. Ze 
spelen en slapen samen, het 
liefst op de bank. Ook het lopen 
gaat steeds beter, z’n wandelin-
gen worden steeds wat langer. 
Al vindt hij andere honden nog 
steeds spannend. “We leiden 
Koos dan af met snoepjes. En 
ook van de poes weet hij niet 
zo goed wat hij denken moet, 
maar hij blijft er rustig onder.”

We zijn opgelucht dat Goliath 
zo goed terecht is gekomen. In-
middels is hij op gewicht, is zijn 
gebit hersteld (voor zover dat 
kon) en ziet zijn vacht er weer 
mooi uit. “We zijn superblij met 
Koos! Hij verdient het zo om 
lekker te genieten van zijn hon-
denleventje en we hopen hem 
nog een fl ink aantal jaren bij 
ons te mogen hebben”, besluit 
zijn nieuwe baas.

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

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

Thema voor dit jaar is ‘Betrokken vrijwilliger’

Nomineer een vrijwilliger voor 
Heemsteedse Vrijwilligersprijs
Heemstede - Ieder jaar reikt de 
gemeente Heemstede de vrijwil-
ligersprijs uit om op deze manier 
vrijwilligers in het zonnetje te zet-
ten. Dit jaar is gekozen voor het 
thema de ‘Betrokken Vrijwilliger’.
Het jaar 2020 zal de geschiede-
nis in gaan als het jaar waarin we 
wereldwijd te maken kregen met 
de coronapandemie. Vanaf maart 
2020 werden vrijwilligersorga-
nisaties en hun vrijwilligers ge-
confronteerd met het eerst weg-
vallen van (vrijwilligers)activitei-
ten en daarna met het doorvoe-
ren van vele aanpassingen, om 
vervolgens weer te maken te krij-
gen met steeds meer beperkin-
gen. Dit vraagt veel van organi-
saties en van hun vaak betrokken 
vrijwilligers. In uitzonderlijke situ-
aties komen ineens vrijwilligers in 
beeld die juist nu van bijzondere 
betekenis zijn voor hun organisa-
tie.  Vrijwilligers die zich onvoor-
waardelijk betrokken voelen bij 
hun organisatie en ook anderen 
betrekken en betrokken houden.
Daarom dit jaar aandacht voor 
het thema ‘Betrokken vrijwilliger 
van het jaar’.

U kunt nomineren
U kunt uw “Betrokken vrijwilli-
ger van het jaar” nomineren tot 
maandag 23 november.

Iedere nominatie komt in aan-
merking, zolang het vrijwilligers-
werk in Heemstede plaatsvindt 
of ten behoeve van Heemsteeds 
vrijwilligerswerk is. Het nomina-
tieformulier is op te vragen bij 
José van Duin, Vrijwilligerspunt 
Heemstede:
jvanduin@wijheemstede.nl.

De gemeente Heemstede geeft 
elk jaar een feest voor alle Heem-
steedse vrijwilligers als blijk van 
waardering voor hun enthousias-
me, betrokkenheid en inzet. He-
laas zal er dit jaar in verband met 
de coronamaatregelen geen vrij-
willigersfeest plaats vinden en 
om die reden ook geen centra-
le uitreiking. De genomineerden 
zullen op een aangepaste manier 
in het zonnetje gezet worden. 
Hoe dit eruit zal zien blijft nog 
een verrassing.

Vrijwilligersfeest in 2019 (archie� oto aangeleverd door WIJ Heemstede).

Huwelijk:
28 oktober
Johannes van Es &
Monique van der Wal

Geboorte:
1 november
Kate Elisabeth Goldman

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Kom je ook naar 
de Knutselclub? 
(5-10 jaar)
Heemstede - Bijna iedere woens-
dag, van 13.30 tot 15 uur is er de 
Knutselclub voor kids (5-10 jaar) 
van WIJ Heemstede, in de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11 in 
Heemstede. Op woensdag 4 no-
vember gaan de kinderen een tas 
vlechten en op woensdag 11 no-
vember maken ze een schatkist. 
Kosten: €5,- per keer of een kaart 
voor 5x kost €22,50. Meerdere 
kinderen mogen ook met deze 
kaart samen doen. Vanwege de 
corona moet je je nu wel van te-
voren opgeven. Dat kan door een 
appje te sturen naar 06-14234580 
van begeleider Gaby Godijk. Let 
op: Ouders mogen niet mee naar 
binnen.
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Feestelijke ondertekening samenwerkingsovereenkomst 
BIZ Heemstede centrum en gemeente Heemstede
Heemstede - Op 26 oktober is 
de uitvoeringsovereenkomst tus-
sen BIZ Heemstede centrum en 
de gemeente Heemstede in een 
online sessie ondertekend. Een 
Bedrijven Investeringszone (BIZ) 
is een afgebakend gebied waar-
in alle ondernemers en/of vast-
goedeigenaren gezamenlijk in-
vesteren in de economische vita-
liteit en aantrekkelijkheid van het 
gebied. Vanwege de coronamaat-
regelen kon deze feestelijke on-
dertekening niet fysiek plaatsvin-
den, zodoende hieven wethou-
der Nicole Mulder en drie van de 
vier bestuursleden van BIZ Heem-
stede centrum in oprichting, Ro-
gier Heijn, Hilde Slagter en Willem 
van Dam, online het glas op de-
ze mijlpaal.

Het (oprichtings)bestuur van BIZ 
Heemstede Centrum heeft het 
initiatief genomen om de samen-
werking voor het centrum van 
Heemstede te versterken. Geza-
menlijk willen ze de omgeving 
aantrekkelijker en economisch 
sterker maken. Dit kan echter al-
leen als zij met zoveel mogelijk 
ondernemers onderling en met 
andere stakeholders samenwer-
ken en er een structureel budget 
beschikbaar is.

Om tot een BIZ te komen wordt 
een formeel traject doorlopen, 
waarbij de gemeenteraad in-
stemt met de BIZ-verordening en 
een draagvlakmeting onder de 
ondernemers het sluitstuk vormt. 

Bij positief besluit van de ge-
meenteraad en voldoende draag-
vlak onder ondernemers (deze 
draagvlakmeting vindt in februa-
ri 2021 plaats) zal de BIZ in wer-
king treden en dragen alle on-
dernemers bij aan de plannen die 
de BIZ voor het gebied heeft. De 
BIZ wordt dan ingesteld voor een 
looptijd van 5 jaar.

De ondernemers werken in dit 
traject nauw samen. De uitgangs-
punten voor het BIZ-plan liggen 
in ‘Hier ben ik thuis-toekomst-
beeld Heemstede centrum’ (zie 
deze link: www.stadenco.nl/boe-
ken/toekomstbeeld-heemste-

decentrum/). In het BIZ-plan zijn 
korte- en lange termijn doelstel-
lingen en concrete acties gefor-
muleerd en vastgelegd. De BIZ 
zet o.a. in op een aantrekkelijkere 
openbare ruimte, verbeteren van 
de verkeersveiligheid, aanspre-
kende evenementen voor bewo-
ners en bezoekers en het ont-
wikkelen van een herkenbare en 
onderscheidende positionering. 
Daarnaast zullen ondernemers 
samen investeren in de on- en 
offl  ine promotie van het BIZ-ge-
bied, het professionaliseren van 
de samenwerking (o.a. door het 
aanstellen van een centrumma-
nager) en het vergroten van slag-

kracht van ondernemers in het 
BIZ-gebied.

De uitvoeringsovereenkomst die 
nu getekend is, is een formeel on-
derdeel van het traject en omvat 
de afspraken die de gemeente 
met de BIZ heeft gemaakt, zoals 
de inspanningsverplichting van 
zowel gemeente als de BIZ, ver-
antwoording van de budgetten, 
etc. De formele draagvlakmeting 
zal in februari 2021 plaatsvinden, 
waarna bij voldoende draagvlak – 
67% van de stemmers is vóór de 
BIZ – de BIZ met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2021 in wer-
king treedt.
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Heemstede - Bij uw lokale speci-
alist in kaas, Kaashuis Tromp aan 
de Zandvoorselaan 175 te Heem-
stede, wordt van 2 t/m 8 novem-
ber de Nationale Kaasweek ge-
vierd. In deze week gaat het team 
van Kaashuis Tromp feestelijk 
aan de slag met kaas, één van de 
mooiste producten van Neder-
land. 

Een product waarvan de gemid-
delde inwoner van Nederland 17 
kilo per jaar van eet, verdient het 
om eens per jaar in het zonnetje 
gezet te worden. Maar naast de 
kazen worden ook de klanten in 
het zonnetje gezet. Tijdens de Na-
tionale Kaasweek ontvangt iede-
re klant bij aankoop van kaas een 
heerlijke kaasdipper cadeau zo-
lang de voorraad strekt. Verder is 
er een kleurplaten actie voor de 
kinderen met mooie prijzen, ie-

dere deelnemer krijgt sowieso 
een leuke sleutelhanger cadeau. 
En als klap op de vuurpijl maak 
je met jouw favoriete kaasmo-
ment ook nog eens kans op een 
cadeaupakket t.w.v. €100,-. Deel-
nemers delen hun favoriete kaas-
moment op Facebook en Insta-
gram met #trompheemstede, of 
sturen hun foto in via per mail 
naar heemstede@kaashuistromp.
nl en uit de deelnemers wordt het 
cadeaupakket verloot. 
Kaas levert samen met de melk 
en melkproducten gemiddeld 
ongeveer 60% van de dagelijk-
se inname van calcium. En 40% 
van die van vitamine B12. Zuivel 
is daardoor belangrijk voor een 
gezonde voeding in Nederland, 
heeft het Voedingscentrum vast-
gesteld. 

“Het hele jaar door zorgen wij 

Kaashuis Tromp viert de Nationale Kaasweek

voor de meest lekkere en bijzon-
dere binnen- en buitenlandse ka-
zen, maar nu tijdens de Nationa-
le Kaasweek doen wij daar na-
tuurlijk een schepje bovenop. 
Graag verrassen wij onze gasten, 

zo noemen wij onze klanten, en 
daarom is de Nationale Kaasweek 
een uitstekende periode om je als 
klant bij ons te laten verrassen”, 
aldus Frank en Petra Captein van 
Kaashuis Tromp Heemstede.

Foto: Bigstock

Poppenhuis- en miniatuurexpo bij 
kinderboerderij ‘t Molentje
Heemstede - Kinderboerderij ‘t 
Molentje in Groenendaal aan Bur-
gemeester Van Rappardlaan 1 in 
Heemstede, biedt mensen met 
een leuke hobby de mogelijkheid 
om een dagje aanwezig te zijn en 
te laten zien aan de bezoekers 
wat zij maken. 
Die kans kon Sasja Prins natuurlijk 
niet voorbij laten gaan. Sinds het 
begin van de coronatijd is zij be-
zig met het opknappen van pop-

penhuizen en het maken van mi-
niaturen. Ook de bewoners van 
de poppenhuizen en koff ertjes 
maakt zij zelf. 
Op zondag 8 november is Little
Princess Design van 10.00 tot 
16.30 uur aanwezig bij Kinder-
boerderij ‘t Molentje. Bij mooi 
weer vindt dit buiten plaats en als 
het niet zo mooi weer is binnen in 
het bezoekerscentrum. Er wordt 
wel rekening gehouden met de 

coronamaatregelen. De bezoe-
kers kunnen zien hoe en wat 
Sasja maakt en natuurlijk neemt 
zij ook wat spulletjes mee voor de 
verkoop. 
O.a. poppenhuiskoff ertjes, mini 
kerstboompjes voor in het pop-
penhuis, babypoppen met lieve 
kleertjes...allemaal heel leuk voor 
een verjaardag of de komende 
decembermaand! 
Kom je ook? De toegang is gratis.
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Heemsteedse Dreef, (300 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

Werkzaamheden 
Prorail
Heemstede - Van donderdag 12 
november 22 uur tot en met vrij-
dag 13 november 6 uur voert Pro-
Rail diverse werkzaamheden uit 
aan en rond het spoor in Heem-
stede. Deze werkzaamheden 
kunnen geluidshinder voor de 
omwonenden veroorzaken. Meer 
informatie op: www.prorail.nl.

Amnesty International 
zoekt collectanten

Heemstede - Amnesty Interna-
tional zoekt collectanten voor 
de collecte in Heemstede die 
vanaf 12 maart plaatsvindt. Ie-
dereen vanaf 16 jaar kan collec-
teren.
Mede dank zij Amnesty worden 

politieke gevangenen beter be-
handeld of vrijgelaten. 

Belangstellenden kunnen con-
tact opnemen met Olaf Roe-
loff s, per e-mail info@roeloff s.nl 
of via tel.: 06-51323503.

Energieke maanden voor een 
comfortabel en duurzaam Heemstede
Heemstede - Ook in november 
en december kunt u in Heem-
stede gebruikmaken van de Be-
spaarbon. Via www.debespaar-
bon.nl vraagt u een code aan die 
u kunt verzilveren voor energie-
besparende producten én een 
gesprek aan huis met een ener-
giecoach over o.a. uw energie-
rekening of bijvoorbeeld isola-
tie. Dit is een initiatief van Heem-
Steeds Duurzamer (Gemeente 
Heemstede).

Hanneke Lankveld, energiecoach 
via lokale coöperatie Heem-
Steeds Duurzamer, legt uit: “We 

hebben een leuke club met ener-
giecoaches uit Heemstede en er 
komen telkens nieuwe aanmel-
dingen van mensen met uiteen-
lopende achtergronden en ken-
nis, die graag willen bijdragen. 

Deze maand is voor onze coaches 
een trainingsmaand. Zo loopt 
momenteel een basisopleiding 
die energiecoaches (in spe) door 
ons aangeboden krijgen, met in 
januari een nieuwe training in de 
planning. Aanvragen voor advies-
op-maatgesprekken die nu nog 
binnenkomen plannen we zoveel 
mogelijk in voor de Kerstvakantie 

en in 2021 gaan we natuurlijk ge-
woon door! En we starten weer 
met infraroodopnames van wo-
ningen, want het wordt, als het 
goed is, weer wat kouder. Loop 
eens langs bij ons en de mobie-
le showroom op de weekmarkt 
op 11 november, volg een infor-
matief webinar over isoleren en 
ontdek wat je allemaal met klei-
ne energiebesparende maatre-
gelen in huis kunt doen. Ook aan 
de slag met de energietransitie in 
Heemstede?

Doe mee en meld je aan via:
wonen@heemsteedsduurzamer.nl.

Al 20 jaar speelt het Manpadgebied, in 2003 was de gemeen-
te niet alert! Zij gaf de projectontwikkelaars hun kans, in de 
tussenliggende jaren kwam men er niet uit. Wat opviel is dat 
bij commissieleden partijbelangen een groot ego vormen 
zonder aan het algemene belang van de inwoners te denken. 
Op 1 september 2020 stond in het Haarlems Dagblad een ar-
tikel over de natuurgebieden waaronder ook Leyduin; hier 
sluit het Manpad mooi bij aan. De commissie zou dat eens 
goed moeten lezen en zich hier eens in moeten verdiepen. 
De gemeente kan hier mede haar voordeel doen, evenals het 
voorstel van de heer Geels.

Tot slot: alles is duurder geworden en als de gemeente zo 
doorgaat wordt er nog meer geld van de inwoners over de 
balk gegooid. Ook de NNN-waarden kunnen over dit gebied 
worden gelegd. 

J. Smit, Haemstedeplein, Heemstede

LEZERSPOST

Manpadgebied: Worden belangen 
van de inwoners wel behartigd?

De recente discussie over het Spaarne Gasthuis heeft ons aan 
het denken gezet.
De gemeente overweegt in te gaan op het verzoek van 
Spaarne Vastgoed om een woonfunctie te verlenen aan het 
gebouw. Inspraakprocedures zijn het gevolg waarbij allerlei 
belangen en verwijten over elkaar heen rollen.
Het gebouw is in prima staat en heeft als polikliniek altijd uit-
stekend gefunctioneerd. 
Het vertrek van die poli’s wordt door velen als een groot ge-
mis ervaren. Waarom niet gebruikmaken van de bestaande 
infrastructuur binnen het gebouw en daarbuiten?

Privéklinieken rijzen als paddenstoelen de grond uit en het 
moet toch mogelijk zijn om het gebouw te verkopen aan een 
partij die gebruik kan gaan maken van de mogelijkheden 
van dit gebouw? Huisartsen, tandartsen, bloedprikken enz. 
blijven in het Gasthuis. Een mooie naam trouwens. Heem-
stede is gebaat bij eerstelijns zorg in een buurt die momen-
teel al 98 appartementen telt, waaronder een deel sociale 
huurwoningen en dit alles op een klein stukje grond. Dan is
Watermuziek er ook nog vlak achter gesitueerd. Krap, krap, 
krap allemaal. Beter ten halve gekeerd dan ten hele ge-
dwaald.
Wonen in een ziekenhuis: niet doen!

Fam. Van Dam, Händellaan, Heemstede

Wonen in een ziekenhuis: niet doen
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Meedoen kan nog steeds:
Herfstfotowedstrijd nu al succes! 
Heemstede - Zoals u op de voorpagina al heeft kunnen lezen, 
kunt u nog een week meedoen met de fotowedstrijd ‘Herfstig 
Heemstede’ die de Heemsteder houdt samen met Fotospeci-
aalzaak Vincent van Dijk. Mail uw herfstfoto (maximaal een) 
uiterlijk dinsdag 10 november (vóór 12 uur, deadline krant) 
naar redactie@heemsteder.nl, onder vermelding van ‘herfst-
foto’ en vermeld daarbij waar u de foto heeft gemaakt (wel in 
Heemstede of aan de rand van Heemstede), voorzien van uw 
naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
Op deze pagina laten we al een deel van de vele fraaie inzen-
dingen zien. Volgende week het tweede deel. Succes!

Liesbeth Laterveer maakte deze foto van deze bijzon-
dere paarse paddenstoel in wandelbos Groenendaal. 

Deze kleurrijke foto is gemaakt in het Bennebroekbos 
door Marjolijn Ketelaars.

G. Sixma stuurde deze foto met de 
tekst: “De heren Touw in Leyduin.” 

Eva Roest maakte deze foto van een rustend 
hert in de Waterleidingduinen.

“Deze foto (een biefstukzwam) heb ik 3 weken geleden gemaakt in 
het bos de Overplaats te Heemstede/Bennebroek”, vertelt Lex Wolf.

Minke van Schelven maakte deze foto in Leyduin, 
aan de voet van de heuvel naar de Belvedère. 

Anneke Devies uit Heemstede legde dit zwammen-
tafereeltje vast op dinsdag 27 oktober bij de Oase. 

Anouscka Arp-van Zonneveld nam deze fraaie 
paddenstoelfoto in het Groenendaalse bos. 

Harry Opheikens maakte deze foto van de 
haven in de gloed van het avondrood.

dingen zien. Volgende week het tweede deel. Succes!

Een fraaie foto in deze tijden van de Bavokerk met regenboog, 
gemaakt door Mona de Regt vanaf de � at aan de Meijerslaan.

Een ‘webfoto’, gefotografeerd door Elvira Meijsing vanaf de Vrijheidsdreef 
richting Groenendaal: het veld waar de Schotse Hooglanders staan.

Een foto gemaakt op de Herfstlaan, door A. van ‘t Oever: “Ik stapte
uit de auto en zag dit plaatje. Ik werd er zomaar poëtisch van:

Een zacht windje blaast door mijn haar,
ze brengt de geur mee van bos, blad en aarde, 

ik kijk omlaag en zie de poëzie van aanstormende herfst
teer uit prozaïsche stoeprand klimmen.”

Marjan Vijver stuurde dit mooie herfstplaatje 
van de Kadijk in de ochtend.

“Genomen in Groenendaalse Bos, nabij Mariënheuvel”, 
vermeldt J. v.d. Veldt uit Heemstede bij dit herfsttafereel.





Het Franse levenslied, oftewel het chanson, heeft door de eeuwen heen een grote 
rol in Frankrijk gespeeld. Het muzikale genre wordt bepaald door de versterking 
van de oude of moderne Franse taal met een poëtische inslag en sterke melodieën.
De oudste chansons dateren uit de middeleeuwen en werden vaak door rondtrek-
kende troubadours vertolkt. Het oudste Franse lied is waarschijnlijk ‘Cantilène
de sainte Eulalie’ tevens de eerste Franse literaire tekst uit de negende eeuw.
De oudst gezongen aria stamt uit de 15de eeuw en is ‘Carillon de Vendôme’. 

Door de geschiedenis heen zijn vele chansons en hun vertolkers, 
de chansonniers en chansonnières, wereldberoemd geworden en 
hebben zij  geschiedenis geschreven. Met recht behoren zij toe 
tot het Frans cultureel erfgoed. Daarbij was het leven van sommi-
ge chansonniers echter niet altijd rozengeur en maneschijn. Hun 
leven werd nog weleens gefl ankeerd door een zwart randje: een 
hard gelag en schaduwzijde van de roem. Het Franse chanson 
werd vroeger door straatzangers op straat gezongen of in niet al 
te denderende etablissementen. Toen het genre geleidelijk aan 
populairder werd en zich de opkomst van de platenindustrie vol-
trok in de twintigste eeuw, kregen deze artiesten met hun werk 
letterlijk en fi guurlijk een podium. Het epicentrum van de Franse 
chansoncultuur ligt voornamelijk in Parijs. In het beroemde thea-
ter de Olympia, heilige grond voor de chansonniérs, hebben ve-
len hun muzikale voetstapjes liggen. Chansonniers hoefden na-
tuurlijk niet alleen uit Frankrijk te komen. Veel mooie chansons 
en artiesten komen uit andere Franssprekende gebieden.  Denk 
bijvoorbeeld aan België, Canada, Luxemburg of zelfs Zwitser-
land. In deze Pluswijzer belichten we in het kort enkele beroem-
de chansonniers en chansonnières. 

Edith Piaf
Wie chanson zegt, zegt Edith 
Piaf. Edith Piaf wordt be-
schouwd als de moeder van 
het hedendaagse chanson. Piaf 
werd in 1915 in Parijs geboren 
als dochter van een kroegzan-
geres en een acrobaat. Ze werd 
opgevoed door haar groot-
moeder die oorspronkelijk uit 
Marokko kwam en in Norman-
dië een bordeel uitbaatte. 
Op haar vijftiende maakte Piaf 
haar debuut als straatzangeres. 
Ze werd zwanger van een Parijse koerier en kreeg op haar zeven-
tiende een dochter, die twee jaar later overleed aan hersenvlies-
ontsteking. 
Zij werd op twintigjarige leeftijd als zangeres ontdekt door een 
nachtclubeigenaar en in 1936 trad zij voor het eerst op in het 
theater. Piaf was bij publieke optredens erg nerveus. De nacht-
clubeigenaar moedigde haar aan om desondanks door te gaan. 
Hij gaf haar de bijnaam ‘La Môme Piaf’ (De kleine mus).  
In de oorlog schreef ze ‘La vie en rose’. Na de oorlog trad ze over-
al in Europa op. Haar tragische leven wordt gekarakteriseerd in 
de vertolking van scherpe ballades die met hartverscheurende 
stem wordt gebracht. 
De bokser Marcel Cerdan was dé grote liefde van Piaf. Cerdan 
was gehuwd en had drie kinderen. Edith Piaf was zijn maîtresse. 
In 1949 overleed Cerdan door een vliegtuigongeluk. Piaf kwam 
haar verdriet moeilijk te boven. Toch huwde zij daarna nog twee-
maal.  Piaf overleed op 47-jarige leeftijd aan een inwendige bloe-
ding in Zuid-Frankrijk op 10 oktober 1963.
Piaf wordt beschouwd als de grootste Franse chansonnière die 
Frankrijk ooit gekend heeft. Ze heeft ook Charles Aznavour ont-
dekt en begeleid. 

Charles Aznavour
Charles Aznavour werd op 22 
mei 1924 geboren als zoon 
van Armeense ouders. Zijn ou-
ders verbleven, in afwachting 
van een visum voor de Verenig-
de Staten, op doorreis in Pa-
rijs, maar vestigden zich in die 
stad na zijn geboorte. Al vroeg 
introduceerden Aznavours ar-
tistieke ouders hem in de we-
reld van het theater. Op ne-
genjarige leeftijd begon Chah-
nour (Charles) met acteren en 
dansen.  Zijn grote doorbraak 
kwam toen de zangeres Edith 
Piaf hem hoorde zingen en hem op tournee meenam door Frank-
rijk en de Verenigde Staten.
Aznavour is een van de bekendste Franse zangers. Van hem 
zijn in de loop van zijn carrière 180 miljoen platen verkocht. Hij 
bracht meer dan honderd albums uit en speelde in zestig fi lms. 

Hij heeft meer dan duizend lie-
deren en musicals geschreven 
waarvoor hij veelal zelf de mu-
ziek componeerde. Bijna al zijn 
liederen gaan over de liefde.
Aznavour zong in verschillen-
de talen: Frans, Engels, Duits, 
Spaans, Italiaans, Portugees, 
Russisch en Armeens. Grote 
hits zijn onder meer: ‘La Bohè-
me, ‘La Mamma’, ‘She’ en ‘The Oldfashioned way.’ Hij trad tot op 
hoge leeftijd op en overleed op 1 oktober 2018. 

Gilbert Bécaud 
Gilbert Bécaud ((1927-2001) was een Frans zanger, componist 
en acteur. Zijn bijnaam was Monsieur 100.000 Volts vanwege 
zijn tamelijk energieke optredens. Zijn bekendste hit in Neder-
land is ‘Nathalie’ (1964), een liefdeslied waarin ook de hoop uit-
gesproken wordt dat de tijdens de Koude Oorlog ontstane (ideo-
logische) muren tussen het Oosten en het Westen ooit afgebro-
ken worden. Gilbert Bécaud ligt begraven op de beroemde Parij-
se begraafplaats Père Lachaise.  

Mireille Mathieu
Piaf was door haar overlijden voor eeuwig in het hart van de 
Fransen gesloten. De Fransen zochten daarom in de jaren zestig 
een vervangster die deze chansontraditie kon overnemen.  Er wa-
ren veel talentenshows waar velen werk van Piaf vertolkten. Mi-
reille Mathieu (Avignon 22 juli 1946) werd ontdekt op 21 novem-
ber 1965, naar aanleiding van zo’n show waar zij Edith Piaf inter-
preteerde. Ze won de wedstrijd en werd zeer populair in Frank-
rijk en in het buitenland.  ‘La demoiselle d’Avignon’, zoals haar 
bijnaam luidt, vierde in november 2005 haar 40-jarige zangcar-
rière in de Olympia, waar zij op 24 november een ‘ruby record’ 
ontving voor de verkoop van 122 miljoen albums in de hele we-
reld sinds haar debuut. 

Jacques Brel
Jacques Brel  was een Belgische chansonnier, componist en tekst-
schrijver. Hij werd geboren in 1929  in de Brusselse randgemeen-
te Schaarbeek en woonde lange tijd in Brussel. Jacques Brel be-
schouwde zichzelf als een Franstalige Vlaming. Hij groeide uit in 
de jaren zestig tot een internationale ster met dichterlijke en ge-
voelige chansons zoals  ‘Ne me quitte pas’. Vanwege zijn tevens 
politiek getinte liedjes die hij vol verve bracht, waar hij zich afzet-
te tegen de Vlaamse gevestigde orde, de kerk en burgerlijkheid 
werd Brel door menig Vlaams politicus als ‘enfant terrible’ ge-
zien. Toch zong Brel ook in het Vlaams en hield hij van Vlaande-
ren, maar was wars van de Vlaamse burgerlijkheid. Brel was ge-
trouwd en hield er een turbulent leven op na met minnaressen, 
drank en roken. Hij sliep weinig en overleed op 9 oktober 1978 
in Bobigny. 

Dalida 
Iolanda Gigliotti, bekend als 
Dalida, werd in 1933 in Caïro  
geboren. Ze komt uit een Itali-
aans gezin dat in Egypte woon-
de, werd in 1954 tot Miss Egyp-
te verkozen en draaide verschil-
lende fi lms in Caïro. Ze woon-
de vanaf 1954 in Frankrijk en 
had haar eerste succes als zan-
geres met de het liedje ‘Bambi-
no’ in 1956. In 1967 deed ze met het Sanremo festival in Italië 
mee met het liedje ‘Ciao Amore’, dat geschreven was door de 
Italiaanse zanger én haar verloofde Luigi Tenco. Het liedje werd 
tweede en dat kon Tenco niet verkroppen. Hij pleegde diezelf-
de avond in Sanremo zelfmoord. Verscheurd door verdriet deed 
Dalida een kleine maand later ook een zelfmoordpoging, maar 
zij werd op tijd gevonden. Ze zette haar carrière voort in Frank-
rijk, vestigde zich in Parijs in Montmartre waar ze tot het eind van 
haar leven woonde. 
In de jaren zeventig had ze veel succes met haar Franse chansons 
en haar kenmerkende Italiaanse accent. Zo had ze met Alain De-
lon een korte affaire en de hit ‘Paroles Paroles’ in 1973 en had ze 
in 1975 de eerste Franse discohit met ‘J’attendrai’, oorspronke-
lijk een liedje uit de jaren dertig. 

Na enkele ongelukkige liefdes en kortstondige relaties en een 
niet vervulde kinderwens pleegde Dalida in de nacht van 2 op 3 
mei 1987 zelfmoord. Ze liet een briefje achter met de tekst: ‘Het 
leven is voor mij ondraaglijk geworden, vergeef mij’. Ze ligt be-
graven op de begraafplaats van Montmartre. In Montmartre na-
bij haar woning is het pleintje Place Dalida als eerbetoon naar 
haar vernoemd. Dalida wordt in Frankrijk na Edith Piaf als een de 
succesvolste chansonnières beschouwd.  

Julien Clerc 
Paul Alain August Leclerc werd geboren in 1947 en groeide op 
in Parijs. Op zesjarige leeftijd begon Leclerc piano te spelen. Hij 
nam de artiestennaam Julien Clerc aan en in mei 1968 bracht 
hij zijn eerste album uit, dat de Académie Charles Cros Record 
Award won.  
In 1969 trad Clerc voor het eerst op in het Olympia als openings-
act van een concert van Gilbert Bécaud. Van mei 1969 tot fe-
bruari 1970 speelde hij in de zeer succesvolle Parijse uitvoering 
van de musical Hair. Zijn grote hits zijn onder meer ‘Hélène’,  ‘Ce 
n’est rien’ en ‘This melody’. Dit laatste nummer leverde hem zelfs 
een nummer 1 notering op. 

Gérard Lenorman
Gérard Lenorman (echte naam Gérard Aumard), is een Frans zan-
ger en tekstschrijver die in 1945 in Normandië werd geboren. 
Hij is de zoon van een onbekende Duitse soldaat en een Fran-
se moeder.  
Op twaalfjarige leeftijd schreef hij het nummer ‘Le Vagabond’. 
Zijn eerste album kwam uit in 1968. Gedurende de jaren ‘70 
en het begin van de jaren ‘80 was hij erg succesvol in Frankrijk. 
Zijn ‘La Ballade des gens heureux’ wordt als een van de mooiste 
chansons beschouwd allertijden. Andere hits zijn ‘Voici les clés’ 
en ‘Si j’’etais président’. Dat laatste nummer ging over een presi-
dent zijn voor kinderen. De politieke ondertoon van dit nummer 
viel niet in goede aarde bij de toenmalige Franse president Mit-
terand en leidde tot enige ophef. 
Toen hij pas op 36-jarige leeftijd ontdekte dat zijn vader een on-
bekende Duitse soldaat was, schreef hij het nummer ‘Warum 
mein Vater’. Hij schreef ook het boek ‘Je suis né à vingt ans’ (Ik 
ben geboren op twintigjarige leeftijd). 

Céline Dion
Céline Dion (1968) komt oor-
spronkelijk uit Quebec/Montreal 
in Canada. Als twaalfjarig meis-
je bezocht ze met haar moeder 
een manager uit de platenwe-
reld. Diegene nam een hypo-
theek op zijn huis om de carriè-
re van Céline Dion te fi nancie-
ren, omdat hij onvoorwaarde-
lijk in haar talent geloofde. Cé-
line Dion brak door met de inzending ‘Ne partez pas sans moi’.  
voor het Eurovisie Songfestival in 1988, waar ze uitkwam voor 
het (tevens deels Franstalige) Zwitserland. Ze won dit festival met 
slechts een punt verschil. Céline Dion is nog steeds een van de 
grootste zangeressen ter wereld en zingt in het Frans en Engels. 

(Uit diverse bronnen)

Bart Jonker 

Café de Paris

Franse chansons: poëtische 
weerspiegelingen van hart en ziel 

Pluswijzer
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van

de Pluswijzer en hierin adverteren?
Neem dan gerust contact op via: verkoop@heemsteder.nl.

Fo
to

: B
ar

t 
Jo

nk
er





10 4 november 2020

Nieuwe HeerlijkHeden is uit: over 
honden, het molentje en ‘bejaarden’ 
Heemstede - Het najaarsnum-
mer van HeerlijkHeden, het kwar-
taalblad van de Historische Ver-
eniging Heemstede Bennebroek 
(HVHB), is verschenen. Deze edi-
tie bevat weer een mooie mix aan 
onderwerpen, zoals de restaura-
tie van het Molentje in Groenen-
daal, het gevaarlijke kruispunt 
Zandvoortselaan/Lanckhorstlaan 
en ‘ouden van dagen’ die van de 
glijbaan gaan.  

Op de omslag staat een tot voor 
kort onbekend schilderij van Huis 
Te Manpad, dat onlangs is ont-
dekt. Schilder Everhardus Kos-
ter laat de ingangspartij van het 
huis zien. Het afgebeelde hond-
je had geluk. Hij had vermoede-
lijk een prima leven. Dat gold niet 
voor trekhonden die er in die tijd 
nog volop waren. Bakkers, slagers 
en andere leveranciers hadden 
vaak een hondenkar en omdat 
de dieren vaak slecht behandeld 
werden, kwamen er wettelijke ei-
sen en uiteindelijk een verbod op 
trekhonden.  

Nog een hond: De Zwarte Hond 
was de naam van een herberg in 
Bennebroek op de hoek van de 
Schoollaan en de Bennebroeker-
laan. Eeuwenlang werd er niet al-
leen gedronken, gegeten en ge-
feest, maar ook vergaderd, recht-
gesproken en handel gedreven.  
Het molentje van Groenendaal 
moest het vanaf november 2019 
zonder kap en wieken stellen. 
Terwijl de ingrijpende restaura-
tie zijn voltooiing naderde, be-
schreef molenaar Guus Boers 
wat er allemaal aan de molen ge-
beurd is. De fi rma Poland uit Oter-
leek leverde mooie plaatjes van 
de restauratiewerkzaamheden in 
hun werkplaats.  

Het kruispunt Herenweg-Zand-
voor tselaan-Lanck horst laan 
heeft al heel lang de twijfelachti-
ge eer het gevaarlijkste kruispunt 
van Heemstede te zijn. Een reeks 
foto’s van de afgelopen honderd 
jaar laat zien hoe het kruispunt 
er in de loop der jaren uitzag. De 

politieagent met z’n klapbord zal 
bij veel mensen een glimlach van 
herkenning geven.  

In de tijd dat vakanties en zelfs 
een dagje uit nog een luxe waren, 
organiseerde het comité ‘Auto-
tochten voor Bejaarden van Ben-
nebroek’ jaarlijks een dagje weg 
met eenvoudige genoegens. Sa-
men in een bootje, ezeltje rij-
den, het doolhof van Valkeveen, 
er zijn mooie plaatjes van en ook 
een fi lm die te zien is op internet. 
Heerlijkheden 186 ligt inmiddels 
op de mat bij de leden van de his-
torische vereniging. Losse num-
mers kosten € 5,50 en zijn ver-
krijgbaar bij de boekhandels in 
Heemstede en Bennebroek.

De Zeeschilders in het Zandvoorts Museum
Zandvoort - Van 6 november t/m 
24 januari vindt de tentoonstel-
ling ‘Over Water en vergezichten’ 
– De Zeeschilders in het Zand-
voorts Museum - plaats in het 
Zandvoorts Museum aan de Swa-
luëstraat 1 in Zandvoort.

Zee en schepen hebben eeuwen-
lang tot de verbeelding gespro-
ken. Pas in de zestiende eeuw, 
ten tijde van de grote ontdek-
kingsreizen, ontstond maritieme 
kunst als een onafhankelijk gen-
re. Kort na de Tweede Wereld-
oorlog werden Nederlandse zee-
schilders uitgenodigd om op de 
nieuwgebouwde oorlogssche-
pen van de Koninklijke Marine 
zeereizen mee te maken en aan 
boord te werken.

De resultaten van die reizen wa-
ren in 1952 te zien op de over-
zichtstentoonstelling “Schilders 
ter Zee” in het Amsterdamse Ste-
delijk Museum. De reacties van 
publiek en pers waren zo gunstig 
dat de deelnemende kunstenaars 
na afl oop bij elkaar kwamen en 
in samenwerking met de Marine 
besloten een vereniging van zee-
schilders op te richten. 

Dat gebeurde in september 1953. 
Met het groeien van de welvaart 
in de jaren zestig nam de interes-
se in maritieme kunst toe. De Ne-
derlandse Vereniging van Zee-

Foto aangeleverd door Zandvoorts Museum

schilders ging er in die tijd toe 
over nieuwe leden toe te laten 
die moderne kunststromingen in 
hun werk toepasten. Er zijn door 
de NVZ tijdens de laatste jaren 
van de vorige eeuw en recent in 
deze eeuw veelvuldig nationa-
le en ook internationale tentoon-
stellingen gehouden.

Verdere info kunt u vinden op de 
website: www.zeeschilders.com.

Het Zandvoorts Museum heeft 
de vereniging uitgenodigd om 
een tentoonstelling in te richten 
dit najaar.
Goed om te weten is dat er per 

6 november tevens een buiten-
expositie start op het Badhuis-
plein met de mooiste afbeeldin-
gen van en over de Zeeschilders. 
Deze is gratis te bezichtigen in de 
openbare ruimte. Daarbij kunt u 
meteen een kijkje nemen bij de 
indrukwekkende zandsculpturen 
die niet alleen op het Badhuis-
plein staan, maar op diverse loca-
ties in Zandvoort.

Bezoekers zijn uiteraard van har-
te welkom in het Zandvoorts
Museum vanaf 6 november.

Voor een bezoek graag reserve-
ren: www.zandvoortsmuseum.nl.

Schilderij Huis te Manpad (foto’s aangeleverd door HVHB).

Hondenkar.

Bovenas molentje Groenendaal.

Marieke Lucas Rijneveld signeert corona-
proof in de etalage van Boekhandel Blokker
Heemstede - Donderdag 5 no-
vember verschijnt de nieuwe ro-
man van Marieke Lucas Rijneveld: 
‘Mijn lieve gunsteling’. Het ver-
haal gaat over de veearts en zijn 
‘uitverkorene’, de dochter van een 
boer. Tijdens een hete zomer zoe-
ken ze toenadering tot elkaar om-
dat ze willen ontsnappen aan de 
grilligheid en de leemten van het 
plattelandsleven en omdat ze wil-
len ontkomen aan wat er in hen 
gezaaid is. Gedurende die zomer 
ontwikkelen ze een obsessieve 
fascinatie voor elkaar. 
 
De bejubelde schrijfster signeert 
op zaterdag 7 november haar 
boek in de etalage van Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede, ’s middags van 13.00 
tot 13.30 uur.
Deze signeersessie is volledig co-
ronaproof en alle veiligheids-
maatregelen worden getroff en: 
Koop buiten het boek en wacht 

tot je naar binnen kunt om het 
boek te laten signeren. 
 
Ben je verhinderd, of wil je liever 
niet naar de winkel komen, dan 
kun je vooraf een exemplaar re-
serveren dat we op zaterdag door 
de auteur laten signeren. Vervol-
gens is thuisbezorging mogelijk. 
Ophalen in de winkel op koop-
zondag 8 november (12.00-17.00) 
kan ook.
Vooraf reserveren:
bel: 023 5282472,
mail: info@boekhandelblokker.nl 
of WhatsApp: 06-18336320.
Of bestel hier:
https://bit.ly/3mtZsRG.
 
De beklemmende bekentenis 
‘Mijn lieve gunsteling’ is een hart-
verscheurend en tegelijk angst-
aanjagend verhaal over verlies, 
verboden liefde, eenzaamheid 
en identiteit. Het is daarmee een 
meer dan waardige opvolger van 

de debuutroman ‘De avond is on-
gemak’ waarmee Marieke Lucas 
Rijneveld als eerste Nederlandse 
schrijver de International Booker 
Prize won.

Marieke Lucas Rijneveld (foto aan-
geleverd door Boekhandel Blokker).

Aandacht voor situatie albino’s in Afrika
Twee bijzondere schilderijen van Olga Klooster
Heemstede/Haarlem - In het 
kader van de Haarlemse Kunst-
lijn 2020 – thema: Reikwijdte en 
Grenzeloos verbonden - expo-
seert Olga van der Klooster met 
twee bijzondere schilderijen. Bei-
de schilderijen hebben de titel: 
‘Verminkt om zijn pigmentloze 
huid’. Het ene hangt van 6 tot en 
met 29 november in Kloostergan-
gen, Grote Markt 2 (werkdagen 
van 9-17), de tentoonstellings-
ruimte van het Haarlemse stad-
huis; het andere in de centrale ex-
positie van de Kunstlijn Haarlem 
in het Kunstcentrum Haarlem, 
Gedempte Oude Gracht 117-121, 
(dinsdag-zaterdag van 11-17). 

Met de schilderijen beoogt Olga 

Beeld aangeleverd

ermee een groot menselijk dra-
ma voor het voetlicht te brengen. 
“In een aantal Afrikaanse landen 
zijn albino’s hun geluk en zelfs le-
ven niet zeker”, vertelt ze. “Ze wor-
den als outcasts behandeld maar 
veel erger nog, er wordt jacht op 
ze gemaakt om hun ledematen te 
amputeren. Die worden verwerkt 
tot ‘medicijnen’. Hier bestaan zeer 
schrijnende en schokkende beel-
den van. Stichtingen richtten zich 

op het onmenselijke leed. Een 
eventuele verkoop van de schil-
derijen gaat direct naar Stichting 
Afrikaanse albino’s”, aldus Olga 
Klooster.  
Website Kunstlijn: www.kunstlijn-
haarlem.nl/kunstlijner/klooster-
olga-van-der/.  

Website Olga van der Klooster:
olga-van-der-klooster.kunstin-
zicht.nl.

Heemstedenaar Peter Frederiks 
brengt boek ‘Hitte en heimwee’ uit
Heemstede - In het nieuwe boek 
‘Hitte en heimwee’van Heemste-
denaar Peter Frederiks komen 
Nederlandse passanten op Cura-
çao aan het woord. In het begin 
van de vorige eeuw schreven zij 
brieven naar hun familie in Ne-
derland. Deze brieven, aangevuld 
met nieuws uit regionale kranten, 

geven een prachtig beeld van het 
leven van een aantal mannen en 
vrouwen die enige tijd op het ei-
land in de West verbleven.

De schrijvers zijn een rechter en 
zijn vrouw met hun kind van één 
jaar, een man die op de raffi  nade-
rij werkte en zijn eega en twee re-

ligieuzen, een zuster en een pater, 
die in de katholieke missie actief 
waren. Zij worden ook zichtbaar 
op oude foto’s.

Het boek draagt als titel Hitte en 
heimwee, is een uitgave van Pan-
chaud uit Amsterdam en is ver-
krijgbaar in de boekhandel.  

Een intieme voorstelling in de Luifel op zoek naar geluk
Nhung Dam speelt ‘3 miljoen stappen naar Sicilië’
Heemstede - 3 miljoen stappen 
naar Sicilië heet deze solo-voor-
stelling van Nhung Dam, die op 
zaterdag 7 november plaats-
vindt in Theater de Luifel aan de 
Herenweg 96 in Heemstede. Een 
voorstelling die is ontstaan toen 
Nederland in lockdown ging.  
Nhung Dam is in deze periode 
gaan lopen en heeft 1623 kilo-
meter afgelegd. Met dit aantal ki-
lometers kwam zij op Sicilië aan 
zonder Amsterdam te hebben 
verlaten.  Geïnspireerd door Con-
fucius die zegt: de weg zelf is je 
bestemming, liep zij naar Keulen, 
langs Liechtenstein en stak zij de 
grens over richting Como.                                              
Onderweg word je soms een an-
der mens en moet je je opnieuw 
aan jezelf voorstellen.  Alles kan, 

alles mag op deze reis.  De wil is 
er, de liefde is er, de angst is er. 
Een voorstelling op zoek naar het 
geluk. Een voorstelling om je in 
onder te dompelen. Samen met 
regisseur Koos Terpstra schreef 
Nhung Dam de prachtige teksten 
voor deze voorstelling. Een voor-
stelling die lovend door de pers 
werd ontvangen. 
Aanvang: 16.30 uur. Kaarten via: 
www.podiaheemstede.nl. 
 
NB: bij het ter perse gaan van dit 
artikel is nog niet bekend wel-
ke Coronamaatregelen genomen 
gaan worden.  Wanneer volgens 
de regels van het RIVM de the-
aters moeten sluiten, wordt de-
ze voorstelling uiteraard afgelast.  
Op de website van Podia Heem- Fo
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vindt u alle actuele informatie.











Vrijwilligersvervoer van WIJ Heemstede
Vijf dagen in de week staan vrijwilligers met hun eigen auto klaar om 
u op afspraak te vervoeren. Tijdens deze coronatijd kunt u gebruik-
maken van ons vrijwilligersvervoer voor alleen medische doeleinden. 
Denk hierbij aan bezoek ziekenhuis, verpleeghuis, huisarts, fysiothera-
peut en pedicure. Het is vanzelfsprekend dat als u verkoudheidsklach-
ten heeft wij u niet kunnen rijden en dat het dragen van een mondkapje 
tijdens de rit verplicht is. De betaling van de ritten gebeurt aan de rijders 
met vervoerskaarten die bij de Dienstverlening van WIJ Heemstede te 
koop zijn. Vanaf heden kost 1 vervoerskaart met 10 strippen 18 euro.
Voor informatie en het maken van een afspraak, tel: 023-528 85 10. 

Trefpunt Dementie in Heemstede
Op woensdag 11 november 2020 nodigen wij u uit op Plein1, voor 
Trefpunt Dementie in een kleinschalige en in aangepaste vorm. (Max 10 
deelnemers op 1,5 meter afstand).
Het thema van de avond is ‘Casemanagement, wat is dat eigenlijk’. 
Dorien Aalbers, casemanager vanuit de Zorgspecialist zal u hier meer 
over vertellen, wat kunnen zij en haar collega’s bieden en wat kan er wel 
of niet in tijden van corona.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor mensen met dementie en hun 
mantelzorgers. 
Het gesprek wordt geleid door Marijke Bakker, medewerker van 
Kennemerhart en Yvette van Bladeren, medewerker van Tandem. 
U bent welkom vanaf 19.00 uur, de avond duurt tot uiterlijk 20.15 uur. 
Deze avond vindt plaats op Plein1, Julianaplein1, Heemstede, in lokaal 
Plein Geel op de begane grond. Let op: Binnenkomst via de hoofd-

ingang aan het Julianaplein. Mondkapjes zijn verplicht tot u op uw plek 
zit, daar mag het af.
U kunt zich opgeven bij de dienstverlening van WIJ Heemstede, 
tel: 023-528 85 10.

De Formulierenbrigade op de maandagmiddag.
Voor gratis hulp en uitleg bij het invullen van formulieren (bijvoorbeeld 
van de gemeente, studie, zorgtoeslag kinderopvangtoeslag etc.) kunt u 
met de Formulierenbrigade een afspraak maken voor een afspraak op 
Plein 1 op de maandagmiddag. Het dragen van een mondkapje in het 
gebouw en tijdens is de afspraak is verplicht. Twee vrijwilligers zijn op de 
maandagmiddag actief. Voor een afspraak belt u met de Dienstverlening 
van WIJ Heemstede, tel: 023-528 85 10.

De Telefooncirkel van WIJ Heemstede
Voor uw gevoel van veiligheid kunt u deelnemen aan de Telefooncirkel. 
Elke ochtend is er een contactmoment, u weet dan dat er in ieder geval 
iets wordt ondernomen als u de telefoon niet opneemt, zodat u bijvoor-
beeld niet meer bang hoeft te zijn dat u dagen op de grond ligt.
De vrijwilliger opent iedere ochtend- rond 09.00 uur- de cirkel; hij/zij 
belt de eerste deelnemer. De eerste deelnemer belt daarna de tweede 
deelnemer, de tweede de derde, enz. enz. 
De laatste deelnemer belt ten slotte naar de vrijwilliger en daarmee is 
de cirkel gesloten.
Buiten de ‘cirkeltijd’ om ontstaan vaak leuke contacten.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met 
Willie Chermin, tel: 023 528 85 10.

Seniorennieuws Heemstede

Deze rubriek wordt verzorgd door WIJ Heemstede, 
Plein1, telefoon 023-528 85 10. 
dienstverlening@wijheemstede.nl
 
Wij zijn geopend van maandag t/m donderdag van 
9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

ALKMAAR/OVERVEEN/LEIDEN – Joseph 
Wolters is al 25 jaar specialist in hersto�e-
ring van alles soorten meubels. Zo worden 
klassieke meubelen zoveel mogelijk naar 
originaliteit opnieuw gesto�eerd.  Zij ge-
bruiken hiervoor traditionele technieken 
en materialen zoals springveren, jutten, 
singles, paardenhaar en crin. Moderne 
meubels zijn ook zeer geschikt om te her-
sto�eren. Door het opnieuw te laten stof-
feren kunnen klanten hun meubel laten 
voorzien van een nieuwe stof en kleur zo-
dat u er weer jaren mee vooruit kunt. 

Waarom nieuwe meubels kopen? Ze hebben 
alle oplossingen in huis om uw meubel in een 
nieuw jasje te steken. U maakt een keuze uit 
hun enorme collectie meubelsto�en en een 
team van allround meubelsto�eerders staat 
voor u klaar om uw bankstel, stoel of eethoek 
vakkundig te sto�eren. U kunt ook bij ze te-
recht voor het repareren van meubels, denkt 
u dan aan het vastzetten van de poten of (rug)
leuning en het laten restaureren van uw an-
tieke meubels.

LEERSTOFFERING, VOOR EEN TWEEDE LE-
VEN VAN UW BANK/STOEL!
Ze zijn ook uw specialist op het gebied van 
leerrenovatie en heeft voor een juiste leerstof-
fering deze kennis in huis. Vervangen is zeker 
niet altijd nodig. Ze bekijken samen met u de 
mogelijkheden om uw geliefde meubelstuk 

weer jaren opnieuw te kunnen gebruiken. Een 
van de mogelijkheden is herbekleden van uw 
leren meubelstuk. Ze zorgen ervoor dat uw le-
ren bank, stoel of bureaustoel weer een nieu-
we levensfase in kan gaan.

Kwaliteit 
Kwaliteit hoeft niet duur te zijn, zo zijn er ver-
schillende kwaliteiten vullingen met ieder 
zijn eigen eigenschappen. Zo is er polyether, 
koudschuim en HR-schuim in verschillende 
kwaliteiten. Ook voor het professioneel diep 
reinigen van meubels en tapijt zijn klanten bij 
Joseph Wolters aan het juiste adres. Een inten-
sieve diepte reiniging verlengt de levensduur 
aanmerkelijk. De milieuvriendelijke meubel-
reiniging methode is uiterst geschikt voor het  
verwijderen van kringen, vlekken en vuil. Jo-
seph Wolters komt graag langs voor een kos-
teloos advies en vrijblijvende o�erte. Kwaliteit 
en betrouwbaarheid is de kracht achter elke 
opdracht.

Wij houden ons net als u de RIVM regels in 
acht, waardoor we veilig aan het werk kun-
nen.  ‘Alleen samen krijgen we corona onder 
controle’

Meubelsto�eerderij J. Wolters is te vinden aan 
Jan van Goyenstraat 1026 in Alkmaar en aan 
Bloemendaalseweg 247 A in Overveen. Meer 
weten? Bel tel 072 202 92 92 of 023 545 96 32
www.Josephwolters.nl. 

Na hersto�ering zijn meubels weer als nieuw

HAARLEMSE
SCHOORSTEENVEGER

√ VAKKUNDIG PERSONEEL 
√ DIRECT BESCHIKBAAR
√ CAMERA INSPECTIE 
√ SCHERPE TARIEVEN

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

SCHOORSTEEN

VEGEN € 40,- 

INCLUSIEF VEEGBEWIJS

Te koop:
Keyboard Yamaha F219 + standaard, 
zeer mooi geluid €100,-. 
Tel. 06-33494227
Te koop:
Elektr. naaimachine Pfaff met zigzag 
en ombouw €50,-. Afhalen schelp en 
buitenkans. Tel. 023-5286824
Te koop:
Trival Pusuitspel met annvullende 
kaartset, splinternw €25,-. 
Tel. 06-51221236
Gevraagd:
Wie heeft voor mij lege potjes van 
babyvoeding met deksel voor mijn 
kruiden, haal ze graag bij u op. 
Tel. 023-5281082
Te koop:
Radio met blue tooth merk Revo ais 
x3 incl. afstandsbed., schermpen en 
compl. beschrijving €50,-. 
Tel. 06-50879487
Te koop:
Wedgwood Edme 19 kop en schotels 
€20,-. Inventum elektr. onderdeken 
128/72 €10,-. Tel. 065-4693806
Te koop:
Lage noren Viking, leren schoen, mt 
41, met ijzerbeschermers gebruikt 
i.g.st. €75,-. Tel. 023-5295630
Te koop:
Varens, deze week uitgegraven. 
Grote €2,- en klein €1,- (Heemstede). 
Tel. 06-52803543
Te koop:
Kunstkerstboom €25-. Houten doos 
met breinaalden €15,-. 
Tel. 023-5288484
Te koop:
Campingbedje met matras, dekbed, 
kussen en overtrek set z.g.a.n. €50,-. 
Tel. 06-82854628

www.savethechildren.nl

Phuong, 6 jaar, Cambodja

WĲ  ZĲ N WAAR 
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MEERGroen vraagt vrijwilligers in het kader
van ontwikkelingen Landgoed Mariënheuvel
Heemstede - Mariënheuvel is de 
naam van het voormalige kloos-
ter en landgoed (17 ha) aan de 
Glipperdreef naast Groenendaal. 
Sinds 2 jaar is het klooster in ver-
bouw als conferentie centrum. 
Het landgoed om het klooster 
is in mede beheer gegeven aan 
Stichting MEERGroen, die sinds 
2013  Speelbos Meermond, Land-
goed Groenendaal en verschillen-
de bloemenweides (Slot Heem-
stede, Vrijheidsdreef, Kohnstam-
laan, Cruquius weg, Thorbecke-
laan) geheel of deels in beheer 
heeft gekregen en daar ecolo-
gisch en recreatieve pareltjes van 
te maken. Daarvoor is een zeer 
fl exibel vrijwilligersmodel in ge-
bruik, waarbij geïnteresseerden 
zich zowel aan een van de ter-
reinen kunnen binden of in een 
mix van verschillende van de 45 
MEERGroen projecten in de regio 
kunnen verdiepen. 

De komende maanden en jaren 
wordt er gewerkt aan de opbouw 
van een al of niet vaste vrijwilli-
gersgroep die het interessant en 
leuk vind om de maximale Maat-
schappelijke, Ecologische, Educa-
tieve, Economische en Recreatie-
ve (de M.E.E.E.R. van MEERGroen)  
potentie uit dit landgoed te halen.

Boomweggeefproject nu ook
nationaal
De MEERGroen-aanpak van bos-
beheer en met name het boom-

weggeefconcept wat al een aan-
tal jaren ook in Heemstede uitge-
voerd werd, is nl door een coalitie 
van Meerbomen.nu ( waaronder 
Urgenda, 1200 boeren, de Nati-
onale Boomfeeststichting, Stich-
ting Steenbreek, Stichting Boom 
(Provinciale landschappen en 
milieufederaties ) en vele ande-
ren) omarmd om in heel Neder-
land uit – en ingevoerd te wor-
den. De ambitie voor komende 
winter is om 1 miljoen overtalli-
ge zaailingen en stekken te oogs-
ten en ruimte te geven in 10.000 
ha klimaatbos, voedselbos en ha-
gen en een half miljoen bomen 
voor 50 boomweggeefacties in 
het hele land zoals die al 13 jaar 

in de Haarlemmermeer en 3 jaar 
in Heemstede worden gehouden.
De start van dit Mariënheuvel 
project is op zaterdag 21 novem-
ber in de vorm van 1 van de 11 
leerwerkdagen met mensen uit 
heel Nederland die de kneepjes 
van het boomweggeef- en oogst 
vak willen leren .

Oproep
Heemstedenaren en niet-Heem-
stedenaren die geïnteresseerd 
zijn om zich ecologisch in Mari-
enheuvel of in een van de andere 
projecten te verdiepen, worden 
van harte uitgenodigd om zich te 
melden via:
info@stichtingmeergroen.nl.

Van beton naar vogelparadijs
Haarlem - Beton eruit, oase erin. 
Vogelhospitaal aan de Vergierde-
weg 292 in Haarlem timmert aan 
de weg voor het milieu. Ook an-
dere gasten zoals insecten, kleine 
zoogdieren en mensen zijn wel-
kom in het paradijs.
Het klinkt als uit vers uit Gene-
sis: een inheemse tuin vol nectar-
gevende en vruchtdragende be-
planting plus twee bloemenwei-
des. Met een hoge biodiversiteits-
waarde door een grote variatie 
bomen, struiken en bloemen die 
zo lang mogelijk nectar en vruch-
ten produceren.

Takkenrillen, fi kse houtstukken, 
kale zandplekken en broedkas-
ten bieden nestgelegenheid aan 
insecten, vogels en kleine zoog-
dieren. Een deel van het perceel 
wordt afgeplagd en ingezaaid 
met een biologisch inheems 
bloemrijkmengsel. De erfgrens 
krijgt een verhoogde houtsingel 
en een door plaggen gevormde 
wal met inheemse struiken. De 
geveltuintjes zijn voorzien van 
plezierig groen voor fauna even-
als de kale plekken in de vogel-
bosjes.

“Met vreugde schenken we dit 
‘all-inclusief vijfsterrenverblijf’ 
aan de natuur,” vertelt secreta-
ris Nancy Bromet. “Zo’n 250 m2 
beton is eruit, afkomstig van de 
voormalige mest- en materiaal-
opslag aan de Vergierdeweg en 
10 geveltuinen.”

Met de secretaris werd eind 2019 
een subsidie-aanvraag ingediend
waarbij ook jeugdinzet beoogd 
was.
Het ‘Betrekken bij Groen Fonds’ 
van provincie Noord-Holland, de 
J.C. Ruigrok Stichting en een ano-
nieme donor schonken de beno-
digde fi nanciën.
“Door corona is het nu moeilijk 
veel jeugd erbij te betrekken,” 
vertelt vrijwilliger Linda. “Daarom 
zijn we onlangs begonnen met 
onze eigen vrijwilligers.”

Ecologisch beheer met zaailingen als extra bonus (foto aangeleverd door 
MEERGroen).

Rommelige gemeenteraadsvergadering 
eindigt voortijdig
Heemstede - Een verheff ende 
gebeurtenis was de gemeente-
raadsvergadering  niet afgelo-
pen donderdag 29 oktober. Oscar 
Boeder (CDA) speelde de hoofd-
rol in een stuk met meerdere be-
drijven. 

Hij benutte het vragenuurtje 
voorafgaand aan de reguliere 
vergadering om wat helderheid 
te verkrijgen in een aantal zaken. 
Ten eerste verwonderde hij zich 
dat de pers wel en de bewoners 
en raadsleden niet geïnformeerd 
waren over de voortgang m.b.t. 
het veerpontje dat bij de Cruqui-
ushaven komt. Boeder hekel-
de de gang van zaken. “Waarom 
is het besluit niet gedeeld met 
de raad? Wat gaat u doen om de 
raad sneller te informeren? Hoe 
vindt u uw eigen informatievoor-
ziening?” vroeg Boeder aan wet-
houder Mulder.

Wethouder Mulder beaamde dat 
niet alles is gelopen zoals ver-
wacht mocht worden. Het defi ni-
tieve ontwerp is er nog niet. Om 
werk te gunnen is het gebruike-
lijk via een B&W een voorlopig 
besluit te nemen. De IT-techniek 
liet de gemeente in de steek en 
daarom was de info per abuis niet 
richting raad en bewoners ge-
gaan. De omwonenden worden 

op 16 november uitgenodigd om 
over het ontwerp te spreken.  

Vervolgens sneed Boeder de 
handhaving, wegens geconsta-
teerde gebreken bij Kindervilla 
Wereld op de Camplaan, aan. De 
uitslag van de GGD leidde eerder 
al tot een procedure tot handha-
ving door de gemeente. Er pas-
seert en passeerde van alles tus-
sen instanties. Boeder had in sep-
tember gevraagd waar de hand-
havingsbesluiten van 2019 dan 
stonden. Het bleek dat die ner-
gens terug te vinden waren. Bur-
gemeester Nienhuis beaam-
de dat en zij herstelt deze fout. 
“Wordt er en hoe gehandhaafd, 
de ouders en de opvang heb-
ben recht op openbaarheid”, be-
sloot Boeder zijn bijdrage. Hij wil-
de excuses van de burgemeester. 
Dat excuus kwam er niet. Daar-
op diende Boeder een motie van 
treurnis in. Bij stemming werd de 
motie verworpen. Toen na bijna 
twee uur vergaderen en schorsen 
de raad nog niet verder was dan 
punt twee op de agenda, kwam 
het eerste echte agendapunt aan 
bod. Geheimhouding Manpad-
slaangebied. Er werd direct ge-
stemd over een motie van het 
CDA om de geheimhouding op te 
heff en. Klaas Kremer (HBB) vroeg 
voor alle duidelijkheid nog aan 

de voorzitter of hij het juist zag, 
dat als je voor de motie stemt dan 
blijft de geheimhouding bestaan, 
stem je tegen dan wordt deze op-
geheven. Als eerste stemde Eric 
de Zeeuw (GL) en stemde tegen, 
maar uit zijn tekst viel op te ma-
ken dat hij juist voor was. De bur-
gemeester wees hem daarop en 
De Zeeuw verklaarde inderdaad 
voor te zijn. Het gebruik is dat 
een eenmaal uitgebrachte stem 
is gedaan zoals uitgesproken, dus 
was zijn kans verkeken. Daarmee 
zou bij verdere stemming de mo-
tie worden aangenomen. Dat is 
niet wat het college wil. Er werd 
geschorst en de griffi  er boog zich 
over de wet. Daarin staat in dat 
de stem pas geldig is zodra de 
volgende in de rij stemmers heeft 
gestemd. Dat was hier niet het 
geval, dus De Zeeuw mocht op-
nieuw stemmen. Consternatie, af-
keuring en verbazing alom. 

De burgemeester besloot ook ge-
zien het late tijdstip het agenda 
punt terug te trekken en verdaag-
de de vergadering naar een nieu-
we datum. Vrij ongebruikelijk al-
lemaal wat er zich deze avond af-
speelde. Hoe en wanneer het nu 
verder gaat, wordt nog bekend 
gemaakt.     
     
Eric van Westerloo 

Nieuw ingerichte kruising Dreef/
Camplaan nog niet veilig
Heemstede - Na jaren praten 
en plannen is de kruising Dreef/
Camplaan dan eindelijk dit jaar 
hernieuwd. Zebrapaden liggen 
op andere plekken, er zijn lage 
drempels aangebracht als ook 
een nieuwe belettering. Wat ve-
len al vreesden, de situatie is er 
niet veel beter op geworden. De 
afgelopen weken waren er weer 
twee ongevallen te melden waar-
bij de ambulance moest worden 
ingeschakeld. Een van de slacht-
off ers was een kind. Eerder deed 
zich een kopstaartbotsing voor. 
In een aantal andere gevallen 
bleef de schade beperkt en hoef-
de de ambulance niet uit te ruk-
ken. Als iedereen zich correct aan 
de regels zou houden kan het 
best goed gaan, maar regelma-
tig wordt er niet aan de verkeer-
regels gehouden. Ook wordt op 
de Camplaan het gaspedaal weer 
fl ink ingetrapt. Een hoge heg op 
de hoek Camplaan/Dreef ont-
neemt het uitzicht op een van de 
zebrapaden. De omwonenden 
zijn er niet gelukkig mee. Als dit 
nu na jaren van overleg met alle 
betrokkenen via inspraak de uit-
komst is, vraagt men zich af was 
het uiteindelijk heeft opgeleverd. 
De gemeente is aan zet om ver-
der te studeren op maatregelen. 
 
Eric van Westerloo

Mantelzorgers zijn onmisbaar

Foto aangeleverd door Kennemerhart

Heemstede - Nederland telt 
4,4 miljoen mantelzorgers die 
voor hun partner, familie, vriend 
of buur zorgen die hulp nodig 
heeft vanwege lichamelijke, psy-
chische, verstandelijke beper-
kingen of ouderdom. Maar liefst 
800.000 mantelzorgers beho-
ren tot de meest zwaarbelaste 
groep en geven zowel langdu-
rig als intensief hulp. Kennemer-
hart kent ook veel mantelzorgers. 
Er wordt dagelijks een zwaar be-
roep op hen gedaan. “Onze man-
telzorgers zijn onmisbaar. Veel 
mensen hebben geen idee hoe 
zwaar mantelzorg kan zijn”, ver-
telt Audrey van Schaik voorzitter 
Raad van Bestuur van Kennemer-
hart. “Daarom willen we laten we-
ten dat we onze mantelzorgers 
dankbaar zijn. Ik heb echt be-
wondering voor hun betrokken-
heid en liefdevolle hulp 24 uur en 

zeven dagen per week. We wer-
ken nauw samen met onze man-
telzorgers. Helemaal in tijden van 
corona wordt er een extra zwaar 
beroep op ze gedaan. Kennemer-
hart staat onder andere voor soci-
ale betrokkenheid en onze man-
telzorgers maken dat elke dag 
waar, ik ben daar heel trots op”, 

sluit Audrey van Schaik af. Ken-
nemerhart is een grote ouderen-
zorgorganisatie in Zuid-Kenne-
merland en biedt diensten aan 
op het gebied van wonen, (thuis)
zorg en welzijn aan mensen die 
ouder worden en ouder zijn.
Meer informatie op:
www.kennemerhart.nl/.

Foto’s aangeleverd door Vogelhospitaal
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Geestelijke ondersteuning in coronatijden: 
“En toen kwam er iemand naast mij zitten”
Heemstede/Regio - Veel mensen 
maken zich grote zorgen over de 
risico’s en gevolgen van het coro-
navirus. Deze tijd met veel onze-
kerheden en onduidelijkheden 
raakt ons allemaal. Het roept vra-
gen op die raken aan de zin van 
ons leven: denk aan de angst om 
ziek te worden, het isolement, 
mogelijke herinneringen aan de 
oorlog en vooral de eenzaamheid 
waar we noodgedwongen in zit-
ten.

Meestal kun je met vragen te-
recht bij je eigen vertrouwde net-
werk van familie, vrienden, col-
lega’s of een (geloofs)gemeen-
schap. Als zo’n netwerk echter 
ontbreekt, of als je allemaal in die 
onzekerheid zit en niet aan die 
vragen toe komt, dan kun je een 
beroep doen op een geestelijk 
verzorger.
Het delen van vragen, gedach-
ten en gevoelens, kortom je hart 
luchten kan helpen. Geestelijk 
verzorgers bieden daarbij onder-
steuning.

Duits laboratorium analyseert 
coronatests GGD testlocatie Haarlem
Heemstede/Haarlem - GGD Ken-
nemerland heeft voor het analy-
seren van tests sinds afgelopen 
week ook het Duitse laboratori-
um Medizinisches Versorgungs-
zentrum (MVZ) SYNLAB uit Le-
verkusen toegewezen gekregen. 
Dit laboratorium analyseert nu 
alle tests die afgenomen worden 
op de testlocatie in Haarlem. Het 
gaat om maximaal 650 tests per 
dag.

Het Duitse laboratorium is aan 
GGD Kennemerland toegewe-
zen door het Landelijk Coördi-
natieteam Diagnostische Keten 
(LCDK). Deze keten is opgericht 

door het ministerie van VWS om 
de Nederlandse testcapaciteit in 
kaart te brengen en te vergroten. 
Het LCDK coördineert de opscha-
ling van de testcapaciteit voor co-
rona en faciliteert de samenwer-
king binnen de diagnostische ke-
ten.
GGD Kennemerland werkt zelf 
direct samen met het Streeklab 
Haarlem. De afgelopen maanden 
is daar hard gewerkt om de capa-
citeit op te schalen, onder meer 
door meer personeel aan te ne-
men en ook in het weekend te 
gaan werken. Het Streeklab blijft 
alle afgenomen tests voor de Ex-
po Haarlemmermeer analyseren.

De samenwerking het Duitse la-
boratorium is in de eerste week 
goed verlopen. Tweemaal per 
dag rijdt een koerier naar het lab 
met de afgenomen tests. De af-
stand doet niets af aan de snel-
heid van de uitslag. Naar aanlei-
ding van een eerdere oproep van 
de Minister om de testcapaciteit 
uit te breiden, heeft GGD Kenne-
merland aangegeven de capa-
citeit te willen opschroeven. Op 
dit moment is dat ongeveer 2300 
tests per dag. Bij voldoende capa-
citeit in de laboratoria groeit dat 
de komende weken door.

Bron: GGD Kennemerland.

Hoogheemraadschap van Rijnland: 
“Wat het riool ons vertelt over corona”
Heemstede/Regio - Als er in een 
stad meer mensen besmet ra-
ken door corona, komen er via 
de ontlasting meer sporen van 
COVID-19 terecht in het riool. 
Door deze virusgehalten te vol-
gen in rioolwater, krijgen we niet 
alleen meer zicht op de bestaan-
de infecties in een stad, maar ook 
beter grip op de besmetting op 
langere termijn. Dankzij het mo-
nitoren van rioolwater kunnen 
we bij wijze van spreken iede-
re winter weten waar mensen in 
welke regio extra alert moeten 
zijn. Bij alle zuiveringen in Rijn-
lands gebied wordt wekelijks ge-
monitord.

De methodiek die het RIVM han-
teert laat zien dat je genetisch 
materiaal van corona kunt aan-
treffen in afvalwater. Iedere week 
worden er op 300 zuiveringen in 
Nederland, binnen Rijnland 19 
stuks, monsters genomen van het 
binnenkomende rioolwater. We-
kelijks wordt gedurende 24 uur 
met een monsternamekast auto-

matisch een monster genomen 
van het binnenkomende riool-
water. Dit 24-uursmonster wordt 
samengevoegd, gemengd en zo 
ontstaat er een monster dat re-
presentatief is. De monsters wor-
den in een fles afgevoerd naar het 
RIVM, waar het onderzoek naar 
de hoeveelheid generisch mate-
riaal plaatsvindt. Dit gebeurt met 
een speciale (PCR) methode, die 
vaststelt hoeveel genetisch ma-
teriaal er in het monster is aan-
getroffen. Deze informatie wordt 
uiteindelijk verwerkt in het lande-
lijke coronadashboard. 

Op een zuivering zijn veel bac-
teriën en virussen aanwezig in 
het afvalwater. Er lopen ook an-
dere onderzoeken naar antibio-
tica en medicijnresten, waarvoor 
afvalwater een goed medium is. 
Rijnland vindt het belangrijk om 
zich samen met andere partijen 
maatschappelijk in te zetten. In 
de nationale afvalwatermonito-
ring werken veel partijen samen 
om met elkaar te doen wat no-

dig is. Het is noodzakelijk en ur-
gent om beter te weten waar in-
fecties met COVID-19 zijn en hoe 
de verspreiding verloopt. Een 
adequaat monitoringsstysteem is 
niet alleen voor de huidige pan-
demie van belang, maar ook een 
goede voorbereiding op toekom-
stige pandemieën. Dit voor bor-
ging van de waterkwaliteit en 
voor verbetering van de collectie-
ve gezondheid.

In afvalwater komen virussen en 
bacteriën voor. De medewerkers 
voorkomen altijd al dat ze in di-
rect contact met afvalwater ko-
men, daarvoor gebruiken ze ook 
persoonlijke beschermingsmid-
delen. Zij lopen dan ook geen ex-
tra risico om met het coronavirus 
besmet te raken.

Meer informatie in de video via 
deze link: www.youtube.com/
watch?v=X_EhAk7CAr8.

Bron: Hoogheemraadschap van 
Rijnland.
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In Zuid-Kennemerland en IJmond veel stabiele sectoren
Coronacrisis van grote invloed op 
de werkgelegenheid in de regio
Heemstede/Regio - De coron-
acrisis heeft flinke impact op de 
arbeidsmarkt. Ondanks de dem-
pende werking van steunmaat-
regelen, is volgens UWV het aan-
tal WW-uitkeringen in de eerste 
maanden van de crisis toegeno-
men en het aantal vacatures ge-
daald. Ook in de komende peri-
ode zal deze tendens zich voort-
zetten. Toch ziet UWV per regio 
verschillen in arbeidsmarktont-
wikkelingen. Dat valt op te ma-
ken uit de jaarlijkse UWV-publica-
tie Regio in Beeld.

Met Regio in Beeld schetst UWV 
voor elke regio de arbeidsmarkt-
ontwikkelingen. De verschillen 
tussen regio’s worden voor een 
groot deel bepaald door de sa-
menstelling van de werkgelegen-
heid. Bijvoorbeeld door de bedrij-
ven die in de regio gevestigd zijn. 
In regio’s met veel werkgelegen-
heid in sectoren als zorg & welzijn, 
bouw, onderwijs, techniek en ICT, 
zal de vraag naar personeel (nog 
steeds) relatief groot zijn. Regio’s 
met veel banen in sectoren als 
horeca & toerisme, vervoer, zake-
lijke dienstverlening of bijvoor-
beeld de evenementenbranche, 
zullen de werkgelegenheid snel-
ler zien afnemen. In Zuid-Kenne-
merland en IJmond werkt 53% 
van de mensen in loondienst in 
een sector met een kleine tot zeer 
kleine krimp of groei. Daarente-
gen werkt 18% in een van de sec-
toren, zoals horeca, luchtvaart en 
uitzendbedrijven waar een zeer 

grote krimp te noteren valt. Kijk 
via deze link naar de video Regio 
in Beeld: www.werk.nl/arbeids-
marktinformatie/regio/regionale-
publicaties/regio-in-beeld/.

In de regio Zuid-Kennemerland 
en IJmond zijn veel mensen werk-
zaam in de sectoren zorg, open-
baar bestuur, onderwijs en de-
tailhandel food, sectoren die re-
latief weinig krimp, of zelfs een 
lichte stijging lieten zien tijdens 
de coronacrisis. Met name in de 
techniek en in de zorg is de krap-
te nog altijd aanzienlijk. Dat wil 
zeggen dat werkgevers voor di-
verse functies moeilijk aan perso-
neel komen, zoals onderhouds-
monteur of verpleegkundige. Dit 
biedt kansen voor bijvoorbeeld 
werkzoekenden die zich willen la-
ten omscholen naar een andere 
sector of functie.

Toename WW-uitkeringen en
afname vacatures
Vooral in de eerste maanden van 
de crisis, maart, april en mei, nam 
het aantal WW-uitkeringen toe. In 
de zomermaanden stabiliseerde 
het aantal uitkeringen, met zelfs 
een daling in augustus en sep-
tember. Tegelijk nam het gemid-
deld aantal online vacatures per 
week af van 2.990 in half maart 
tot 2.120 eind augustus.

UWV zag het aantal WW-uitke-
ringen oplopen naar 6.612 in ju-
li. Dat is een stijging van 44% 
ten opzichte van eind 2019, toen 

Zuid-Kennemerland en IJmond 
nog 4.601 WW-uitkeringen telde. 
In augustus en september nam 
het aantal WW-uitkeringen iets af.

Stijging WW verwacht, 
toch zijn er kansen
Hoewel het aantal WW-uitkerin-
gen de laatste maanden afnam, 
verwacht UWV dat het aantal 
uitkeringen in 2021 weer zal op-
lopen. Daar staat tegenover dat 
er nog steeds werkgevers zijn die 
staan te springen om personeel. 
Mensen die hun baan hebben 
verloren en een uitkering aan- 
vragen bij UWV, kunnen hulp 
krijgen bij het vinden van werk. 
De geboden ondersteuning va-
rieert van adviesgesprekken en 
online trainingen tot het maken 
van competentie- en interesse-
tests.

Daarnaast gebruikt UWV zijn ken-
nis van de arbeidsmarkt in de 
dienstverlening. Zo brengt UWV 
in kaart wat kansrijke en minder 
kansrijke beroepen zijn en met 
een overzicht van overstapberoe-
pen doet UWV suggesties op ba-
sis van het werk dat iemand eer-
der heeft verricht. Dat is vooral 
bruikbaar voor mensen die den-
ken aan een overstap naar een 
andere functie. Zo biedt de ar-
beidsmarkt ondanks de sombere 
vooruitzichten nog steeds kansen

Meer informatie op www.uwv.nl. 

Bron en beeld: UWV

Corona-update GGD Kennemerland
Heemstede/Regio - De Heemsteder voorziet u 
wekelijks van gerichte informatie over het coro-
navirus, rechtstreeks afkomstig van GGD Kenne-
merland.

Wekelijkse cijfers
Afgelopen week (22 t/m 28 oktober) zijn er 
10.554 tests uitgevoerd door de GGD Kennemer-
land. Een lichte daling ten opzichte van de week 
ervoor. Van de geteste personen was 15,1% po-
sitief.  Personen die zich willen laten testen bij 
de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen, kunnen 
snel terecht. Wie een afspraak wil maken, kan de-
zelfde dag nog getest worden op de locatie. De 
doorlooptijd tot de uitslag is sterk teruggelopen. 
Van de personen die nu in de Expo getest wor-
den, ontvangt ruim 80 procent de uitslag binnen 
24 uur. 

Voorlichting GGD Kennemerland op scholen
Namens GGD Kennemerland hebben 2 genees-
kundestudenten die werken op de afdeling 

bron- en contactonderzoek, voorlichting gege-
ven aan leerlingen op het Nova College Mari-
tiem in IJmuiden. Vanuit hun eigen ervaringen 
in combinatie met hun deskundigheid en medi-
sche kennis, leverden zij een waardevolle bijdra-
ge aan (nog) meer begrip en kennis rondom co-
ronaproof gedrag. Op korte termijn volgen meer 
scholen (MBO, HBO en VWO6) in de regio. 

Verhuizing en opening nieuwe 
testlocatie Haarlem
Op 5 november opent de winterproof teststraat 
aan de Conradweg 40 in Haarlem. Afgelopen 
maandag 2 november is gestart met de inrich-
ting van de nieuwe teststraat. De definitieve ver-
huizing vindt plaats op woensdagavond 4 no-
vember, als de huidige teststraat definitief zijn 
deuren sluit. 
Kijk voor meer informatie op www.ggdkennem-
rland.nl of bel met 023-7891631.

Bron: GGD Kennemerland.

Coronamaatregelen lijken in 
Heemstede vruchten af te werpen
Heemstede - De maatregelen, 
genomen door het kabinet, lijken 
in Heemstede hun vruchten af te 
werpen. Het aantal besmettingen 
in Heemstede is de afgelopen 7 
dagen teruggelopen. Waren er 
op maandag 26 oktober nog 14 
besmettingen per dag geconsta-
teerd in Heemstede op maandag 
2 november was dat al gedaald 
tot 2. Totaal werden er in Heem-
stede de afgelopen week 61 in-
woners positief getest, tegenover 
94 een week eerder. De verwach-
ting is dat de regering de maat-
regelen nog verder zal aanscher-
pen. Bij het ter perse gaan van de-
ze krant waren deze nog niet be-
kend. Gesproken wordt over een 
korte sluiting van 14 dagen van 

bioscopen, theaters, dierentui-
nen, bibliotheken en Musea. Ook 
de eerdere maatregelen zoals die 
gelden voor o.a. de horeca blijven 
van kracht. Er mogen vanaf deze 
week niet meer dat twee perso-
nen samen zijn in de buitrenruim-
te, gezinnen daargelaten.

Ook de GGD Kennemerland con-
stateerde een terugloop in het 
aantal te testen personen en een 
afname van het aantal positief 
geteste personen in de gehele re-
gio Kennemerland. Landelijk zijn 

er gemiddeld 50,2 mensen per 
100.000 besmet. De R waarde, dat 
aangeeft hoeveel mensen door 
één drager van het virus wordt 
besmet is 1,16. Het streven is dit 
onder de 1 te krijgen.  
Er sterft gemiddeld in Heemste-
de één persoon per week aan het 
virus. Het gaat pas echt goed als 
landelijk de ziekenhuisopnames 
afnemen tot 40 per dag. Dat zijn 
er nu nog 189. Het devies is dus 
nog even flink volhouden.  
 
Eric van Westerloo 

Aan deze gesprekken zijn geen 
kosten verbonden. Met vragen 
over geestelijke verzorging thuis 
kan contact opgenomen wor-
den met MomenTaal, telefoon 

06-30510423 en wordt er over-
legd om te kijken wat mogelijk is.

Meer informatie op:
www.momentaal.com.
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Politie zoekt getuigen 
van overval in Haarlem
Haarlem - In een boekhandel 
aan de Gedempte Oude Gracht in 
Haarlem heeft vrijdagmiddag 30 
oktober om 16.20 uur een overval 
plaatsgevonden. Onder bedrei-
ging van een wapen deed een 
man een greep in de kassa. Daar-
na rende de man de winkel uit en 
vluchtte via de Stoofsteeg weg. 
Daarna ontbreekt ieder spoor van 
de man.

De verdachte voldoet aan het vol-
gende signalement: Man, 25 tot 
30 jaar oud, ongeveer 1.70 me-
ter lang, kort donker haar, blanke 
huidskleur, gekleed in een zwar-
te jas met een brede witte streep 
over de mouwen en een zwarte 
broek.
De politie is op zoek naar getui-
gen van de overval en van de 
vlucht van de verdachte. Met na-
me twee klanten die tegelijkertijd 
met de verdachte de winkel ver-
lieten worden opgeroepen zich 

te melden via 0900-8844. Mocht u 
op een andere manier weten wie 
bij de overval betrokken zijn dan 
horen wij dat ook graag. Dat kan 
ook anoniem, bel dan misdaad 
anoniem via 0800-7000. De poli-
tie neemt ook graag kennis van 
eventuele beelden. U kunt ze up-
loaden via: www.politie.nl/aan-
gifte-of-melding-doen/meldfor-
mulier.html?sid=b34db64c-9880-
4ad0-abe6-436a91290582 onder 
vermelding van 202232314.

Bron: Politie.nl.

Auto brandt helemaal uit
Haarlem - Een geparkeerde au-
to is afgelopen vrijdagnacht he-
lemaal uitgebrand aan de Forel-
straat in Schalkwijk. Rond tien 
voor twee (01.50 uur) ’s nachts is 
de brand ontdekt. De vlammen 
sloegen uit het voertuig.
Bij aankomst van de brandweer 
was het voertuig al verloren. De 
brandweer kon het wrak alleen 

nog blussen.
De oorzaak van de brand is onbe-
kend, maar brandstichting wordt 
niet uitgesloten. De politie gaat 
een onderzoek starten naar de 
toedracht.
De afgelopen weken zijn er meer-
dere autobranden in Haarlem en 
Heemstede geweest waarvan ze-
ker is dat ze zijn aangestoken.

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

 

Dessert van clotted 
cream, Baileys en 
blauwe bessen 

Dessert van clotted 
achter het fornuis 

Heemstede – In deze afl eve-
ring steken we het kanaal over 
richting Groot-Brittannië met 
een vleugje Ierland. Lange vin-
gers, Ierse Baileys, blauwe bes-
sen en clotted cream. Clotted 
cream is een soort spread van gestolde room, die iedereen wel 
kent van de Britse Afternoon Tea waar het wordt geserveerd bij 
de scones. Deze cream is dus ook heerlijk om te verwerken in 
een dessert. 

Clotted cream ontstond in het Engelse Devon uit het procedé 
om vet van melk door verwarming te scheiden zodat er boter 
van gemaakt kon worden. Later werd het in Cornwall populair 
om alleen de crème te gebruiken. Het was eigenlijk een nood-
zakelijk procedé om melkproducten langer te bewaren. Zowel 
Devon als Cornwall claimen beide de uitvinders van clotted 
cream te zijn. In Engeland wordt clotted cream daarom ook wel 
‘Devonshire cream’ of ‘Cornish cream’ genoemd. 

De bereiding van de originele clotted cream is niet moeilijk, 
maar wel erg tijdrovend. Er is ook een alternatieve snelle metho-
de, die niet origineel is, maar wel werkt. Beide methodes komen 
in deze rubriek aan bod. Bij dit dessert dient het bereiden van de 
clotted cream eerst te gebeuren. 

Clotted cream (originele Britse methode met lange
bereidingstijd)
Benodigdheden:
• 2 bakjes verse slagroom van 250 ml.

Bereiding:
Verwarm de oven tussen 75 en 100 graden. Doe de slagroom 
in een ovenschaal. Aan de originele clotted cream wordt geen 
suiker toegevoegd. Desalniettemin wordt er soms wel een beet-
je vanillesuiker voor de smaak aan toegevoegd, maar eigenlijk 
hoort dat niet. Houd er ook rekening mee dat de Baileys likeur 
in onderstaand recept tamelijk zoet is. De stolling van de room 
wordt verkregen door langzame verwarming. De schaal moet 
10-12 uur op 75 graden in de oven staan. (Lang hè?) Vanwege 
de brandveiligheid wordt aangeraden dit overdag te doen als 
u zelf thuis bent en de schaal al ’s ochtends vroeg in de oven te 
schuiven.
Na 12 uur ontstaat een korstje over de room. Laat het mengsel 
8 uur afkoelen. Onder het stolsel zit nog een vloeibaar meng-
sel. Giet dit af. Niet weggooien, dit is namelijk een uitstekend 
basisproduct om weer bijvoorbeeld koekjes van te bakken of 
saus van te maken. Schep dan de bovenste korst er voorzich-
tig af, daaronder zit de witte gestolde roomspread, de clotted 
cream. Doordat dit product langzaam verhit is, kunt u clotted 
cream ook langer bewaren in de koelkast dan gewone slagroom. 

Clotted cream (alternatieve snelle methode)
Benodigdheden:
• 1 bakje verse slagroom van 250 ml.
• 1 bakje verse mascarpone

Bereiding:
Toegeven: dit is natuurlijk niet helemaal origineel Brits met de 
Italiaanse mascarpone, maar biedt wel een goed en snel alter-
natief. Klop de slagroom met een mixer goed stijf. Lepel daar-
na de mascarpone erdoor, eventueel lichtjes met de mixer. Klaar 
om te serveren. De echte kenner gaat natuurlijk voor de langza-
me verwarmde bereiding, zoals in eerstgenoemde methode is 
uiteengezet. 

De rest van het dessert bereiden is zeer eenvoudig!
Benodigdheden:
• 1 pak lange vingers
• 1 bakje blauwe bessen
• 1 wijnglas Baileys likeur
• De bereide clotted cream
• Chocoladevlokken voor de garnering 

Bereiding:
Bedek de bodem van een schaal met lange vingers, die een voor 
een zijn gedrenkt in 
de Baileys. Verdeel 
hierover de blauwe 
bessen. Voeg hierbo-
ven op de topping 
van clotted cream. 
Even 1,5 uur afgedekt 
in de koelkast zetten. 
Vlak voor het serve-
ren de topping met 
wat chocolade vlok-
ken garneren voor 
een feestelijk tintje. 

Enjoy! 

Porsche belandt naast 
Schouwbroekerbrug
Heemstede - Een automobilist 
is vrijdagavond 30 oktober van 
de Schouwbroekerbrug gereden. 
Rond 23.00 uur ging het mis. De 
bestuurder kwam vanuit Heem-
stede toen hij de macht over 
het stuur verloor. De man gleed 
dwars door de reling van de brug 
en kwam op z’n kant naast de 
brug terecht. 
 
De bestuurder kon op eigen 

kracht uit het voertuig komen. Hij 
is nagekeken door ambulance-
personeel, maar hoefde niet naar 
het ziekenhuis. De man bleek niet 
onder invloed van alcohol of ver-
dovende middelen. 
 
De Porsche Boxster raakte zwaar 
beschadigd. Het wrak is wegge-
sleept door een berger. De politie 
zal een onderzoek starten naar de 
rijvaardigheid van de bestuurder.

Beeld: NieuwsFoto.nl

Ervaringen met burgers goed

Op bezoek bij de 
GGD Kennemerland
Regio - De GGD’s in heel Neder-
land halen dagelijks het nieuws 
en staan zo volop in de belang-
stelling. Waardering en kritiek 
volgen elkaar op. Zaak om eens 
te rade te gaan bij onze regiona-
le GGD Kennemerland. Het laat 
zich aanzien dat het aantal tes-
ten en besmettingen nu iets af-
neemt. Dat wil niet zeggen dat de 
rust is weergekeerd binnen de or-
ganisatie. Verre van dat, er wordt 
nog volop gewerkt en dat ze-
ven dagen per week. Er is veel te 
doen geweest m.b.t. het bron- en 
contactonderzoek. Door de gro-
te hoeveelheid konden de me-
dewerkers het niet aan. Voor een 
persoon die het virus heeft en de 
dagen voor vaststelling daarvan 
met veel mensen contact heeft 
gehad, kost het een medewerker 
soms 8 uur om de relaties van de 
patiënt te informeren.
Ondanks de 30 medewerkers op 
kantoor in Haarlem lukt het niet 
altijd de doelgroep tijdig te waar-
schuwen. Men kan dan een be-
roep doen op 60 medewerkers 
die centraal elders in het land 
werken. Bij extreme drukte lukt 
het ook dan niet om iedereen 
te benaderen. Daarom de vraag 
aan besmet geteste personen 
zelf hun contacten te willen infor-
meren. Landelijk werken er 5.000 
contactmedewerkers waar dat er 
zonder Covid-19 een paar hon-
derd zijn.  
 
Er zijn ook inwoners die zich via de 
huisarts laten testen. Ook die tes-
ten komen uiteindelijk in een van 
de laboratoria terecht. De huis-
arts is verplicht iedere positie-
ve uitslag te melden bij de GGD. 
Vanuit Haarlem rijdt er tweemaal 
per dag een auto met daarin de 
monsters naar Duitse laboratoria. 
Volgens de GGD Kennemerland 
ontvangt het grootste gedeel-
te van de geteste personen bin-
nen 24 uur de uitslag. Voor vita-
le beroepen, zoals zorgmedewer-
kers, leraren, politie en anderen 
is een aparte route opengesteld. 
Via een speciaal telefoonnummer 

kunnen zij zich melden voor een 
test met voorrang. 
 
De aangelegde dossiers van ie-
dere patiënt zijn zeer summier. 
Naam, BSN-nummer, contact-
gegevens en dat is het wel zo’n 
beetje. Alle medewerkers teken-
den voor geheimhouding. Daar-
bij kan een medewerker in Haar-
lem niet in dossiers van iemand 
in bijvoorbeeld Utrecht kan kij-
ken. De privacy is gewaarborgd. 
De lokale GGD’s werken met een 
eigen IT-module waarin zij gege-
vens opslaan. Om in een module 
van een andere GGD-vestiging te 
komen moet men dit aanvragen.  
 
De ervaringen met de burgers 
is goed. Zelden doet er zich een 
vervelende situatie voor. Soms 
moet je even wachten in de auto 
of op de fi ets, voordat je aan de 
beurt bent. Dat roept wel eens ir-
ritatie op bij gehaaste personen. 
Met enige tact en uitleg wordt 
dat snel gladgestreken. Wat helpt 
is dat bij de teststraat per dienst 
acht potige brandweermannen 
helpen het verkeer te regelen en 
de locatie veilig te houden. 
 
Mensen die te horen krijgen dat 
zij besmet zijn, schrikken en in 
een enkel geval storten zij hun 
hart uit bij de medewerkers. Deze 
kunnen weinig anders doen dan 
doorverwijzen naar hun huisarts 
die de persoonlijke situatie goed 
kent. Sommige medewerkers 
rouleren, werken dan weer bij het 
contactonderzoek dan weer in de 
teststraat. “De afwisseling vinden 
wij juist prettig”, zegt een van de 
coördinatoren. Ondanks de kri-
tiek die men landelijk soms hoort 
lijkt Kennemerland de zaak goed 
op orde te hebben. Als het aan-
tal te testen personen nog verder 
afneemt kan het bron- en con-
tact onderzoek ook weer volle-
dig door de GGD worden gedaan. 
Nog wel even wachten tot het zo-
ver is.    
 
Eric van Westerloo
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Trefpunt Dementie over Casemanagement
Heemstede - Op woensdag 11 
november wordt er een Corona-
veilig Trefpunt Dementie georga-
niseerd over Casemanagement. 
Wat is dit? Kunt u er gebruik van 
maken? Bent u op deze moge-
lijkheid gewezen? Wat heeft u 

eraan? Wat kunnen de verschil-
lende zorgorganisaties bieden? 
Dorien Aalbers, casemanager van 
de Zorgspecialist Heemstede ver-
telt u, wat zij en haar collega’s 
kunnen bieden en wat er wel of 
niet kan in tijden van corona. 

Dit vindt plaats in een kleine 
groep van maximaal 10 deelne-
mers, met 1,5 meter afstand van 
elkaar, op Plein1, Julianaplein 1, 
Heemstede. Van 19.00 - 20.15 uur.
Toegang gratis, aanmelden ver-
plicht via tel.: 023 – 5288 510.

ZIE ONZE SITE: 
HEEMSTEDER.NL

SeniorWeb Workshop 
iPhone whatsapp
Heemstede - Op woensdag 11 
november om 10 uur geeft Ca-
rin Leuven de workshop iPhone 
whatsapp in de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede, van SeniorWeb. 
Let op: niet voor Android. Met 
whatsapp kunt u eenvoudig chat-
ten met personen die in uw con-
tacten app staan. Maar er kan zo-
veel meer! Zoals bijvoorbeeld vi-
deobellen. Na 2 uur les, weet u er 

meer van. Neem uw eigen Apple 
iPhone mee, geen andere mer-
ken. Entree €5,-.

Let op: opgeven verplicht! Opge-
ven kan via www.wijheemstede.
nl of telefonisch van op werkda-
gen tussen 9-13 uur: tel.: 548 38 
28. Helaas kunnen bezoekers die 
niet van tevoren zijn opgegeven 
niet worden toegelaten. 
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5 november
  Dramafi lm in de Luifel. Heren-
weg 96, Heemstede.Om 10.30 
u. Reserveren verplicht via 
www.wijheemstede.nl of via: 
tel.: 023-5483828.

5 en 19 november
  Pleintje 1 Kinderatelier (5-10 
jaar). Zaal Rood bovenin het 
gebouw plaats op Plein1, Ju-
lianaplein 1, Heemstede. V. 
15.30-17 u. Kosten: €5,- per 
keer of voor 5x kost €22,50. 
Verplicht opgeven per app:
06-14 23 45 80 van begeleider 
Gaby Godijk. 

Iedere vrijdag
  Kidsclub op vrijdag. De Lui-
fel, Herenweg 96 in Heemste-
de. Van 15.30-17 u. Kosten: 
€0,50 per keer. Opgeven is ver-
plichtbij Lies Leen (van Plexat): 
lleen@wijheemstede.nl of via 
06-49 92 52 93.  

6 november
  Kinderkookcafé in de Lui-
fel. Herenweg 96, Heemste-
de. 13.30-16.30 u. Kosten €2,- 
per kind, per kookles. Opge-
ven verplicht bij Lies Leen (van 
Plexat), via 06-49925293. 

▲

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

7 november
  Marieke Lucas Rijneveld sig-
neert coronaproof in de eta-
lage van Boekhandel Blokker. 
Binnenweg 138, Heemstede. 
Van 13-13.30 u.

  Nhung Dam speelt ‘3 miljoen 
stappen naar Sicilië’. Theater de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang 16.30 u. Kaar-
ten via: www.podiaheemste-
de.nl.

8 november
  Concert in Haarlemse St. Josep-
hkerk. Jansstraat 41 in Haar-
lem. Aanvang: 15.30 uur. Toe-
gang: gratis, collecte bij de uit-
gang. Reserveren verplicht via 
www.andriessendeklerkstich-
ting.nl.

  Poppenhuis- en miniatuurexpo 
van Little Princess Design. Kin-
derboerderij ‘t Molentje, Bur-
gemeester Van Rappardlaan 1, 
Heemstede. Van 10-16.30 u.. 
Toegang gratis.

23 november
  Vriendinnenclub. De Luifel, He-
renweg 96 in Heemstede. Van 
14-16 u. Reserveren verplicht 
via www.wijheemstede.nl of 
op tel.: 5483828. 

11 november
  Knutselclub (5-10 jaar). De Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11 in 
Heemstede. V. 13.30-15 u. Kos-
ten: €5,- per keer of een kaart 
voor 5x kost €22,50. Opgeven 
verplicht via appje naar 06-
14234580 (Gaby Godijk).

Bij het ter perse gaan van deze 
krant waren de nieuwe corona-
maatregelen nog niet bekend. 
Check daarom of deze activi-
teiten doorgang vinden bij de 
organisator.

4, 11, 18 en 25 november, 
2 en 9 december

  Open avonden Bewustwor-
ding door Jan Oostenbrink. 
WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Van 19.15 – 21.15 uur. Kosten:
€90,- voor 6 avonden, losse 
avonden €15,-. Aanmelden is 
verplicht via www.wijheemste-
de.nl, info@wijheemstede.nl, 
023- 548 38 28. Vervolg: 6 jan 
en 3 mrt 2021. Begeleiding en 
informatie: tel. 06 50 81 56 97; 
email: jan.oostenbrink@gmail.
com.

11 november
  Trefpunt Dementie over Case-
management. Plein1, Juliana-
plein 1, Heemstede. Van 19-
20.15 u.Toegang gratis, aan-
melden verplicht via tel.: 023 – 
5288 510.

  SeniorWeb Workshop iPhone 
whatsapp. De Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede. Om 10 u.
Entree €5,-. Opgeven verplicht 
via www.wijheemstede.nl of 
via tel.: 5483828.

18 november
  Films in de Luifel. Herenweg 
96 te Heemstede. Om 19.30 u. 
Reserveren verplicht via www.
wijheemstede.nl of via tel.: 
023- 5483828.

TENTOONSTELLINGEN
6 november t/m 24 januari

  Over Water en vergezichten’ – 
De Zeeschilders in het Zand-
voorts Museum. Swaluëstraat 
1 in Zandvoort. Graag reser-
veren: www.zandvoortsmuse-
um.nl.

Burgemeester Nienhuis tekent City 
Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime
Heemstede - Op 28 oktober 
hebben burgemeester Nienhuis 
(Heemstede) en burgemeester 
Romeyn (Heiloo) namens Noord 
Holland Samen Veilig (NHSV) de 
landelijke City Deal Lokale Weer-
baarheid Cybercrime onderte-
kend. In deze City Deal gaan Ne-
derlandse gemeenten, 3 ministe-
ries, regionale veiligheidsallian-
ties en kennisinstellingen nauw 
samenwerken om de cyberweer-
baarheid onder burgers en be-
drijven te vergroten.

Cybercrime is de laatste decen-
nia een serieuze bedreiging ge-
worden en de risico’s nemen toe, 
omdat bijna de hele wereldbevol-
king toegang heeft tot de digita-
le wereld. Om ons weerbaarder 
te maken moet er meer en beter 
samengewerkt worden. De City 
Deal is een belangrijk instrument 
voor gemeenten, ministeries en 
andere maatschappelijke part-
ners en/of marktpartijen om ge-

lijkwaardig op te trekken. Burge-
meester Nienhuis ziet het samen-
werkingsverband als een grote 
stap voorwaarts: “Ik werk graag 
samen om virtuele dammen en 
dijken op te richten voor cyber-
veiligheid!”.
Het samenwerkingsverband 
Noord Holland Samen Veilig 
(NHSV) bestaat uit 34 gemeen-
ten, politie en het Openbaar 
Ministerie binnen de eenheid 
Noord-Holland. De aanpak van 
cybercrime en gedigitaliseerde 
vormen van criminaliteit is één 
van de speerpunten. Kennis en 
mankracht worden gebundeld 
en is er ruimte voor innovatieve 
projecten op de thema’s met pri-
oriteit. Twee van deze regionale 
projecten zijn nu opgenomen in 
de City Deal Lokale Weerbaarheid 
Cybercrime.

De pilot HackShield (www.join-
hackshield.nl/campagne/noord-
holland) is één van de eerste pro-

jecten van Citydeal Lokale Weer-
baarheid. De ervaringen van de-
ze pilot in Noord-Holland wor-
den gebruikt voor de uitrol van 
dit succesvolle initiatief in de rest 
van Nederland. HackShield is een 
transmediale cybersecurity game 
voor kinderen tussen de 8 en de 
12 jaar oud. Door het spelen van 
de game leren kinderen zich op 
een speelse manier te wapenen 
tegen digitale gevaren. Dit ont-
breekt anno 2020 nog steeds in 
hun (digitale) opvoeding. Het 
spel zorgt ook voor een gedrags-
verandering bij ouders en verzor-
gers. In het spel moeten de kin-
deren hen ook beschermen te-
gen digitale gevaren.

In Noord-Holland doen 25 ge-
meenten mee aan het project 
HackShield en zijn inmiddels 
meer dan 1200 Cyber Agents in 
het spel geworven. Op 9 decem-
ber wordt een tweede lichting 
Cyber Agents gehuldigd.

Gratis online voorlichtingsbijeenkomst 
over nalaten aan cultuur
Haarlem - Op maandag 23 no-
vember, om 11.00 uur organi-
seren de vier grote culturele in-
stellingen van Haarlem: Frans 
Hals Museum, Teylers Museum, 
Stadsschouwburg & Philharmo-
nie Haarlem en de Toneelschuur 
en Filmschuur een gratis online 
voorlichtingsbijeenkomst over 
‘nalaten aan cultuur’. In deze bij-
eenkomst vertelt kandidaat nota-
ris Adriaan Helmig o.a. welke mo-
gelijkheden er zijn om een cultu-
rele instelling in zijn of haar testa-
ment op te nemen.
 
De online voorlichtingsbijeen-
komst is voor iedereen die erover 
nadenkt om een culturele instel-
ling op te nemen in zijn of haar 
testament en daar meer over wil 
weten. Het is helemaal niet inge-

wikkeld en de vier Haarlemse cul-
turele instellingen helpen graag. 
Tijdens de voorlichtingsbijeen-
komst wordt kandidaat notaris 
Adriaan Helmig door Annette de 
Bock geïnterviewd over het nala-
ten aan een culturele instelling. 
Tijdens deze online voorlichtings-
bijeenkomst is er ook alle ruimte 
om vragen te stellen aan Adriaan 
Helmig via e-mail, sms, WhatsApp 
of telefonisch.
 
De voorlichtingsbijeenkomst is 
kosteloos te volgen vanuit huis. 
Het enige dat nodig is, is een in-
ternetverbinding en een compu-
ter, tablet of telefoon met beeld 
en geluid. Aanmelden kan door 
een e-mail te sturen naar maai-
ke@toneelschuur.nl. Deelnemers 
ontvangen een e-mail met een 

link naar bijeenkomst en instruc-
ties hoe deze te volgen.

Steeds meer mensen besluiten 
(een deel van) hun nalatenschap 
te schenken aan een van de vier 
grote culturele instellingen in 
Haarlem. Omdat ze het belang-
rijk vinden dat volgende genera-
ties ook kunnen blijven genieten 
van het rijke culturele aanbod in 
Haarlem. Daarom zijn het Frans 
Hals Museum, Teylers Museum, 
Stadsschouwburg & Philharmo-
nie Haarlem en de Toneelschuur 
en Filmschuur in maart jl. gestart 
met de campagne ‘Geef toekomst 
aan cultuur’. Deze voorlichtings-
bijeenkomst is onderdeel van de 
campagne.
Meer informatie staat op:
www.cultuurtestament.nl.

Concert in Haarlemse St. Josephkerk
Haarlem - De sopraan Klaartje 
van Veldhoven en de organist 
Matthias Havinga geven op zon-
dagmiddag 8 november een con-
cert in de Haarlemse St. Joseph-
kerk op de Jansstraat 41 in Haar-
lem.
Op het programma staan voor-
al werken van twee beroemde 
Haarlemse componisten: Hen-
drik Andriessen en Albert de 
Klerk. Beiden waren ooit als orga-
nist verbonden aan de St. Joseph-
kerk, wat deze kerk tot een unie-
ke locatie maakt om hun werk 
uit te voeren. Hendrik Andries-

sen liet zich regelmatig inspireren 
door teksten van Thomas a Kem-
pis. Klaartje van Veldhoven zal 
twee van die werken ten gehore 
brengen: het bekende ‘Magna res 
est amor’ en het minder beken-
de ‘De imitatione Christi’, het laat-
ste werk dat Andriessen compo-
neerde. Van Veldhoven zingt ook 
het aangrijpende ‘Maria, schoone 
vrouwe’, dat Andriessen schreef 
voor zijn vrouw toen hij tijdens de 
Tweede Wereldoorlog gevangen 
zat. Albert de Klerk heeft een be-
langrijke rol gespeeld in het Haar-
lemse muziekleven. Hij was een 

toonaangevend organist, com-
ponist en dirigent. De ‘Twee Psal-
men’ die hij in 1956 componeerde 
zijn echte juweeltjes.

Dit concert wordt georganiseerd 
door de Andriessen/De Klerk 
Stichting, die tot doel heeft de 
artistieke nalatenschap van de 
Haarlemse componisten Hendrik 
Andriessen en Albert de Klerk le-
vend en bereikbaar te houden. 
Aanvang: 15.30 uur. Toegang: 
gratis, collecte bij de uitgang.
Reserveren verplicht via www.
andriessendeklerkstichting.nl.

RCH houdt 
jeugd bezig
Heemstede - Twee weken gele-
den toch even het voldongen feit: 
er mag gevoetbald worden, maar 
geen competitie. Je wilt je jeug-
delftallen toch wel wat bieden.

Naast de doorgang van de nor-
male trainingen wil toch ook 
wel ‘partijtje’ doen. Er werden de 
twee afgelopen zaterdagen (24 
en 31 oktober) onderlinge wed-
strijden bij RCH georganiseerd. 
Vooral natuurlijk op leeftijdsni-
veau, maar toch ook wel wat ver-
rassingswedstrijdjes tussen de 
O12-1 en de O14-1 of de O13-1 
tegen de O18-1. Natuurlijk speelt 
dan het leeftijdsverschil en dus 
kracht een verschil, maar het kon 
ook voor verrassende uitslagen 
zorgen en voor vooral leuk voet-
bal. Men kent elkaar en je wilt 
dan niet onder doen voor het an-
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dere team. Leuk voetbal, prachti-
ge duels en even fraaie doelpun-
ten, maar vooral veel voetbalple-
zier bij de RCH- jeugd.
Komende zaterdag wederom 

wedstrijdjes voor de RCH- jeugd, 
maar dan worden de teams wat 
gehusseld. Helaas zonder pu-
bliek, maar het gaat dan ook 
vooral om de RCH-jeugd.

Pleintje 1 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 5 
en 19 november.
Je maakt de mooiste kunstwer-
ken. Tekenen, schilderen, breien, 
iedere keer een ander thema. Van 

15.30 tot 17.00 uur Kosten: €5,- 
per keer of een kaart voor 5x kost 
€ 22,50. Meerdere kinderen mo-
gen ook met deze kaart samen-
doen.
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. 

Dramafi lm in
de Luifel
Heemstede - Op donderdag 5 
november om 10.30 uur draait 
er bij WIJ Heemstede in de gro-
te zaal van de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede een dramafi lm 
uit 2019. Er is vanwege de coro-
namaatregelen geen lunch deze 
keer. Voor meer informatie kunt u 
bellen met: 023-548 38 28. Reser-
veren is verplicht. Helaas kan WIJ 
Heemstede geen bezoekers voor 
de fi lm toelaten die niet van tevo-
ren zijn opgegeven, vanwege de 
Corona-maatregelen. Reserveren 
via www.wijheemstede.nl of op 
werkdagen tussen 9-13 uur: tel.: 
023-5483828.

De kunst van het ouder 
worden in het Trefpuntcafé
Bennebroek - Op 6 november 
aanstaande komt - ijs , weder en 
corona dienende - mevrouw Pia 
Velema naar het Trefpuntcafé 
aan het Akonietenplein 1 in Ben-
nebroek om te spreken over de 
‘kunst van het ouder worden’. Zij 
is gerontologe en m.b.t. het on-
derwerp In het bijzonder geïnte-
resseerd in oosterse fi losofi eën. 
Deze kijk op het leven reikt veel 
inspirerende invalshoeken aan 
welke kunnen helpen het ouder 
worden te ervaren als een onont-
koombare en waardevolle perio-
de in ons leven. Thema’s als ver-
bondenheid, aanpassing, afhan-
kelijkheid, afscheid en verganke-
lijkheid kunnen ook op een an-
dere manier beleefd worden dan 
daar alleen vanuit een westers 
perspectief naar te kijken. Later 

op de avond volgt een boeiende 
gedachtenwisseling. De aanvang 
is 20.30 uur, deuren open om 20 
uur. 

In het Trefpunt Café worden al-
le geldende corona-maatregelen 
strikt nageleefd hetgeen ook be-
tekent dat helaas niet meer dan 
30 bezoekers zijn toegestaan. Zo-
doende is er voor een systeem via 
reservering gekozen. Graag uw 
komst vooraf te melden op het 
mailadres: 
aanmelden.tpc@gmail.com. 

In verband met mogelijk tussen-
tijdse nieuwe cq verdergaande 
coronamaatregelen wordt voor 
de zekerheid over het doorgaan  
van het Trefpuntcafé aangera-
den de negende november op de 

website www.pkntrefpunt.nl te 
kijken : indien de bijeenkomst on-
verhoopt moet worden geannu-
leerd zal dit onder het kopje actu-
eel vermeld staan. 

Mevrouw Pia Velema (foto aange-
leverd door Trefpuntcafé).

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Kidsclub 
op
vrijdag
Heemstede - Voor kinderen van 
6-12 jaar is er op vrijdagmiddag 
van 15.30 – 17.00 uur in de Lui-
fel, Herenweg 96 in Heemstede, 
nu Kidsclub!
Ook op vrijdag 6 november. El-
ke week een ander programma: 
spelletjes spelen, fi lm kijken, ga-
men, koken. Kosten: €0,50 per 
keer.
Let op: Ouders mogen niet mee 
naar binnen. Opgeven is verplicht 
en kan bij Lies Leen (van Plexat): 
lleen@wijheemstede.nl
of 06-49 92 52 93.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com



Zingend langs de deuren met Sint Maarten 
op 11 november. Kan dat in coronatijd? De 
Veiligheidsregio Kennemerland en GGD 
Kennemerland volgen het landelijk advies van 
de Rijksoverheid. 

Advies aan inwoners:
Kan Sint Maarten volgens de Rijksoverheid 
doorgaan? U bepaalt alsnog zelf of u meedoet. 
• Doet u mee? Zet verlichting of lichtjes 

bij de voordeur, zodat het duidelijk is 
dat u meedoet aan Sint Maarten. Deel 
voorverpakt snoep uit.

• Doet u niet mee? Hang een briefj e op de 
voordeur of doe niet open. 

Advies aan ouders/begeleiders:
• Houd de groepjes kinderen klein en beperk 

het aantal begeleidende volwassenen. 
• Houd een onderlinge afstand van 1,5 m.

• Houd als groepje kinderen 1,5 meter afstand 
van de deurdrempel.

• Accepteer alleen voorverpakt snoep.

Kijk voor actuele informatie op heemstede.nl.

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 4 november 2020

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

Openingstijden 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

Overlastspreekuur 
5 november 
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd. 

In verband met coronamaatregelen vindt het 
overlastspreekuur van buurtbemiddeling niet 
op locatie plaats. U kunt op donderdag 
5 november tussen 14.00 en 15.00 uur 
bellen met (023) 569 88 83. U wordt dan 
doorverbonden met de coördinator 
buurtbemiddeling.

Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl.

Heemstede App Buurtpreventie
Tijdens donkere dagen is het belangrijk extra 
alert te zijn in uw buurt op mogelijke criminele 
activiteiten. De Heemstede App Buurtpreventie 
levert hier met 3000 deelnemers een 
belangrijke bijdrage aan.

(Mede)beheerders gezocht
Voor het functioneren van de 35 wijkgroepen 
is het belangrijk dat elke wijk een (mede)
beheerder heeft die in de wijk zelf woont. 
De HeemstedeApp is op zoek naar met 
name beheerders voor de wijken: Centrum 
Oost, Geleerdenbuurt Oost, Merlenhoven, 
Van Merlenbuurt en Vogelpark/Pelikaanlaan, 
maar ook voor andere buurten zijn mede-
beheerders welkom.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u 
terecht op www.heemstedeapp.nl.

Sint Maarten in tijden van corona

Helpt uw kind online 
boeven vangen? 
Om de strijd aan te gaan met cybercriminelen 
zoekt gemeente Heemstede Junior Cyber Agents: 
kinderen tussen 8 en 12 jaar die door het spelen 
van HackShield leren hoe ze zichzelf en hun 
omgeving beschermen tegen online gevaar. 
De beste Cyber Agents uit Heemstede worden 
in december gehuldigd door de politie en de 
burgemeester. Zij zijn de helden van de toekomst. 

Geef uw kinderen op via joinhackshield.nl of 
download de game in de App Store. Vergaderingen raadscommissies 

november
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 17, 18 en 19 november 2020 in 
de Burgerzaal van het raadhuis. 
Door de verscherpte coronamaatregelen zijn 
deze openbare vergaderingen vanaf 20.00 
uur weer alleen digitaal te volgen via www.
gemeentebestuur.heemstede.nl. U bent van 
harte uitgenodigd hierbij virtueel aanwezig te 
zijn.

Agenda raadscommissie Samenleving 
17 november
• Opening en vaststellen agenda
• Spreekrecht
• Doelstellingen en wijze van verwerving Wet 

inburgering 2021
• Meerjarenonderhoudsplannen tennisparken 

HBC en Merlenhove 2021-2030
• Nazending impactanalyse Corona
• Beschikbaar stellen krediet voor nader 

onderzoek oplossing ruimtetekort Evenaar
• Ontwikkelingen Sociaal Domein inclusief 

Paswerk en RegioRijder
• Ontwikkelingen participatie
• Actiepuntenlijst
• Wat verder te tafel komt

Agenda raadscommissie Middelen 
18 november
• Opening en vaststellen agenda 
• Spreekrecht inwoners
• Presentatie Bedrijven Investeringszone (BIZ) 

Heemstede centrum
• Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Heemstede 

centrum
• Advies aan Commissariaat voor de Media; 

representativiteit PBO Stichting Lokale 
Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV)

• Wijziging tarieven in de Verordening 
precariobelasting Heemstede 2020

• Vertrouwenscommissie Heemstede
• Managementrapportage 2020 

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
(GBKZ)

• Energietransitie
• Actiepuntenlijst
• Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
19 november
• Opening en vaststellen agenda 
• Spreekrecht inwoners
• Invoering Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030
• Aanbevelingen oversteekplaats Adriaan 

Pauwlaan – Herenweg
• Verzoek opheff en geheimhouding 

informatie dossier Manpadslaangebied
• Actualisatie toekomstbestendige 

begraafplaats Heemstede
• Groot Onderhoud Heemsteedse Dreef, 

asfaltonderhoud
• Herijking Procesvoorstel Havenkwartier
• Verbeteren pontje Meermond, 

aanbesteding en gunning
• Overzicht bouwprojecten
• Omgevingswet
• Actiepuntenlijst 
• Wat verder ter tafel komt

U kunt uw visie kenbaar maken 
aan de commissie
Tijdens een commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffi  er 
via (023) 548 56 37 of per e-mail: 
raadsgriffi  er@heemstede.nl

Verlening drank- en 
horecavergunning
Op 28 oktober 2020 heeft de burgemeester 
besloten een drank- en horecavergunning 
voor het uitoefenen van het horecabedrijf te 
verlenen aan:
• Coco Food & More B.V., Raadhuisstraat 28 
 in Heemstede
• Loco Coff ee, Julianalaan 6 in Heemstede. 

Neem voor meer informatie telefonisch 
contact op met de afdeling Algemene & 
Juridische Zaken via (023) 548 56 07.

Verwijdering vaartuig 
Leidsevaartweg
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
aangetroff en:
• Een naamloze witte polyester kajuit 

boot in de Leidsevaart ter hoogte van 
Leidsevaartweg 101.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar 
van dit vaartuig tot en met 8 november 
2020 de gelegenheid zijn vaartuig te 
verwijderen of een ligplaats aan openbaar 
water in te nemen met waar dit met een 
verkregen vergunning wel is toegestaan. Als 
het betreff ende vaartuig binnen deze termijn 
niet is verwijderd, wordt het vaartuig in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen 
die periode kan de eigenaar zich melden bij 
bureau Handhaving en zijn vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.



Minder nieuwe personenauto’s geregistreerd in oktober
Heemstede/Regio - Vorige 
maand werden in Nederland 
31.988 nieuwe personenauto’s 
geregistreerd, oftewel 5,3 pro-
cent minder dan in oktober 2019. 
Uit de cijfers van Bovag, RAI Ver-
eniging en RDC blijkt dat het to-
taal over de eerste tien maanden 
van dit jaar 23,1 procent achter-
blijft bij dezelfde periode vorig 
jaar.

Tot en met oktober telde de auto-
branche 280.213 registraties van 
nieuwe personenauto’s, waar dat 
er een jaar eerder nog 364.521 
waren.  Bovag  en RAI Vereniging 
verwachten over heel 2020 een 
totaal van 350.000 nieuwe au-
to’s en voor 2021 een afzet van 
400.000 stuks. Vorig jaar werden 
er nog ruim 446.000 exempla-
ren geregistreerd, waarvan ruim 

80.000 in de laatste twee maan-
den van het jaar.
De meest geregistreerde merken 
in oktober 2020 waren:
1.  Volkswagen met 4.989 exem-

plaren en 15,6 procent markt-
aandeel

2. Toyota (2.366 / 7,4 procent)
3. KIA (2.211 / 6,9 procent)
4. Peugeot (2.089 / 6,5 procent)
5. Renault (1.919 / 6,0 procent)

De meest geregistreerde model-
len in oktober 2020 waren:
1.  Volkswagen ID.3 met 2.789 

stuks en 8,7 procent markt-
aandeel

2. KIA Niro (1.198 / 3,5 procent)
3. Toyota Yaris (973 / 3,0 procent)
4. Opel Corsa (811 / 2,5 procent)
5.  Hyundai Kona (750 / 2,3 pro-

cent).
Bron: Bovag.

Heemstede - Dat er ook in het najaar bijzondere tegenstellende kleurschakeringen zijn waar te ne-
men, blijkt uit deze foto genomen op de Leidsevaart. De enigszins grauwe novemberachtergrond met 
de kleurige vegetatie op de voorgrond doet een beetje mysterieus aan en levert dit unieke plaatje op.

Mysterieus kleur en licht spel

Mijn hele leven lang (ik ben nu 80) heb ik een grote liefde 
voor gedichten gehad. En ik weet precies hoe dat zo geko-
men is.
Toen ik 10 jaar was en bij ju� rouw Woudenberg in de vijfde 
klas van de Antoniusschool in Heemstede zat, heeft zij daar-
voor de kiem geplant! Ik zie de klas, toen tijdelijk in het Oude 
Posthuis aan de Herenweg, nog voor mij.
Zij hield zo van dichters en gedichten en heeft dat destijds, 
zo aanschouwelijk en indringend weten over te brengen, ik 
ben haar daarvoor nog altijd dankbaar.
Eén keer nog ben ik later bij haar op bezoek geweest, om 
haar daarvoor te bedanken.
Maar mijn man en ik vertrokken uit Heemstede. Toen ik na 50 
jaar elders gewoond te hebben, vijf jaar geleden hier terug-
kwam, reed ik vaak langs haar huis aan de Van Lennepweg, 
maar het zag er niet zo bewoond uit. Ik heb nooit durven 
aanbellen en heb daar nu, te laat dus, toch spijt van.
Ju� rouw Woudenberg, ze had dan wel geen eigen kinderen, 
maar wat is het toch mooi, dat ze iets heeft achtergelaten, 
waar iemand haar hele leven plezier aan heeft beleefd.

“Er is nog meer: de donkere witte keuken,
Het warm vertrek waar heel mijn jeugd verging
Door ‘t nauwe raam zag ik de kruin der beuken

En hoe de zomer langzaam henen ging”

Jan van Nijlen 1884-1965

M. Bruning-Grapperhaus, Heemstede.

LEZERSPOST
In memoriam

juffrouw Woudenberg

Omgevingsdienst 
IJmond elektrisch 
de weg op
Regio - Omgevingsdienst Ijmond 
gaat met een elektrisch wagen-
park de weg op. Dit past bij een 
organisatie waar het bereiken en 
in stand houden van een veilige 
en duurzame leefomgeving tot 
de kern van het werk hoort, vol-
gens de Omgevingsdienst. Om-
gevingsdienst IJmond rijdt zo’n 
20.000 kilometer per auto per 
jaar. Er zijn veel verschillende stu-

dies en berekeningen als het gaat 
om het omslagpunt, wanneer 
een elektrische auto schoner is 
voor het milieu dan een benzi-
neauto. Dat heeft onder meer te 
maken met hoe de elektriciteit 
in een bepaald land wordt opge-
wekt. In Nederland ligt het om-
slagpunt tussen de 30.000 en 
50.000 km. De elektrische auto’s 
staan bij de Omgevingsdienst 
niet op zich. Voor zakelijke ritten 
en bedrijfsbezoeken kunnen de 
medewerkers ook kiezen om op 
de elektrische � ets te stappen en 
kan iedereen gebruik maken van 
de OV-� ets.

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

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt 
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. 
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de 
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met 
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. 

Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 
- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken 
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist.

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

- 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’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Azalealaan	7,	het	uitbreiden	van	het	

woonhuis op de begane grond en eerste 
verdieping, wabonummer 709832, 
ontvangen 23 oktober 2020

•	 Blekersvaartweg	84,	een	gevelwijziging	en	
plaatsen reclame, wabonummer 709422, 
ontvangen 22 oktober 2020

•	 Chr.	Bruningslaan	22,	het	plaatsen	van	een	
plantenbak met raster voor een hederahaag, 
wabonummer 707560, ontvangen 

 19 oktober 2020
•	 Cruquiusweg	45A,	het	wijzigen	van	de	

functie van een bestaand agrarisch bedrijf 
naar een Herenboerderij, een kleinschalig 
gemengd bedrijf met een natuurgedreven 
bedrijfsvoering, het plaatsen van een 
tunnelkas en een mobiel bouwwerk 
plaatsen als nacht-/schuilhok voor kippen, 

 wabonummer 710224, ontvangen 
 25 oktober 2020
•	 Dr.	J.R.	Thorbeckelaan	148	+	150,	het	

plaatsen van een deurluifel, wabonummer 
710223, ontvangen 25 oktober 2020

•	 Wagnerkade	37,	het	plaatsen	van	een	
dakopbouw en plaatsen dakkapel op het 
voor- en achtergeveldakvlak, wabonummer 
708538, ontvangen 21 oktober 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Azalealaan	14,	verplaatsen	en	verkleinen	

schuur/fietsenstalling, wabonummer 
697653, verzonden 27 oktober 2020

•	 Hageveld	23,	het	kappen	van	een	beuk,	
wabonummer 696471, verzonden 

 26 oktober 2020

•	 Lindenlaan	34,	het	wijzigen	van	de	
voorgevel, wabonummer 665001, 
verzonden 30 oktober 2020

•	 Provinciënlaan	3,	het	plaatsen	van	een	
luchtbehandelingsinstallatie op het 
laagbouwdak met warmtewisselaar, 
wabonummer 574757, verzonden 

 30 oktober 2020
•	 Raadhuisstraat	28,	het	wijzigen	van	een	

raamkozijn met vast glas in de voorgevel 
van de winkel. Het gehele kozijn wordt 
vervangen en voorzien van een schuifraam, 
wabonummer 698736, verzonden 

 30 oktober 2020
•	 Ritzema	Boskade	1,	het	plaatsen	van	

een fietsenhok, wabonummer 704305, 
verzonden 28 oktober 2020

•	 Zandvoortselaan	174,	het	bouwkundig	
splitsen van een woonhuis, wabonummer 
681248, verzonden 27 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
•	 Charlotte	van	Pallandtlaan	20,	het	plaatsen	

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 697356, ontvangen 

 25 september 2020
•	 Winterlaan	3,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
701463, ontvangen 9 oktober 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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