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Al 20 jaar een gewaardeerd bestuurslid bij WCH

Leuke verrassing voor Willem van Dam
Heemstede - Een leuke verrassing voor Willem van Dam afgelopen vrijdag 6 november.
Namens
Winkeliersvereniging
Centrum Heemstede (WCH) gaven voorzitter Rogier Heijn en Hilde Slagter hem een fles van zijn
favoriete rum cadeau. Dit omdat
Willem van Dam op 6 november
precies 20 jaar bestuurslid was
van de WCH. Ook had Hilde nog
een oude vlag van een voorloper
van de WCH meegebracht. Die
kreeg Willem mee als aandenken.

Beste gasten,
liefst uw reservering
of bestelling telefonisch
doorgeven a.u.b.

Kwaliteitsslagerij

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

ZONDAG
OPEN!
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Maandag: 16.00-21.30 uur
Dinsdag: gesloten m.u.v.
feestdagen
woensdag t/m zondag
16.00-21.30 uur
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www.mandarin-heemstede.nl
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GEEN KRANT? 0251-674433

Wafel!

(to-go)

verkrijgbaar bij de BosBar van

Landgoed Groenendaal
(ook to-go: koffie, broodjes,
warme chocomel, schepijs,
snert en Franse crêpes)
Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

V.l.n.r.: Hilde Slagter, een trotse Willem van Dam en Rogier Heijn (foto aangeleverd door WCH).
die plekken worden snel weer opgevuld door nieuwe winkels. Kijk
eens hoeveel nieuwe en mooie
zaken erbij zijn gekomen de laatste tijd. Dat komt de diversiteit in
de winkelstraat alleen maar ten
goede. Dat is best uniek en maakt
van Heemstede een prachtige en

veelzijdige plaats om te winke- aan ook Willem weer enthousiast
len. En daar kunnen we als WCH meedoet.
alleen maar trots op zijn”, aldus
Willem.
Voor WCH is Willem een waardevol bestuurslid voor de vereniWCH is bezig met het opzetten ging en zij hoopt nog lang van
van een BIZ in samenwerking met zijn tomeloze inzet te mogen gede gemeente Heemstede, waar- nieten.

Gemeentebestuur in de tang
bij de afvalverwerkers
Regio - Er is veel gaande in afvalland. Krampachtig proberen
gemeenten in ons land een zinnige route te volgen. Zij en met
hen de burgers, belanden in een
netwerk van regeltjes, afspraken
en kosten. Steeds opnieuw komen er instanties of groepen bij
die ook hun regeltjes invoeren
of hun zegje willen doen. Om er
zomaar een paar te noemen, de
EU, Rijks-Provinciale en gemeentelijke overheden, Green Deals,
NCDO, vuilverbranders, CertiQ
(garanties/certificaten van oorsprong), natuur- en milieuorganisaties, Bureau voor de leefomgeving, RIVM, GGD’s, VANG Uitvoeringsprogramma, Landelijk afvalbeheerplan, VNG, ladder van
Lansing, bedrijfsleven, vuilnisophaalbedrijven, de verpakkingsindustrie, NVRO, NVRD, de Milieudienst en nog vele andere. Alle
gemeenten kijken vooral naar de
VANG-doelstelling, die inhoudt
dat het restafval in 2020 per inwoner maximaal 100 kg per jaar
mag bedragen en zelfs op termijn omlaag moet naar 30 kg. De
100 kg wordt vrijwel nergens gehaald. De minister heeft aangeven naar een realistischer tijdpad
te kijken. Heemstede doet graag
mee, maar ook Heemstede haalt
de 100 kg niet.

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

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

Naast het managen van zijn succesvolle onderneming Chocolaterie Van Dam is Willem met hart
en ziel betrokken bij het wel en
wee van de winkelstraat Raadhuisstraat & Binnenweg.
Zo organiseert hij al jaren als
marktmeester de voorjaarsmarkt
in mei.
Hij kent alle winkeliers in de
straat. Hij heet nieuwe winkels
namens de winkeliersvereniging
welkom en zorgt voor nieuwe leden.
Willem van Dam zelf was aangenaam verrast met deze lieve geste: “Ik vind het zo leuk dat het bestuur van WCH heeft onthouden
dat ik 20 jaar bestuurslid ben.
20 jaar geleden werd ik door de
toenmalige voorzitter Rob van
der Wel voor de winkeliersvereniging uitgenodigd. Ik ben daar altijd bij gebleven. Met deze vereniging is het ook echt een beetje ‘onze winkelstraat’ geworden.
Het gaat hartstikke goed met onze winkelstraat, ondanks het coronavirus. Je hoort weleens dat er
een winkelpand leegstaat, maar

Chinees Restaurant

ding/verbranding. Of de burger
gaat zelf aan het scheiden. Dat
laatste kan, maar zadelt de inwoners op met of een extra container of wandelen met de vuilniszak naar een brengpark.

Heemstede zit contractueel vast
aan Meerlanden en AEB (verwerker) in Amsterdam. Met de laatste loopt het contract tot 2023.
De AEB presteert slecht, de nascheiding werkt nog onvoldoende en de gemeente Amsterdam
houdt het bedrijf financieel op de
been. Het Heemsteedse college
kan contractueel geen kant op. Er
zijn alternatieven, al zijn die niet
in het belang van Meerlanden of
AEB. Meerlanden keert dividend
uit aan Heemstede, ook dat moet
worden meegewogen. Als Meerlanden en AEB een prijs noemen per ton afval, is dat het dan.
Je kunt sputteren maar je kunt
geen kant op. Na een geslaagde
proef in Merlenhoven wil het college containers gaan ingraven in
plantsoenen en pleinen. Kosten
1,4 miljoen om mee te beginnen.
De huishoudens zouden plastic, metaal en drinkverpakkingen (PMD) thuis moeten scheiden. Nergens is helder wat dit extra werk voor de inwoners of het
milieu oplevert. Bekend is dat
het ene plastic het andere niet is.
Momenteel wordt het meeste af- Blijkt dat de container met PBM is
val domweg door elkaar heen in vervuild met on-recyclebare goede kliko gegooid en de afvalver- deren, wordt alles alsnog verwerker zorgt voor de naschei- brand en is de scheiding voor

ke GR
u
on ring ATIS
de bi A
rho j e PK
ud en g
sb ro
eu te
rt!
Onderhoud, reparatie & schadeherstel

Alle modellen auto’s
ERDAG
en bedrijfswagens ZATOPEN!
Wintercheck
Airco check
APK zonder afspraak
Kleine onderhoudsbeurt
Autobanden
Uitlijnen
LPG onderhoud
Alle prijzen zijn excl. BTW

GRATIS
GRATIS

E 25,v.a. E 70,v.a. E 40,E 35,v.a. E 50,-
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A C T IE
E

25,-
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Amsterdamsevaart 16-18 • Haarlem
023 533 57 74 • www.ucarauto.nl

Heemsteeds herfstmomentje
Foto Bigstock

niets geweest. Haalt Meerlanden
de bakken voor PMD en grijs- of
groenafval wekelijks op, of gaat
de frequentie om hoog of omlaag? Bij meer transportbewegingen gaan ook de kosten omhoog.
Industrieën die herbruikbare verpakking produceren of importeren krijgen een vergoeding. De
politiek in Heemstede is verdeeld.
Er kan een raadsmeerderheid
ontstaan om af te zien van nog
meer containers. Doorgaan op de
oude voet met wat aanpassingen
kan ook. Het recent uitgebrachte rapport van extern bureau JMA
rept over kostenverhoging door
extra rijksbelastingen en verwerkingskosten. Papier, textiel en
glas leveren weinig op, daar valt
geen winst te behalen. De VVD en
het CDA zijn tegen het bijplaat-

sen van ondergrondse containers. GroenLinks en HBB willen
eerst het rapport van JMA grondig bestuderen. De PvdA heeft de
voors en tegens helder in beeld,
maar beraadt zich nog over welke route gekozen moet worden.
D66 ziet de meeste kans in een
combinatie van bron-en nascheiding. Een geheel andere weg inslaan via andere aanbieders voor
het ophalen, nascheiden en verwerken kan tot besparingen leiden. De politiek is opzoek naar
meer speelruimte, minder kosten,
meer gemak voor de inwoners en
goed voor het milieu. Een lastige afweging die op 19 november
wordt besproken in de commissie Ruimte.
Eric van Westerloo

Heemstede - We zijn nog steeds op de Torenlaan. Nog even genieten van een oude beukenboom getooid in herfstkleuren.
Het is een indrukwekkende boom. John Constable registreerde
zijn boom trefzeker op een piepklein schetsboekblaadje. Door
afwisselend harder en zachter op zijn staafje grafiet te drukken,
creëerde hij diepte en perspectief. (Foto: Marenka Groenhuijzen)
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Bronsteeweg
Toen en nu (37)

Van Bronsteeweg 31 is er een
toen-foto uit de jaren 70, uit
het archief van Johan van Schie.
De eerste bouwtekening is uit
1916 en vermeldt dat het pand
gebouwd werd voor J. Molenaar uit Zaandam. In 1917 was
het klaar, getuige de steen met
jaartal in de top van het pand.
J. Molenaar wordt nog op dit
adres vermeld in het adressenboek van Heemstede van 1 januari 1940.
De familie Dondorp, waarover
eerder al geschreven is (Bron:
Wanda Dondorp) bij Bronsteeweg 102, komen we ook bij

dit pand tegen. Grootvader en
grootmoeder
Dondorp-Trap
verhuisden begin van de oorlogsjaren (1940) uit Driebergen naar nr. 31, de 1e generatie
Dondorp in Heemstede.
In 1948 woonde de grootmoeder nog op Bronsteeweg 31, inmiddels weduwe. Nadien zijn er
diverse bewoners geweest met
uiteenlopende beroepen. Zo
wordt D. Lam, dir. nachtvl.dienst
genoemd in het adresboek van
Heemstede van 1 januari 1951.
Op 1 november 1957 is het onderwijzer J. Dijk en op 1 april
1961 vertegenwoordiger G.J.

Lagas, Na 1975 worden nog diverse andere bewoners vermeld. In 1973 komt Bronsteeweg 31 nog in de raadsnotulen
voor, waarin ‘verbetering openbare verlichting’ wordt vermeld.
Via Drimble worden op Bronsteeweg 31 nog ondernemingen
vermeld: ‘Recruiter & Co BV’ en
‘Sajuro BV’ (opgericht in 2006).

Unanieme goedkeuring
gemeentebegroting 2021

Ook verduurzaming en energietransitie vormden punten van
discussie. Unaniem werd de motie 30 km in heel Heemstede aangenomen, al vergt de invoering
nog wel het een en ander. Een
motie van D66 m.b.t. de frisse
lucht binnen scholen werd unaniem ondersteund, evenals de
D66 motie intelligente verduurzaming gemeentelijk vastgoed.
De CDA motie ’zin in burgerzin’
werd in aangepaste vorm aangenomen. Deze motie roept het

Er volgt een onderzoek, op verzoek van HBB, PvdA, GL en D66,
naar het instellen van een milieuzone voor het vrachtverkeer/vervoer per 2022. Dit eventueel samen met Haarlem, hier stemde
alleen het CDA tegen. Op initiatief van de PvdA wordt de starterslening aangepast aan het niveau Nationale Hypotheek Garantie en de regeling voor Heemstede wordt ook opengesteld
voor inwoners van de IJmond
en Zuid-Kennemerland en zij die
werk hebben in Heemstede. Het
college moet hier de samenwerking zoeken met omliggende gemeenten. Hier stemde alleen de
VVD en raadslid Boeder (CDA) tegen.
Ook een motie van HBB over eenzaamheid haalde de eindstreep
met alleen de VVD tegen. De motie vraagt aansluiting te zoeken
met het actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’.

Adventskerk
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtube-kanaal
van de Adventskerk:
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com

De nu-foto van Harry Opheikens is van 9 november 2020.
Het pand is duidelijk verbouwd
aan de bovenkant. De dakopbouw is van 2010, terug te zien
op de bouwtekening van 2010.
In 1963, 1966 en 1977 zijn er
ook flinke verbouwingen geweest.

Bijdrage: Harry Opheikens

college op om te onderzoeken
in hoeverre Burgerzin.nl of andere instanties kunnen bijdragen
aan hulp, in brede zin, van inwoners die in de problemen komen
of al zijn.

Meest controversiële punt was
een motie van D66 waar een opening wordt geboden voor een
burgeramendement. Naast alle
inspraak en participatie zou een
aantal burgers minimaal (125)
een amendement kunnen indienen om een voorliggend plan te
wijzigen. Echter, de gemeenteraad behoudt het laatste woord.
Deze D66 motie vraagt om een
onderzoek of en onder welke
voorwaarden dit mogelijk is.

Donderdag 12 november, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.
Zondag 15 november, 10u.
Eucharistieviering.
Pater Tristán Peréz.
Donderdag 19 november, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.
Reserveren verplicht:
hbavo.aanmeldenvieringen@
gmail.com. Of: 023-5280504.

Rafaelgemeente
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 15 november, 10u.
Spreker: Jan Oosterom
De diepere betekenis van een
joodse bruiloft.
Er is plaats voor gasten,
we hanteren de RIVM regels.
www.rafael-nehemia.nl

Petrakerk

Nederlands
Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

www. parochiesklaverblad.nl

10u. ds. J.G. Berbée–Bakhuis.
De diensten kunt u volgen via
de link: www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

Postlaan 16 Heemstede
Zondag 15 november
Geen dienst.
www.vdgh.nl

Trefpunt Bennebroek

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 15 november, 10u.
ds. Gerline de Jong.

www.pkntrefpunt.nl

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage: 14.300
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy

WWW.HEEMSTEDER.NL

Doopsgezinde Gemeente

Foto: Michel van Bergen

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

www.pknheemstede.nl

Svp opgave via mail voor
deelname aan de viering:
bennebroek.trefpunt@
quicknet.nl.
Online volgen kan ook, zie:
pkntrefpunt.nl en klik op Actueel

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

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

Binnenweg 67 Bennebroek

Zondag 15 november, 10u.
ds. Terpstra.
Aanmelden is nodig en kan via
www.kerkpleinheemstede.nl/
kerkdienst-aanmelding.
De diensten zijn online te volgen
via YouTube en kerkomroep.

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

Za. 14 nov., 17u.
Holy Mass / Engelse Mis.
Zo. 15 nov., 10u., H. Mis.
Pastor Rob Verhaegh
18.45u., Plechtig Lof
Di. 17 nov., 9u., H. Mis.
Wo. 18 nov., 10u., H. Mis.
Max 30 pers. en vooraf
reserveren verplicht. Stuur uw
aanmelding per e-mail naar
info@olvh.nl óf bel 023-5286608.
Kantoortijden: maandag,
woensdag, vrijdag van
9-12u.

Hervormd PKN
Bennebroek

PKN Heemstede

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

www.petrakerkheemstede.nl.

Achterweg 19A Heemstede

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

Valkenburgerplein Heemstede

Voor info over diensten
zie de website:

Oldtimer vliegt
in brand

De oldtimer vloog in brand waarna de brandweer werd gealarmeerd. Het vuur was snel onder
controle maar de wagen raakte
zwaar beschadigd.

H. Bavo parochie

Herenweg 88 Heemstede

www.parochiesklaverblad.nl

waarbij raadslid Radix (VVD) juist
wel voorstemde.

Verschillende
bediscussieerde
onderwerpen zijn doorgeschoven naar de komende commissievergaderingen, omdat de raad
daar dieper op in wil gaan. Onder
andere de besteding van de nog
resterende 33 miljoen aan Enecogelden en de energietransitie.
De conclusie van de beraadslagingen is dat er beleidsmatig weinig tot geen aanpassingen zijn
gedaan. Alle partijen hebben de
voorliggende begroting en de
meerjarenbegroting
unaniem
hebben goedgekeurd. De sfeer
van het overleg was beter en constructiever dan in voorgaande jaDe hondenbelasting wordt via ren. Een raadsbrede samenwereen amendement van HBB ver- king op tal van punten lijkt mosneld afgeschaft. In 2021 behoort gelijk.
deze belasting tot het verleden.
VVD, D66 en CDA waren tegen Eric van Westerloo

Heemstede - Een oude Triumph uit 1973 is zondagmiddag 8
november in brand gevlogen in
Heemstede. De eigenaar reed
er een rondje mee toen hij hem
rond kwart voor twee in een garagebox aan de Oosterlaan wilde
parkeren. Hij hoorde een sissend
geluid waarna hij besloot de wagen uit de box te duwen.

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

Mocht u informatie of oude foto’s over de Bronsteeweg hebben, dan kunt u terecht via
webmaster@hv-hb.nl (H. Opheikens). Fotomateriaal van de
panden is ook zeer welkom.
Tips en opmerkingen? Bel 0238200170 (kantoor Heemsteder).

Heemstede - Weinig vuurwerk
tijdens de behandeling van de
begroting 2021. Het positieve saldo dat eind december 2021 in
de boeken moet staan, stemt de
voltallige raad tot tevredenheid.
Dat wil niet zeggen dat alle partijen het op alle punten met elkaar eens zijn. Er werd een flink
aantal moties ingediend en één
amendement. In de raad zou het
moeten gaan over beleid en het
verschuiven van gelden van de
ene naar de andere bestemming.
Of geld alloceren voor bepaalde
doelen. Dat bleek dus amper het
geval. Verschillende moties riepen het college op om op onderdelen een andere weg in te slaan.
De gevolgen van de pandemie
was nadrukkelijk aanwezig, daar
niemand weet wat het ons gaat
kosten en welk deel het rijk vergoedt.

COLOFON

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Komische dramaﬁlm in de Luifel
Heemstede - Op donderdag 26
november om 16 uur draait er
bij WIJ Heemstede in de grote
zaal van de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede een Nederlandse komische dramafilm uit 2020. Er is
vanwege de coronamaatregelen
geen diner na de film deze keer.
Voor meer informatie over de titel
en de inhoud van deze film kunt u
bellen met: 023-5483828. Reserveren is verplicht. Helaas kan WIJ
Heemstede geen bezoekers voor
de film toelaten die niet van tevoren zijn opgegeven, vanwege de
coronamaatregelen.
Reserveren kan via www.wijheemstede.nl of telefonisch van
op werkdagen tussen 9-13 uur:
tel.: 023-5483828.
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Coco Food & More opent haar deuren

Een heerlijke plek voor een
nieuwe generatie

V.l.n.r.: Wendy Zwart en Anita Willemse (foto’s: Bart Jonker).

Anita Willemse weet het goede gevoel perfect te ‘bottelen’

Hoe Tante A met passie werkt
vanuit het hart voor de zorg
Heemstede - Anita Willemse
richtte Tante A op en focust zich
op het ondersteunen en ontwikkelen van mensen met een verstandelijke beperking. Met passie
en creativiteit richt zij zich op de
client zelf, op praktische ondersteuning van zorgcentra, maar
ook op opleiding en ontwikkeling
van zorgpersoneel en -studenten.
Hoe dit allemaal is begonnen vertelt Anita zelf.
Anita Willemse: “Ik ben nu twee
jaar professioneel coördinerend begeleider gehandicaptenzorg. Via de zijstroom ben ik in
de zorgsector terecht gekomen.
Oorspronkelijk had ik een P&Oachtergrond binnen de zakelijke dienstverlening. Zes jaar geleden heb ik voor mezelf besloten een dag minder te gaan werken en me op die dag in te zetten
voor mensen met een beperking
op een woonlocatie van een zorginstelling. Dit deed ik iedere vrijdag bij woonlocatie Philadelphia
bij mij in de buurt. Ik ben daar op
een open dag gewoon eens naar
binnengestapt. Ik kreeg daar zo’n
goed gevoel bij: het was een totaal andere wereld en ik was meteen om. Van daaruit zijn alleen
maar mooie dingen en initiatieven ontstaan.

konden worden. Je kunt dan denken aan beschilderde drank- en
wijnflessen, kaarsen en dergelijke. Ik probeerde het goede gevoel van deze met passie en creatief gemaakte artikelen te ‘bottelen’. Het zijn zogenaamde ‘goed
gevoel sets’. Die maakten zij gewoon bij mij thuis aan de keukentafel in groepjes van twee of drie.
We verkochten deze producten
op verschillende plekken zoals
de woonlocatie, maar ook op bijvoorbeeld markten. Dit werd een
megasucces en kreeg zo’n staartje, dat er zelfs een keer een TVploeg van SBS 6 kwam filmen.

Ik heb toen bedacht om de schakel te zijn voor zowel cliënt als
studenten in de zorg. Ik ben er
zelf tegenaan gelopen tijdens
mijn opleiding dat er geen werkbegeleider is als je in opleiding
bent, daar is een enorme behoefte aan. Zodoende ben ik Tante A
begonnen dat in beide behoeftes van cliënt én zorgpersoneel in
opleiding voorziet.

Plantjes en Meer
Één dag per week, op donderdag,
is Tante A met cliënten actief in
De Leefwinkel / Plantjes & Meer
gelegen aan de Binnenweg 151
in Heemstede. Haar clienten maProfessioneel de zorg in
ken hier schilderijen, ‘Good mood
en begeleiden
giftsets’ van beschilderde drankIk ben naar aanleiding van de TV- en wijnflessen, kaarsen en heerlijopname gevraagd om dit profes- ke smoothies en gezonde snacks.
sioneel te gaan doen op de dag- Leuk om te geven, leuk om te krijbesteding die nieuw werd ge- gen. De opbrengsten worden geopend. Om daar meteen de bruikt voor activiteiten met cliënmensen te begeleiden en om ten uit de zorginstelling en een
een HBO-opleiding medewerker deel van de inkomsten gaat dimaatschappelijke zorg 4 hiervoor rect naar de client zelf, zodat ze
te gaan volgen. Ik hoefde daar ervaren dat hun inspanningen en
niet lang over na te denken: ik creativiteit beloond worden. Eiheb mijn baan opgezegd en ben genaar Wendy Zwart van Plantjes
gestart. Ik ben gaan werken en le- en Meer was ook gelijk enthousiren in de zorg en deed de oplei- ast over dit initiatief”, aldus Anita
ding van vier jaar in 1,5 jaar. Dat Willemse.
was best wel pittig, maar hier ligt
mijn hart. Ik heb hier geen secon- Meer informatie op:
de spijt van gehad. Na acht maan- www.tante-A.nl, of per e-mail:
den ben ik gaan werken op een info@tante-A.nl.
woonlocatie, maar dat was wel
een andere tak van sport.
Bart Jonker

Megasucces
Ik probeerde de eerste paar weken dat zorgdeel in mijn dagelijks leven te integreren. Als ik bijvoorbeeld boodschappen ging
doen, nam ik een van de bewoners van de woonlocatie mee. Of
ik nam ze mee naar het voetbal
of naar het strand met de hond.
Dat soort dingen, ik vroeg gewoon wie er zin had om mee te
gaan. Het werd eigenlijk alleen
maar drukker en de vraag werd
steeds groter, want iedereen wilde wel mee. Om dit te plannen in
een of twee dagen was eigenlijk
te weinig. Daarnaast kosten de
uitjes ook geld. Zo ontstond het
idee om met de bewoners van de
woonlocatie zelf creatieve dingetjes te maken en deze te verkopen, zodat van deze opbrengsten hun eigen uitjes gefinancierd V.l.n.r.: Anita Willemse en Wendy Zwart.

Skateboard en sport hangout van Plexat
Heemstede - Iedere dinsdag en
donderdag is er de skateboard en
sport hangout bij het skatepleintje op Sportpark Groenendaal op
de Sportparklaan mag in deze tijd
wel doorgaan voor jeugd t/m 17
jaar. Met droogweer, kun je daar
iedere dinsdag en donderdag
van 15:00-17:00 uur lekker skateboarden, een balletje trappen
of een ander spel doen. De leeftijdsgroep 13 t/m 17 jaar houdt

zich aan 1,5 meter afstand. Geen
skateboard? Geen probleem, er
zijn er genoeg aanwezig. Geen
zin in skaten? De auto zit vol met
sport- en spelmateriaal. Er is geen
toegang voor bezoekers van 19
jaar en ouder.
Verzamelen vanaf 15:00/15:10
uur bij de entree aan de Sportparklaan rechts naast de sporthal.
Opgeven is verplicht en kan via
plexat@wijheemstede.nl.

Heemstede - De Raadhuisstraat
heeft er sinds de opening op vrijdag 30 oktober een nieuwe hippe horecatent bij. Coco Food &
More is een restaurant dat voorziet in ontbijt, lunch en borrel. Op
dit moment alleen nog om af te
halen, maar als het weer mag wil
eigenaar Babette van der WelHiddes met haar team de klanten
ook binnen welkom heten. Eigenlijk miste ze een plek als deze in
Heemstede: “In een stad als Haarlem of Amsterdam zie je ze meer,
maar hier nog niet; een multifunctionele horecagelegenheid,
waar je ook op zondag met je gezin of met vrienden binnen kunt
vallen en waar je meteen ook een
cadeautje kan vinden. Mijn generatiegenoten hebben best een
druk leven. Werk en gezin, vrienden en sport nemen veel tijd in
beslag en daarom is het fijn als er
een plek is voor deze doelgroep,
niet in de stad maar hier in Heemstede.”
Ontbijt buitenshuis en to go is redelijk uniek voor onze gemeente en de lunchgerechten zijn ook
klaar om mee te nemen. “Voor de
lunch hebben we sandwiches,
panini’s, huisgemaakte soepen
en diverse poké bowls. Koffie is
er in alle varianten en natuurlijk
verkrijgbaar met haver of sojamelk en onze super verse smoothies zijn al favoriet bij velen.” Aan
de avondmaaltijd is eveneens gedacht, stelt Babette: “Als je geen
tijd hebt om te koken, bieden we
verse afhaalmaaltijden: stoofpotjes, rijstgerechten en pasta volgens een wekelijks wisselend menu, voor het gemak en heel gezond.” Daarmee is de Food & More
verklaard, maar wie is Coco? Babette: “De naam klinkt lekker en
bovendien noemde ik mijn oma
vroeger Coco, dus is het ook een
beetje een eerbetoon aan haar.”

De advocaat die met haar praktijk
Hiddes Advocatuur een team van
advocaten en juristen leidt aan de
Blekersvaartweg had zin in iets
anders. Ze vertelt: “In mijn praktijk ben ik vaak bezig met emotie en verdriet en in de horeca komen mensen om lekker te eten
en te drinken en plezier te hebben. Die afwisseling vind ik heel
leuk.
Hiddes Advocatuur bestaat nu 7
jaar en staat als een huis. Het horecaplan was aanvankelijk be-

doeld voor na mijn pensioen en
toen dacht ik: waarom doe ik het
niet nu naast mijn werk als advocaat. Want het maakt me blij en
geeft me alleen maar meer energie.”
Adres: Raadhuisstraat 28 in
Heemstede. Openingstijden: di
t/m za: 08.30-17.30 u. Zo: 8.30 –
16.30 u. Dit zijn aangepaste tijden
i.v.m. de horecasluiting.
Mirjam Goossens

Ambachtelijke eigentijdse taarten bij Bakstr
Heemstede - Op de plek van
taartenwinkel Van de Zoete is
sinds het voorjaar een nieuwe
bakkerszaak gevestigd. Ina en Richard hebben het stokje overgenomen van de dames taartenbaksters met hun eigen stijl. Het resultaat is een ambachtelijke patisserie, maar met moderne en
internationale uitstraling, een familiebedrijf van het echtpaar uit
Hoofddorp, met zoon Christopher (10) en dochter Emmaline (8).
Ina en Richard zijn beiden afkomstig uit de ICT, hoewel toch eigenlijk niet, want Richard heeft een
achtergrond in de horeca en bestierde jarenlang met een vriend
een restaurant aan de Bloemgracht in Amsterdam. Hij stopte omdat het horecavak lange werkdagen betekent. “Ik zag
mijn vrouw niet meer, dus werd
het tijd voor iets anders”, zegt hij.
Echtgenote Ina volgde inmiddels
haar hart, startte een patisserieopleiding en deed ervaring op als

patissier. Toen de mogelijkheid
zich voordeed om de taartenwinkel in Heemstede over te nemen,
gingen beiden terug naar hun
eerste liefde: “Wat we uiteindelijk
willen is mensen blij maken met
lekkere producten.” Een onderneming starten middenin de coronacrisis is geen gemakkelijk begin, geven ze toe: “De winkel kon
gelukkig openblijven en we zijn
toch blij verrast dat de omzet boven de verwachting ligt. Helaas
kunnen we nu geen mensen ontvangen in de winkel met een kop
koffie en gebak, maar dat is nog
een kwestie van tijd.”

ste trends op het vakgebied om
aan ieders wens tegemoet te komen. “We zijn volop in de testfase bezig met vegan gebak en willen het binnenkort presenteren
in de winkel. De smaak van een
vegan taart mag beslist niet onderdoen voor die van een gewone taart. We kunnen zeggen dat
de resultaten veelbelovend zijn,
er is geen verschil te proeven.”
Ook nieuw is het aanbod van een
wijn-spijscombinatie
waaraan
hard gewerkt wordt. Richard: “We
zijn in gesprek met een wijnhuis
die ons adviseert welke wijn het
beste past bij welke taart en de
combinatie is straks als een pakDe ondernemers hebben een ket te koop; een tip voor de feestduidelijke visie: “Wij maken niet dagen wellicht.”
zozeer traditioneel gebak, maar
meer internationaal beken- Bakstr is geopend van dinsdag
de taarten als Red Velvet, Burnt t/m zaterdag van 9.00 – 17.00 uur.
Cheesecake, Lemon Merengue Binnenweg 174 Heemstede.
en kleinere lekkernijen als pe- Website: www.bakstr.nl.
can squares, scones en brownies.” Het echtpaar volgt de laat- Mirjam Goossens
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Ervaar de Electric Drive Experience Wie is er een ware keukenprins of prinses?
Doe mee met onze receptenwedstrijd!
dagen bij garage Velserbeek
Heemstede - Bent u een keukenprins of prinses? En kunt u lekker koken? Of heeft u een recept
dat u absoluut met ons wilt delen? Met het oog op de komende
feestdagen hebben we dan wat
leuks voor u.
‘De Heemsteder achter het fornuis’ houdt namelijk samen met
restaurant Landgoed Groenendaal een receptenwedstijd. En
daarbij is een bijzonder leuke en
eervolle prijs te winnen.

Velserbroek - Op 20, 21 en 22 november zijn het de Electric Drive
Experience dagen bij garage Velserbeek in Velserbroek. Op deze
dagen kunt u kennismaken met
de elektrische automodellen en
kunt u zich laten informeren over
elektrisch rijden.
Elektrisch rijden wordt steeds
populairder. Of het nu gaat om
een volledig elektrische of hybride auto, iedereen wordt steeds
enthousiaster. Elektrisch rijden
heeft nauwelijks tot geen CO2- Foto: aangeleverd
uitstoot heeft en u kunt vaak profiteren van flinke fiscale voorde- Elektrisch rijden begint bij Velserbeek. Welke duurzame oploslen.
sing u ook zoekt, zij hebben ‘m:
Een elektrische auto is goedko- volledig elektrisch, hybride en
per in onderhoud en gebruik. Het plug-in hybride. Of elektrisch rijopladen van de auto is voordeli- den voor u al interessant is hangt
ger dan brandstof, u betaalt geen van meerdere factoren af. De spewegenbelasting en zakelijke rij- cialisten van Velserbeek willen u
ders betalen dit jaar nog slechts 8 daarom zo goed mogelijk inforprocent bijtelling. Daarnaast pro- meren over alles wat met elekfiteert nu van Velserbeek subsidie trisch rijden te maken heeft, zodat u samen met hen het ideale
tot wel 4.000 euro.

Hoe kunt u meedoen?
Er zijn drie receptcategorieën:
moment kunt bepalen om over - voorgerecht
te stappen. Nu of in de toekomst. - hoofdgerecht
Bent u benieuwd naar de elektri- - nagerecht
sche modellen van Velserbeek?
Kom dan naar één van de vesti- • Iedereen kan een eigen recept
indienen voor een voor- hoofdgingen:
Renault aan de Kleermakerstraat of nagerecht en sturen naar redactie@heemsteder.nl, o.v.v. re71, 1991 JL Velserbroek.
Mazda aan de Kleermakerstraat ceptenwedstrijd, voorzien van
uw naam, telefoonnummer e63, 1991 JL Velserbroek.
Hyundai aan de Wagenmaker- mailadres. Inzenden kan tot uiterlijk dinsdag 1 december 12 uur
straat 2, 1991 JA Velserbroek.
(deadline krant). Het recept dient
wel een recept zijn op basis van
uw eigen inbreng. Een bestaand
of klassiek recept mag, maar dan
wel voorzien van uw eigen creatieve twist!

Schuurtjes en kelderboxen vaak
slecht beveiligd tegen inbraak
Heemstede/Regio - In de afgelopen 8 maanden, toen veel meer
mensen dan gewoonlijk thuis
werkten, namen de inbraken in
schuurtjes en kelderboxen flink
toe. Volgens Coen Staal, voorzitter van de stichting Nationale Inbraakpreventie: “Dat is voor inbrekers een logische stap. Ze zoeken altijd naar de zwakste schakel. Als veel mensen thuiswerken ligt een woonhuis minder
voor de hand en dan proberen ze
een schuurtje, berging of kelderbox, waar de mensen vaak minder zicht op hebben.” Slechts 30%
van deze ruimten is beveiligd met
goed deurbeslag (keurmerk SKG,
met cilindertrekbeveiliging), en
slechts 1 op de tien heeft een bijzetslot. Staal: “We merken in de
praktijk bovendien dat het vaak
teveel moeite schijnt te zijn om
twee sloten te sluiten, dus het
bijzetslot wordt meestal niet gebruikt. Jammer, want uit ons onderzoek blijkt dat de waarde van
spullen in schuur of kelderbox
soms oploopt tot wel €7.000;
denk maar eens aan gereedschap
en (elektrische) fietsen”.
Onvoldoende kennis
De voorzitter van de stichting
zegt verder nog: “Maar al te vaak
denken mensen ten onrechte
dat een stevig slot wel voldoende zal zijn om een inbreker tegen
te houden. Ons onderzoek geeft
dan ook aan dat maar liefst de
helft van de mensen denkt, dat
de beveiliging van hun schuurtje of kelderbox wel goed is.
Omdat dit bij 70% helaas niet het
geval blijkt te zijn, hebben we op
ons voorlichtingsplatform www.
inbraakmislukt.nl heel veel informatie geplaatst: aldus Staal.

Leerlingenraad Molenwerf
geïnstalleerd in de raadszaal

Heemstede - D66 heeft samen
met de gemeente Heemstede het
mogelijk gemaakt dat de leerlingenraad van de Molenwerf hun
eerste samenkomst in de enige en echte raadszaal van de gemeente Heemstede kon houden.
Na een korte inleiding door DaFoto aangeleverd door stichting Nationale Inbraakpreventie
naë Huijser, bestuurslid van D66,
werd de leerlingenraad officieel
Voor tips en adviezen over be- gaan nemen. Staal daarover: geïnstalleerd.
tere beveiliging van berging of “Was 5 jaar geleden slechts 1 op
schuurtje, kun je op deze nuttige, de 5 voordeuren en achterdeu- IKC Molenwerf is een school die
merk-onafhankelijke website te- ren goed beveiligd, nu gaat dat al de ambitie heeft zich actief bezig
recht. Wat ook handig is, is dat je richting 60-70%. Maar de schuur- te houden met burgerschap. Dedoor het ingeven van je postcode tjes en kelderboxen blijven daar ze kersverse leerlingenraad bekan opvragen welke DHZ-zaken, dus sterk bij achter.”
staat uit zes enthousiaste scholiebouwmarkten en ijzerwarenspeciaalzaken in je directe omgeving Cilindertrekbeveiliging
die beveiligingsproducten verko- Bij cilindertrekken schroeft de inpen en eventueel kunnen komen breker een stalen schroef in de cimonteren.
linder (waar je je sleutel insteekt)
en plaatst er een cilindertrekker
Bewuster beveiligd
op, of een heel groot breekDe afgelopen 5 jaar zijn de aan- ijzer. Daarmee wordt zoveel trektallen inbraken en inbraakpogin- kracht via de schroef op de cilingen met meer dan 50% gedaald, der uitgeoefend, dat deze, op het
naar een niveau van onder de zwakste stukje in het midden, af40.000 per jaar. Dat houdt in dat breekt.
er nog steeds elk uur 4 à 5 – al of
niet succesvolle – inbraken wor- Veiligheidsbeslag met cilinderden gepleegd. Men is door de re- trekbeveiliging trekbeveiliging
clamecampagne van de overheid Door nu beslag te plaatsen dat is
(met het zwaailichtje “ik blijf het voorzien van een stalen plaatje
toch zeggen hoor!”) en de voor- over de cilinder – met slechts een
lichting over te nemen maatre- gleuf voor de sleutel – kan de cigelen door onze stichting (www. linder er niet meer uitgetrokken
inbraakmislukt.nl) wel steeds worden. De prijs van dit type bemeer en betere maatregelen slag is ongeveer 60-80 euro.

Kinderdisco Sinterklaas
Heemstede - Op vrijdag 27 november vindt de Kinderdisco Sinterklaas plaats voor kid van 6 t/m
10 jaar bij Plexat, Herenweg 96 in
Heemstede. Van september t/m
mei is er elke maand in Plexat een
echte kinderdisco. Een dj zorgt
met zijn muziek dat alle kinderen
lekker kunnen dansen en springen. Meestal doen we ook een
danswedstrijdje of gaan we limbodansen.
Bij binnenkomst worden naam
en telefoonnummer van het kind
genoteerd, zodat ouders hun
kind zorgeloos kunnen achterlaten. Ouders kunnen eventueel intussen in de foyer van WIJ Heemstede in de Luifel een kopje koffie
drinken. De disco is 1x per maand
op vrijdag in de jeugdruimte

• De redactie en chef René Haak
kiezen 9 recepten (3x voorhoofd- en nagerecht) uit de binnengekomen inzendingen.
• De inzenders van de geselecteerde recepten dienen dit recept
thuis te gaan bereiden voor de
chef van Groenendaal die de gerechten proeft met zijn team. De
chef wijst in iedere categorie een
winnaar aan.
• De prijs is dat chef René Haak
de winnende recepten gaat maken met een eigen Groenendaalse twist. De recepten van de prijswinnaars (3x twee personen) krijgen een prominente plek in het
thuismenu van 7 december van
het Groenendaalse thuismenu
en krijgen een LG@home thuismaaltijd cadeau waar de winnende gerechten onderdeel van uit
maken.
• De Heemsteder kiest wekelijks
een recept uit de inzendingen
en plaatst dit in onze rubriek ‘de
Heemsteder achter het fornuis’.
Ook niet geplaatste inzendingen
dingen echter allemaal mee naar
de prijs.
• Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
• Heel veel succes en plezier toegewenst. Kook ze!

Kidsclub op
vrijdag
Heemstede - Voor kinderen
van 6-12 jaar is er op vrijdagmiddag van 15.30 –17.00 uur
in de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede, nu Kidsclub! Ook
op vrijdag 6 november.
Elke week een ander programma: spelletjes spelen, film kijken, gamen, koken. Kosten:
€0,50 per keer.
Iedereen is welkom. Let op:
Ouders mogen niet mee naar
binnen.

Plexat van 19-21 uur en kost 3 euro inclusief snoepje en 2x limo.
Als je het leuk vindt, mag je verkleed komen. Opgeven verplicht
via plexat@wijheemstede.nl.

Opgeven is verplicht en kan bij
Lies Leen (van Plexat):
lleen@wijheemstede.nl
of via 06-49 92 52 93.

ren die bij willen gaan dragen aan
kwaliteit en plezier op de Molenwerf. De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van leerlingen op een school en vormt daarmee een mooie basis voor het
ontwikkelen van een gevoel van
burgerschap en medezeggenschap. Dit is onderdeel van de vijf
speerpunten die D66 Heemstede heeft opgehaald tijdens haar
scholenreis. Naast burgerschap
zal de focus liggen op het bestuur
dichter bij de leerling te brengen,
verkeersveiligheid,
duurzaamheid en het vereenvoudigen van
het subsidietraject.

achter het fornuis

Aziatische zoete
aardappelpuree
(veganistisch)
Als je meedoet met onze
pompoenenwedstijd en je
holt de pompoen uit, kunnen je ouders (of jijzelf natuurlijk) het uitgeholde
vruchtvlees gebruiken om er
een heerlijke pompoensoep
van te maken.
Helemaal toepasselijk in de
sferen van Halloween en….
lékker!
Benodigdheden
(4 personen):
• Ongeveer 800 /900 gram
verse pompoen in blokjes
gesneden (je kunt ook
voor de variatie eventueel
wat extra gehakte worteltjesof gesneden zoete
aardappel toevoegen,
maar het hoeft niet)
• 1 fijngesnipperde ui
• 2 teentjes fijngehakte
knoflook
• 1 liter gekookte bouillon
(kip- of groentebouillon
van blokjes)
• 1 halve eetlepel kerriepoeder
• 1 el gemberpoeder
• 2 el olijfolie
• 1,5 dl kook- of slagroom
• Wat fijngehakte verse
bieslook
Bereiding:
Fruit in een soeppan de ui in
de olijfolie.
Voeg eerst de fijngehakte
knoflook toe, daarna de kerriepoeder kort meebakken.
Voeg de pompoenstukjes
met de bouillon toe. Kook
de pompoen in 20 minuten
zacht. Controleer dit door er
een vork in te prikken. Pureer daarna het kookmengsel met een staafmixer tot
een gladde massa.
Voeg nu het gemberpoeder
toe.
Roer nu de kookroom erdoorheen en kook even mee.
Op smaak brengen met zout
en peper. Proef of de soep
niet flauw is. Serveer de
pompoensoep op een diep
bord en bestrooi dit met wat
fijngehakte bieslook.
Drank- en wijnsuggestie:
Voor dit herfstgerecht waar
de wind om het huis kan gieren, pakten we er een heerlijk ferme Portugees bij: een
rode wijn uit de Douro, de
Carm Reserva van het familiewijnhuis Roboredo Madeira. Een heerlijke warme wijn
voor de gure dagen, met een
robuust randje.

Foto aangeleverd door D66

Voor de kids een lekker vers
herfst bio-fruitsapje, bijvoorbeeld van wortel en appel!
Eet smakelijk!

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Heemsteedse Dreef, (300 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFOVERSPREIDNET.NL
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Thuismenu test - Herfst 2020
Heemstede - Nu de horeca is
gesloten tonen vele horecaondernemers de creativiteit en het
doorzettingsvermogen om met
een thuismenu, bezorgd of gehaald, hun klanten te bereiken.
Op deze wijze kunnen ze omzet
blijven draaien en hun gasten de
belevenis bieden van een diner in
hun restaurant, maar dan thuis.
Ons thuismenu testteam (maximaal 3 personen) proeft en beoordeelt het thuismenu van enkele restaurants in Heemstede.

DekaMarkt Heemstede in nieuw jasje
Heemstede - Heemstede had de
primeur van alle DekaMarkten in
Nederland. De vestiging in Heemstede mocht als pilot fungeren.
Na 33 weken van voorbereiding
op papier en twee en een halve
week intensief verbouwen, werd
de zaak op woensdag 4 november heropend. Niet iemand van
de directie of een speciale gast:
nee, de eer was aan vestigingsmanager Anouschka Verbeek. Zij
mocht het lint doorknippen en
daarmee was de winkel geopend.
Veel vaste klanten stonden al
ruim voor 9 uur te wachten om
hun eerste boodschappen in de
nieuwe winkel te doen. De directie heeft dit pad ingezet om zich
te onderscheiden van andere supermarkten. Dat zit hem vooral in
de vele versproducten, een eigen
slagerij en bakker en zeker de service. Het assortiment is met 1150
nieuwe producten uitgebreid.

tijdschriften en kranten heeft een
plaats op de vertrouwde plek behouden, net als de kassa’s die ook
op hun plaats zijn gebleven.
Nieuw is dat Deka een eigen huismerk aan de producten heeft toegevoegd. Het is een fijne ruime
Direct naast de ingang maken winkel doordat de looppaden erg
koks verse gerechten. Een inspira- breed zijn ontworpen. In deze cotie-eiland geeft de klant inzicht in ronatijd is het afstand houden
recepten en bijbehorende maal- daardoor prima te doen. Het getijd ingrediënten. Imposant zijn heel ziet er fraai en heel licht uit.
de enorme wanden met koel- en De medewerkers in andere Dekavriesvitrines. Er zijn extra vege- vestigingen hebben via een
tarische en biologische produc- livestream kunnen meekijken in
ten bijgekomen. Het assortiment de nieuwe winkel. Zij konden hun
speciaal-bieren en wijnen is uit- vragen afvuren op Marco Maatgebreid. Gaat men voor een aan- man, die verantwoordelijk is voor
bieding, dan zijn die te vinden in het merk en de formule bij Dekade actiestraat. De serviceafdeling, Markt.

Wat velen niet weten is dat de
DekaMarkt toen nog onder
de naam Kijkgrijp de eerste volledige zelfbedieningszaak van Nederland was. Het bedrijf was vanaf de oprichting eigendom van
de familie De Kat, al is de familie
nu niet meer zo nauw betrokken.
In 2009 fuseerde de DekaMarkt
met Dirk van den Broek. Met bijna 300 winkels met 19.000 medewerkers is het een belangrijke
speler in de supermarktbranche.
Anouschka en haar team hebben
zich voorgenomen er een succes
van te maken, aan het enthousiasme van de medewerkers zal het
niet liggen.
Eric van Westerloo

Café de 1ste Aanleg opent bierlabyrint
Heemstede - Café de 1ste Aanleg op Raadhuisstraat 103, hoek
Raadhuisstraat/Kerklaan in Heemstede, wordt voor de duur van de
lockdown een bierlabyrint, een
creatief idee van eigenaar Kees
Heger en zijn rechterhand René
Brouwer.
Het monumentale pand in de
winkelstraat met een hoofdingang en een zij-uitgang leent
zich goed voor het opzetten van
een labyrint. Een winkel in speciaal-bier waar je op originele wijze zelf je feestelijke bierpakket
kunt samenstellen. Consumptie
ter plaatse is niet mogelijk, het is
echt voor thuis of als cadeaupakket bedoeld.
Met afzetlint wordt een parcours
uitgezet met aan weerzijden tafels die vol staan met speciaalbieren en gin-tonics op fles. Deelnemers worden bij de ingang
met een Covidproof masker geblindeerd, waarna ze (begeleid)
het parcours lopen en een mandje vullen met zes flesjes bier. Aanraken is pakken! Aan het eind van
het parcours mag de blinddoek af
en worden de flesjes fraai verpakt
in geschenkverpakking. Hierbij Foto aangeleverd door Café de 1e aanleg
wordt van dit avontuur een klein
filmpje gemaakt wat, mits je toe- men te stellen. Daarnaast kan uit fecte dag, vrijdag 13 november
stemming geeft, gedeeld kan de 6 tapkranen van het café ge- om 15 uur. Daarna alle donderdakozen worden voor 500cl beugel- gen, vrijdagen en zaterdagen van
worden op social media.
flessen die dan wel binnen 24 uur 15 tot 18:30 uur.
Voor wie geen zin heeft in een geconsumeerd moeten worden.
Meer informatie via:
blind parcours is er ook de mogelijkheid gewoon een pakket sa- Het bierlabyrint opent op de per- www.1steaanleg.nl.

De uitvoering: De gebruiksaanwijzing is uitvoerig en simpel te
volgen voor ons alle drie. Er is niet
meer nodig dan een oven en fornuis. De gebruikte ingrediënten
van ieder gerecht staan vermeld.
Voor dit thuismenu hoeft u geen
keukenprins- of prinses te zijn.
Grappig: middenin de gebruiksaanwijzing staat: schenk een
wijntje in en neem er een slokje van.

Eindoordeel: Wij waren unaniem
zeer te spreken over de kwaliteit
van de gerechten. De steak tarDeze week:
taar was vers en smaakvol, de
De Mysterybox van
uiensoep, geleverd met de beBrasserie Sanz
kende kruidencapsule, vonden
Waar: Jan van Goyenstraat 31, wij niet heel bijzonder. De runHeemstede. Sanz biedt een der entrecote bleek verrassend
4-gangen verrassingsmenu voor mals, aardappel-pompoengratin
25 euro; welke gerechten we krij- en de groente goed gekozen en
gen is een surprise. Wel wordt re- de portsaus verrukkelijk. De beikening gehouden met eventue- de toetjes smaakten lekker en
le allergieën. Elke week bevat de zoet. De aanwijzingen waren duibox een ander menu, dus ver- delijk genoeg om het menu zonrassend blijft het. We bestellen 3 der veel inspanning te serveren.
boxen waaronder eentje voor een De beoordeling is uiteraard subeter met lactose intolerantie.
jectief en qua presentatie kan je
Wanneer: Zondag. We kiezen natuurlijk net zo uitpakken als
een afhaalmoment tussen 18.00 je wilt. Wij gingen zelf de fout in
en 18.30 uur. De box is te bestel- door de kaascrouton bij het voorlen via een speciaal emailadres: gerecht te serveren in plaats van
sanzmysterybox@outlook.com. in de uiensoep, mede door het
Betaling contant te voldoen bij ontbreken van de crostini’s.
het afhalen.
De box: De box bevat verschillen- De eerste thuismenu test bezorgde pakjes, zakken en doosjes, elke de ons een plezierig restaurantgang heeft een andere kleur en gevoel in combinatie met een geop alle onderdelen zit een sticker paste prijs/kwaliteitverhouding.
waarop staat wat er precies inzit. Daarnaast speelt mee dat je met
Ook is een uitgebreide gebruiks- het bestellen van een thuismenu
aanwijzing aanwezig om je door een kleine bijdrage levert aan het
alle te nemen stappen te loodsen. ondersteunen van lokale ondernemers.
Het menu:
Voorgerecht: Steak tartaar met Mirjam Goossens
veldsla, tuinkruiden, dressing,
krokantje en zout/zuur.
Soep: Uiensoep met kaas crouton.
Hoofdgerecht: Gebakken runder entrecote met een aardappel-pompoen gratin, geroosterde wortel, courgette en een rode
portsaus.
Nagerecht: Apple Crumble met
caramel ijs.
Passievrucht-Ananas taart met
frambozen sorbet ijs (lactose vrij).
Extra: Chocolaatjes voor bij de
koffie.

Profiteer van een uitvaartdeposito bij Dunweg
Regio - Met het Dunweg Depositofonds zet u voordelig geld opzij voor uw uitvaart. Bij het overlijden komt het gehele depositobedrag direct vrij om de uitvaart te
betalen. Regel het nu. Zo worden
uw nabestaanden niet belast met
de financiële zorg over uw laatste
afscheid.

u 1% rente, zo levert uw spaargeld ook nog iets op!
Wanneer u overlijdt, komt het
volledige bedrag van het deposito direct vrij om de uitvaartkosten te betalen. Dit bedrag wordt
aangevuld met de tot het overlijden opgebouwde rente.
Zo bespaart u uw nabestaanden
de financiële nasleep van een uitvaart.

den aan het Dunweg Depositofonds en u betaalt geen maandelijkse premie.

Het Dunweg Depositofonds is er
voor iedereen en wij stellen geen
gezondheidsvragen. Een deposito kan tevens op elke leeftijd worden afgesloten, wat van belang is
als u geen langlopende uitvaartDe opbouw van uw vermogen is verzekering kunt of wilt afsluiten.
gegarandeerd; in 2021 ontvangt Er zijn geen extra kosten verbon-

Heeft u vragen over uw uitvaart?
Wij denken graag met u mee en
inventariseren uw wensen en vragen.
Neem vandaag nog gratis en vrijblijvend contact op met Dunweg
voor meer informatie (023 – 563
35 44 of info@dunweg.nl).

De voordelen
De kosten van een uitvaart lopen
snel op. Als u uw familie en/of
vrienden niet met deze rekeningen wilt opzadelen, dan raden wij
u aan om tijdig geld te reserveren
voor uw uitvaart.

U stort aan het begin minimaal
€500, maar u kunt ook meer inleggen en bijstorten is altijd mogelijk. Het minimumbedrag is
€500. U ontvangt van ons elk jaar
een overzicht van het opgebouwde depositobedrag.

Bakkerij Vooges opent deuren in Heemstede
Heemstede - Vrijdag 30 oktober opende Bakkerij Vooges een
nieuwe winkel aan de Binnenweg
143 in Heemstede. De eigenaar
van de voormalige Bertram winkel is een samenwerking aangegaan met bakkerij Vooges.
Edwin Sprenkels (33) is al vier jaar
eigenaar van de winkel in Heemstede en was op zoek naar vernieuwing. ‘Bakkerij Vooges is van
oudsher een Aalsmeerse bakkerij en heeft kwaliteit hoog in het
vaandel staan. Alle producten zijn
dagvers gemaakt en worden vanuit Aalsmeer aangeleverd.
Daarnaast heb ik dezelfde toekomstvisie als Jasper Engel, de eigenaar van bakkerij Vooges. We

willen ons blijven ontwikkelen en
onderscheiden van andere bakkerijen. Dagverse producten van
hoge kwaliteit met net dat extra beetje service. Daar staan we
voor.’
Edwin is al twaalf jaar ondernemer, heeft drie kinderen en komt
uit Amstelveen. Voorheen had hij
een bakkerswinkel in Amsterdam.
Vier jaar geleden nam hij de Bakkerij Bertram winkel over aan de
Binnenweg.

gezellig willen maken. We zien
dat er daarom voor wordt gekozen om vaker naar de bakker te
gaan.
Ik geef de mensen geen ongelijk, want met onze ambachtelijke
specialiteiten zoals het bosvruchtentaartje en de ham-kaas croissants wordt het overal een feest.’

Kom zaterdag 14 november gezellig naar de winkel op Binnenweg 143: tussen 10:00 en 13:00
wordt live in de winkel voor u
Ondanks de coronacrisis ziet een schoenchocoladeletter naar
Edwin de toekomst zonnig te- keuze gemaakt, klaar terwijl u
gemoet. ‘We zagen in het begin wacht!
van deze periode dat het minder ging. Maar nu merken we dat Meer informatie op:
mensen het juist in deze tijd thuis www.bakkerijvooges.nl/.
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Corona-update in Heemstede
Heemstede - Hoewel we er nog
(lang) niet zijn, is het aantal besmettingen in Heemstede de afgelopen week verder gedaald.
Een week eerder werden er nog
94 inwoners positief getest deze
week komt dat cijfer uit op 36.

ten personen lag een tijd boven
de 10.000 per dag. Nu is dat teruggelopen tot rond de 8.000. Allemaal positieve bericht, zeker als
blijkt dat ook deze week er niemand in het ziekenhuis is opgenomen.

In de teststraat meldden zich
minder mensen. De teststraat bij
de Kennemersporthal is per 5 november gesloten en verplaatst
naar de Waarderpolder aan de
Conradweg 40. Het aantal te tes-

Landelijk geeft eenzelfde beeld
te zien al zijn er nog brandhaarden zoals Rotterdam, Dordrecht
en rond Enschede. Het kabinet
overweegt daar een avondklok in
te stellen.

In onze regio is dat gelukkig nog
niet het geval. De vaak genoemde R-waarde, die aangeeft hoeveel personen door een positief getest persoon kunnen worden besmet, ligt nu voor het eerste onder de 1. Om precies te zijn
0,993. Het is wankel maar geeft
hoop.
Eric Van Westerloo

Wekelijkse corona-update GGD
Heemstede/Regio - Afgelo- vliegtuig binnen een straal van rie van Volksgezondheid, Welzijn
pen week (2 t/m 8 november) anderhalve meter bij een besmet- & Sport om de testcapaciteit in
zijn er in de regio Kennemer- te persoon hebben gezeten, op- Nederland te vergroten. Het doel
land 7.580 tests uitgevoerd. We- gespoord moeten worden. Mo- van de teststraat is voorzien in de
derom een daling ten opzichte gelijk besmette passagiers die- behoefte van een grotere landevan de week ervoor. Van de ge- nen geïnformeerd te worden over lijke testcapaciteit voor de Neteste personen was 15,16 procent de geldende richtlijnen, in (thuis) derlandse bevolking. In een later
positief. GGD Kennemerland be- quarantaine te gaan en zich bij stadium kunnen wellicht andere
nadrukt dat het belangrijk is dat klachten te laten testen. GGD doelgroepen ook gebruik maken
inwoners zich ook bij milde klach- Kennemerland heeft de expertise van de locatie. GGD Kennemerten laten testen. Er is voldoende om dit nu ook voor de andere re- land volgt hierin het beleid van
testcapaciteit en de doorlooptijd gio’s te doen.
het kabinet.
tot de uitslag is sterk teruggelopen.
Deze maand XL teststraat
Ook bruikbaar voor sneltesten
op luchthaven Schiphol
De teststraat zal er qua opzet anTeststraat Haarlem weer open
GGD Kennemerland, als onder- ders uitzien dan de reguliere testDe teststraat op de Conradweg deel van de Veiligheidsregio Ken- straten in de regio. Bij de opzet
40 in Haarlem is weer open. Dit nemerland, opent deze maand van deze teststraat maakt GGD
weekend werd besloten om de op P4 op Amsterdam Airport Kennemerland gebruik van de erlocatie tijdelijk te sluiten nadat Schiphol een XL-teststraat. De varingen die met de andere testde CO-melder afging. Er wordt nu teststraat is bedoeld als uitbrei- straten zijn opgedaan. Op de XL
een aantal extra afzuiginstallaties ding van de beschikbare lande- teststraat wordt gebruik gemaakt
geplaatst, daarna is de teststraat lijke testcapaciteit voor mensen van de beschikbare sneltesten.
weer klaar voor gebruik.
met klachten.
De komende weken wordt meer
In totaal konden even ruim 50 De XL-testlocatie wordt moge- duidelijk over de soorten tests
personen hierdoor niet in Haar- lijk gemaakt door een samen- en de testcapaciteit bij opening.
lem terecht op zondag en maan- werking tussen GGD Kenne- GGD Kennemerland is verantdag. Hun afspraken zijn automa- merland, Schiphol, het ministe- woordelijk voor het testproces,
tisch verplaatst naar Vijfhuizen rie van Volksgezondheid Wel- de medische kwaliteit en het perop hetzelfde tijdstip. GGD Kenne- zijn en Sport (VWS), het ministe- soneel. Meer duidelijkheid over
merland heeft iedereen daar op rie van Defensie, gemeente Haar- de precieze invulling volgt in de
zondag over geïnformeerd per e- lemmermeer, VNO NCW en GGD komende weken.
mail en waar mogelijk ook telefo- GHOR Nederland. Inwoners met De XL teststraat is een aanvulnisch.
klachten maken nu en straks via ling op de testcapaciteit die al in
de gebruikelijke route een af- de regio is opgebouwd op de loVliegtuig contactonderzoek
spraak voor een coronatest: onli- caties Vijfhuizen, Haarlem en de
centraal geregeld bij GGD
ne via www.coronatest.nl en tele- mobiele testvoorziening in de
Kennemerland
fonisch via 0800-1202.
IJmond en zit de geplande opGGD Kennemerland voert vanschaling en het gebruik van snelaf deze week het vliegtuig con- XL-locatie Schiphol in eerste
testen in de bestaande voorzietactonderzoek voor heel Neder- instantie niet voor reizigers
ningen niet in de weg.
land uit. Europese richtlijnen ge- De opening van de XL teststraat
ven aan dat passagiers die in het volgt op de wens van het Ministe- Bron: GGD Kennemerland.

Meer mensen raken in geldnood door corona

OLV Hemelvaartkerk houdt
adventsactie voor Voedselbank
Heemstede - Steeds meer mensen komen in geldnood door corona. Veel mensen ervaren stress
door de geldzorgen en er zijn
zelfs ouders die hun kinderen
niet genoeg te eten kunnen geven. Voedselbanken draaien dan
ook op vol vermogen. De Onze
Lieve Vrouw Hemelvaartkerk aan
het Valkenburgerplein wil daarom tijdens de komende Adventstijd (periode voor Kerst) de Voedselbank Haarlem e.o. met goederen ondersteunen.
De actie start op zondag 29 november en loopt tot Tweede
Kerstdag, zaterdag 26 december.
Achterin de kerk worden manden
neergezet waarin mensen in deze periode een bijdrage kunnen
doen. Dit kan wanneer de kerk
geopend is. Verder is het mogelijk om iedere maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 9.00 tot
12.00 goederen af te geven bij
het secretariaat in de naastgelegen pastorie (Valkenburgerplein
20).
De organisatie van de actie laat
weten dat de producten houdbaar en bruikbaar moeten zijn.
Niet alleen aan voedsel, ook nonfood producten zijn zeer welkom.
Denk bijvoorbeeld aan zeep, wasmiddelen, vuilniszakken of aluminiumfolie. Eigenlijk alles wat
in een supermarkt te koop is. En
dat hoeft helemaal niets extra’s
te kosten. Kijk of er bijvoorbeeld

FNV Horeca: Verlenging horecasluiting niet
onverwacht, wel zorgelijk voor de sector
Heemstede/Regio - Dinsdagavond 3 november heeft het kabinet bekendgemaakt dat de horeca langer gesloten blijft, ondanks
de daling van het percentage positief geteste mensen. Edwin Vlek,
bestuurder FNV Horeca: “De verlengde sluiting is een groot offer dat van de horeca gevraagd
wordt. Laten we in vredesnaam
hopen dat de vandaag bekendgemaakte aanvullende maatregelen dé hamerslag zijn om het virus succesvol in te dammen. Voor
ons is het allerbelangrijkst dat de
horeca de deuren zo snel mogelijk weer kan openen. Alle inspanningen moeten daarop gericht
zijn.“
FNV Horeca verwacht ook van de
overheid dat deze de sector ondersteunt in de vorm van 100%
sluiting = 100% vergoeding. In
plaats van de NOW-3 af te bouwen, zou de overheid de horeca tijdens deze verlengde sluiFoto: Bart Jonker
ting juist extra steun moeten bieden. Hierdoor krijgen horecaondernemers meer ruimte om me- hard nodig heeft als de deuren De steunpilaren van nu en de opdewerkers in dienst te houden; weer open mogen en die de sec- leiders voor het horecapersoneel
medewerkers die de sector kei- tor anders massaal gaan verlaten. van morgen, aldus FNV Horeca.

Zet Heemsteedse mantelzorgers in
het zonnetje tijdens Mantelzorgweek
Heemstede - Mantelzorgers worden jaarlijks op de Dag van de
Mantelzorg in het zonnetje gezet. Corona zorgt in 2020 echter
voor een totaal andere invulling.
De Dag van de Mantelzorg wordt
daarom een Week van de Mantelzorg van 9 tot 14 november.
Het zou mooi zijn als juist in deze week mensen extra aandacht
geven aan mantelzorgers in hun
omgeving. Alle geregistreerde
mantelzorgers in Heemstede ontvingen een brief met informatie hoe invulling aan deze week
wordt gegeven.
Mantelzorgers doen iets heel bijzonders. Ze zijn van grote betekenis voor de samenleving. Dat
werd dit coronajaar eens te meer
duidelijk toen door de coronarichtlijnen er nog meer taken op
de schouders van de mantelzorgers terecht kwamen. Fysiek samenkomen tijdens de traditionele door de gemeente georganiseerde middag of de door Tandem Mantelzorg georganiseerde feestelijke bijeenkomst in de
Philharmonie kan dit jaar door

Foto: Bigstock
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COVID-19 niet doorgaan. De gemeente Heemstede besloot dit
daarom op een veilige maar gezellige en vrolijke manier te doen.
Mantelzorgers mochten gratis
een bos bloemen plukken op de
pluktuin van Geerlings Dahlia’s
en meteen een goodiebag meenemen of deze later ophalen bij
de gemeente Heemstede.
Tandem biedt in de Week van

de Mantelzorg een aantal workshops aan. Zie www.tandemmantelzorg.nl. Ook wordt er extra aandacht gevestigd op het
aanbod van andere welzijnsorganisaties in de regio. Want er zijn
meer mogelijkheden op het gebied van ondersteuning dan menig mantelzorger weet.
Zie ook www.wijheemstede.nl.

Rode Kruis schaalt hulpverlening
coronavirus in Kennemerland verder op
Heemstede/Regio - Het Rode
Kruis heeft het nationale actieplan COVID-19 herzien, omdat ze
merken dat de noden onverminderd hoog zijn en in deze tweede golf de druk op de zorg toeneemt. De coronahulpverlening
wordt overal in Nederland verder
uitgebreid en opgeschaald.

Foto aangeleverd door OLV Hemelvaartkerk

in de supermarkt een twee-vooreen-actie is en doneer het extra
product. Er zijn ook zaken die niet
worden aangenomen zoals kleding of speelgoed, het gaat echt
om dagelijkse levensbehoeften.

In het district Kennemerland
hebben vele tientallen vrijwilligers zich in de afgelopen maanden ingezet voor diverse corona-gerelateerde ondersteuning
van zowel zorginstellingen als individuele mensen met een hulpvraag. Vrijwilligers van het Rode
Kruis Kennemerland werkten zo’n
4000 uur in een van de teststraten, verzorg-, verpleeg- en ziekenhuizen om zorgpersoneel te
ondersteunen.

nen die voor hun dagelijkse levensbehoeften een beroep moeten doen op deze prachtige instelling. Dat zijn nadrukkelijk ook Daarnaast is het Rode Kruis 125
gezinnen in Heemstede, Vogelen- keer uitgerukt om begeleid verzang en Bennebroek
voer te verzorgen met een speciaal daartoe ingerichte bus. CirDe OLVH-voedselbankcommis- De commissie hoopt dat veel in- ca 25 mensen hebben regelmasie zorgt er voor dat alle goede- woners een bijdrage willen leve- tig telefonisch contact via het Let
ren bij de Voedselbank terecht ren. Het is een mooie manier om op Elkaar burgerhulpprogramma
komen om van daar eerlijk te in deze coronatijd de medemens en de telefonische belcirkels. Verworden uitgedeeld aan dege- bij te staan.
der hebben Rode Kruis vrijwilli-

Foto aangeleverd door Rode Kruis

gers zo’n 80 keer boodschappen gers die diverse niet-medische tagedaan voor buurtgenoten.
ken op zich kunnen nemen. Het
Rode Kruis werft momenteel tienVoor de komende periode zal de tallen nieuwe vrijwilligers en leidt
vraag naar hulp alleen maar toe- hen op om klaar te zijn wanneer
nemen, we verwachten weder- de nood aan de man is.
om nodig te zijn om de enorme
druk op de zorginstellingen in de Mensen die hulp nodig hebben
regio enigszins te verlichten met kunnen de hulplijn bellen via 070een flexibele poule van vrijwilli- 4455888.
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Laatste deel fotowedstrijd ‘Herfstig Heemstede’

Herfst door onze lezers fabuleus in beeld gebracht
Heemstede - De inzendmogelijkheid voor de fotowedstrijd ‘Herfstig Heemstede’ die de Heemsteder samen met
Fotospeciaalzaak Vincent van Dijk houdt, is nu ten einde. Vorige week plaatsten wij het eerste deel van de binnengekomen
inzendingen. Zoveel bladeren die dit najaar van de bomen vallen, zoveel inzendingen ontvingen wij afgelopen week op de
redactie. Wij waren heel blij dat u zo massaal gehoor gaf aan de
foto-oproep. Werkelijk prachtige foto’s maakte u, waarvan we
de mooiste op deze pagina en elders in de krant tentoonstellen. Vincent van Dijk gaat uit al deze geplaatste foto’s een winnaar aanwijzen. Dat wordt dus nog niet zo’n eenvoudige klus.
Volgende week maken we de winnaar bekend. Geniet u van
alle herfstplaatjes die laten zien hoe mooi het najaar in en
rond Heemstede kan zijn.

Deze stralende foto is gemaakt op de Van Merlenlaan
ter hoogte van het Schoenmakerspad in Heemstede
door Yvonne Verbeek uit Heemstede.

Matthijs Hutten maakte deze foto in Leyduin aan de voet van
de Belvedère (bij het fietspad) in de richting van het spoor. Het
slalomhek van het pad richting het spoor is nog net zichtbaar.

Het lijkt wel een schiderij, deze prachtige foto van Leyduin in
herfstkleuren door Frans H. van den Berg uit Heemstede.

“Deze foto hebben we genomen in Leyduin”,
vertellen Leny en Jan van Bentem.

Kleurrijke blaadjes op het bruggetje bij kinderboerderij ‘t
Molentje in het Groenendaalse bos, door Lilian Langeveld.

“Hierbij mijn foto voor de herfstfotowedstrijd”, vertelt
Rob Hinse. “Het is het bruggetje in het Linnaeushofbos.”

Deze foto van een fraaie vliegenzwam is gemaakt op de Herenweg, ter hoogte van Huis te Manpad door Loes Crouwel.

Jip van de Nes maakte deze magische foto
bij Park Meermond. Weergaloos mooi!

Hierbij een foto geschoten door Maurice Keizer bij de van
Merlenvaart met zicht op de verschillende herfstkleuren bij
een mooie blauwe lucht en de fraaie weerspiegeling in het
water. aan de voet van de heuvel naar de Belvedère.

“Deze foto heb ik gemaakt tijdens een wandeling in de
Waterleidingduinen”, vertelt Sandra Gerlagh uit Heemstede.

“Zie bijgaand een foto die ik vandaag heb gemaakt op de Vrijheidsdreef toen ik vanuit Haarlem naar mijn ouders in Heemstede liep”, vertelt Dominique van Dreven bij deze inzending.
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Tot haar verrassing vond Cora Reurings ‘gewoon’ in haar voortuin
tijdens het werken in de tuin deze gekraagde aardsterren. “Ik heb
er zeker tien geteld en misschien staan er nog wel meer. Je hoeft inderdaad niet ver van huis te gaan om mooie herfsttaferelen te zien.

Eva Roest zat op de fiets in de hozende regen maar
moest even stoppen om een foto te maken van deze
mooie regenboog op het Dinkelpad in Heemstede.
“Een echte herfstdag met een fleurig tintje die zorgt voor
wat positiviteit in deze ooronatijd”, aldus Eva.Yvonne
Verbeek uit Heemstede.

De wortels van deze foto liggen in het bos bij het woonzorgcentrum aan de Herenweg in Heemstede en werd
gemaakt door T.A. Domburg uit Heemstede.

Deze foto is gemaakt door Siemen Lenos in De Koningshof.
“Daar stond een flink aantal van deze vliegenzwammen;
je ziet ze helaas bijna nergens meer”, aldus Siemen.
Pascal Nooij maakte deze foto die is gemaakt bij het Oude Slot in
Heemstede. Twee vliegen in een klap: herfst en Adriaan Pauw.

Op zaterdag 7 november vielen de laatste zonnestralen precies op een boom in het Bennebroekbos. Dat leverde dit mooie
herfstplaatje op, gemaakt door Therese van Groeningen.

Ineke Groenendijk uit Heemstede verblijdde de redactie met
deze foto van de herfstige Van Merlenlaan in Heemstede.
Ineke Groenendijk uit Heemstede verblijdde de redactie met
deze foto van de herfstige Van Merlenlaan in Heemstede.

Deze herfstfoto werd geschoten in het Groenendaalse Bos bij het
meertje van Zocher, door Adriana Behrendt-Pels uit Heemstede.

Tini Bijl maakte dit plaatje van een Schotse Hooglander. Een met de natuur, zelfs met klissen op zijn
hoofd. Op het landje nabij Groenendaal.
Bionda Oosterbaan schoot dit kiekje aan de rand van het Groenendaalse bos aan de kant van de Herenweg, een beetje de wijk in.

“De laatste zonnestralen van die dag schijnen tussen de
bomen door op deze vijver bij Mariënheuvel in het Groenendaalse bos”, vermeldt Kees Zandvliet bij zijn herfstfoto.

“Deze foto heb ik gemaakt in het Groenendaalse bos”,
vertelt Ineke Philippo-Jansen uit Heemstede.

“Eens per jaar zijn onze leilinden getooid met prachtig geel blad”,
vertelt Marianne Pronk ten Hoeve bij deze foto. Soms is het van
korte duur door de herfststormen maar dit jaar hebben wij er lang
van kunnen genieten. Prachtig die herfst!” aldus Marianne.

Duurzaam
Woningisolatie: gewoon
dubbelglas is niet meer voldoende
We hebben graag veel licht in huis, dus geven we de voorkeur aan grote ramen.
Maar die grote ramen vormen ook meteen een grote uitdaging waar het de isolatie van het pand betreft. Want het glaswerk is een zwakke plek op het gebied van
warmteverlies. Het is immers heel dun en waar de beschermlaag dun is, verlies
je vaak als eerste warmte. Zeker in traditionele bouw, waarbij met een enkele
glaslaag werd gewerkt. Maar ook als je woning voorzien is van dubbel glas, is de
kans groot dat het isolerend vermogen daarvan niet optimaal is. Tegenwoordig is
er al HR+++-glas, dat is een constructie met maar liefst drie glasplaten erin.

Hoe verder in uitdagende tijden?

Take oﬀ met Take away!

Het zijn uitdagende tijden voor ondernemers, zeker voor horecabedrijven. Restaurants en cafés gaan over op bezorgen en afhalen. Hoe verpakt u het? Het
bedrijf ‘Mooze’ heeft al ruim 30 jaar ervaring als ontwerp- en printpartner voor de
horeca. Het bedrijf helpt je met tips en inspiratie om ook je afhaalmenukaart en
to-go producten te laten shinen.
Hoe? Kijk op de website www.mooze.
nl voor alle opties en mogelijkheden. Of
bel naar 085-0438038 en vraag een offerte op maat!
Hoe breng je je nieuwe bezorgservice
en cadeaupakketten aan de man? Je
kunt op sociale media een bericht plaatsen maar ja, die boodschap vliegt vaak
snel over het scherm. Wil je dat je aanbod direct onder de aandacht komt van
je (nieuwe) gast?
Denk dan eens aan een ﬂyer met je
kernassortiment en actie-aanbiedingen.
Dan nog een tiental slimme tips voor
take away.
Presenteer je afhaalproducten met een
mini-menukaart of ﬂyer. Denk ook
aan je maaltijdbox, spaarkaart, servet
en tasje als communicatiemiddel voor
jouw bedrijf, bestelsite en persoonlijke
boodschap. Hier volgen de tips om nog
beter te communiceren:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Keep It Simple. Focus op je kernassortiment
Let op korte bereidingstijd in piekbelasting
Check of de gerechten kwalitatief
op niveau blijven na transport
Ga je voor ready to eat en/of ready
to heat?
Voeg eventueel bereidings/serveertips toe
Stimuleer combi deals: geef dranksuggesties
Vermijd drukke vormgeving, gebruik hooguit twee kaders
Kies voor een duidelijk leesbaar lettertype passend bij de uitstraling
van jouw zaak
Zorg dat alle take away middelen
dezelfde look & feel hebben en
jouw formule versterken
Stimuleer herhalingsaankoop door
een spaarkaart toe te voegen

Take off
met take away
We helpen je met tips
en inspiratie om ook je
afhaalmenukaart en
to go-producten te
laten shinen. Hoe?
www.mooze.nl
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Van oudsher werden huizen voorzien
van ramen met een enkele glaslaag. Die
glaslaag staat dus direct in contact met
de buitenlucht, waardoor de warmte
van binnen snel wordt afgekoeld. Er
moet dus ﬂink worden gestookt om
dat te compenseren. Vanuit dat besef
is dubbelglas ontwikkeld. Een kozijn
met twee glasplaten op enige afstand
van elkaar. Die ruimte tussen de twee
glasplaten wordt opgevuld met droge
lucht of met een speciaal gas. Eigenlijk
is de constructie te vergelijken met de
spouwmuur van het huis. Dat is ook
een constructie met twee lagen, waartussen zich een ruimte bevindt die een
isolerende werking heeft. In veel naoorlogse woningen werd al direct bij de
bouw dubbelglas toegepast, maar in de
loop der jaren zijn nieuwe innovaties
doorgevoerd. Het standaard dubbelglas
uit die tijd wordt nu als matig isolerend
beschouwd. HR-glas werd de nieuwe
standaard, de letters HR staan hier voor
hoog rendement. Het glas wordt in dat
geval voorzien van een minuscule laag
metaal, die met het blote oog vrijwel
niet waarneembaar is, maar wel een extra isolerende werking heeft. Bovendien
wordt bij dit type glas de tussenruimte
opgevuld met edelgassen die beter isoleren dan gewone lucht.
U-waarde
De mate waarin dubbelglas isoleert,
wordt uitgedrukt in de U-waarde. Deze
U-waarde geeft aan hoeveel warmte
per vierkante meter en per graad temperatuursverschil tussen de twee zijden
van het vlak doorgelaten wordt. Men
spreekt daarom ook wel van de warmtedoorgangscoëﬃciënt. Hoe lager de Uwaarde is, hoe beter het isolerend vermogen van het raam. De kosten voor
het aanschaﬀen van ramen met een
lage U-waarde liggen weliswaar hoger,
maar dat valt vervolgens gemakkelijk
terug te verdienen door de besparing op
de stookkosten. Om een indruk te geven
van de verschillen: met standaard dubbelglas bespaar je ongeveer 6 euro per
vierkante meter per jaar op je stookkosten ten opzichte van enkelglas. Kies je
voor HR-glas, dan is de besparing 8 euro
per vierkante meter. Dat bedrag loopt
op tot 12,50 euro per vierkante meter
voor HR++-glas. Inmiddels wordt ook
HR+++-glas toegepast en dat levert op
jaarbasis een besparing van 13,50 euro
per vierkante meter op. Natuurlijk zijn
de daadwerkelijke cijfers afhankelijk
van vele factoren en wordt uitgegaan
van de meest optimale situatie.
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ZHR-glas
Naast de verschillende gradaties HRglas bestaat er ook ZHR-glas. De Z staat
in dit geval voor zonwerend. Dergelijke
ramen zijn voorzien van een extra zonwerende coating aan de buitenzijde.
Het voordeel hiervan is dat er in de zomer minder warmte het huis binnendringt, waardoor het koeler blijft. Voor
de wintermaanden is dat juist weer een
nadeel, omdat je in mindere mate kunt
proﬁteren van de warmte die de zon dan
geeft. Om die reden wordt ZHR-glas in
woningbouw niet zo veel toegepast.
Wel is deze vorm van beglazing handig
op plaatsen waar buitenzonwering lastig toe te passen is, zoals in hoogbouw.
Voordelen
Hoewel HR++-glas en HR+++-glas een
stuk duurder in aanschaf zijn, valt de
aanschaf ervan toch zeer aan te bevelen. Je hebt er namelijk in meerdere opzichten voordeel van:
- De energiekosten dalen aanmerkelijk
door de goede isolerende werking
- Je hebt veel minder geluidsoverlast
omdat geluid van buiten minder
doordringt
- Condensvorming aan de binnenzijde
van het raam komt nauwelijks voor
Deze voordelen in ogenschouw nemend
is het vervangen van bestaand enkelglas
of traditioneel dubbelglas zeker een
goed idee. Dat geldt overigens ook voor
onverwarmde ruimtes in huis. Vaak
wordt gedacht dat in die ruimtes het
gebruik van dubbelglas niet zo belangrijk is, maar het tegendeel is waar. Zeker als een onverwarmde ruimte grenst
aan een verwarmde ruimte - en daarvan
is in de meeste gevallen sprake - reduceer je het warmteverlies aanzienlijk
door ook hier HR-glas te laten plaatsen.
Oﬀertes
Laat HR-glas bij voorkeur plaatsen door
een vakkundig bedrijf. Niet alleen vanwege de ervaring die zij met dergelijke
klussen hebben, maar ook vanwege
eventuele garantiebepalingen. Het is
verstandig om bijvoorbeeld bij drie bedrijven een oﬀerte aan te vragen en die
oﬀertes met elkaar te vergelijken. In
2020 heeft de overheid de subsidie voor
woningisolatie tijdelijk verhoogd. Dit
houdt in dat tot 31 december 2020 op
het totaalbedrag een subsidie van dertig procent wordt verstrekt, mits twee
isolerende maatregelen worden genomen. Het laten plaatsen van HR++-glas
of HR+++-glas valt onder deze regeling.

Rabo Lease
Wat wil jij aanschaffen?
Die ene machine of bedrijfswagen waarmee je
bedrijf kan doorgroeien: met Rabo Lease kun je nu
al trotse eigenaar worden. Ontdek je
mogelijkheden op:

Rabobank.nl/lease

Duurzaam









    
 
   
   
 
  

   
     
  
    

Warm ledlicht voor
de donkere wintermaanden

aangegeven op de verpakking). Een temperatuur van 3000 K of lager oogt warm,
waarbij een ledlamp met een kleurtemperatuur van 2700 K het perfecte alternatief is voor een gloeilamp. Voor nog meer
Het wordt weer vroeg donker; ideaal voor lange, gezellige avonden in een sfeer- sfeer kies je natuurlijk ledverlichting met
vol verlichte woonkamer. Bij sfeerverlichting denk je waarschijnlijk meteen aan een dimmer!
het warme licht van een ouderwetse gloeilamp, maar wist je dat ook moderne ledverlichting mooi warm licht kan geven? En je bespaart er op de lange termijn nog
geld mee ook! Hier lees je meer over de verschillen tussen led-lampen en gloeilampen, en de mogelijkheden van warm ledlicht tijdens deze donkere maanden.
Het verschil tussen ledlicht
en gloeilampen
Het grote verschil tussen ledlampen en
gloeilampen is de manier waarop ze licht
geven. Bij een gloeilamp wordt een grote
stroom door een dunne gloeidraad gestuurd. Deze draad wordt hierdoor heet
en begint uiteindelijk te gloeien. Een gloeilamp zet dus meer energie om in hitte dan
in licht.
Dit is de reden dat een gloeilamp zo ontzettend heet wordt en veel energie verbruikt. Een ledlamp, daarentegen, straalt
licht uit door elektronen te laten bewegen in een halfgeleidermateriaal. Hierbij
wordt maar heel weinig warmte aangemaakt. Ledverlichting is dus een stuk zuiniger dan gloeilampen en wordt niet heet.
Daar komt nog bij dat ledlampjes veel langer meegaan en dat de kwaliteit van het
licht er tijdens de levensduur niet op achteruitgaat. Bovendien zijn ledlampjes erg
klein, waardoor ze heel veelzijdig in het

gebruik zijn. Mis je bijvoorbeeld de sfeer
van een ouderwetse gloeilamp? Bij Aldor
Verlichting in Noord-Holland zijn volop
ledlampen verkrijgbaar die er net zo mooi
uitzien en sfeervol warm wit licht geven,
maar dus een stuk zuiniger zijn. Ook kun je
handige ledstrips kopen of ledlampen met
een wiﬁ-verbinding, zodat je jouw verlichting kunt regelen met een app op je smartphone of tablet.
Ook warm licht met ledlicht
Ledverlichting heeft jarenlang bekend gestaan om het koude witte licht, maar dat is
intussen al lange tijd achterhaald! Tegenwoordig kunnen ledlampen namelijk in
elke kleur worden gemaakt, van wit licht
met verschillende lichttemperaturen tot
felle neonkleuren. Dit betekent dat ledlampen perfect zijn voor sfeerverlichting
in huis en in de tuin. Om er zeker van te zijn
dat je warm ledlicht in huis haalt, moet je
op de kleurtemperatuur letten (deze staat

Wil je jouw oude verlichting vervangen
door ledverlichting of wil je geheel nieuwe sfeerverlichting met warm ledlicht
plaatsen? Aldor Verlichting komt graag
je verlichting installeren in de provincie
Noord-Holland. Neem contact op voor
meer informatie.

Duurzaam (ver)bouwen met de
juiste aannemer

Uw woning verduurzamen? Energiebesparende maatregelen in huis? Vraag
een gediplomeerd aannemer. Deskundig inzicht en advies, bespreek uw wensen en ideeën. Vrijblijvende oﬀerte.

Jarenlange ervaring in nieuwbouw, verbouw in en aan het huis. Informeer ook
naar keuken- en badkamermogelijkheden. Vriendelijk, gedegen en goed!
Neem contact op voor meer informatie.

Gediplomeerd aannemer

• Nieuwbouw • Verbouw • Onderhoud

Keuken inbouw – badkamers - veranda’s – verduurzamen woning
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Vervolg herfstfoto’s

Annelie Brummer uit Heemstede schoot dit speciale plaatje: “Het is altijd zo mooi in het Groenendaalse Bos. Deze foto is gemaakt vanaf de noordelijke
ingang op de Herenweg gericht op de zonsopgang
om 8 uur op 20 oktober”, aldus Annelie.
Deze rubriek komt tot stand
met medewerking van Vereniging Vrienden Wandelbos
Groenendaal.

Ken uw Bos

www.wandelbosGroenendaal.nl.

Mensen zijn
net bevers

Elianne Koch stuurt deze herfstfoto, die ze heeft gemaakt op 7 oktober vanuit het Groenendaalse Bos
om 18.27 uur.

U hoort het vaak, de biodiversiteit holt achteruit!
Maar waarom is biodiversiteit zo
belangrijk? Is de natuur dan een
grote postzegelverzameling van
soorten? Is het van wezenlijk belang dat we de groen-gerande
ekster-kluifkever behoeden voor
uitsterven?
Laten we de hele natuur eens
als een grote koolstofbuffer beschouwen. Planten leggen de
koolstof vast, deze wordt dan
weer door allerlei organismen
door het voedselweb verspreid.
Zolang de koolstof in deze buffer blijft, kan zij niet volledig als
kooldioxide in de atmosfeer terechtkomen. Maar niet alleen de
koolstofkringloop, ook die van
stikstof en fosfaten worden voor
het grootste gedeelte door biodiversiteit aangezwengeld. Deze kringlopen houden de planeet
leefbaar.
Habitatversnippering, bodem‘verrijking’ en andere factoren
dempen deze diversiteitsgroei en
dus de snelheid van deze kringlopen aanzienlijk. Al sinds de allereerste mensachtigen wordt er
in de natuur ingegrepen; wij zijn
daar natuurlijk ook gewoon onderdeel van.
Net zoals een bever zeer destructief kan zijn voor een bepaalde
habitat, zijn mensen dat ook.

Deze fraaie foto is gemaakt door Saskia Kuijf-Struwe
langs het Jaagpad ter hoogte van Spaarneborgh.

Maar lang niet alles wat bevers
en mensen doen is zo destructief. Waar een bever bomen doet
verdwijnen, ontstaan wetlands
en moerassen. Netto ontstaat er
meer diversiteit door het ingrijpen van de bever.

“De ‘achtertuin’ van Heemstede, de prachtige
Waterleidingduinen met de vele kanalen”,
vertelt Jan Kuster bij zijn foto.

Mensen doen dit ook, voorbeelden genoeg. Afplaggen van heide, bosdunningen, aanleggen
van stuifzanden of juist natte
plekjes maken. Vrijwel altijd gericht op het maximaliseren van
diversiteit; zodat in ieder geval de
volgende generatie nog kan genieten van een leefbare planeet.
En het ‘dunnen’ in een wandelbos als Groenendaal - het kappen
van gezonde bomen om ruimte
te creëren voor andere, meer gewenste - maakt daar onderdeel
van uit. Dus de volgende keer dat
u een boom op z’n zij ziet liggen,
bedenk dan: dit is voor een goed

Deze foto noemt Peter Erkelens ‘Herfstsymfonie’.
“Gefotografeerd op 4 november op de Crayenestersingel in Heemstede”, vertelt hij. “De singel op weg
tussen mijn huis in Heemstede en het winkelcentrum is een verassend mooi stukje, waar zelfs een
enkele keer een ijsvogel op duikt.”

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

Vogelhospitaal sluit deuren voor
publiek vanwege uitbraak vogelgriep

De beruchte ‘aviaire influenza’
breidt zich steeds verder uit, ook
in deze omgeving. Er worden vaker en meer dode watervogels
aangetroffen. Sinds 23 oktober
2020 geldt er een ophokplicht
voor alle commerciële bedrijven
die pluimvee houden in Nederland. Om het besmettingsrisico
te beperken kan het publiek zelf
tijdelijk geen gewonde of zieke
vogels naar de Vergierdeweg 292
brengen.
Dierenambulance bellen voor
zieke of gewonde vogels
Wie een zieke of gewonde vogel
wil helpen, kan de dierenambulance bellen. Overdracht verloopt
via contact met zieke dieren of
hun uitwerpselen. De plaag treft
met name hoenderachtigen en

“Dit is mijn herfstfoto, gemaakt in de Waterleidingduinen”, vertelt Josje Kuiper uit Heemstede.
“Het was niet heel zonnig weer, waardoor ik besloot een close up te maken, in plaats van een landschapsfoto.”

Foto aangeleverd door Vogelhospitaal

Haarlem - Het hek van het Vogelhospitaal tijdelijk dicht voor
het publiek vanwege vogelgriep.
“De uiterst besmettelijke vogelgriep is een bedreiging voor onze
opgenomen vogels en wij willen
een sluiting door de NVWA voorkomen”, vertellen de beheerders
van het Vogelhospitaal in Haarlem-Noord.

Martijn Rouwenhorst stuurde deze foto met
twee prachtige paddenstoelen.

doel, voor het verbeteren van de
biodiversiteit in uw bos.

watervogels, maar kan gemakkelijk overspringen naar andere soorten. Sommige vogels sterven direct na de eerste besmetting. Het advies luidt: “Raak nooit
een dode of verzwakte watervogel met blote handen aan. U
kunt de dierenambulance bellen
voor het ophalen van verzwakte vogels.” Dode vogels kunnen
ook door Spaarnelanden opgehaald worden als ze niet op privé-terrein liggen. Telefoonnum-

mers: Dierenambulance NoordHolland Zuid, tel: 088 – 811 3680
(spoednummer dag en nacht),
Regionale Dierenambulance, tel.:
023 – 533 4323 óf voor gemeente Velsen: Dierenambulance Velsen, tel.: 0255 – 533 239. Hoe te
handelen bij aantreffen van dode
vogels: https://bit.ly/32bGcjY. Alleen door het hospitaal te vrijwaren van de vogelgriep kan zij haar
eigen patiëntjes in de opvang beschermen.

Hierbij de bijdrage van Marisca van der Eem:
de overgang van herfst- naar winterboom op de
Van Merlenlaan.

Deze foto is genomen op het weiland aan de Fazantenlaan in Heemstede. “Een wandelingetje in de
herfstzon met de plassen nog op het weiland van
alle regen van afgelopen tijd. Lekker kuieren met
z’n viertjes, ook in coronatijd”, aldus Nan Goosens.

Een paddenstoelentafereel in het Groenendaalse Bos, vastgelegd door Menno Schroots.
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De wereld van de opera
Over opera valt veel te vertellen.
Het is een brede en diepgaande
wereld op zich. In deze extra ‘Cultuur her en der nemen we u in
een korte trip mee naar de wereld
de opera, waar we kennis maken met dit diverse en uitermate
boeiende onderwerp.

Opera en haar ontstaan
Opera is een overwegend gezongen toneelstuk in dichtmaten met orkestbegeleiding. Ze is
in twee vormen te onderscheiden: de ernstige opera (seria) en
de komische opera (buffa).
De opera is in Italië in de 16de
eeuw ontstaan, doordat een aantal Florentijnse dichters en componisten de behoefte had om het
klassieke drama (uit de oudheid)
nieuw leven in te blazen. Opera
onderscheidt zich van musical en
operette in een aantal opzichten.
Opera’s behandelen, in tegenstelling tot operette en musical, mythologische of historische, universele en vaak tragische thema’s.
Operettes ontstonden pas later in
de 19de eeuw uit de Franse Opéra Comique en hebben vaak een
minder serieuze en wat luchtige inslag. Ze bevatten ook gesproken delen. Liederen in opera’s en operettes worden aria’s genoemd. Musical is een vorm van
een gezongen voorstelling op basis van populaire muziek en gesproken delen. De liederen worden hier songs genoemd .

Wolfgang Amadeus Mozart.
instrument). De zanger moest
iets vertellen en de begeleiding
moest de zangstem volgen. Het
accent lag meer op verstaanbaarheid (van de tekst) en de begeleidende muziek was eenvoudig en
meer bijzaak. Ook werden opera’s
afgewisseld met koren.
De eerste belangrijke operacomponist was Claudio Monteverdi (1567-1643). Zijn werken ‘Orfeo’ en ‘L’incoronazione di Poppea’
zijn beide mijlpalen in de operageschiedenis.
In 1637 werd het eerste operagebouw in Venetië geopend. De
opera ontpopte zich als een ware rage.

het schip van een kerk voor orgel
en zangkoor) werden musici gezet die elkaar afwisselden en in
een stuk met elkaar wedijverden
op verschillende instrumenten.
Dit hoor je bijvoorbeeld in Vivaldi’s ‘De vier jaargetijden’.
De opera kent haar hoogtepunt
in de 18de eeuw bij Mozart, die
werken al ‘Le Nozze di Figaro’
(1786), Don Giovanni (1787) en
Die Zauberflöte (1791) componeert. Deze opera’s werden met Het beroemdste operagebouw ter wereld: La Scala in Milaan.
enthousiasme door het publiek
ontvangen.
onder het juk van Habsburgse rijk Giacomo Puccini
Oostenrijk-Hongarije. Verdi com- Een belangrijke vertegenwoordiOpera als protest
poneerde tevens de opera La Tra- ger van opera’s was de Italiaanse
Een operastuk kon ook worden viata (1853) gebaseerd op de ro- componist Giacomo Puccini. Giaangewend als vorm van politiek man ‘La dame aux camélias’ uit acomo Puccini werd geboren in
protest of kon op nationalistische 1848 van Alexandre Dumas.
1858 in Lucca en komt uit een faleest zijn geschoeid. Dit kwam
milie beroepsmusici.
vooral tot uiting in de 19de eeuw. De opera ‘De Stomme van Porti- Toen hij vijf jaar oud was, overGiuseppe Verdi (1813-1901) en ci’ van de Franse componist Da- leed zijn vader. Voor zijn muziRichard Wagner (1813-1883) wa- niel-François-Esprit Auber (1782- kale opleiding werd hij naar zijn
ren bijvoorbeeld nationalisten. 1871), had als basis de Napoli- oom Fortunato Magi gestuurd,
Verdi verwerkte zijn sympathie taanse revolutie van 1647. De- die hem een slechte en ongedisvoor het Italiaanse streven naar ze opera die in 1830 werd opge- ciplineerde leerling vond.
onafhankelijkheid van Habsburg voerd in Brussel, werd de directe
in zijn vroege opera’s. Het sla- aanleiding voor de Belgische Op- Puccini was een levensgenieter
venkoor uit zijn opera Nabuc- stand. Na deze revolutie werd Bel- die een opera schreef als hij krap
co wordt opgevat als verwijzing gië een onafhankelijke staat van bij kas zat. Een genie: hij kon op
naar het Italiaanse knechtschap Nederland.
bevel meesterlijke opera’s uit zijn

mouw schudden. Na een korte loopbaan als kerkorganist besloot hij, na een opvoering van
Verdi’s Aïda, om operacomponist te worden. Hij studeerde van
1880 tot 1883 aan het Conservatorium Giuseppe Verdi in Milaan.
Puccini overleed in 1924.
Zijn laatste opera, Turandot, bleef
onvoltooid; de laatste twee scènes werden afgemaakt door Franco Alfano. Puccini schreef onder
meer de opera’s: Le Villi, Manon
Lescaut, La Bohème en Madame
Butterfly.
Bart Jonker
(Uit diverse bronnen)

De operasolisten die bij het publiek veel populariteit genoten,
maakten van het ‘belcanto’ een
ware kunstvorm: een zangstijl
Eerste opera’s
waarbij het accent op de fraaie
De eerste opera’s werden voor klank van aria’s ligt. Het belcanto
een zangstem met begeleiding begunstigde deze aria’s ten kosgecomponeerd. Dit noemt men te van de recitatieve vorm en kode recitatieve (=vertel)vorm. Dit ren. De Italiaanse componist Aleswas een soort muzikale imita- sandro Scarlatti (1660–1725) was
tie van spraak, met instrumenta- een van de eersten die zijn comle begeleiding (tokkel- of toets- posities richtte op de belcanto’s.
Vanaf die tijd wordt de opera beheerst door twee uitgangspunten, te weten met nadruk op
het dichterlijke gegeven van het
woord waaraan de muziek is onderschikt, of juist de nadruk op de
muziek, waar het woord een ondergeschikte rol heeft.

Giacomo Puccini.

De solistencultuur van de opera
sloeg ook over op instrumentale
muziek. Hierdoor ontstond vraag
naar soloconcerten, waaraan
componist Antonio Vivaldi (16781741) als een van de eerste componisten op insprong. Vivaldi was
ook meester van het zogenaamde ‘concerto grosso’. Dit is ontstaan in de basiliek van San Marco
in Venetië. In beide oksalen van
deze kerk (tribuneruimte binnen La Traviata van Giuseppe Verdi uitgevoerd door de leden van het Dnipro Opera en Ballet Theater (foto’s: Bigstock).

Vijftigplussers via app verbinden
Regio - De tweede gedeeltelijke
lockdown heeft een enorme impact op 50+’ers, maar liefst 53%
zegt zich zorgen te maken over
hun sociale contacten. Om ervoor te zorgen dat iedereen in
deze tijd sociaal actief kan blijven, gepast blijft genieten en
mentaal gezond blijft, hebben de
twee oprichters van Klup de keuze gemaakt om Klup voor iedere 50-plusser in Nederland gratis beschikbaar te stellen. Klup is
een sociaal platform dat elke dag
meer dan duizenden avontuurlijke 50+’ers met elkaar verbindt.
De app verbindt het platform dagelijks duizenden gebruikers en
vinden er wekelijks 200 activiteiten plaats door heel Nederland.
Er is van alles te doen, ook nu. Oprichter Michelle Wolters (33): “We
moeten de focus gaan leggen op
de dingen die wél mogen en op

Corona-impact
De tweede gedeeltelijke lockdown heeft een enorme impact
op 50+’ers. Ten opzichte van de
eerste lockdown is de Klup-app
bijna drie keer zo vaak geïnstalleerd. In maart was een daling
van 72% te ziten opzichte van
vorig jaar, sinds de tweede lockdown zien we in vergelijking met
Oprichter Michiel van den Berg vorig jaar een enorme stijging.
(31): “Pre corona gebeurde er de Men heeft juist nu enorme begekste activiteiten zoals parachu- hoefte aan samenzijn.
tespringen en een rondreis door Dit blijkt ook uit de cijfers, maar
Lapland met husky’s en sneeuws- liefst 53% van de doelgroep zegt
cooters. Nu zijn de kluppers in zich zorgen te maken over sociakleine groepjes actief óf online. le contacten. En bijna de helft van
De activiteiten en ontmoetingen de 50+’ers verwacht kerst alleen
hebben al heel veel mensen blij of met z’n tweeën te vieren. Dit is
gemaakt, we ontvangen dagelijks als het aan de oprichters van Klup
dankmailtjes.
ligt helemaal niet nodig. Om de
Gezien de huidige maatregelen drempel tot het zoeken van soen wintermaanden in het voor- ciale contacten te verlagen is beuitzicht, willen we er juist nu voor sloten om het lidmaatschap van
de 50-plusser zijn.”
Klup gratis aan te bieden voor ieeen creatieve manier inspelen op
de situatie. Er worden nog steeds
leuke activiteiten georganiseerd
op de Klup-app. Zo kan je nasi
eten bij Jaap, wordt er op een ebike getourd door de duinen en
organiseert Klup vanavond een
online webinar met de titel Hoe
kom je deze tijd positief door?

Pre-corona-uitje (foto aangeleverd door Klup).
dere 50-plusser tot het voorjaar
van 2021.

100.000 downloads en meer dan
130.0000 connecties zijn er op
de app inmiddels al vele vriendEr is nu een enorme drang schappen gesloten, met deze acnaar verbinding. Met meer dan tie hoopt Klup er juist in deze las-

tige periode te zijn voor 50+ers
in Nederland. In de app kunnen
kluppers zelf activiteiten organiseren, waar anderen zich bij kunnen aansluiten.
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Marieke Lucas Rijneveld bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Afgelopen zaterdag
7 november maakte weer een beroemd schrijfster haar opwachting bij Boekhandel Blokker aan
de Binnenweg 138 in Heemstede:
Marieke Lucas Rijneveld.

Toen Mark Rutte in het voorjaar aangaf dat hij pas aan het einde van dit jaar bekend zou maken of hij wel of niet zou opgaan
voor het lijsttrekkerschap van de VVD, was daar een duidelijke
reden voor. Mark Rutte wil graag als lijsttrekker van de VVD opnieuw opgaan voor het premierschap. Hij zou hiermee voor de
4de keer in de vaderlandse geschiedenis premier van Nederland
kunnen worden. Rutte die graag na 4 termijnen, net als zijn grote voorbeeld Angela Merkel, als ‘verbinder’ de geschiedenisboeken wil ingaan, zal dan ook alleen kunnen lukken als er een kabinet komt dat op brede steun kan rekenen. Vandaar dat de VVD
naar het ‘midden’ moest opschuiven.

De jonge schrijfster was uitgenodigd om haar nieuwe boek ‘Mijn
lieve gunsteling’ te komen signeren, dat de donderdag ervoor
was uitgekomen. Om het signeren vanwege het coronavirus zo
veilig mogelijk te laten gebeuren, naam Marieke in de etalage plaats en signeerde haar boek
coronaproof achter glas. Er was
veel publiek op komen draven
voor de populaire schrijfster.
Vanwege de veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus kon
het publiek eerst buiten voor de
winkel het boek kopen en het
daarna door de schrijfster laten
signeren.
Marieke Lucas Rijneveld (1991)
komt oorspronkelijk uit NoordBrabant en woont thans in
Utrecht. In 2015 debuteerde zij
met de dichtbundel ‘Kalfsvlies’
waarmee zij de C. Buddingprijs
in de wacht sleepte. In 2019 verscheen haar dichtbundel ‘Fantoommerrie’ die bekroond werd
met de Ida Gerhard Poëzieprijs
2020.

Algemene beschouwingen

Er moest een VVD-verkiezingsprogramma worden geschreven dat alle ruimte zou bieden aan PvdA en GroenLinks om in
dit nieuwe kabinet moeiteloos plaats te kunnen nemen. Daarom eerst een verkiezingsprogramma en pas daarna publiekelijk bekend maken op te gaan voor het VVD-lijsttrekkerschap.
Omdat Lodewijk Asscher en Jesse Klaver al hebben gezegd elkaars hand stevig vast te houden bij de komende verkiezingen,
is er een grote kans voor Mark Rutte dat zijn favoriete kabinet
bestaande uit VVD, CDA, PvdA en GroenLinks erna de verkiezingen toch kan komen.

Arno Koek (links) met schrijfster Marieke Lucas Rijneveld (rechts).

tantenprijs. Het boek werd voor
21 landen in het Engels vertaald
met de titel ‘The discomfort of the
evening’. Met de Engesle vertaMet proza debuteerde zij in 2018 ling van haar roman won Mariemet de roman ‘De avond is onge- ke als eerste Nederlandse schrijfmak’. In Nederland stond deze ro- ster de International Booker Priman op de longlist van de Libris ze 2020.
Literatuurprijs. De roman werd
bekroond met de ANV Debu- Met haar nieuwe roman ‘Mijn lie-

ve gunsteling’ levert Marieke Lucas Rijneveld opnieuw een meesterlijk boek af dat nu al hoge ogen
gooit en lovende kritieken ontvangt. Hiermee bewijst zij wederom onbetwist tot de top van
de Nederlandse literatuur te behoren.
Bart Jonker

Interessant wordt het om te zien hoe de VVD in Heemstede
omgaat met het nieuwe VVD-verkiezingsprogramma. Voorop
staat dat de VVD in 2022 de grootste partij in Heemstede zal
moeten worden wil men met het nieuwe, flink naar links opgeschoven verkiezingsprogramma, de boer op kunnen gaan.
Gekeken naar de laatste algemene beschouwingen die opvallend braaf verliepen en waar op het belangrijkste politieke onderwerp verkeersoverlast, verschillende moties breed gedragen werden aangenomen, bestaat er de kans gezien het nieuwe landelijke VVD-verkiezingsprogramma, dat er ook in 2022
in Heemstede een bestuur geïnstalleerd gaat worden wat vandaag de dag nog wordt gezien als ‘vloeken in de kerk.’
E. Geels, Heemstede

Wat kan WIJ Heemstede in
deze tijden voor u doen?
Heemstede - Het is een vreemde
tijd, de wereld staat op haar kop.
Wat kan WIJ Heemstede voor u
doen? Wat zou WIJ juist in deze tijd voor u kunnen betekenen? Laat het weten. Samen
met u en de samenwerkingspartners van WIJ kunnen ‘bergen’ verzet worden, maar WIJ hoort wel
graag welke ‘bergen’ dit moeten
zijn.

Marieke Lucas Rijneveld signeert in de etalage.

Nieuw prentenboek Vera de Backker
en Rob Buiter: ‘Dit is míjn tuin!’
Heemstede - In ‘Dit is míjn tuin’
maken jonge kinderen op een
vrolijke manier kennis met elf bekende tuinvogels. De vogels worden één voor één ‘voorgesteld’
door roodborst Robin, die het eigenlijk maar niets vindt, al die andere vogels in de tuin.
De prenten voor dit boek zijn gemaakt door de Heemsteedse kunstenares Vera de Backker. Eerder
maakte zij ook al de tekeningen
voor de elf boeken uit de serie
‘Zeg kleine …’
Het maken van boeken over de
natuur is inmiddels een passie geworden van Vera: “Ik ben zelf ook
nog steeds verwonderd over de
dieren die ik teken voor deze serie. Verbinding maken met de natuur om je heen is een missie van
Vera. “Ik breng graag de verwondering over, want er valt zoveel te
ontdekken en te genieten in de
natuur. Als je dat ziet wil je er zuinig op zijn.”
Het idee voor deze prentenboeken komt uit de koker van – óók
plaatsgenoot – wetenschapsjournalist Rob Buiter, die ook mee-

Enquête
WIJ Heemstede wil door middel
van een 10-15 minuten durende
enquête inzicht krijgen in hoe iedereen in Heemstede in haar/zijn
vel zit en wat we eventueel voor
elkaar kunnen betekenen. Hierbij
vindt u de QR code waarmee u direct naar de enquête gaat. Invullen kan ook via deze link:
w w w. s u r v i o. c o m / s u r v e y / d /
Z8A4K8H4Y2G6B2Y6R.
Voor inwoners die minder digitaal
vaardig zijn, kan de enquête ook
op papier worden afgehaald bij
de receptie van de Luifel en daar
ook weer ingevuld worden ingeleverd. WIJ stelt het bijzonder op
prijs als u de vragen zou willen
beantwoorden en de enquête
ook deelt met andere Heemstedenaren. Dank u wel alvast voor
het invullen!
Hulp
WIJ Heemstede staat klaar voor
hulp bij praktische vragen, een
luisterend oor en maaltijdbezorging.
Speciaal geopende Winterlijn
Van maandag tot en met don-

schreef aan de teksten. Normaal
schrijft hij voor de wetenschapspagina’s van Trouw en NRC en
maakt hij reportages voor het radioprogramma Vroege Vogels.
“Teksten voor prentenboeken is
natuurlijk iets héél anders dan
keiharde wetenschapsjournalistiek”, erkent hij. “Maar daarmee

is het niet minder belangrijk! Net
als in onze boekenserie ‘Zeg kleine …’ vind ik het leuk om kinderboeken te maken die biologisch
gesproken ook ergens op slaan.
‘Dit is míjn tuin’ wordt uitgegeven
door KNNV Uitgeverij en ligt voor
€14,95 bij de plaatselijke boekhandel.

11 en 18 november

Knutselclub (5-10 jaar). De Molenwerf, Molenwerfslaan 11 in
Heemstede. V. 13.30-15 u. Kosten: €5,- per keer of een kaart
voor 5x kost €22,50. Opgeven
verplicht via appje naar 0614234580 (Gaby Godijk).

Vanaf 25 november,
2 en 9 december

Open avonden Bewustwording 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.wijheemstede.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.

19 november

Pleintje 1 Kinderatelier (5-10
jaar). Zaal Rood bovenin het
gebouw plaats op Plein1, Julianaplein 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.

26 november

Komische dramafilm in de Luifel. Herenweg 96, Heemstede.
Om 16 u. Reserveren verplicht
via www.wijheemstede.nl of
via: tel.: 023-5483828.

26 november en
3 december

Online informatieavonden verslaving (in 2 delen). Van 19.30
-21.30 u. Informatie of inschrijven via tel.: 088 – 358 38 00 of
per mail: preventie@brijder.nl.

Iedere vrijdag
derdag van 10.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur en op
vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
kan gebeld worden met medewerkers van WIJ Heemstede op
de speciaal geopende Winterlijn:
023-5483818. Gewoon voor een
praatje, een vraag om hulp of wat
u maar kwijt wilt.
Straatexpositie
Op www.wijheemstede.nl staan
drie mooie kleurplaten voor u
klaar. U kunt er een of meerdere
uitprinten en vervolgens prachtig inkleuren. Onze wens is dat u
deze achter het raam hangt zodat we door heel Heemstede een
vrolijke straatexpositie krijgen
die ons allen toch een beetje verbindt.
Wijkexpeditie voor kleintjes
Ook op de website www.wijheemstede.nl staat voor de ‘kleintjes’ een wijkexpeditie klaar om
uitgeprint te worden. Met deze
expeditie gaat u de wijk in om allemaal leuke opdrachten uit te
voeren. Veel plezier.

Nachtschaduw

Foto aangeleverd

▲

Veilig coronaproof signeren achter glas

INGEZONDEN: POLITIEK

Schijnsel van de maan:
verlicht mijn verdriet
bomen zagen
stil aan
een rust,
een traan
die ‘t leven liet
Ik zette mij
op zijn takken
van mijn verleden
en klom omhoog
Bart Jonker
uit ‘Zinsbegoocheling’

Kidsclub op vrijdag. De Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Van 15.30-17 u. Kosten:
€0,50 per keer. Opgeven is verplicht bij Lies Leen (van Plexat):
lleen@wijheemstede.nl of via
06-49 92 52 93.

27 november

Kinderdisco Sinterklaas (610 jr.) Plexat, Herenweg 96 in
Heemstede. V. 19-21 u. Kosten
3 euro inc. Snoepje en 2x limo.
Opgeven verplicht via plexat@
wijheemstede.nl.

23 november

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

18 en 25 november,
2 en 9 december

Open avonden Bewustwording 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.wijheemstede.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.

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.

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

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 11 november 2020

Heemstede

Voorlichtingsavond alcohol en drugs
onder jongeren

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram
Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open.
Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

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

Op dinsdag 24 november van 19.30 tot 21.30
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en
Gezin in samenwerking met Brijder Jeugd
Preventie en Atheneum College Hageveld
een online voorlichtingsbijeenkomst over het
gebruik van alcohol en drugs onder jongeren.
De bijeenkomst is bedoeld voor ouders met
kinderen in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar.

gebied van alcohol en drugsgebruik. Ook leert
u herkennen of uw kind gebruikt. Verder krijgt
u adviezen over het effectief in gesprek gaan
met uw kind over dit onderwerp. Nick de Jong
deelt tijdens deze avond zijn eigen ervaringen
met u. Er is voldoende gelegenheid om online
vragen te stellen.

Cruciale leeftijdsfase

Stuur een e-mail naar college@hageveld.nl
onder vermelding van ‘Voorlichtingsbijeenkomst alcohol en drugs 24 november’.

Jongeren zitten in een leeftijdsfase waarin
ze steeds meer activiteiten ondernemen
en mensen ontmoeten zonder ouder(s).
Ze kunnen in aanraking komen met allerlei
soorten verleidingen. Dion Linsen, van Brijder
Jeugd Preventie praat u bij over trends op het

Uitkomsten onderzoek impact
coronavirus in Heemstede
De uitbraak van het coronavirus sinds het
voorjaar en de daaropvolgende maatregelen
hebben impact gehad op het leven van
inwoners en ondernemers. Voor de gemeente
was dit aanleiding om inzicht te krijgen hoe
inwoners en ondernemers hiermee zijn
omgegaan en hoe zij daarin kan ondersteunen.

Uitkomsten onderzoek

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

ervaren, naast mogelijke zorgen, ook positieve
gevolgen van de coronacrisis. Dit heeft vooral
met de directe omgeving te maken: de lucht
is schoner (49%), er zijn minder files (40%) en
men beweegt meer in de buitenlucht (39%).

Meer lezen over de uitkomsten?

Het rapport met de uitkomsten is te downloaden
via www.heemstede.nl/coronavirus.

In september hebben inwoners en
ondernemers via een online enquête
een aantal vragen beantwoord, waarmee
zij aangeven wat er onder hen leeft. Uit
het onderzoek blijkt onder andere dat
het merendeel van de inwoners net zo
tevreden is met hun leven als vóór de eerste
coronabesmetting in Nederland. Drie op de
tien inwoners voelen zich echter soms (25%)
of vaak (4%) eenzaam. De meeste inwoners

Programma

Dominee Pieter Terpstra en wethouder
Nicole Mulder geven een online toespraak
en er is live-muziek. De livestream start op
18 november vanaf 18.50 uur op

Aanvragen omgevingsvergunningen
• Blekersvaartweg 19B, het afwijken van
het bestemmingsplan voor gebruik van
het pand voor pilates en yogalessen,
wabonummer 713064, ontvangen
29 oktober 2020
• IJssellaan 5, het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak, wabonummer
713311, ontvangen 29 oktober 2020
• Nicolaas Beetslaan 9, het renoveren en
verbouwen van een vrijstaande woning,
wabonummer 713670, ontvangen
30 oktober 2020
• Von Brucken Focklaan 47, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak en
verplaatsen trap, wabonummer 714089,
ontvangen 1 november 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Azalealaan 7, uitbreiden woonhuis op
de eerste verdieping en inpandige
constructiewijziging, wabonummer 709832,
verzonden 2 november 2020
• Blekersvaartweg 84, een gevelwijziging en
plaatsen reclame, wabonummer 709422,
verzonden 2 november 2020
• Zandvoortselaan 68, het plaatsen van
een dakopbouw, wabonummer 610501,
verzonden 5 november 2020
- Reggelaan 14, nieuwbouw van een
bungalow met kelder, wabonummer
660854, verzonden 15 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’.

Aangepaste Lichtjesavond Begraafplaats
Heemstede 18 november
Vanwege de coronamaatregelen is
Lichtjesavond op de Algemene Begraafplaats
aan de Herfstlaan dit jaar zonder publiek. U
kunt de Lichtjesavond op 18 november 2020
wel via een livestream volgen. Tijdens de
digitale herdenkingsdienst kunt thuis een kaars
aansteken en voor uw raam zetten.

Bent u iets verloren in
Heemstede of omgeving?

Wilt u er online bij zijn?

Omgevingsvergunningen

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
• Blekersvaartweg 19B, het afwijken van
het bestemmingsplan voor gebruik van
het pand voor pilates en yogalessen,
wabonummer 713064, ontvangen
29 oktober 2020

www.facebook.com/gemeenteheemstede en
www.haarlem105.nl. U kunt de livestream hier
ook later nog terugkijken. Zo herdenkt u veilig
op afstand, maar toch samen.

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

Tijdens de voorbereidingen en de livestream
is Begraafplaats Heemstede gesloten
voor publiek. Vanwege de aangescherpte
coronamaatregelen kunt u helaas vooraf geen
kaars ophalen bij Plein1, het raadhuis of op de
begraafplaats zoals eerder was aangegeven.
Kijk voor actuele informatie op
www.begraafplaats.heemstede.nl.

Voornemen verlenen
omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
• Blekersvaartweg 19B, het afwijken van
het bestemmingsplan voor gebruik van
het pand voor pilates en yogalessen,
wabonummer 713064, ontvangen
29 oktober 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Wilt u op de hoogte
blijven van de
bekendmakingen
in uw buurt?
Op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in Heemstede?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.heemstede.nl/nieuwsbrief

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’.

Susanne Ruseler wint publieksprijs Zandsculpturen
Zandvoort - De Nederlandse
zandkunstenaar Susanne Ruseler uit Utrecht heeft de meeste
stemmen gekregen van het publiek voor haar kunstwerk ‘Wilde
Natuur’, dat zij gecreëerd heeft in
het kader van de Zandkunstexpositie “Zandvoort goes Wild”.
De prijs is een veelkleurig glassculptuur, genaamd ‘Duurzame
vriendschap’ van de Zandvoortse
kunstenares Ellen Kuijl.

binet op dinsdag 13 oktober dat
evenementen niet meer zijn toegestaan, zijn de kunstenaars verdergegaan met het realiseren
van een museale expositie in de
openbare ruimte. Er was daarom
op 18 oktober geen officiële jurering door een vakjury en is dit jaar
geen officiële bekendmaking van
een nieuwe Europees Kampioen.
Wel kon het publiek gedurende
een aantal weken hun favoriete
kunstwerk kiezen via verschillenDe zandsculptuur is een haast Es- de media.
cher-achtige weergave van het Het is nog zeker niet te laat om
paringsritueel van de zandhage- deze coronaproof-expositie te
dis, een diersoort die voorkomt in bezoeken, want de 6 fraaie kunsthet Zandvoortse duinengebied.
werken van circa 4 x 4 meter en
Door haar achtergrond als bio- 3 meter hoog blijven te bezichtiloge, wordt zij binnen de wereld gen tot 20 februari 2021.
van zandkunst internationaal al
17 jaar gewaardeerd als de auto- Er is veel aandacht besteed aan
riteit op het gebied van dieren en veiligheidsregels voor bezoek,
natuurtaferelen. En dat blijkt dui- zoals looprichtingen door het
delijk in de minutieuze en natuur- dorp en extra informatieborgetrouwe weergave van de zand- den met Coronarichtlijnen. Hierhagedissen.
mee realiseert de organisatie een
zo veilig mogelijke expositie en
De sculptuur was in eerste instan- brengt, ondanks de strenge corotie gerealiseerd als één van de 6 namaatregelen, tevens een stukdeelnemers aan het Europees je positiviteit terug in de openbaKampioenschap Zandsculpturen, re ruimte.
dat jaarlijks in Zandvoort wordt
gehouden. Echter, door de afge- Kijk voor meer informatie:
Henk Lobel (projectleider van de Zandacademie) voor het zandsculptuur
kondigde maatregel van het Ka- www.zandsculpturenroute.nl.
van Susanne Ruseler (foto aangeleverd door Zandvoorts Museum).

Escaperoom over duurzame energie
voor basisschoolkinderen
Regio - Windturbines en zonnepanelen worden een belangrijk onderdeel van onze duurzame energievoorziening. Maar wat
doen ze precies? En hoe werkt
het? Als antwoord op deze, en
nog veel meer vragen, is een escape room ontwikkeld voor kinderen in de bovenbouw. Daarin
worden ze spelenderwijs meegenomen in wat duurzame schone
energie is en hoe het werkt. In enkele weken is de escape room al
door bijna 350 klassen door heel
Nederland gedownload.
In Noord-Holland spelen op dit
moment 19 basisscholen de escaperoom. Deze scholen komen
uit Heemskerk, Amsterdam, Den
Burg, Hilversum, Alkmaar, Wormer, Purmerend, Broek op Langedijk, Naarden, Egmond aan

zee, Wormer, Koog aan de Zaan,
Hoofddorp, Amstelveen en Twisk

Het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat wil kinderen
vertellen wat duurzame schone
energie is en hoe het werkt. Kinderen moeten de oplossing vinden van vele puzzels met als doel
om de stilstaande windturbine
weer te laten draaien.
Kinderen leren het beste door
te doen. Daarom kunnen ze een
spannende escaperoom spelen
waar een code van 9 cijfers gekraakt moet worden. Het spel begint met een briefje in een fles
dat door de docent op het strand
is gevonden. Op het briefje staan
instructies en uitleg. Hoofdrolspelers Windson en Ciara zijn vast
komen zitten in een windturbine
en hebben deze per ongeluk stil-

Open avonden ‘bewustwording’
weer mogelijk vanaf 25 november
Heemstede - De bijzondere en
succesvolle gespreksgroep ‘Bewustwording’ door jan Oostenbrink zet haar deuren nog wijder open met deze open avonden. De avonden zijn onafhankelijk van elkaar te bezoeken
en zijn bij WIJ Heemstede in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede op woensdagavonden van
19.15 – 21.15 uur.

avonden, losse avonden €15,-.
Aanmelden is verplicht en
kan: via www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl, 023548 38 28.

Vervolg: 6 jan en 3 mrt 2021.
Begeleiding en informatie: tel.
06 50 81 56 97; email: jan.oostenbrink@gmail.com.
NB. De ‘Open Avonden’ zijn een
licht aangepaste vorm van de
Vijf woensdagen vanaf 25 no- gespreksgroep ‘Bewustworvember. Kosten: €90,- voor 6 ding’.

Sinds 27 oktober tot 20 november loopt de tweede ronde om
de escape room aan te vragen.
Een deel van het pakket wordt via
de post ontvangen. Via de website www.vanwindnaarwatt.nl kunnen docenten de handleidingen
voor de lessen en de materialen
die ze nodig hebben downloaden.

Fietsster raakt
zwaargewond bij aanrijding
Bennebroek - Een fietsster is
maandagmiddag 9 november
om 13.15 uur zwaargewond geraakt bij een aanrijding op het
Wilhelminaplein in Bennebroek.
De fietsster is in aanrijding gekomen met een automobilist. Meerdere hulpdiensten waaronder het

Knutselclub
(5-10 jaar)
Heemstede - Bijna iedere woensdag, van 13.30 tot 15 uur is er de
Knutselclub voor kids (5-10 jaar)
van WIJ Heemstede, in de Molenwerf, Molenwerfslaan 11 in
Heemstede. Op woensdag 11 november maken ze een schatkist
en op woensdag 18 november
gaan de kinderen kandelaars met
terrazzo versieren. 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 tevoren opgeven.
Dat kan door een appje te sturen
naar 06-14234580 van begeleider
Gaby Godijk. Let op: Ouders mogen niet mee naar binnen.

traumateam zijn ter plaatse gekomen.
De traumahelikopter landde op
een grasveldje aan de Willinklaan.
Het slachtoffer is voor de eerste zorg naar het ziekenhuis gebracht. De Verkeersongevallenanalyse (VOA) komt ter plaatse
om onderzoek te verrichten.

Online informatieavonden over verslaving
Haarlem - De preventieafdeling
van Brijder Verslavingszorg organiseert gratis online informatieavonden over verslaving. Deze editie is op donderdag 26 november en donderdag 3 december 2020, van 19.30-21.30 uur. De
twee avonden zijn bedoeld voor
naasten van mensen met een verslavingsprobleem.

gezet. Alleen met behulp van een
code kunnen ze deze weer laten
draaien.
Klassen die de puzzels hebben opgelost en de code goed
hebben ingevuld via de website, kunnen een bouwpakket van
een grote LEGO windmolen winnen. Eind november worden de
drie winnende scholen van de
eerste ronde bekendgemaakt.

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

N.B. De bijeenkomst is niet voor
ouders van kinderen onder de

25 jaar. Hier is een ander aanbod
voor.
De informatieavonden bestaan
uit twee delen. Deelnemen aan
slechts één bijeenkomst is niet
mogelijk.
Wilt u meer informatie of zich inschrijven?
Dan kunt u bellen met de preventie afdeling van de Brijder, tel.:
088 – 358 2260, of een e-mail sturen naar preventie@brijder.nl.

Pletterij op livestream
tijdens de lockdown
Haarlem - In de twee weken durende periode van verzwaarde
lockdown gaat de Pletterij door
met een aantal programma’s via
de livestream. Woensdag 11 november, 16.00 uur, is in ‘Een goed
gesprek met Jan Hoekema’ Marc
Teulings, de directeur van het
VMBO Haarlem College, te gast.
Donderdag 12 november is een
Doculab- avond van 20 tot 22 uur
waarin de documentaire ‘De laatste sociale advocaten’ van Ingeborg Janssen over het sociale advocatencollectief Rotterdam is te
zien. Na afloop vindt een gesprek

met Haarlemse sociale advocaten
plaats.
Dinsdag 17 november is om 20
uur de tweede aflevering in de
serie ‘Haarfijn’ van de Rooie Vrouwen in de PvdA. Dit keer over de
nalatenschap van het gedachtengoed van Simone de Beauvoir. Woensdag 18 november, 16
uur, is Hart voor Haarlem raadslid
Louise van Zetten te gast in het
wekelijkse ‘Goede gesprek met’
bij Jan Hoekema.
Meer informatie op:
www.pletterij.nl.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

