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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Dat Covid-19 roet in 
het eten zou gooien, had niemand 
afgelopen jaar kunnen vermoeden. 
Direct contact tussen de kinderen en 
de Sint was dit jaar niet mogelijk. Een 
aankomst per schip aan de Groenen-
daalkade werd afgeblazen.

Daarvoor in de plaats maakte het 
schip afgelopen zaterdag 13 novem-
ber een rondje door het Heemsteeds 
Kanaal en twee rondjes in de Haven. 

Langs de route heel veel kinderen 
met ouders grootouders, vrienden of 
familie.  

Te vroeg in de haven
Er viel helaas best wat te mopperen. 
Zo zou de Sint te vroeg in de haven 
zijn aangekomen waardoor niet 
iedereen op tijd was. Vooral jammer 
voor de kinderen die er zo naar uit 
hebben gekeken. De communicatie 
over het verplaatsen van de locatie is 
ook niet altijd voor iedereen duidelijk 
geweest, zodat er toch nog mensen 

naar de Groenendaalkade waren 
gekomen. Pieten waren al eerder van 
de boot gestapt en liepen rond om 
de kinderen wat snoepgoed te 
kunnen geven. 
Ondanks de last minute verande-
ringen in het schema, heeft toch een 
heel grote groep kinderen de intocht 
kunnen volgen. Met sinterklaas-
liedjes uit de luidsprekers op de boot 
en locoburgemeester Van der Have 
op de voorplecht, bleef de Sint 
onvermoeibaar zwaaien naar de 
kleintjes op de wallenkant. Na een 

uurtje rondvaren verdween de goed-
heiligman via het Spaarne, naar wie 
weet, een ander dorp of stad of 
direct naar het ruim met cadeautjes 
gevulde pakhuis. Hopelijk het 
volgende jaar weer een traditionele 
intocht met het schip dat aanlegt, 
een rijtoer door het dorp, ontvangst 
op het gemeentehuis en heel veel 
verwachtingsvolle kinderen langs de 
route.   
Kijk elders in deze krant voor meer 
foto’s en een spannend sinterklaas-
verhaal!

Intocht Sinterklaas noodgedwongen anders dan andere jaren

Sint komt aan in Heemstede aan. Foto: Eric van Westerloo.

Goed horen geeft 
kleur aan je leven
Remco Jonker, 
de audicien met tijd en 
aandacht voor u.

hoorpoli.nl
088-246 04 70
remco@hoorpoli.nl

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
Heemstede - Er waren weer vele 
inzenders van de kruiswoordpuzzel 
in de race voor de felbegeerde 
gevulde boodschappentas van 
Albert Heijn. De juiste oplossing is: 
‘Droom groot en geniet van de kleine 
dingen’. Uit de loting van juiste oplos-
singen is Wybo Hoekstra de geluk-
kige winnaar geworden van de goed-
gevulde AH-boodschappentas, af te 
halen bij de Albert Heijnvestiging 
aan de Blekersvaartweg 57 te 
Heemstede. De winnaar is op de 
hoogte gesteld.

Heemstede/Den Haag - In 2013 
werd er een bijenkast van Pim 
Lemmers in de tuin van het Staten-
passage op het Binnenhof in Den 
Haag geplaatst. Op dit moment zijn 
de renovatiewerkzaamheden in volle 
gang op het Binnenhof, zoals de 
verbouwing van de Tweede Kamer. 
De geplaatste bijenkolonie is daarom 
weer even tijdelijk terug naar imker 
Pim Lemmers in Heemstede 
verhuisd. Dit is te lezen op het 
geplaatste renovatiebord op in het 
Binnenhof in Den Haag.

Imker Pim Lemmers 
op renovatiewand 
Binnenhof

Het renovatiebord op het Binnenhof. 
Foto aangeleverd door Pim Lemmers. 
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 21 november, aanvang 10u. 
Voorganger Ds. N. Scholten.
Tevens via: kerkdienstgemist.nl.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 21 november, 10u.
Mevr. M. Eijkelenboom – den Uijl.
De diensten kunt u volgen via de 
link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 18 november, 9u. 
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.  
Zaterdag 20 november – Vormsel-
viering – om 19u. In Between.
Voorganger Mgr. J. Hendriks.

Zondag 21 november om 10u, 
Eucharistieviering. Bavokoor.
Voorganger Pater Tristán 
Pérez. Geen max. aantal bezoekers 
of registratie. Iedereen welkom.  
Info: 023-5280504. Alle vieringen 
zijn te volgen via live-stream:
www.parochiesklaverblad.nl en 
kerkradio. 

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Zondag 21 november 10u.
Eucharistieviering, Pater Diego 
Pildain. Zondag 21 november, 
18.45u. Plechtig Lof, m.m.v. E.J. 
Eradus, orgel.
Dinsdag 23 november, 9u. 
Eucharistieviering
Woensdag 24 november, 10u. 
viering hart voor ouderen; na a�oop 
van de ochtendmis is er van 11.30 
uur tot 12.30 uur uitstelling van het 
Allerheiligste en mogelijkheid tot 
stille aanbidding.

Wij adviseren u om voldoende 
afstand te bewaren tot mensen die 
niet tot uw huishouden behoren. 
Houd rekening met elkaar!
www.parochiesklaverblad.nl

PETRAKERK
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag, 10-11u. Aanmelden 
via: reserveringpetrakerk@gmail.
com. Online volgen via: 
www.petrakerkheemstede.nl/live
www.petrakerkheemstede.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 21 november: ds. Janneke 
Nijboer. Laatste zondag Kerkelijk 
jaar, m.m.v. de cantorij o.l.v. Addy 
Alberts.
Reserveren is niet meer nodig. U 
wordt wel geregistreerd en daarom 
verzocht uiterlijk om 9.45 uur 
aanwezig te zijn. Bij het betre- den 
van het gebouw zal men de corona-

check of een vaccinatiebewijs moe-
ten tonen. Alle vieringen kunnen 
online worden gevolgd via:
www.pkntrefpunt.nl, klik op actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 21 november, 10u.       
Ds. P. Terpstra en ds. A. Molendijk 
(laatste zondag kerkelijk jaar).
Maximaal 75 personen per dienst 
toegestaan.
Reserveren verplicht:
www.kerkpleinheemstede.nl/
kerkdienstaanmelding. 
De diensten zijn online te volgen via 
YouTube en kerkomroep. 
www.kerkpleinheemstede.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 21 nov. 10u.  
Spreekster: Yvonne Elbers
Opgave via website.
www.rafael-nehemia.nl

KERKDIENSTEN

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Kerklaan 84 is vrijwel van gelijke vorm als Kerklaan 
86, alleen zit er links en rechts naast de deur één 
raam minder. Bij de bouwtekeningen in het archief 
van de gemeente lijkt dan ook de bouwtekening 
die bij Kerklaan 86 vermeld wordt eigenlijk die van Kerklaan 84 (toen-foto). 
Heel bijzonder is een bouwtekening van 1963, waarbij een garage gebouwd 
wordt bij nummer 84, maar op de bouwtekening zelf staat Kerklaan 52 en 
het huidige nummer 86 wordt op die tekening nummer 84 genoemd. 
Net als Kerklaan 86 is ook Kerklaan 84 ‘nauwelijks in het nieuws’. De eerste 
vermelding is in de Nieuwe Haarlemsche Courant van 2 oktober 1947 met 
een kleine advertentie, waarin om een lief tehuis gezocht wordt voor vier 
jonge hondjes, negen weken oud. Wie de eigenaar is, wordt niet vermeld. 
Vreemd genoeg wordt Kerklaan 84 niet genoemd in het adresboek van 
Heemstede van 1948. In het adresboek van Heemstede 1 april 1969 wordt 
maatschappelijk werkster Mw. A.M.J.M. Rijnja als bewoonster vermeld, ook 
in 1975 nog. In dezelfde periode wordt eveneens M.J. Th. Roozen als 
bewoner vermeld. 
Het adresboek van Haarlem van 1 januari 1972 vertelt dat Mevr. Roozen 
hoofd is van de R.K. Kleuterschool St. Theresia, Kleine Houtweg 24, Haarlem. 
In het adresboek van 1993 wordt als bewoner makelaar o.g. E. Oskamp 
genoemd. 
Google vermeldt nog ondernemingenop Kerklaan 84: Living Light Live, 
kapper Salon Ninety-one, Pijl & Moos Media (2018) 
De nu-foto van Harry Opheikens is van 14 november 2021, waarbij al het 
groen een goede vergelijking onmogelijk maakt.  
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Kerklaan hebben, 
dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens).
Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).

Kerklaan toen en nu (41)

VERSCHIJNT WOENSDAG

HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 023-8200170
Tel. 06-50284402
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Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
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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 gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Regio - DELTA Fiber Netwerk start 
een glasvezelcampagne in Aerden-
hout en Bentveld. Als 20% van de 
inwoners ‘ja’ zegt tegen de aanleg 
van een glasvezelnetwerk en voor 2 
februari een abonnement afsluit bij 
één van de telecomaanbieders, komt 
er glasvezel. 
Het belang van een snelle en stabiele 
verbinding is voor veel mensen de 
afgelopen tijd cruciaal gebleken. 
Noodgedwongen door corona 
werken veel mensen vanuit huis, 
krijgen kinderen en studenten online 
les en videobellen we vaker met 
elkaar.
Tevens wordt meer gebruik gemaakt 
van zorg op afstand. Supersnel 
internet met de nieuwste glasvezel-

techniek Hiermee zijn nu al snel-
heden tot 8 Gbps mogelijk en is het 
netwerk zelfs voorbereid op snel-
heden tot 25 Gbps in de toekomst.
Inwoners persoonlijk geïnformeerd
Inwoners die in aanmerking komen 
voor een glasvezelaansluiting 
worden persoonlijk per brief geïnfor-
meerd. De campagne richt zich op 
inwoners van Aerdenhout, Bentveld 
en een klein deel van Haarlem en 
Heemstede aan de westelijke kant 
van het spoor. 

Meer informatie op de website 
gavoorglasvezel.nl, waar eveneens 
een postcodecheck gedaan worden 
om te zien of het adres in aanmer-
king komt voor het aanbod. 

Glasvezelcampagne DELTA Fiber Netwerk in Aerdenhout, 
deel Haarlem, deel Heemstede en Bentveld 

Sneller internet door glasvezelaansluiting. Foto: aangeleverd door DELTA Fiber 
Netwerk.





4 inderegio.nl • 17 november 2021NIEUWS

Heemstede - Van 22 tot 27 novem-
ber collecteert Kerk in Actie voor 
vluchtelingenkinderen in Grieken-
land. Volgens Kerk in Actie is hun 
situatie is urgenter dan ooit. Meer 
dan 50.000 kinderen verblijven onder 
erbarmelijke omstandigheden op 
Griekse eiland of op het vasteland. 
Door de trage procedures zitten 
sommigen daar wel drie jaar. Een van 
hen is Ilana uit Afghanistan. Ze zegt: 
“Vier jaar geleden voelden mijn 
ouders zich gedwongen om te vluch-
ten. Na een reis vol gevaren kwamen 
we met een hart vol hoop op Lesbos 
aan. De werkelijkheid in het vluchte-
lingenkamp was anders. De enorme 
hitte of bittere kou zijn verschrikke-
lijk. Soms is er geen eten, geen water 
en geen plek om te slapen. Alle onze-
kerheden maken me gek. Ons asiel-
verzoek is al drie keer afgewezen.”

Stukje welvaart delen 
Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscol-
lecte organiseert, helpt vluchtelin-

genkinderen in Griekenland met 
voedsel, kleding, zorg en onderwijs 
en probeert ze op een betere plek te 
krijgen. Op meer dan zeshonderd 
plekken in Nederland gaan collec-
tanten van 22 - 27 november langs 
de deuren.
“Kerk in Actie geeft op deze manier 
handen en voeten aan het delen van 
een stukje welvaart met onze 
naasten”, vertelt een collectecoördi-
nator. “Het is schrijnend om te zien 
hoe wij in Europa omgaan met vluch-
telingen, kwetsbare mensen die op 
zoek zijn naar een klein beetje veilig-
heid. De kring van invloed die we wel 
hebben, moeten we benutten om 
iets te doen voor kwetsbare mede-
mensen.” 
Een belangrijk deel van het werk van 
Kerk in Actie richt zich op kinderen 
die in de knel zitten door oorlog, 
armoede of uitbuiting.

Kijk ook op:
kerkinactie.nl/griekenland. 

Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie voor 
vluchtelingenkinderen in Griekenland

Door Bart Jonker

Heemstede – Theo Smit uit Heem-
stede kan trots zijn. Zijn herfstfoto 
met de zonneharpen werd vorige 
week door de jury van Restaurant
De Konijnenberg als de onbetwiste 
winnaar van de herfstfotowedstrijd 
gekozen.

Afgelopen woensdag 10 november 
nam hij dolgelukkig zijn prijs in 
ontvangst uit handen van eigena-
resse Mandy Tienstra: een cadeaubon 

van maar liefst 50 euro te besteden 
bij Restaurant De Konijnenberg.
Theo Smit fotografeert graag als 
hobby. “Het is een kwestie van het 
juiste moment uitkiezen, je ziet de 
gewenste compositie niet altijd 
meteen”, vertelt hij trots. Voor de 
winnende herfstfoto was hij al vroeg 
op pad gegaan en drie keer op de 
�ets heen en weer gereden, om het 
juiste beeld van de zonnestralen 
door het bos met de camera te 
vangen. “Ieder moment van de dag is 
weer anders en uniek”, vervolgt hij. 

“Ook de weersomstandigheden 
spelen daarbij een essentiële rol. De 
zonneharpen geven een fraai verstild 
beeld weer. Met fotograferen moet je 
zo’n compositie ‘zien’ en vangen.”

Zelf heeft Theo zijn winnende foto op 
A3 afgedrukt en thuis opgehangen. 
Theo fotografeert graag en wisselt 
zijn foto’s per seizoen. “Ik houd heel 
veel van landschappen”, vertelt hij. “Ik 
�ets vaak en dan zie je veel. Ik heb 
zelfs een keer de Elfstedentocht per 
�ets gereden!”

Winnaar herfstfoto: “Het is een kwestie 
van het juiste moment uitkiezen”

Mandy Tienstra (links) van Restaurant De Konijnenberg overhandigt de cadeaubon aan de blije herfstfotowinnaar Theo Smit 
(rechts). Foto: Bart Jonker.

Fietscontrole. Foto aangeleverd door Bosch & Hovenschool.

en succesvolle Veilige fiets
controle op Bosch & Hovenschool
Heemstede – Vol spanning en 
plezier stonden de leerlingen van de 
groepen 5 t/m 8 van de Bosch & 
Hovenschool op vrijdag 12 novem-
ber met hun �etsen op het plein te 
wachten tot een van de drie handige 
(hulp)�etsmakers hun �ets zou 
controleren.
Wachtend in de rij konden ze alvast 
de checklist doornemen: ‘Werken de 
remmen? Zit het stuur nog goed 
vast? En doet de verlichting het wel?’ 
waarna deze samen met Sander van 
de rijwielzaak of een van de vaders 
werd doorgelopen en waar nodig 
kleine reparaties plaatsvonden. De 
wijkagenten waren ook weer even 
aanwezig.

Alles in orde? Dan kreeg je een dikke 
OK-sticker. Er kwamen een hoop 
bekende �etsen voorbij. Als er iets 
mankeerde aan de �ets, kreeg je de 
sticker alvast mee en zijn, als het 
goed is, alle ouders vanmiddag al 
met een lijstje naar de �etsenmaker 
gestuurd voor een nieuwe lamp, bel, 
handvatten of re�ectoren.

Mountainbikes
Een belangrijk punt van aandacht dit 
jaar: de mountainbikes. Deze vaak 
stoere �etsen voldoen niet altijd aan 
alle veiligheidseisen. Sander: “We 
zagen roestige remmen terug wat 
gevaarlijk wordt als er geen terug-
traprem is. En ook de verlichting en 
re�ectie is vaak niet op orde. Er zit 
geen re�ectie in de banden en de 
lichtjes zitten verstopt onder het 
zadel of achter spatborden.”

Zorg voor een goede 
�etsverlichting
Verlichting is een punt van aandacht 
voor de ouders en kids. Investeer in 
een goede led lamp in plaats van die 
kleine knippertjes want dan zijn de 
kinderen in deze donkere tijd veel 
beter zichtbaar. En check regelmatig 
de batterijen, want daar zijn er van-
ochtend weer veel van vervangen.
De hele ochtend bikkelen, voor het 
controleren en repareren van de 
meer dan 100 �etsen was dus zeker 
weer de moeite waard. Volgend jaar 
weer!

Heemstede – Op lichtjesavond 
‘Heemstede herdenkt’ worden over-
leden dierbaren herdacht. Vanwege 
de coronamaatregelen gaat de 
bezoekersversie op woensdag 17 
november helaas niet door, maar 
vindt het evenement online plaats. 
Heemstede Herdenkt wordt door 
Haarlem105 uitgezonden.

De stream is te volgen via:
www.haarlem105.nl/tv of via:
-Ziggo TV Haarlem kanaal 36
-Ziggo TV Heemstede kanaal 43
-KPN en XS4ALL TV kanaal 1323
T-Mobile kanaal 719

Programma Heemstede Herdenkt 
Live, start om 19.00 uur
Het programma komt er als volgt uit 
te zien:
• 18.50 Basic Matters start met het 
maken van muziek en verwelkomen 
zo de mensen die in de livestream 

komen.
• 19.00 openingswoord van wethou-
der Nicole Mulder
• 19.05 herdenkingstoespraak van ds. 
Pieter Terpstra
• 19.12 afsluiting van toespraak door 
aansteken van een kaars
19.22 afsluiting met muziek van Basic 
Matters
Omstreeks 19.25 einde live-stream-
herdenking
De tijden zijn bij benadering, alleen 
de starttijd is een vast gegeven.

Sfeerimpressie van de livestream
Wandelpaden aangrenzend aan de 
herdenkingsplaats en de herden-
kingsplaats zelf worden sfeervol 
verlicht en er is een kampvuur in de 
vuurschaal. Hiermee proberen we de 
herkenbaarheid van Heemstede 
Herdenkt te benaderen.
Natuurlijk zullen beide toespraken 
elkaar raken, maar merendeels 

aanvullen, omlijst met muziek van 
Basic Matters.

Geldende coronaregels
Gedurende de voorbereiding en de 
livestream is de begraafplaats afge-
sloten voor overig publiek.

ic tjesavond Heemstede erdenkt  egens 
coronamaatregelen via de livestream

Lichtjesavond. Fotograaf: Bart Jonker.

Heemstede - Een �etser is in de 
nacht van vrijdag op zaterdag 13 
november gewond geraakt bij een 
valpartij in Heemstede. De man 
kwam rond half een op de César 
Francklaan ten val met zijn �ets, ver-
moedelijk door de gladde blaadjes 
en het natte wegdek. Toegesnelde 
ambulancemedewerkers hebben het 
slachto�er opgevangen. Na de eerste 
zorg is hij naar het ziekenhuis over-
gebracht voor verdere behandeling.

Foto: Michel van Bergen

Fietser raakt gewond na valpartij César Francklaan
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Door Bart Jonker 

Heemstede – Mantelzorg doe je uit 
liefde voor elkaar. Ga er maar aan 
staan, want mantelzorg is best zwaar. 
Tijd om de mantelzorgers uit 
Heemstede weer eens goed in het 
zonnetje te zetten. Op woensdag 10 
november werden de Heemsteedse 
mantelzorgers namens de gemeente 
Heemstede door wethouder Sjaak 
Struijf en Tandem Mantelzorg van 
harte welkom geheten in de Burger-
zaal van het gemeentehuis van 
Heemstede. Vanwege de coronamaa-
tregelen wel met het tonen van het 
coronatoegangsbewijs en het dragen 
van een mondkapje. Tevens vond 
vanwege deze maatregelen de 
ontvangst van de mantelzorgers in 
drie delen plaats, namelijk in een 
ochtend, middag- en avondsessie. 

Mantelzorg steeds intensiever
Sjaak Struijf, die als wethouder het 
sociaal domein en de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) in 
zijn portefeuille heeft, richtte het 
welkomstwoord tot de mantelzor-
gers. “Mantelzorgers hebben een 
belangrijke gemeenschappelijke 
factor, en dat is dat mantelzorg 
mensen met elkaar verbindt”, sprak 
de wethouder. “Mantelzorg doe je 
voor degene die je liefhebt, maar 
mantelzorg is ook voor iedereen 
weer anders. Het begint vaak met 
boodschap of iemand even helpen, 
maar het proces wordt voor een 
mantelzorger steeds intensiever en 
zwaarder waar gaandeweg meer tijd 
aan wordt besteed. De gemeente 
Heemstede vindt mantelzorg belang-
rijk en wil deze waar mogelijk onder-
steunen. We merken dat mantelzor-
gers het lastig vinden om hulp te 
vragen en dat ze zichzelf kunnen 
wegcijferen, terwijl het mantelzorg-
proces juist voor hen steeds inten-
siever wordt. Schroom daarom niet, 
maak gebruik van de mogelijkheden 
die de gemeente biedt”, aldus Sjaak 
Struijf.  

Muzikaal cabaret
Tijd voor een muzikaal cabaretop-
treden van Roel C. Verburg na de 
introductie. “De ‘C’ in mijn naam staat 

voor cabaret”, legt hij uit. Een onder-
houdend optreden met eigen liedjes 
op de gitaar en spitsvondige woord-
spelingen. De zaal zong mee met zijn 
rap ‘Ik ben de slechtste rapper van de 
straat’, een klaagzang doordrenkt van 
zelfspot waarin hij bekent niet te 
kunnen rijmen. Bij ieder einde van de 
zin waar je een logisch rijmwoord in 
het couplet verwacht, was dat nu 
juist niet het geval. Daarmee kreeg 
hij veel lachers op zijn hand.   

Waardering en respect
Vervolgens werden drankjes en een 
heerlijke lunch geserveerd aan de 
mantelzorgers en werd er met elkaar 
nagepraat.

Met een cadeaubon en een duo-
doosje met pralinés van Willem van 
Dam, gingen de mantelzorgers weer 
tevreden huiswaarts. Een mooi en 
warm gebaar van waardering en 
respect, zo’n dag voor mantelzorgers! 

Gezellige dag op raadhuis steekt hart 
onder de riem voor mantelzorgers

De mantelzorgers genieten geboeid van het programma in de Burgerzaal. Foto’s: Bart Jonker.

Wethouder Sjaak Struijf richt het welkomstwoord tot de mantelzorgers.

Muzikaal cabaretier Roel ‘C’. Verburg.

Door Bart Jonker

Heemstede – Half oktober ver- 
scheen het boek ‘Kom Verder!’ als een 
deel van de memoires van Freek de 
Jonge. Ter promotie van het boek 
deed Freek de Jonge afgelopen vrij-
dagmiddag 12 november Boek-
handel Blokker op de Binnenweg 138 
in Heemstede aan en hield hij daar 
een voordracht over zijn nieuwe 
boek voor het aanwezige publiek. 
Een voordracht zoals alleen een 
performer als Freek de Jonge kan, 
met zijn onmiskenbare eigenzinnige 
humor. Het aanwezige publiek 
genoot zichtbaar en hing geboeid 
aan zijn lippen tijdens zijn perfor-
mance. Zijn echtgenote Hella de 
Jonge, zelf een begenadigd schrijf-
ster, was deze middag eveneens 
aanwezig. 

De reveille van de hervorming
Ter inleiding peilde Freek de Jonge 
bij het publiek wie er katholiek en 
protestants is opgevoed en nog 
steeds praktiserend is. Ook vroeg hij 
wie er atheïst was. Freek zette uiteen 
dat de hervorming van het geloof op 
31 oktober 1517 was begonnen in 
het Duitse Wittenburg. “Deze hervor-
ming is een van de grootste emanci-
patiebewegingen die de mensheid 
gekend heeft, een soort reveille”, 
verklaart Freek. De hervorming viel 
samen met het uitvinden van de 
boekdrukkunst, die elkaar wederzijds 
in balans hielden. Gelovigen kregen 
de gedrukte bijbel thuis. “Een groot 
verschil met deze tijd, want er is geen 
religie die het internet beheerst”, stelt 
Freek de Jonge. Die reveille van de 
hervorming leidt uiteindelijk tot de 
ratio, oftewel de verlichting, want 
Gods aanwezigheid was niet te 
bewijzen. Toch behoudt de reveille 
het geloof in stand, want ook gevoel 
speelt een rol naast de ratio en dat 
kon men niet laten ondersneeuwen”, 
aldus Freek. Freek de Jonge zou 

Freek de Jonge niet zijn, als hij zijn 
betoog niet met de nodige humor 
kruidt. Zo zegt hij: “De geschiedenis 
leert dat iets massaal in trek kan 
raken bij een grote groep mensen. 
Neem nu de Formule 1 op dit 
moment, iedereen heeft het erover. 
Zelfs mijn vrouw roept nu: “Ze gaan 
nu banden wisselen.” Later zag ik 
tijdens zo’n Formule 1-race dat ze het 
hadden over een succesvolle Forma-
tion Lap. Ik heb toen maar meteen 
Mark Rutte gebeld!”

Freeks boek ‘Kom verder!’ begint met 
de vader van de hoofdpersoon die in 
het begin van de 20ste eeuw gebo-
ren is op het Zeeuwse Duiveland en 
een roeping krijgt om als veertien-
jarige jongen zijn leven in dienst te 
stellen van de protestantse religie. 
Freek de Jonge weet met zijn eigen 
scherpzinnigheid enkele zaken uit dit 
boek helder uiteen te zetten, afge-
wisseld door enkele passages die hij 
uit zijn boek voorleest. Hij schetst 
hier een duidelijk beeld van de 
invloed die het geloof op de samen-
leving had destijds. Een tijd waarin 
bijvoorbeeld protestanten bijbels 
verkochten aan de katholieke 
gemeenschap en over het ontstaan 
van het gymnasiuminternaat Ruim-
zicht in Doetinchem. Het verhaal 
eindigt precies eenenvijftig jaar later 
in Friese Workum, als de restauratie 
van de Grote Kerk voltooid is en de 
zoon van de geroepene besloten 
heeft het beroep als dominee naar 
Zaandam te aanvaarden. Wat er in 
die tussenliggende jaren gebeurde 
voert de lezer langs Terwolde, 
Doetinchem, Groningen en Wester-
nieland, maakt hem/haar getuige 
van het wereldkampioenschap 
schaak, de roof van een kerkklok 
voor de oorlogsindustrie en de Elfste-
dentocht van 1947. 

‘Kom verder!’ is onder meer verkrijg-
baar bij Boekhandel Blokker. 

Heemsteeds publiek hangt aan 
de lippen van Freek de Jonge

Freek de Jonge (links) en Arno Koek van Boekhandel Blokker (rechts).
Foto: Bart Jonker. 
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Heemstede - Vorig jaar september 
hebben de Wereldwinkels Nederland 
een grote actie gehouden met de 
verkoop van Swazi Candles. Ook 
Wereldwinkel Heemstede aan de 
Raadhuisstraat 29 deed hieraan mee. 
Het doel ervan was om de produ-
centen van deze kaarsen te steunen 
die vanwege corona hun inkomsten, 
dat voor een groot deel bestond uit 
verkoop aan toeristen, waren kwijt-
geraakt. Met de opbrengst van deze 
actie zijn voedselpakketten gekocht 
waarmee de mensen soms letterlijk 
in leven zijn gehouden. 

Een belangrijke persoon in dit hele 
proces is een Nederlandse vrouw, 
José Verwey. Zij heeft in 1998 Gone 
Arty opgericht, een stichting met als 
doel om kleinschalige producenten 
in Zimbabwe, Swaziland, Ghana, 
Madagaskar en Zuid-Afrika bestaans-
zekerheid te bieden Inmiddels is 
Gone Arty uitgegroeid tot een vol-
waardige importeur van kunst- en 
gebruiksvoorwerpen uit Afrika. Ook 
Swazi Candles behoort tot deze 
groep. 
José Verwey heeft veel ervaring met 
reizen door Afrika en met deze 
kennis kon ze tijdens het afgelopen 
jaar toch naar genoemde landen toe 
om te helpen met het opstarten van 
de productie en om � nanciële steun 
te geven waar nodig. Daardoor kan 
ze momenteel volmondig zeggen 
dat het weer goed gaat met deze 
producenten en leveranciers. 

Wereldwinkel Heemstede verkoopt 
veel producten van Gone Arty. Waar-
onder prachtige gevlochten manden 
en fraaie dieren en vogels van scrap 
metal. De kunstenaars die deze voor-
werpen maken gebruiken schroot, 
afval van ijzeren tonnen, autocarro-
serieën, schroeven, moeren. Soms in 
combinatie met zelf gehouwen 
steen. De manden worden gevloch-
ten van o.a. sisal plant, olifantsgras, 

bananenblad of papyrus volgens 
traditionele patronen. Ook de Swazi 
Candles zijn er weer met mooie 
kerstdessins.

Wereldwinkel Heemstede, Raadhuis-
straat 29. Tel. 023 5291770.
Geopend van dinsdag t/m zaterdag 
11-17 uur. Ook geopend op maandag 
22 november en op 13 en 20 decem-
ber 13 -17 uur.

Wereldwinkel Heemstede: geleidelijk herstel 
voor Fairtrade producenten in Afrika

Producenten steunen in Zimbabwe. Foto: aangeleverd door Gone Arty.

Hillegom - 1,5 jaar geleden besloot 
Tuincentrum De Oosteinde om een 
schooltje in Zimbabwe te gaan 
ondersteunen en heeft daar al veel 
mee bereikt.

Op het schooltje in Breaside in Zim-
babwe zitten 60 kinderen van 4 tot 8 
jaar. Tot vorig jaar zaten zij op de 
grond onder een boom, samen met 
de lerares en kregen op deze manier 
les. Leermaterialen waren er niet en 
van een goed schoolgebouw was al 
helemaal geen sprake. Tuincentrum 
De Oosteinde heeft reeds het vol- 
gende kunnen realiseren. 
Er is een schooltje gebouwd met 
daarin banken, tafels en kasten. De 
school is opgebouwd uit stenen en is 
gebouwd door lokale bevolking.
Ook de banken, tafels en kasten zijn 
gemaakt door de lokale timmerman. 
Zo is er ook de lees- en schrijfme-
thode van Happy readers aange-
schaft met de � nanciële bijdrage van 
De Oosteinde. Happy Readers richt 
zich op de positieve Afrikaanse 
waarden en snijdt op een juiste 
manier onderwerpen aan als gender-
speci� eke problemen, culturele 
aspecten, ‘betere wereldthema’s’ en 
human-wildlife con� ict. 

Met hulp van goede doelen is ook 
een waterput bij het schoolt gereali-
seerd. Binnenkort wordt er ook een 
moestuin aangelegd. Ook heeft De 
Oosteinde een bijdrage gegeven 
voor schoentjes voor de kinderen. Er 
zijn namelijk kinderen die kilometers 
op blote voetjes moeten lopen om 
bij de school te komen. De schoen-

tjes zijn ook belangrijk om op een 
veilige manier in de moestuin mee te 
kunnen werken.

En als hoogtepunt voor de kleine 
kinderen heeft De Oosteinde een 
heel gaaf speeltoestel kunnen aan-
scha� en met een glijbaan, schommel 
en klimrek. Zelfs de juf van de kinde-
ren stond hierbij te juichen.

Op zondag 21 november staat het 
ondersteuningteam voor Zimbabwe 
in Tuincentrum De Oosteinde aan de 
Zandlaan 22 in Hillegom en worden 
leuke sleutelhangers en “Happy 
Stones” verkocht voor een klein 
bedrag.
Leuk cadeautje voor Sinterklaas of de 
Kerst. De opbrengst van de verkoop 
gaat uiteraard volledig naar het 
schooltje in Zimbabwe.

Tuincentrum De Oosteinde bereikt veel 
met ondersteuning schooltje in Zimbabwe

Leerlingen van de school die Tuincentrum De Oosteinde ondersteunt in Zimbabwe.

De waterput. Foto’s: aangeleverd.

SINTERKLAASVERHAAL

Door de Redactiepiet 

Ieder jaar komt Sinterklaas 
weer aan in Nederland. Daarbij 
wordt de goedheiligman door 
alle kindertjes luidkeels begroet 
en toegezongen op de noten van 
de Muziekpieten. Alleen dit jaar 
ging het een beetje fout.
Ai, zal ik je vertellen wat er gebeurde en 
hoe dat kwam?

Nu moet je weten dat Sint allemaal 
verschillende Pietjes in dienst heeft, die 
Sinterklaas helpen en allemaal verschil-
lende taken voor de hem uitvoeren. Best 
logisch, want Sint is al een oude man en 
kan natuurlijk niet alles in zijn eentje 
doen. Zo heeft hij een Kookpiet in de 
keuken die de pepernoten en het specu-
laas bakt, een Schrijfpiet voor de sinter-
klaasgedichten, een Paardenpiet die zijn 
witte schimmel verzorgt en vele 
Pakpieten die alle cadeautjes voor Sinter-
klaas inpakken en helpen deze te bezorgen via de 
schoorsteen. Daarnaast heeft Sint Muziekpieten in dienst die op hun 
muziekinstrument alle vrolijke sinterklaasliedjes schrijven en spelen. Zij 
componeerden bijvoorbeeld ‘Zie ginds komt de stoomboot’ en ‘Hoor wie 
klopt daar kinderen?’ Zo krijgt Sinterklaas alle hulp voor en mooi 
Sinterklaasfeest.

Nu is er ook een heel jong Pietje, dat nogal graag kattenkwaad uithaalde. 
Zijn naam is Deugnietpiet. Zo bakte hij vaak de andere Pieten graag een 
poets. Hij gooide een keer in speculaasbeslag van de Kookpiet heel veel 
zout, zodat de speculaas niet meer te eten was. Laat nou net Sinterklaas 
een hap hiervan genomen hebben. Sint vond dit zo vies dat hij daar even 
van moest bijkomen. Niemand wist wie het gedaan had, want Deugniet-
piet was een hele stiekemerd. Maar het ergste wat Deugnietpiet ooit 
uithaalde, gebeurde dit jaar met de aankomst van Sinterklaas in Neder-
land...

Deugnietpiet was namelijk niet alleen een stiekemerd, maar ook een heel 
grote snoeperd. Regelmatig snaaide hij uit de snoepvoorraad van Sint-
Nicolaas. Alle Pieten zochten naar de dief van de pepernoten. Met het 
gestolen snoepgoed verstopte Deugnietpiet zich dan ergens in het 
verblijf van Sinterklaas. 
Deze keer verstopte Deugnietpiet zich met twee handen gevuld met 
gestolen pepernoten in de kast met muziekinstrumenten van de Muziek-
pieten. Laat hij nou net vergeten zijn dat de Muziekpieten moesten 
optreden voor de aankomst met de stoomboot van Sinterklaas. Hij 
hoorde de Muziekpieten de trap opkomen, die hun instrumenten gingen 
ophalen. Oh jee wat nu? Deugnietpiet zou nu betrapt worden met de 
pepernoten. Snel verborg hij de pepernoten in de muziekinstrumenten: 
een paar in de trompetten, in de trombones, in de trommels en tussen de 
toetsen van de accordeon. In de kast verstopte hij zich achter een grote 
kist. Nietsvermoedend haalden de Muziekpieten hun instrumenten uit de 
kast om te gaan spelen.

En je kunt vast wel raden wat er toen gebeurde! Toen de Muziekpieten 
‘Zie ginds komt de stoomboot’ wilden spelen, kwam er geen enkele 
muzieknoot en klank uit de instrumenten. “Hoe kan dat nou?”, vroegen de 
Muziekpieten zich verbaasd af. Het was nog nooit zo’n stille Sinterklaas-
aankomst geweest. Toch probeerde Blaaspiet nog harder op zijn trompet 
te blazen. Ineens schoten de pepernoten alle kanten op en werden de 
toeschouwers bekogeld door pepernoten. Deugnietpiet kon zijn lachen 
niet inhouden. Zo verraadde hij zichzelf en een boze Sinterklaas pakte 
hem direct bij een van zijn oren vast…oei, oei, nu was Sinterklaas echt 
boos! Berg je dan maar!

Sint riep boos: “Jij bakt zo graag een poets? Nou dan zal ik je iets te 
poetsen geven!” Voor straf moest Deugnietpiet alle gezette schoentjes 
van de kinderen poetsen. Dit was zulk zwaar werk dat hij daarna nooit 
meer ondeugend is geweest!

Deugnietpiet

SINTERKLAASVERHAAL

alle kindertjes luidkeels begroet 
en toegezongen op de noten van 
de Muziekpieten. Alleen dit jaar 

Ai, zal ik je vertellen wat er gebeurde en 

Nu moet je weten dat Sint allemaal 
verschillende Pietjes in dienst heeft, die 
Sinterklaas helpen en allemaal verschil-
lende taken voor de hem uitvoeren. Best 
logisch, want Sint is al een oude man en 
kan natuurlijk niet alles in zijn eentje 
doen. Zo heeft hij een Kookpiet in de 
keuken die de pepernoten en het specu-
laas bakt, een Schrijfpiet voor de sinter-
klaasgedichten, een Paardenpiet die zijn 

Heemstede - Zijn er geen plassen, is 
er geen regen? Dan is er een hangout 
op iedere dinsdag van 15-17 uur op 
de skatebaan bij het skate/sportpark 
aan de Sportparklaan in Heemstede. 
Heb je geen skateboard? Er zijn er 
genoeg! Geen zin om te skaten? 
Geen probleem, trap of gooi een 
balletje. De auto zit vol met sport- en 
spelmateriaal. Op iedere donderdag 

kun je van 15-17 uur in de jongeren-
ruimte van Plexat, bij WIJ Heemstede 
in de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede, lekker binnen chillen. Er is een 
poolbiljart, airhockeyspel, WII, en 
Wi� . Ook kun je lekker muziek luis-
teren. En het is gratis. Iedereen houdt 
zich aan de geldende coronaregels.
Graag van tevoren aanmelden: 
plexat@wijheemstede.nl.

Herfst & Winter Hangout (7+ jaar)
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Heemstede - De wedstrijdturnsters 
van HBC Gymnastics uit Heemstede 
turnden afgelopen zondag de eerste 
teamwedstrijd.
Een nieuw systeem waarin turnsters 
individueel en als team uit kunnen 
komen. Voor het team van zes turn-
sters gelden de beste drie cijfers per 
toestel.
De turnsters hebben hier lang naar 
uitgekeken en hard voor getraind.
Niet alleen in de gymzaal op alle 
toestellen sprong, balk, vloer en de 
brug met ongelijke liggers,
maar ook buiten tijdens de lockdown 
op het gras op airtracks, kleine turn-
liggertjes en speciale kleine balken 
voor buiten.

De dag begon vroeg met allemaal 
meiden die toch wel een beetje 
zenuwachtig waren. Door de team-
spirit en veel gezelligheid werd dit 
steeds minder en gingen de meiden 
genieten van de wedstrijddag. Zij 
turnden allemaal mooie oefeningen. 
Vooral de start op balk was 
supergoed.
Zonder grote fouten en met weinig 

wiebels werden er mooie resultaten 
neergezet.
Op de vierkante vloer mochten de 
turnsters een vloeroefening laten 
zien op muziek. Dit was voor som- 
mige meiden nog erg nieuw en 
spannend, maar ook erg leuk om te 
kunnen laten zien hoeveel zij de af- 
gelopen jaren weer hebben geleerd.

Tijdens deze wedstrijd turnden wel 
43 meiden van verschillende vereni-
gingen tegen elkaar op hetzelfde 
niveau. De grote verrassing was de 
uitslag van Lieve Harmes. Zij turnde 
met haar meerkamp zo goed, dat zij 
zelfs een zilveren medaille wist te 
behalen. De prijzen voor de teams 
worden in maart bekend gemaakt als 
alle 9 teams 3 wedstrijden hebben 
gedaan. Dit zal voor HBC Gymnastics 
ook spannend worden. Het team van 
Lieve, Scarlett, Livia, Merle en Anne-
Myrthe staat nu 4e in het klassement.

Over twee weken zijn de jongere 
turnsters van HBC aan de beurt voor 
hun eerste teamwedstrijd met indivi-
duele prijsuitslagen.

Eerste teamwedstrijd turnsters
HBC Gymnastics met mooie resultaten

De wedstrijdturnsters van HBC Gymnastics. Foto: aangeleverd door HBC Gymnastics.

Heemstede - In de jaren 70 had RCH 
zeer competitief damesvoetbal, 
daarna was er lang geen dames-
voetbal bij RCH, behoudens in 
diverse jongenselftallen een aantal 
dames. Een aantal jaar geleden heeft 
RCH twee damesteams gehad. 
Inmiddels is RCH bezig aan seizoen 
2021-2022 en opnieuw is er een 
damesteam, dat op de vrijdagavond 
7 tegen 7 competitie speelt. 

Zo ook afgelopen vrijdag 12 
november toen de vierde ronde van 
de competitie werd afgewikkeld 
tussen DSS Vr1, Swift Vr2, RCH Vr1 en 
Meervogels 33 Vr1. 
De eerste wedstrijd van de RCH 
dames was tegen Meervogels.
RCH kwam op een 2-0 voorsprong, 
maar het werd nog spannend toen 
de Meervogels 2-1 scoorden. In 
wedstrijden van 20 minuten kan het 
dan nog heel spannend worden. 

In de tweede wedstrijd was Swift de 
tegenstander. RCH gaf goed tegen-
stand en kwam zelfs op een 1-0 
voorsprong.
Swift liet zich niet van de wijs 
brengen en wist nog met 3-1 te 
winnen. Ietwat ge�atteerd, maar 
daar heb je niet zoveel aan. 
 De laatste wedstrijd was tegen DSS, 
deze avond al tweemaal winst en in 
de eerdere rondes ook alle 
wedstrijden gewonnen. Ze konden 
met deze wedstrijd dus ongeslagen 
kampioen worden.
Onze dames hadden wel ontzag voor 
hun goed voetballende tegenstand-
sters, maar ook nu kwam RCH op 
voorsprong. Met een schot van 10 
meter wist DSS weer gelijk te 
trekken, maar daarna hielden beide 
ploegen elkaar goed in bedwang
en eindigde het in een 1-1, min of 
meer een overwinning van de RCH 
dames.

RCH vrouwen 1 voortvarend van start

Het damesteam van RCH gaat voortvarend te werk. Foto: Harry Opheikens

Heemstede - Het is een goede 
traditie dat leden van GSV-
Heemstede die 10, 25, 40, 50, 60 jaar 
lid zijn een uitnodiging ontvangen 
voor een gezellig samenzijn. Afge-
lopen zaterdag 13 november om 
15.00 uur was het weer zover en 
kwam een aantal jubilarissen bijeen 
om hun jubileum te vieren. In totaal 
waren er 26 jubilarissen dit jaar, maar 
door de onzekerheid vanwege de 
COVID-19 pandemie waren helaas 
niet alle jubilarissen aanwezig. 
Toch werd het een bijzondere bijeen-
komst, waarbij veel van de jubila-

rissen aangaven zeer blij te zijn met 
de vereniging. Veel jubilarissen 
spraken hun dank uit voor de 
deskundigheid van de sportleiders, 
de gezellige sfeer tijdens de activi-
teiten en de goede organisatie. Ook 
het organiseren van een jubilaris-
sendag wordt zeer gewaardeerd. 
Speciale aandacht was er voor het lid 
dat 50 jaar onafgebroken lid is, 
mevrouw Nan Berghoef-Hekker gaf 
tijdens haar dankwoord aan dat GSV-
Heemstede heel belangrijk is voor 
haar om niet in een sociaal isolement 
te raken. Het is door de COVID-19 

pandemie nog veel duidelijker 
geworden dat het verenigingsleven 
voor veel mensen een belangrijke 
plaats inneemt, waarmee sociaal 
isolement mede wordt voorkomen. 
GSV-Heemstede is zeer blij dat alle 
activiteiten die zij aanbieden 
(gymnastiek, dans, bridge, volleybal, 
badminton, tafeltennis, klaverjas en 
Nordic Walking) zo gewaardeerd 
worden door haar leden.

Na het o�ciële gedeelte was er nog 
tijd om met een hapje en drankje na 
te praten.

Jubilarissen GSV Heemstede in het zonnetje gezet

Door Eric van Westerloo 

Heemstede/Haarlem - Geen vuiltje 
aan de lucht afgelopen weekend 
voor HBC. Schoten bleek geen partij 
te zijn voor de Heemstedenaren. Met 
maar liefst 7-0 werden de Haarlem-
mers van coach Remco Hoek aan de 
kant gezet. Individueel heeft HBC 
veel meer kwaliteit op het kunstgras 
rondlopen dan de Haarlemmers. Een 
ongelijke strijd was het gevolg. Al in 
de eerste vijf minuten konden de 
plus minus 40 toegelaten bestuur-
ders en staf (corona maatregel) al 
zien dat HBC deze partij eenvoudig 
zou winnen.  

Een schot van Jeroen de Bruin werd 
gekraakt en uit een corner kopte, 
‘good old Steve Olfers’ over het doel 
van Schoten. Even mocht Schoten 
denken dat zij met wat ballen in de 

diepte succes konden boeken. Deze 
gedachte werd bekwaam door de 
HBC-verdedigers ontzenuwd. Na 12 
minuten zette Swen Wierda het 
eerste doelpunt op het scorebord. Na 
goed doorzetten van Niel van Hoo� 
wist Swen het net te raken.

Een kansje kreeg Schoten toen Dylan 
van der Kuil op snelheid Olfers klopte 
en vrij voor HBC-doelman Verhage 
kwam. De doelman keerde de inzet. 
HBC reeg de mogelijkheden aaneen.  
De twee nul (Wierda) en drie nul (Van 
Hoo�) volgde nog voor de pauze.  

Na het verdiende bekertje thee ging 
HBC door op de ingeslagen weg, 
waarna Wouter de Bruijn na vijfmi-
nuten in de tweede helft voor de 4-0 
zorgde en Jesse van Loon de 5-0 en 
de 6-0 voor zijn rekening nam. 
Schoten gooide nog even alles in de 

strijd om tenminste de hatelijke 0 
van het scorebord te krijgen. De 
afgevuurde schoten waren een prooi 
voor HBC-doelman Bram Verhage. In 
de allerlaatste minuut wist Bryan 
Wilderom de eindstand naar 7-0 te 
tillen.  

Gezien over de volle 90 minuten had 
de score nog veel hoger kunnen 
uitvallen als alle kansen waren benut. 
HBC uiteraard heel tevreden met 
deze uitslag. Voor Schoten is er nog 
voldoende werk aan de winkel. Met 
een tiende plaats komt de staart van 
de ranglijst dichterbij. HBC staat op 
plek twee met evenveel verlies-
punten als SV DIOS dat echter een 
wedstrijd meer heeft gespeeld. 
Zondag 21 november speelt HBC uit 
tegen ditzelfde SV DIOS het duel om 
de koppositie en zicht op een moge-
lijk kampioenschap.   

Soeverein HBC legt VV Schoten haar wil op

De wedstrijd HBC versus VV Schoten. Foto: Eric van Westerloo.

De jubilarissen van GSV. Foto aangeleverd door GSV Heemstede.
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Regio - De afgelopen weken hebben 
ruim 3100 leden van Rabobank 
Haarlem-IJmond via Rabo ClubSup-
port gestemd op hun favoriete clubs 
en verenigingen. In totaal waren er 
159 doelen en projecten waaruit 
men kon kiezen. Al deze clubs en 
verenigingen kunnen rekenen op 
een ondersteuning.  
Na het tellen van alle stemmen bleek 
St. Hospice Groep M-K als grote win-
naar uit de bus te komen. Zij ontvan-
gen een bijdrage van € 3.611,- vanuit 
Rabo ClubSupport voor het realise-
ren van nieuwe televisies in de 4 
gastenkamers. Maar er waren veel 
meer winnaars. Zo ontving H.T.V. 
Assumburg een bijdrage voor LED 
voor de tennisbanen en kan Badmin-
tonclub Velsen Bamito’s Jeugdpro-
gramma gaan realiseren. Het totale 
overzicht is te bekijken op:
www.rabobank.nl/leden/
clubsupport/club-overzicht. 

Actief verenigingslid zorgt voor 
betrokken buurt  
“Het is fantastisch om te zien hoeveel 
leden gestemd hebben,” vertelt Jerry 
Notenboom, directeur coöperatieve 
Rabobank Haarlem-IJmond. “Daaruit 
spreekt een enorme betrokkenheid. 
En terecht. Het verenigingsleven 
vervult een belangrijke sociale en 
maatschappelijke rol in onze regio. 
Het is een plek waar iedereen 
welkom is, je van elkaar kan leren, je 
kan ontwikkelen en jezelf kan zijn. 
We vinden het belangrijk dat 
iedereen die dat wil kan deelnemen. 
Dankzij Rabo ClubSupport versterken 
we het verenigingsleven zodat ze die 
rol kunnen blijven vervullen.” 

Rabo ClubSupport 
Via Rabo ClubSupport konden clubs 
en verenigingen zich aanmelden 
voor ondersteuning op het gebied 
van kennis, netwerk en �nanciën. Dit 

jaar hebben meer dan 30.000 clubs 
zich landelijk opgegeven, dat zijn er 
meer dan in 2020. In Haarlem-
IJmond hadden 159 verenigingen 
zich aangemeld. Tot en met 25 
oktober konden leden van de Rabo-
bank via de Rabo Bankieren App 
stemmen op hun favoriete club of 
vereniging.  

Zaterdag 6 november jl. zijn de resul-
taten bekendgemaakt en werden de 
deelnemende clubs van Rabobank 
Haarlem-IJmond verwacht bij de 
IJsbaan Haarlem. Meer dan de helft 
van de 159 deelnemende clubs was 
aanwezig. Zij werden verrast met een 
cheque, met daarop de bijdrage 
waarop ze kunnen rekenen voor het 
door hen opgegeven 
bestedingsdoel.    

Meer informatie vind je op:
Rabobank.nl/clubsupport.

Inwoners Haarlem-IJmond steunen 
massaal lokaal verenigingsleven 

Rabo ClubSupport. Fotogra�e: JudithCapponFotogra�e.

Hans Klok betovert kerstcircus Haarlem
Regio - Met een rijker repertoire dan 
ooit schittert Hans Klok van 23 
december tot en met 9 januari in 
Kerstcircus Haarlem. Met deze 
wereld-act biedt het Kerstcircus 
Haarlem een programma dat zijn 
weerga in Europa niet kent. Totaal-
theater voor alle leeftijden! 

Met zijn prachtige assistenten en 
razendsnelle illusies gaat Klok ‘voor 
eigen publiek’ alles uit de kast halen 
om het ‘Las Vegas-gevoel’ naar het 
Haarlemse Reinaldapark te brengen: 
“Noord-Holland is mijn basis, ik woon 
om de hoek van het circuscomplex 
en dat maakt mij extra scherp’’, 
vertelt Hans Klok die in zijn loods in 
IJmuiden met een team van zeven 
man elke dag keihard bezig is met de 
voorbereidingen. “In Haarlem over-
tre�en we alles”, belooft hij.

Tussen een keur aan internationale 
circusartiesten zal Hans met behulp 
van zijn knappe assistentes verbluf-
fend verdwijnen en verschijnen:  
“Met publiek rondom is circus altijd 
weer het meest uitdagende podium’’, 
vertelt de winnaar van de Zilveren 

Clown van Monaco. Dit jaar leerde 
het grote publiek ook zijn warme en 
humoristische kant kennen. Naast 
ringmaster ‘good old gentleman’ 
Robert Ronday zal Hans Klok ook een 
deel van gastheerschap op zich 
nemen. 

Wie van snelheid houdt, komtook 
aan zijn trekken met Rudolf Janecek 
die niet zo lang geleden het wereld-

record snel jongleren op zijn naam 
zetten. Het is verder lachen en hui-
veren met grote en poëtische acts. 
Hans zelf kijkt, als hondenliefhebber, 
uit naar Alex en Romy Jostmann met 
hun Koningspoedels, de clowns van 
de hondenwereld.

De eerste shows zijn al uitverkocht, 
dus boek vandaag nog via:
kerstcircus-haarlem.nl. 

Hans Klok - illusionist én spreekstalmeester. Foto: aangeleverd.

KEN UW BOS

Door Ems Post    

Je wilt als Vereniging Vrien-den van 
Wandelbos Groenendaal weer meedoen met 
NLDoet  dat jaarlijks door het Oranjefonds 
landelijk wordt georganiseerd. Als je dan een 
activiteit wilt oppakken, dan is de keus niet 
moeilijk: iets voor Groenendaal.  

De wandelroutes bijvoorbeeld. Nu 
hadden de bos-wachters de rode 
en gele paaltjesroutes al onder 
handen genomen en Kinderboer-
derij ‘t Molentje had de kabouter-
route al geadopteerd. Het leek ons 
daarom aantrekkelijk om de met 
witte paaltjes aangeduide Cultuur-
Historische route op te waarderen. 
Een leuke maar grote klus. Al in 
januari werden de eerste contacten 
gelegd. Fondsen aangevraagd, de 
klus omschreven en uiteindelijk 
door het Oranjefonds gehonoreerd 
met een bescheiden bedrag. 
Daarmee werd de klus ook op hun 
website aangekondigd. Dat leverde 
uiteindelijk één vrijwilliger op. De 
andere vrijwilligers meldden zich 
via onze eigen website en na een 
oproep aan onze leden. 

Met acht enthousiastelingen 
gingen wij op 29 mei aan de slag. 
Hoe het kan weet ik niet maar na 
weken van kou, regen en harde 
wind scheen juist die dag een echt 
oranjezonnetje. Het werd een 
vrolijke boel waarbij vooral hard 
werd gewerkt. 32 Ruwe robinia-
palen werden geschuurd tot ze 
aanvoelden als �uweel; daarna 
afgeplakt en geschilderd. Er 
konden al snel diverse lagen verf 
op omdat het gelukkig zulk droog-
zaam weer was. Natuurlijk was er 
de catering van ko�e, thee, limo-
nade en gevulde koeken, maar - 
geloof het of niet - daar kwamen 
de meesten niet eens aan toe. 

En wat nu zo geweldig is: een deel van het clubje was bereid om vrijdag
4 juni nog eens de handen uit de mouwen te steken voor de overige 32 
palen. De route bestaat namelijk uit 31 Cultuur-Historische objecten en 
‘loopt’ lekkerder met tussenliggende routepalen.  
Dank aan de boswachters die alles hadden voorbereid en nu de palen op 
de juiste plaats zetten. En dank aan alle vrijwilligers van NLDoet 2021. 
Volgend jaar bramen steken. Doet u mee?

PS: het bijbehorende routeboekje is nog in ontwikkeling. Daar hoort u 
later meer over. Tot die tijd is de route te vinden op de website van:
WandelbosGroenendaal.nl.

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van Vereniging Vrienden 
Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.

NLDeed in Groenendaal 

Foto’s: Vrienden Wandelbos 
Groenendaal.

Regio - Hoe leuk is het om over je 
hobby te vertellen. En misschien wel 
anderen te inspireren om die hobby 
ook op te pakken. ANBO roept seni-
oren op een �lmpje te maken over 
hun hobby die de ouderenbond dan 
verspreidt. Degene die het leukste 
�lmpje maakt, wint een digitale 
camera! Als u het maken van een 
�lmpje lastig vindt, helpt ANBO.

ANBO hoopt dat senioren weer 
steeds meer letterlijk en �guurlijk in 
beweging komen. Met de �lmpjes 
over de hobby’s hoopt ANBO dat 

senioren andere senioren gaan inspi-
reren om een (nieuwe) hobby op te 
pakken, maar het is ook gewoon leuk 
om iets te laten zien over jouw 
passie. 

Senioren kunnen hun �lmpje door-
sturen naar ANBO, zie hiervoor:
www.anbo.nl/vertel-over-uw-hobby-
en-win-een-leuke-prijs.

Daar kunnen zij meedingen naar een 
mooie prijs. Degene die het leukste 
�lmpje maakt, wint namelijk een 
prachtige digitale camera.

ANBO roept senioren op om 
film je over un obb  te maken
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Door Bart Jonker 

Heemstede – Wat is de Vriendinnen-
club van WIJ Heemstede en waarom 
is die zo gezellig? WIJ-Vriendinnen 
Ellen Swart, Mirjam Uitendaal en Ans 
Jenner kwamen bij de redacteur op 
de ko�  e om te vertellen hoe leuk de 
Vriendinnenclub eigenlijk is. 

Regelmatig bij elkaar komen
De Vriendinnenclub wordt vanuit WIJ 
Heemstede gecoördineerd door Ellen 
Swart en Corrie van Rijn. Ellen vertelt: 
“In de zomer van 2019 is het idee van 
de Vriendinnenclub ontstaan. We 
kregen regelmatig signalen binnen 
van vrouwen die op zoek waren naar 
nieuwe contacten. Zoals vrouwen die 
hun partner hadden verloren of 
vriendinnen die om hen heen weg-
vielen. We hebben eerst een open 
inloop gehouden met een voorstel-
rondje en peilden waar de behoefte 
en hobby’s van deze deelneemsters 
lagen. Ik heb toen ook vrijwilligster 
Corrie van Rijn bij de coördinatie 
betrokken, omdat zij al een soortge-
lijke ervaring had met ons maatjes-
project ‘Tijd voor twee’. De eerste 
keer kwamen vijf vrouwen op de 
bijeenkomst af. Aanvankelijk was het 
idee om af en toe zo’n bijeenkomst te 
houden en wilden we een grote lijst 
maken, zodat deze vrouwen zelf 
elkaar konden benaderen voor een 
afspraak.  Er bleek echter meer 
behoefte te zijn om regelmatig bij 
elkaar te komen. Zo is de Vriendin-
nenclub ontstaan, die nu op gezette 
tijden bij elkaar komt, waarbij wel 

even een pauze is geweest in de 
lockdown van de corona. We moch-
ten wel van de gemeente tijdens de 
lockdown deze activiteit voortzetten, 
maar hebben dat uit veiligheidsoog-
punt niet gedaan. Toen het wel weer 
kon, hebben we zo snel mogelijk als 
eerste activiteit weer de Vriendinnen-
club opgepakt. Wat wel heel leuk is 
dat juist in die coronaperiode groep-
jes uit de Vriendinnenclub zijn ont-
staan die zijn gaan wandelen of 
� etsen.

De Vriendinnenclub is inmiddels 
uitgegroeid tot een club van 45 deel-
neemsters. Die komen niet altijd 
tegelijk: er is een vaste groep die 
altijd komt en er zijn deelneemsters 
die af en toe naar de Vriendinnenclub 
komen als ze zin hebben. Alles is 
geheel vrijblijvend en ongedwongen, 
maar er zijn inmiddels wel heel 
mooie onderlinge vriendschappen 
ontstaan. De Vriendinnenclub is wat 
dat betreft een prachtig speerpunt 
geworden.” 

Diepere thema’s
Tijdens zo’n bijeenkomst bespreken 
we het eerste uur thema’s die ook 
wel verder gaan dan de huis-tuin- en 
keukengesprekken”, vervolgt Ellen. 
“Gesprekken waar iedereen wel wat 
mee heeft, maar niet zo gauw over in 
gesprek gaat. Thema’s die wat dieper 
gaan zoals bijvoorbeeld ‘vriendschap’. 
We delen de groep dan op en starten 
met een gedicht, dan heb je meteen 
een intieme sfeer te pakken. Na de 
gesprekken is er dan nog genoeg tijd 

om met elkaar plannetjes te maken 
voor gezellige dingen”, aldus Ellen 
Swart.  

Nieuwe mensen leren kennen
Ook Ans Jenner beaamt dat het 
gezellig is op de Vriendinnenclub: “Ik 
reis graag en heb best wat vrien-
dinnen om me heen verloren 
doordat ze zijn overleden. Ik vond 
het best � jn om weer wat nieuwe 
mensen te leren kennen. Zodoende 
ben ik bij de Vriendinnenclub 
gekomen en niet meer weggegaan. 
Ik heb daar ook � ets- en wandel-
tochten voor opgezet.” 

Op � etstocht
Mirjam Uitendaal is al een tijdje 
alleen en heeft bij de Vriendinnen-
club Hansje ontmoet met wie ze met 
mee kon op � etstocht naar Frankrijk. 
“We zijn rond Montmartre wezen 
� etsen en langs de Loire gegaan”, 
vertelt ze. Dat was hartstikke leuk. Ik 
vind het altijd heel gezellig om met 
de vriendinnen samen naar de � lm te 
gaan en te eten in de Luifel.  Ik ben 
net als Ans altijd bij iedere Vriendin-
nenclub van de partij!’ 

Meer weten? 
De eerstvolgende Vriendenclub is op 
maandag 6 december, van 14-16 uur, 
in de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Meer weten of aanmelden?
Neem contact op met Ellen Swart via 
eswart@wijheemstede.nl,
tel.nr. 023-5483828 of met Corrie van 
Rijn via corrievanrijn@ziggo.nl,
tel.nr.: 023-8224297.  

Koffi emomentje bij de redacteur met 
de Vriendinnenclub van WIJ Heemstede

Een deel van de Vriendinnenclub gezellig bij de redacteur op de ko�  e, v.l.n.r.: Ellen Swart, Mirjam Uitendaal en Ans Jenner.
Foto: Bart Jonker. 

Een bijeenkomst van de Vriendinnenclub in de Luifel. Foto: aangeleverd door WIJ Heemstede. 

Heemstede - De stichting Vrienden 
van de Oude Kerk te Heemstede 
organiseert een bene� etcon-
cert door � amencokoor Calle Real in 
de Oude Kerk aan het Wilhelmina-
plein op zaterdagmiddag, 27 
november, aanvang 15 uur. De baten 
van dit concert komen ten goede aan 
de viering van het 400-jarig bestaan 
van de Oude Kerk in 2025. Het 
optreden van Calle Real is als een 
muzikale reis langs de dorpen en 
steden van Andalusië: feestelijk en 
verrassend, ruig en meeslepend.
Dit optreden sluit mooi aan bij de 
Flamenco Biennale die in november 
overal in het land wordt gehouden.
Calle Real is een Amsterdams � amen-
cokoor dat gespecialiseerd is in de 
muziek uit het westen van Andalusië. 
Het koor is in 1999 opgericht door 
Frans Nottrot, gitarist en artistiek 
leider, die bij toeval in aanraking 
kwam met de muziek uit deze streek. 
Calle Real bestaat uit tien zange-

ressen en wordt begeleid door drie 
gitaristen. Hun repertoire bestaat uit 
fandangos, een stijl uit de streek rond 
Huelva (Zuid-West Spanje) en sevil-
lanas, een zang- en dansvorm uit 
Sevilla en omgeving. Bij enkele sevil-
lanas zal ook gedanst worden. En 
met het oog op de naderende Kerst-
tijd zal het koor ook enkele villan-
cicos (kerstliederen) laten horen. 
De kosten zijn €15,- pp, Meer mag 
natuurlijk ook. U kunt zich 
aanmelden door uw bijdrage over te 
maken op rekeningnummer: NL 81 
ABNA 0563240563 ten name van 
Stichting Vrienden Oude Kerk te 
Heemstede o.v.v. concert Calle Real. 
U kunt ook aan de zaal betalen 
(pinnen of gepast contant), maar 
meld u dan wel van tevoren aan bij 
secretaris@oudekerkheemstede.nl.
Neem uw QR-code of testbewijs en 
mondkapje mee en houd afstand. 
Het aantal zitplaatsen is door de 
coronaregels beperkt. 

Flamencokoor Calle Real geeft 
benefi etconcert in Oude Kerk

Flamencokoor Calle Real. Foto: aangeleverd door StOK. 

ACHTER HET FORNUIS

Een heerlijk, bijzonder en eenvoudig 
te bereiden nagerecht. De kokosslag-
room geeft dat extra beetje sjeu aan 
het dessert.

Benodigdheden (voor 4 personen):

Bereiding:
Was de blauwe bessen en laat ze 
uitlekken. Neem vier dessertschaal-
tjes en bedek de bodem met lange 
vingers of een plakje cake, even-
tueel bijsnijden om het passend te 
maken. Giet hierover een beetje 
bessenlikeur en laat even 30 
minuten afgedekt in koelkast staan. 
Leg op de lange vingers/cake wat 
blauwe bessen. Bewaar wat bessen 
voor de garnering.
Klop de slagroom met basterdsuiker stijf met een mixer. Voeg pas als de 
slagroom stijfgeklopt is de kokosmelk toe en laat deze even mee kloppen.
Spuit de kokosslagroom met een slagroomspuit over de bessen heen.
Leg op de slagroomtopping twee tot drie bessen als garnering bij het 
opdienen. Eet smakelijk!

Blauwe bessen met 
kokosslagroom

ACHTER HET FORNUIS

• 1 bakje verse slagroom
• 1 bakje blauwe bessen
• 1 pak lange vingers of plakje cake

• 2 eetlepels basterdsuiker
• 1 glas bessenlikeur
• 1 pakje kokosmelk

Heemstede - Iedere twee weken is er 
in WIJ de Molenwerf aan de Molen-
werfslaan 11 in Heemstede om14 uur 
een gezellige creatieve middag met 
begeleiding van Gaby Godijk. Zo ook 
donderdag 25 november. Er wordt 
steeds een andere creatieve activiteit 

aangeboden waarmee u bezig kunt 
zijn. Kosten €3,-. 
Heeft u nog goed bruikbare spullen 
als knutselmateriaal over? Belt u wel 
even van tevoren om te overleggen 
welke materialen nog nodig zijn: 
023-5483828.

Creatieve Inloop in de Molenwerf
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Regio - Door corona vinden zes op 
de tien Noord-Hollanders het belang-
rijker dan voorheen om een goede 
weerstand te hebben. Toch denken 
twee op de tien Noord-Hollanders 
geen goede weerstand te hebben. 
Vrouwen denken dit vaker dan 
mannen.
Dat blijkt uit een �itspeiling onder 
ruim 1.500 Nederlanders voor de 
campagne Fit op jouw manier van 
het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. “Nu het aantal coro-
nabesmettingen weer toeneemt, is 
het extra belangrijk om te zorgen 
voor een goede weerstand”, vertelt 
huisarts Tamara de Weijer. 

Uit de �itspeiling blijkt dat de meeste 
Noord-Hollanders weten dat kleine 
veranderingen in hun leefstijl al 
binnen een paar weken groot e�ect 
kunnen hebben op hun weerstand.

De Weijer beaamt dit. “Voor een 
gezonde leefstijl hoef je niet meteen 
heel je leven om te gooien. Kleine 
veranderingen kunnen al snel posi-
tief bijdragen aan je weerstand. Denk 
aan meer water drinken en extra 
bewegen. Daardoor voel je je �tter 
en ben je beter beschermd tegen 
ziekmakers, zoals virussen. Fitter 
worden doet iedereen op zijn eigen 
manier. Om �tter te worden en te 
blijven, is het goed om de manier te 
vinden die bij jou past en die je kan 
volhouden.” 

5 tips om �tter te worden en je 
weerstand te verbeteren:
• Maak ommetjes 
Regelmatig wandelen is goed voor 
je. Dus hup: strek die benen! Lastig? 

Bijvoorbeeld omdat je zittend werk 
doet? Wandel dan eens tijdens het 
bellen met collega’s of maak een 
ommetje in de lunchpauze.  

• Eet de regenboog 
Groente, fruit, peulvruchten, onge-
zouten noten, zaden, volkoren-
brood… voor een goede weerstand 
is een gezond en gevarieerd eetpa-
troon belangrijk. Hoe zorg je voor 
variatie? Door verschillende kleuren 
op je bord te toveren. Als je zorgt 
voor een kleurrijk bord, eet je vanzelf 
verschillende vitamines, mineralen, 
vezels en andere, belangrijke 
voedingssto�en.

• Duik de tuin in
 Tuinieren zorgt voor veel beweging: 
met onkruid wieden doe je behoor-
lijk wat squats (kniebuigingen). De 
heg snoeien is een aardige workout 
voor je bovenlichaam. En als je je 
buik- en bekkenbodemspieren 

aanspant terwijl je de tuin aanveegt, 
kweek je ook nog eens een stevigere 
romp.  

• Doe een powernap  
 Kun jij in de middag wel een op-
pepper gebruiken? Een powernap 
(dutje) kan helpen! Een dutje van vijf 
minuten is soms al genoeg om je 
weer energieker te voelen.  

• Poets op één been je tanden 
Een topoefening voor je balans én 
een goede krachtoefening omdat je 
behoorlijk wat spieren aanspant.
In de ochtend op het ene been,
’s avonds op het andere. Probeer het 
eens! 

Meer weten? 
Er zijn ontelbare manieren om �tter 
te worden en je weerstand te 
verbeteren.
Ontdek wat bij jou past op:
www.�topjouwmanier.nl. 

Zes op de tien Noord-Hollanders vinden een 
goede weerstand belangrijker door corona

Fietsen is ook een goede manier van bewegen om je weerstand te versterken.
Foto: aangeleverd door het Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede/Bloemendaal - Het is 
nauwelijks te begrijpen, maar 
Heemstede zag het aantal positief 
geteste inwoners spectaculair 
toenemen. Waren er een week eerder 
nog exact 100 mensen uit de test 
naar voren gekomen te zijn besmet, 
de afgelopen week steeg het aantal 
besmette personen tot 186. Niet 
eerder was de besmetting in één 
week zo hoog. Ook Bloemendaal 
deelde in de malaise. Daar steeg het 
aantal besmettingen van 62 in week 
44 tot 142 in de afgelopen week.
Er werd één inwoner van Heemstede 
in het ziekenhuis opgenomen.
Er kwam tevens een late melding 
binnen dat in week 44 één inwoner 
van Heemstede is overleden als 
gevolg van de ziekte. Hoewel er in 
Heemstede en Bloemendaal steeds 
meer virusdeeltjes in het rioolwater 
worden aangetro�en, blijft het wel 
onder het landelijke gemiddelde. 
Daar dit cijfer veelal één à twee 
weken achterloopt geeft een stijging 
wel aan dat de besmettingen blijft 
toenemen.  

Maatregelen
Of de maatregelen die het kabinet 
op vrijdag 5 november heeft afge-
kondigd e�ect zullen hebben, weten 
wij pas over een week of twee drie. 
Voor velen gaat de gedeeltelijke 
lockdown niet ver genoeg. Peilingen 
wijzen uit dat een meerderheid ¾ 
van de bevolking in Nederland een 
strenger ingrijpen kan billijken. Uiter-
aard zijn de getro�en sectoren als 
restaurants, bars, sportevenementen, 
etc. niet blij met de huidige maatre-
gelen. Een compleet afsluiten van de 
bedrijvigheid en het inperken van de 
persoonlijke vrijheden wil het 
kabinet (nog) niet. Of de huidige min 
of meer halfbakken maatregelen 
voldoende zijn weten wij snel 
genoeg. Overal in de wereld worden 
de duimschroeven, voor hen die niet 
gevaccineerd zijn, aangehaald. Vaak 
gedwongen door overheidsregels 
zien bedrijven, zoals in de luchtvaart, 
zich genoodzaakt passagiers te 
weigeren en alleen met gevaccineerd 
personeel te vliegen.
Afwachten maar weer of de cijfers er 
de komende weken beter uit gaan 
zien.

Corona in Heemstede en 
Bloemendaal week 45

Regio - Afgelopen week (4 t/m 10 
november) waren er in Kennemer-
land 2.644 nieuwe besmettingen 
(479 per 100.000 inwoners). Dit zijn 
er 1.299 meer dan de week ervoor 
(+49%) en is daarmee het hoogste 
aantal besmettingen gemeld sinds 
het begin van de pandemie.
Van 4 t/m 10 november zijn er 18.884 
testen afgenomen door GGD Kenne-
merland. Dit zijn er 6.733 meer dan 
de week ervoor (12.151).

Toename besmettingen het hoogst 
bij 0-12-jarigen
In alle leeftijdsgroepen lag het aantal 
besmettingen afglopen week fors 
hoger ten opzichte van de week er-
voor. Daarbij lieten de 0-12-jarigen 
de grootste toename zien. Het aantal 
besmettingen per 100.000 inwoners 
lag die week dan ook het hoogst bij 
de 0-12-jarigen (649 per 100.000 
inwoners).
In vrijwel alle gebieden lag het aantal 
besmettingen  afgelopen week 
hoger ten opzichte van de week 
ervoor. Het aantal besmettingen per 
100.000 inwoners lag veruit het 
hoogst in Haarlemmerliede (795 per 
100.000 inwoners) en Nieuw-Vennep 
(754 per 100.000 inwoners).

Inwoners uit de regio Kennemerland 
kunnen zich momenteel laten testen 
in Haarlem, Velsen-Noord en bij P4 
Lang Parkeren Schiphol. Een mobiele 
testbus staat tenslotte in wisselende 
gemeenten. Bij P4 Lang Parkeren 

Schiphol is het mogelijk om zonder 
afspraak langs te komen voor een 
test.

Update vaccinatiecijfers en -graad
Vanaf 7 januari 2021 zijn er minstens 
399.107 inwoners van GGD-regio 
Kennemerland gevaccineerd door 
een GGD, huisarts of andere uit-
voerder (72.325 per 100.000 inwo-
ners). Van de gevaccineerde inwo-
ners zijn 390.370 al volledig gevac-
cineerd door een GGD, huisarts of 
andere uitvoerder (70.742 per 
100.000 inwoners).
In de periode van 15 januari t/m 10 
november zijn er 700.634 vaccinaties 
gezet door GGD Kennemerland, 
waarvan 374.570 eerste prikken 
(53%) en 323.554 tweede prikken 
(46%). Sinds 7 oktober 2021 komen 
personen met een ernstig verzwakt 
immuunsysteem in aanmerking voor 
een derde prik. Momenteel zijn er 
2.446 derde prikken (0,35%) geregi-
streerd.
In de week van 4 t/m 10 november 
zijn er 3.526 vaccinaties gezet door 
GGD Kennemerland, waarvan 1.906 
eerste prikken (54%), 1.228 tweede 
prikken (35%) en 392 derde prikken 
(11%).
Van de 12-17-jarigen woonachtig in 
regio Kennemerland is minstens 62% 
volledig gevaccineerd (+1% t.o.v. 
vorige week). Dit percentage ligt 
hoger dan de landelijke vaccinatie-
graad voor 12-17 jarigen. Van de 
18-plussers woonachtig in regio 

Kennemerland is minstens 82% vol-
ledig gevaccineerd (gelijk t.o.v. vori-
ge week). Wanneer wordt gekeken 
naar alle 12-plussers woonachtig in 
regio Kennemerland is minstens 80% 
volledig gevaccineerd (gelijk t.o.v. 
vorige week). De percentages voor 
18-plus en 12-plus zijn in lijn met de 
landelijk vaccinatiegraad voor de 
betre�ende leeftijdsgroepen.

Vaccinatiegraad het hoogst in 
Bloemendaal, Heemstede en 
Uitgeest
Als er wordt gekeken naar alle inwo-
ners vanaf 12 jaar, is de vaccinatie-
graad al lange tijd het hoogst in de 
gemeente Bloemendaal, Heemstede 
en Uitgeest en ligt deze boven het 
landelijk gemiddelde voor 12-plus-
sers. In Beverwijk blijft de vaccinatie-
graad achter en ligt deze onder het 
landelijk gemiddelde voor 12-plus-
sers. Wijken met een lagere vaccina-
tiegraad voor zowel inwoners die ten 
minste één prik hebben gehad als al 
volledig zijn gevaccineerd.

Net als eerdere weken is er met name 
in Beverwijk (Oosterwijk & Zwaans-
meer en Oranjebuurt), Velsen-Noord 
en de zuid kant van Haarlem (Meer-
wijk, Boerhaavewijk en Europawijk) 
een aantal wijken met een lagere 
vaccinatiegraad voor zowel inwoners 
die ten minste één prik hebben ge-
had als al volledig zijn gevaccineerd.

Bron: GGD Kennemerland

Corona-update GGD Kennemerland INGEZONDEN COLUMN GGD

Als ik dit schrijf is het vrijdag 12 
november, de dag dat het kabi-
net nieuwe maatregelen afkon-
digt om het hoofd te bieden 
aan de sterke toename van het 
aantal meldingen covid-19 en 
de stijgende druk op zieken-
huizen. Op deze dag heb ik er-
voor gekozen om eens een 
lange wandeling langs het 
strand te maken. Het is rustig 
weer, de zee is kalm en het 
zand voelt goed onder de voe-
ten. De lage zon geeft prachtig 
licht. Echt zo een dag om eens 
alles op je te laten inwerken. 

Het is al weer bijna twee jaar dat we in de greep zijn van het coronavirus. 
Toen we de eerste schrik te boven waren en ons zelf de basisregels 
hadden eigen gemaakt, leek het even of we door 1,5 meter afstand te 
houden, groepsvorming te voorkomen en ons regelmatig te laten testen, 
grip terug hadden weten te krijgen op onze situatie. Na een terugslag in 
de winter leek er licht aan het einde van de tunnel te schijnen, toen begin 
van dit jaar gestart kon worden met vaccineren. Dat was – zo werd ons 
verteld – de uitweg uit de coronacrisis.
De werkelijkheid is anders. Inmiddels is circa 85% van de bevolking 
gevaccineerd en toch zien we een sterke toename van het virus. Onder-
zoek heeft aangetoond dat 40% van de IC-verpleegkundigen werk gere-
lateerde klachten heeft, zoals angst en depressie. Dat leidt tot ziektever-
zuim en maakt het nodig van het personeel dat op de benen is gebleven 
nog meer te vragen. Die kijken om zich heen en zien dat veel van hun 
medeburgers lak hebben aan de regels, wat hen het gevoel geeft te 
dweilen met de kraan open. Niet lekker voor de motivatie. Als ik onderne-
mers spreek, proef ik ook een zekere moedeloosheid. Zij geven aan toch 
alles te hebben gedaan wat nodig is om corona proof te ondernemen, 
maar als de cijfers tegenvallen, zijn zij de eerste die daarvan de zure 
vruchten plukken. 
Deze opeenstapeling van problemen brengt een gevoel van machteloos-
heid naar boven. Wat te doen om de neerwaartse spiraal te doorbreken? 
De ingeslagen weg lijkt die van dwang en drang, maar of dat de weg is 
die ons verder helpt is de vraag. Het coronavirus in deze of een andere 
vorm blijft, dus we gaan met elkaar het nog vaker meemaken dat kwets-
baren moeten worden beschermd of zorg niet kan worden verleend.
Daar hebben we dan met elkaar in te dealen en daarin moeten we samen 
willen zijn. Vanuit respect het gesprek met elkaar aangaan, onderzoeken 
welke belangen moeten worden gediend en hoe daar recht aan te doen. 
In een sfeer van geven en nemen. Dan doen we wat we ons hadden voor-
genomen, samen het coronavirus eronder te krijgen. 

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Moedeloosheid   

Bert van de Velden. Foto: aange-
leverd door GGD Kennemerland.
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AGENDA

DO 18 EN VR 19 NOVEMBER
Concert Glad Marmer Klassiek op 
College Hageveld. Hageveld 15, 
Heemstede. Om 19.30u.
Kaarten à 6 euro via:
www.hageveld.nl.
Met inachtneming van de RIVM-
richtlijnen.

VRIJDAG 19 NOVEMBER
Denk & Doen bij Plexat. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
V. 19-20.30u. Aanmelden ver-
plicht via plexat@wijheemstede.nl. 
Kosten: €3,- per deelnemer,
ouders gratis. Pinnen niet mogelijk. 
Inachtneming richtlijnen RIVM.

Helmert Woudenberg verhaalt 
Carmiggelt in Theater de Luifel. 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
20.15u.
Informatie en kaarten à €18,50 via 
www.podiaheemstede.nl.
De geldende RIVM/coronamaat-
regelen worden in acht genomen.

ZATERDAG 20 NOVEMBER
Dansavond Mix-It Disco Black 
Light. Plexat in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. V.19.30-22u. 
Entree: €7,- incl. 2 frisdrankjes. 
Aanmelden verplicht via:
mdoodeman@wijheemstede.nl of 
via 023 – 5483847. 
Inachtneming richtlijnen RIVM.

Interview met Merel van Vroon-
hoven bij Boekhandel Blokker. 
Binnenweg 138, Heemstede.
Om 16u. Toegang met QR-code, 
reserveren gewenst via:
info@boekhandelblokker.nl en/of 
023-5282472.

ZONDAG 21 NOVEMBER
Lezing over Albert Camus door 
Nelleke Canters in de Kapel. 
Potgieterweg 4, Bloemendaal.
Om 10.30u. De RIVM-richtlijnen 
worden in acht genomen.
Voor meer informatie:
www.dekapel-bloemendaal.nl.

Lezing over de kunsteditie van de 
nieuwe Bijbelvertaling in Oude 

Kerk. Wilhelminaplein, Heemstede. 
Om 15u. Toegang: €7,50.Toegang 
met QR-code van uw corona 
check-app. Reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl
en/of 023-5282472.

WOENSDAG 24 NOVEMBER
Gespreksgroep Bewustwording 
door Jan Oostenbrink‘. Kosten:
€ 20,- per avond. Meer informatie: 
06 – 50 81 56 97. De gespreks-
groep is bij WIJ Heemstede, 
Herenweg 96, Heemstede op 
woensdag om 14.30 én 19.30 uur. 
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u 
met 023 – 5483828.

DONDERDAG 25 NOVEMBER
Creatieve Inloop in de Molenwerf. 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Tweewekelijks, om 14u. Kosten 
€3,-.

ZATERDAG 27 NOVEMBER
Bene�etconcert �amencokoor 
Calle Real. Oude Kerk, Wilhelmina-
plein, Heemstede. Om 15u. Van 
tevoren €15,- pp overmaken op NL 
81 ABNA 0563240563 ten name 
van Stichting Vrienden Oude Kerk 
te Heemstede o.v.v. concert Calle 
Real. De coronamaatregelen 
worden in acht genomen.

ZONDAG 28 NOVEMBER
Ensemble Combattimento: barok 
in het gemeentehuis van Bloemen-
daal. Bloemendaalseweg 158. 
Bloemendaal. Om 11u, zaal open 
10.30u. Kaarten: €24,-.
Jongeren tot 26 jaar betalen €12,- 
via: www.muzenforum.nl en aan 
de zaal. Met inachtneming van de 
RIVM-richtlijnen.

DINSDAG 30 NOVEMBER
Trefpuntlezing ‘L’Art Nouveau en l’ 
École de Nancy’. Door Barbara 
Stammer Lapouge. De luifel 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
13.30u. Kosten: €5,-. Aanmelden 
via www.wijheemstede.nl, info@
wijheemstede.nl, 023 - 5483828.

Heemstede - Vrijdag 19 november 
om 20.15 uur in Theater De Luifel aan 
de Herenweg 96 in Heemstede, 
verhaalt de onvolprezen acteur, 
regisseur en toneelschrijver Helmert 
Woudenberg uit het oeuvre van 
Simon Carmiggelt.

Woudenberg maakte opnieuw een 
selectie uit het omvangrijke werk van 
Carmiggelt. In Fluiten in het Donker 
(ook de titel van één van de vele 
bundels die Carmiggelt op zijn naam 
heeft staan) is een aantal van die 
verhalen verzameld. Verhalen over 
kwetsbare kinderen, verliefde stelle-
tjes, peper-en-zout echtparen, 
publieke vrouwen, kroeglopers en 
andere buitengewone zonderlingen. 

Vanaf 1947 tot 1975 schreef Simon 
Carmiggelt elke dag een Kronkel. Dat 
was niet wat we nu een column 
zouden noemen, maar meer een kort 
verhaal, een levensschets. Uit de 
grote hoeveelheid Kronkels, door 
Carmiggelt zelf stukkies of cursie�es 

genoemd, verscheen er in de jaren 
70 dagelijks één van in het dagblad 
Parool. Het begint met komische 
schetsen, die, hoe geestig ze ook 
blijven, steeds beschouwender en 
soberder worden. 

Nu, meer dan veertig jaren na 
Carmiggelts dood, blijkt dat de tijd 
dit oeuvre niet heeft aangetast. Inte-
gendeel: zijn scherpe blik, zijn inte-
resse in het menselijk onvermogen 
en zijn beeldende taal tillen zijn 
verhalen moeiteloos over de jaren 
heen. Tegelijk spreekt er uit zijn 
verhalen een mentaliteit die vandaag 
de dag niet meer op die manier lijkt 
te bestaan en dat voelt als een gemis: 
een grote rust en een overvloed aan 
tijd, maar vooral een vanzelfsprekend 
mededogen met buitenstaanders en 
mensen waar iets mee is.

Informatie en kaarten à €18,50 via 
www.podiaheemstede.nl.
De geldende RIVM/coronamaatre-
gelen worden in acht genomen. 

Helmert Woudenberg verhaalt
Simon Carmiggelt in Theater de Luifel 

Schilderij met Carmiggelt achter de schrijfmachine. Beeld: aangeleverd.

Heemstede - Zaterdag 20 november 
gaat Arno Koek in gesprek met Merel 
van Vroonhoven over haar boek ‘De 
stap’, ’s middags om 16 uur bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede.

Jarenlang bekleedde Merel van 
Vroonhoven directiefuncties bij
Nationale-Nederlanden, ING, NS en 
de Autoriteit Financiële Markten. In 
2012 werd ze gekozen tot Topvrouw 
van het Jaar.

In ‘De stap’ laat ze zien hoe ze als 
jonge vrouw de top van bestuurlijk 
Nederland bereikt, hoe ze steeds op 
weer een ‘hogere’ positie terecht-
komt in een tijd waarin neolibera-
lisme de moraal bepaalt. Met tome-
loze inzet en ambitie weet Merel haar 
onzekerheid te overwinnen. Wanneer 
de twijfel toeslaat, vechten bewijs-
drang en idealen telkens om voor-
rang. Tot ze uiteindelijk op het hoog-
tepunt van haar carrière besluit het 
roer om te gooien en haar hart te 
volgen. Een topvrouw die de 
bestuurskamer verruilde voor het 
klaslokaal – in ‘De stap’ lees je Merels 
inspirerende en opzienbarende 
verhaal.

Merel van Vroonhoven schrijft twee-
wekelijks een column in de Volks-
krant over haar ervaringen als zijin-

stromer in het onderwijs. In opdracht 
van de minister van Onderwijs deed 
ze onderzoek naar de aanpak van het 
lerarentekort. Ze is getrouwd en 
moeder van twee kinderen en twee 
stiefkinderen. Merel is een fervent 
hardloper en liep zes marathons.

Toegang met QR-code, reserveren 
gewenst via:
info@boekhandelblokker.nl
en/of 023-5282472.

Interview met Merel van Vroonhoven over 
haar boek ‘De stap’ bij Boekhandel Blokker

Omslag van het boek ‘De Stap’ van 
Merel van Vroonhoven. Foto: aange- 
leverd door Boekhandel Blokker.

KORT
Toneelgroep Perspektief 
verschuift voorstellingen 
‘Schots en Scheef’

Heemstede - Vorige week 
kondigde deze krant de voor-
stellingen van het blijspel 
‘Schots en Scheef’ door Toneel-
groep Perspektief. in Theater de 
Luifel aan de Herenweg 96 in 
Heemstede. Deze voostellingen 
hadden plaats moeten vinden 
op zater-dag 13 en zondag 14 
november. Helaas zijn deze 
geannuleerd vanwege een coro-
nageval. Toneelgroep Perspek-
tief heeft daarom de voorstel-
lingen noodgedwongen moeten 
verschui-ven naar 5 en 6 februari 
2022, die ook gaan plaatsvinden 
in Theater de Luifel. Kijk voor 
meer informatie op:
www.toneelgroepperspektief.nl.

Lezing over de kunsteditie 
van de nieuwe Bijbel-
vertaling in Oude Kerk

Heemstede - Zondag 21 novem-
ber is er een lezing over de kunst-
editie van de nieuwe Bijbelverta-
ling, gegeven door kunsthisto-
ricus Sabry Amroussi om 15 uur 
in de Oude Kerk op het Wilhel-
minaplein in Heemstede. De 
middag wordt georganiseerd 
door de Protestantse Kerk Heem-
stede i.s.m. Boekhandel Blokker. 
Afgelopen maand verscheen de 
NBV21, de verbeterde versie van 
de Bijbelvertaling die in 2004 
uitkwam. Deze vertaling voldoet 
aan alle nieuwe inzichten: het is 
de Bijbel voor de eenentwin-
tigste eeuw. Meerdere edities 
zijn leverbaar maar wij richten 
onze aandacht op de speciale 
editie voor kunstliefhebbers. 
Bestemd voor iedereen die 
houdt van de manier waarop de 
grote schilders uit ons verleden 
de Bijbelse verhalen hebben 
verbeeld. De Amsterdamse 
kunsthistoricus en schrijver 
Sabry Amroussi selecteerde 
bekende en vergeten Neder-
landse en Vlaamse meesters uit 
de zestiende en zeventiende 
eeuw. Ongeveer 200 afbeel-
dingen van schilderijen die 
verband houden met een Bijbel-
verhaal of tekst uit de Bijbel zijn 
opgenomen. Ann Demeester, 
directeur van het Frans Hals 
Museum, schreef het voor-
woord. In veel radioprogramma’s 
en kranten was er aandacht was 
voor deze kunstbijbel. Toegang: 
€7,50, uitsluitend toegang met 
QR-code van uw corona check-
app. Reserveren gewenst via:
info@boekhandelblokker.nl
en/of 023-5282472.

Kunsthistoricus Sabry Amroussi.
Foto: aangeleverd.

Heemstede – Op dinsdag 30 novem-
ber om 13.30 uur wordt de Trefpunt-
lezing ‘L’Art Nouveau en l’ École de 
Nancy’ gehouden door Barbara 
Stammer Lapouge. 

L’Art Nouveau, de Vernieuwende 
Kunst, is ontstaan vanaf 1880 in 
verschillende landen. Het zou ruim 
20 jaar de decoratieve kunst domi-
neren en deel uit gaan maken van 
het gewone leven.
Het was een nieuwe mix van oude 
stijlen met de natuur als de ultieme 
inspiratiebron.
L’École de Nancy, opgericht in 1901 
als L’Alliance Provinciale des Indus-
tries d’Art door Emile Gallé - samen 
met Louis Majorelle, de gebroeders 
Daum en nog vele anderen -, was de 
speerpunt van L’Art Nouveau in 
Frankrijk en concurreerde met grote 
steden zoals Parijs, Londen en 
Wenen.

Barbara vertelt over L’Art Nouveau in 
het algemeen, over L’École de Nancy 
en haar kunstenaar, en maakt met u 
een virtuele wandeling door de 

Nancy maken. Kosten: €5,-. De lezing 
is bij WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl,
023 - 5483828.

Lezing ‘L’Art Nouveau en l’ École de Nancy’

L’École de Nancy. Foto: aangeleverd.





De commissie- en raadsverga-
deringen worden live uitge-
zonden. Door de verscherpte 

coronamaatregelen kan geen publiek 
aanwezig zijn. Inspraak bij commissie-
vergaderingen vindt ook digitaal plaats. 
Insprekers kunnen zich van te voren 
aanmelden via gri�  e@heemstede.nl 
of (023) 548 56 46.
De vergaderingen zijn online te volgen 
via gemeentebestuur.heemstede.nl

18 november 2021, 19.30 uur
➜  Commissie voor 

bezwaarschriften 
 bezwaar tegen uitbreiding 

elektrische laadvoorzieningen, 
Adriaen van Ostadeplein

25 november 2021, 20.00 uur
➜  Gemeenteraad

Openingstijden gemeente
(Alleen op afspraak)
Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 19.30 uur
Vrijdag 8.30 - 13.00 uur

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeente heemstede

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl
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Verleng op tijd uw parkeervergunning

Laat het herfstblad liggen in uw tuin

Meedoen met een nieuwe politieke partij aan 
de gemeenteraadsverkiezing maart 2022?

Wilt u in 2022 weer gebruik maken 
van uw parkeervergunning? 
Ga naar parkeren.heemstede.
nl en log in met uw DigiD of 

eHerkenning (voor bedrijven). U kunt 

uw parkeervergunning online verlengen 
en betalen met iDEAL. Uw vergunning 
is dan heel 2022 geldig. Wilt u uw 
parkeervergunning niet meer gebruiken in 
2022 dan hoeft u niets te doen.

Het is volop herfst! En dat is te merken aan de vallende bladeren in de straten, 
tuinen en parken. Wij zetten samen met Meerlanden extra veegrondes in 
om gevaarlijke situaties te voorkomen. Verder staan er op diverse locaties 

bladkorven bij platanen in onze gemeente. Deze boomsoort heeft namelijk grote 
bladeren die langzaam verteren. 

Wanneer weghalen en wanneer laten liggen?
Afgevallen bladeren op het gras en op wintergroene planten kun je het beste weghalen, 
anders komen er gele of kale plekken in. Laat bladeren in de tuin gerust liggen, deze zijn 
nuttig voor plant en dier. Het blad beschermt de planten namelijk tegen vorstschade en 
de grond tegen uitdroging. Verder kunnen veel nuttige dieren zoals wormen, spinnen en 
insecten beschut leven en zich voeden met de blaadjes. 

Wilt u met een nieuwe politieke partij meedoen aan de 
gemeenteraadsverkiezing van 2022? 
Dan kunt u tot en met 20 december 2021 de naam van uw partij laten 
registreren bij het centraal stembureau van de gemeente Heemstede. 
Lees meer over de procedure en voorwaarden op heemstede.nl/verkiezingen

Blijf op de hoogte van 
bekendmakingen over 
uw buurt

-  Abonneer u op de e-mailservice van 
overheid.nl. U ontvangt bekend-
makingen en kennisgevingen over 
door u geselecteerde onderwerpen.

-  Download de app ‘Omgevingsalert 
of ‘Over uw buurt’ om geïnformeerd 
te blijven over bekendmakingen in 
uw buurt. U ontvangt een melding 
op uw mobiel.

-  Via heemstede.nl/bekendmakingen 
vindt u de bekendmakingen van de 
gemeente op overheid.nl.

Gemeentelijke 
activiteiten

25 november - 10 december
➜  Orange the world
Tijdens Orange the world wordt op 
verschillende manieren aandacht 
gevraagd voor geweld tegen vrouwen. 
Op 24 november geeft burgemeester 
Astrid Nienhuis om 19.30 uur het 
startschot. Het gemeentehuis wordt in 
deze periode oranje verlicht.

O�  ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week hebben wij de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd op 
overheid.nl:

Vastgesteld:
➜ Marktverordening Heemstede 2022
➜ Onherroepelijk wijzigingsplan 

Herenweg 129
➜ Notitie Voorkomen van misbruik 
 en oneigenlijk gebruik (M&O) 
 gemeente Heemstede 2021

Verleende evenementenvergunning:
➜ Kerstboomverbranding 12 januari 2022

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ wijzigen kozijn voorgevel, 
 H.W. Mesdaglaan 35
➜ afwijken van bestemmingsplan: 

Praat mee over de 
lokale democratie in 
Heemstede! 

Na de bijeenkomst in 
september nodigen we 
opnieuw inwoners uit 

om met raadsleden, collegeleden 
en ambtenaren in gesprek te gaan. 
Dit doen we deze keer digitaal op 1 
december van 19.30 tot 22.00 uur. We 
gaan met elkaar in gesprek over hoe we 
besluiten kunnen nemen. Ook denken 
we na hoe we in de wijk aan de slag 
kunnen met elkaar. Met de input van 
deze avond komen we tot een concrete 
verbeteragenda. Doet u mee? 
Geïnteresseerden kunnen 
zich per e-mail aanmelden via 
lokaledemocratie@heemstede.nl.

Mondkapjesplicht 
gemeentehuis

Sinds 6 november 
2021 gelden landelijke 
aangescherpte 

coronamaatregelen voor publieke 
gebouwen binnen. Het tonen van een 
coronatoegangsbewijs daar niet nodig, 
maar er is wel een mondkapjesplicht. 
Voor de gemeentelijke gebouwen 
is de regel van toepassing in het 
gemeentehuis, het gebouw Plein1 en 
de aula van de begraafplaats. 
Lees op rijksoverheid.nl meer over de 
nu geldende coronamaatregelen.

plaatsen van units en berging, 
 Kerklaan 45
➜ wijzigen voor- en zijgevel woonhuis, 

Strawinskylaan 27

Ingetrokken aanvraag 
omgevingsvergunning:
➜ vergroten van de eerste en 

zolderverdieping, Adriaan van 
Ostadeplein 4A

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen � etsenberging, 
 E. van Slogterenlaan 16
➜ vergroten dakkapel, 
 Glipper Dreef 74

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen � etsenberging, 

Beatrixplantsoen 22
➜ uitbreiden woonhuis en verhogen nok, 

Manpadslaan 2

nu geldende coronamaatregelen.

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op heemstede.nl/werkaandeweg




