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Heemstede - Met ingang van deze 
week verschijnt nieuwsblad Heem-
steder in een totaal gewijzigde opzet. 
Vernieuwd, maar toch vertrouwd. 
Want deze krant blijft als vanouds 
hét medium voor het laatste nieuws 
uit de gemeente Heemstede. De 
krant die je pakt voor belangrijke 
informatie van de gemeente, bericht-
geving vanuit de hulpdiensten en 
wetenswaardigheden uit de culturele 
sector. Ook de plaatselijke clubs en 
verenigingen komen ruimschoots 
aan bod. Onze verslaggevers maken 
interessante achtergrondverhalen en 
boeiende interviews. Aan dit alles 
verandert niets. We verpakken deze 
elementen vanaf nu alleen in een 
nieuwe huisstijl. Welkom bij de 
nieuwe Heemsteder! 
 
Waardering 
Juist in deze angstige tijd merken we 
hoezeer onze krant gewaardeerd 

wordt. Het coronavirus heeft ervoor 
gezorgd dat we elkaar minder vaak 
fysiek kunnen ontmoeten. Het is dan 
juist de lokale krant die de samenle-
ving met elkaar verbindt. Dat is 
logisch, want deze krant is voor 
iedereen gratis beschikbaar en 
brengt op eerlijke wijze het nieuws 
uit de eigen gemeente. We doen dat 
met toewijding en passie, op onaf-
hankelijke wijze.

We zien het als onze taak om het 
nieuws te brengen zoals het is, zowel 
online als in de papieren versie van 
de krant. Daarnaast willen we vooral 
uw krant zijn. De krant waar u leest 
wat u weten wilt. Maar ook de krant 
waar u zelf uw eigen nieuws kunt 
aanbieden. En natuurlijk de krant 
waar u zelf ook onderdeel van kunt 
zijn. Bijvoorbeeld via onze rubriek 
Lezerspost of door middel van een 
persbericht aan onze redactie. 

 Meer overzicht, meer rust 
Aan de vormgeving van onze krant 
veranderde de laatste jaren niet veel. 
Maar intussen veranderde de wereld 
om ons heen natuurlijk wel. Het was 
tijd om een nieuwe weg in te slaan. 
We hebben gekozen voor een 
nieuwe huisstijl, die leidt tot meer 
leesplezier. Onze krant is voortaan 
nog overzichtelijker, oogt daardoor 
rustiger en is makkelijker te lezen.
Als lezer vind je er snel wat je zoekt. 
Daardoor komt onze berichtgeving 
nog beter tot zijn recht. Er is hard aan 
gewerkt en we zijn trots op het 
resultaat. 
 
Reageren 
Natuurlijk zijn we erg benieuwd naar 
uw mening. Tips en reacties, zowel 
positief als negatief, kunt u altijd bij 
ons kwijt. Mailen kan naar redactie@
heemsteder.nl, maar bellen mag ook 
naar 023-8200170.

Uw vertrouwde Heemsteder 
vanaf nu in een nieuw jasje

Verspreidnet bezorgt wekelijks uw vernieuwde Heemsteder.

Door Eric van Westerloo

Heemstede - Het heeft lang geduurd 
en vele protestacties later lijkt er nu 
eindelijk schot te  zitten in het reali-
seren van een veilige oversteek 
Adriaan Pauwlaan / Herenweg. Een 
grote groep scholieren van de 
middelbare- en basisscholen in de 
omgeving maakt dagelijks gebruik 
van de huidige oversteekplaats. Door 
forenzen en studenten van en naar 
het station wordt deze oversteek 
tevens veelvuldig gebruikt.  

Na eindeloze gesprekken met buurt-
bewoners, schoolbesturen en ouders 
ligt er nu een onderzoek waarvan het 
college het resultaat wil overnemen. 
Op 19 november wordt dit voorge-
legd aan en besproken in de commis-
sie Ruimte. Knelpunt is het links en 
rechts afslaand verkeer vanaf de 
Adriaan Pauwlaan/Herenweg. De 
auto’s, brommers en motoren kruisen 
daar het pad van fi etsers en wande-
laars die rechtdoor willen. Het lang-
zame verkeer rechtdoor op de Heren-
weg raakt ook nu al in confl ict met 
afslaand verkeer en overstekers.  

Het onderzoeksbureau heeft verschil-
lende varianten uitgewerkt. Na over-
leg met de participanten heeft het 
college uiteindelijk de keuze ge-

maakt voor variant H. In deze variant 
wordt de midden geleider aan de 
noord- en zuidkant langer. De over-
steek wordt rechtgetrokken zodat de 
huidige chicane weg kan. Extra ver-
keerslichten worden aangebracht.  
Het kruispunt Herenweg/ Zandvoort-
selaan/Lanckhorstlaan heeft nu al 
moeite het verkeer in de spits te 
reguleren. De doorstroomsnelheid 
valt mogelijk op te lossen door de 
huidige dubbele fi etsrealisatie aldaar 
te laten vervallen. Het groene licht 
voor auto’s kan dan wat langer 
blijven branden, dat scheelt fi le-
vorming.  

De onderzoekers geven ook een 
voorzet om verkeer via de Span-
jaardslaan in Haarlem de route naar 
de Randweg te laten volgen. Ook kan 
worden nagedacht de fi etsers op de 
Adriaan Pauwlaan op het wegdek te 
laten rijden.  

Het doel van het project: te zorgen 
voor een overzichtelijke situatie, 
minimale verandering in de door-
stroming en een betere veiligheid.
Er hangt wel een kostenplaatje van 
€303.000 aan. Gezien de levensduur 
van de investeringen komen de kapi-
taallasten uit op 14.200 euro per jaar.

Zicht op een veilige oversteek 
Adriaan Pauwlaan/Herenweg

Veel scholieren maken gebruik van de oversteek Adriaan Pauwlaan/Herenweg.

Kijk voor de aanbiedingen
op pagina 5
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Zandvoort - Terwijl wij nog steeds te 
maken hebben met beperkende 
maatregelen in verband met het 
coronavirus is helaas ook het vogel-
griepvirus weer opgedoken in Neder-
land. En omdat veel mensen nu de 

natuur intrekken voor een stevige 
wandeling, willen we toch even laten 
weten wat je wel en beter niet kunt 
doen als je een zieke of dode vogel 
aantreft. Vogelgriep kan besmettelijk 
zijn voor mensen (zoönose). Tot nu 
toe zijn de varianten die zijn vastge-
steld bij vogels (H5N8 en H5N1) geen 
varianten met een groot risico voor 
mensen. Er zijn op dit moment dan 
ook geen besmettingen bij mensen. 
Dit gebeurt alleen bij direct en inten-
sief contact met besmette vogels.

Hoe herken je vogelgriep?
Wa ter vo gels die be smet zijn, wor den 
snel ziek en kun nen al na een paar 
da gen dood gaan. De verschijnselen 
zijn: ademhalingsproblemen, draaien 
met nek en kop, niet kunnen staan of 

de vleugels niet goed kunnen ope-
nen. Bij de be smet ting van vo gels 
zijn voor al wa ter vo gels zo als een den, 
meeu wen, meer koe ten, stelt lo pers, 
wa ter hoen tjes, zee- koe ten, zwa nen 
en gan zen de du pe. Een min der 
groot ri si co is er voor roof vo gels en 
kraai ach ti gen, maar ook zij kun nen 
be smet zijn. An de re vo gels zo als 
dui ven, klei ne zang vo gels en 
spech ten lo pen geen ri si co. 

Waar moet je op letten?
Om dat het soms niet di rect dui de lijk 
is of de vo gel be smet is of niet, ad vi-
seert de Die ren be scher ming om 
geen ri si co vo gels met blo te han den 
aan te ra ken.
Zie je een zie ke of ge won de vo gel uit 
de ri si co groep, bel dan de die ren am-

bu lan ce (088 – 811 36 80). Tref je een 
do de vo gel aan, neem dan con tact 
op met het spe ci a le num mer van de 
Dut ch Wild li fe He alth Cen tre (DW HC) 
030 – 253 7925 (bij 1 of 2 vo gels) of 
de Ne der land se Voed sel- en Wa ren-
au to ri teit (NVWA) 045 – 546 31 88 (bij 
3 of meer vo gels). Dit num mer is 24 
uur per dag, 7 da gen in de week 
be reik baar.

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

Geopend van maandag tot en met
zaterdag 11.00-16.00 uur, dan ook
telefonisch bereikbaar.
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tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
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uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!
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Zie onze privacyverklaring op www.
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Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

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

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 22 nov. 10u.
Spreker: Mira de Boer.
Thema: Gods goedheid.
De diepere betekenis van een 
joodse bruiloft. Er is plaats voor 
gasten, we hanteren de RIVM 
regels.
www.rafael-nehemia.nl

PETRAKERK
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Voor info over diensten zie: 
www.petrakerkheemstede.nl.

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 22 november, 10u.
ds. Terpstra en ds. Molendijk. 
Laatste zondag kerkelijk jaar.
Aanmelden is nodig en kan via 
www.kerkpleinheemstede.nl/
kerkdienst-aanmelding. De 
diensten zijn online te volgen 
via YouTube en kerkomroep.
www.pknheemstede.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 22 november: ds. Jolien 
Nak. Gedachtenisdienst voor de 
overledenen. Voor deelname 
aan de viering kunt u zich per 
mail opgeven: bennebroek.
trefpunt@quicknet.nl. Online 
viering: pkntrefpunt.nl en klik 
op Actueel.
www.pkntrefpunt.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 19 nov. 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.
Zondag 22 nov. 10u.
Woord- en Communieviering. 
Pastor Ans Dekker.
Donderdag 26 nov. 9u. Eucharis-
tieviering. Pastor R. Verhaegh.
Reserveren verplicht:
hbavo.aanmeldenvieringen@
gmail.com. Of: 023-5280504.
www.parochiesklaverblad.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Za. 21 nov. 17u.
Holy Mass / Engelse Mis
Zo. 22 nov. 10u. H. Mis
Voorganger: Pater Tristan Perez.
18.45u. Plechtig Lof
Di. 24 nov. 9u. H. Mis
Wo. 23 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: 
ma., wo., vr. van 9-12u. 
www. parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 22 november, 10u.,
ds. Dirk Jorissen. De diensten 
kunt u volgen via de link: www.
kerkomroep.nl/#/kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.
nl

KERKDIENSTENONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Van Bronsteeweg 27 en 29 is er 
weer een fragment uit de bouw-
tekeningen van resp. 1918 en 
1919. Beide panden zijn vrij-
staand. Zowel nummer 27 als 29 
komen voornamelijk terug als woonhuis zonder een 
vorm van onderneming. In de diverse stratenboeken, 
zeker in die van voor de oorlog, worden de bewoners 
genoemd met hun beroep.

Op nummer 29 is de eerste bewoonster verpleegster 
E.J. Bowier.(Stratenboek Haarlem 1923). Volgens 
hetzelfde stratenboek woonde er ook een weduwe. 
Vermoedelijk is de verpleegster daar inwonend ter 
verzorging geweest. In het adressenboek van 1929 een 
nieuwe bewoonster. Wederom een weduwe. In het 
adressenboek van 1 januari 1942 staat opnieuw een 
weduwe als nieuwe bewoonster vermeld, maar ook 
een J. Hoes, hij is hoofd werktuigkundige.
Vanaf 1 januari 1948 wordt mevrouw H. J. Hoes-
Brouwer op nummer 29 vermeld. Op 5 december 1959 
staat Bronsteeweg 29 te koop voor 40.000 gulden. J. 
Hoes woont er in 1993 echter nog steeds.
Op 4 mei 1918 meldt J.F. de Waal (Bronsteeweg 27) dat 
hij zijn grossierderij en winkel in suikerwerken 
(Haarlem) overgedragen heeft aan iemand anders. In 
het adressenboek van 1 januari 1923 wordt J.F. de Waal 
nog wel suikerwerker genoemd. Assistent Laborant G. 
Lakeman is vanaf 1 januari 1929 de bewoner van 
nummer 27. In 1942 wordt C. Lakeman genoemd als 
deskundige bij examens. A.M. Lakeman (eveneens 
nummer 27) is tandarts. C. Lakeman overleed in 1956. 

Weduwe en dochter Almie bleven op Bronsteeweg 27. 
De weduwe nog tot 1969. In 1993 wordt A.M. Lakeman 
op nummer 27 vermeld. Via Google komen we toch 
nog een onderneming tegen op nummer 27: Reufen 
B.V.
De nu-foto van Harry Opheikens is van 15 november 
2020. Mocht u informatie of oude foto’s over de Bron-
steeweg hebben. dan kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Fotomateriaal van de panden 
is ook zeer welkom. Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).

Bronsteeweg toen en nu (38)

Een woerd.

Foto: Dierentehuis Kennemerland.

Keesomstraat 5,

Tel 088-811 3420.

Geopend van maandag tot en met

Wees alert op de vogelgriep als u erop uittrekt 

Heemstede - Op dinsdagmiddag 24 
november komt prof. dr. Peter-Ben 
Smit in de Oude Kerk Heemstede 
(Wilhelminaplein) vertellen over zijn 
boek ‘Het Kerstverhaal’, dat verscheen 
bij het Nederlands Bijbelgenoot-
schap. Het verhaal over de geboorte 
van Jezus komt in drie van de evan-
geliën aan de orde: Matteüs, Lucas en 
Johannes. Dit speelt een belangrijke 
rol bij de wijze waarop het verhaal 
verteld wordt. Peter-Ben Smit zal 
verrassende verbanden laten zien en 
vertellen over de manier waarop een 
lezer in de 21ste eeuw de boodschap 
van de evangelisten kan begrijpen. 
Wat is de bijzondere boodschap van 
het kerstverhaal? Aanvang van de 
middag is 14.00 uur; het samenzijn 
eindigt uiterlijk 15.30 uur. Toegang 
vrij, let op: aanmelden verplicht, bij 
Els de Haas, 023-5333942 of e-mail e.
haasmisset@upcmail.nl.

Middag over boek ‘het kerstverhaal’ in Oude Kerk

De Oude Kerk. Foto Bart Jonker.





Heemstede - Met het afleggen van 
vijf kilometer in de Bronsteevijver 
zwom de zeventienjarige Noah 
Hovers afgelopen zaterdag 14 novem- 
ber ruim € 400,- bijeen voor de actie 
Movember. De naam Movember is 
een samentrekking van het Engelse 
woord ‘moustache’ (snor) en ‘novem-
ber’. Het is een jaarlijks terugkerend 
evenement om aan-dacht te vragen 
voor prostaatkanker, teelbalkanker 
en de gezondheid van de man meer 
in het algemeen. Dit doet de stich-
ting Movember Foundation door 
mannen te vragen gedurende de 
maand november hun snor te laten 
staan om zo aandacht te vragen en 
fondsen te werven voor het goede 
doel. Op zijn leeftijd groeit Noah’s 
snor nog niet zo hard en besloot hij 
zich voor te bereiden op een vijf kilo-
meter sponsor-zwemtocht en zo geld 
op te halen.  
De Movember Foundation financiert 
ruim 800 onderzoeksprojecten over 
de hele wereld. Het Wereldwijd 
Wetenschappelijk Comité (GSC) komt 
jaarlijks bijeen om ontwikkelingen in 
het kankeronderzoek te bespreken 
en te bepalen waar het beschikbare 
geld heen gaat. Het GSC wil voor-
komen dat onderzoek door verschil-
lende onderzoekscentra onnodig 
dubbel wordt gedaan. 

Noah woonde en ging naar kost-
school in Maleisië. Na afloop van de 
zomervakantie 2020 in Nederland 
konden hij en zijn moeder door de 
Corona-maatregelen van de Maleisi-
sche regering niet meer terug. Dit 
mede omdat zijn moeder in Medan 
(Indonesië) werkt en geen werkver-
gunning voor Maleisië heeft. Noah zit 

nu op de Britse school in Voor-
schoten en woont bij een gastgezin 
in Heemstede.   
Het liefst had hij de vijf kilometer met 
vrienden in Maleisië gezwommen 
maar vanwege de gewijzigde om- 
standigheden kon dat niet. Hij be- 
sloot de vijf kilometer in het koude 
water van de Bronsteevijver af te 
leggen.  

“In Maleisië is het water vanaf het 
begin aangenaam, hier moet ik de 
eerste kilometer aan de kou wennen 
maar daarna gaat het prima.
Het was wel zwaar maar ik heb er een 
goed gevoel aan over gehouden, 
zeker nu ik van mijn familie en 
vrienden meer dan € 400 kan bij-
dragen aan de actie Movember”, 
aldus Noah.
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Heemstede - Verhuisberichten, hoe 
vaak krijg je die nog? In Heemstede 
woonden wij altijd al fijn centraal en 
met de coronamaatregelen wordt 
eens te meer ervaren wat voor mooie 
omgeving we hebben op fietsaf-
stand. De PvdA kijkt of het wonen in 
Heemstede financieel haalbaar is 
voor je kinderen, voor leraren en 
verzorgenden. In Heemstede en 
Kennemerland zie je terug wat in 
heel Nederland aan de hand is, 
namelijk dat er veel te weinig betaal-
bare huur- en koopwoningen zijn. 
Daardoor zijn jongeren en starters 
gedwongen om hoge prijzen te 

betalen of op kamertjes te blijven 
hokken. PvdA-raadslid Romée 
Pameijer: “In Heemstede is er een 
groot tekort aan betaalbare wonin-
gen al biedt de verruiming van de 
starterslening nu meer perspectief 
op zelfstandige huisvesting.” Lande-
lijk wil de PvdA dat het kabinet in 
actie komt en de partij bezorgt deze 
week Verhuisberichten, ook in 
Heemstede. Daarin een aantal con-
crete voorstellen van de partij, te 
beginnen met bijbouwen.
Lees ook de petitie op www.pvda.nl/
een-betaalbare-woning-voor-
iedereen.

PvdA wil meer betaalbare 
woningen in Heemstede

De bezorgploeg van de PvdA Heemstede. V.l.n.r.: Sam Meerhoff, Pieter van der 

Hoeven, raadslid Romée Pameijer, Coby Kroon en Remy Wilshaus. Foto: PvdA.

Noah Hovers in de Bronsteevijver.

Noah Hovers zwemt voor 
Movember in Bronsteevijver

FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

De waardering voor een kunstenaar kan enorm veranderen. John 
Constable had tijdens zijn leven weinig succes, maar werd des te meer 
gewaardeerd na zijn overlijden. Als hij eens wist dat wij zo met hem bezig 
zijn geweest en hem aan de hand hebben meegenomen.
We naderen het einde van onze wandeling en we gaan het grote hek uit. 
We nemen hier afscheid en gaan ieder ons weegs. Ik hoop dat u genoten 
heeft. 

Heemsteeds herfstmomentje

Heemstede - U kent vast wel de app 
Whatsapp waar u gratis contact kunt 
houden met anderen via uw smart-
phone. Op maandag 23 en maandag 
30  november wordt u door Emmie 
Buis van SeniorWeb in twee work-
shops Android Whatsapp van twee 
uur wegwijs gemaakt. Neem uw 
eigen smartphone mee, geen 

iPhone! Kosten: €22,- voor 2 lessen. 
De workshops zijn bij WIJ Heemstede 
in de Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede van 10.00-12.00 uur. Verplicht 
aanmelden bij www.wijheemstede.nl 
per info@wijheemstede.nl of via tel.: 
023-5483828. Bezoekers die niet van 
tevoren zijn aangemeld kunnen wij 
helaas niet toelaten tot de activiteit. 

Android Whatsapp in twee 
workshops van SeniorWeb

Heemstede -Van 6 tot en met 12 
december collecteert Kerk in Actie - 
volledig coronaproof - voor vluchte-
lingenkinderen in Griekenland. Hun 
situatie is, na de brand in Moria, ur- 
genter dan ooit.
Meer dan 50.000 kinderen verblijven 
onder erbarmelijke omstandigheden 
op diverse Griekse eilanden. Door de 

trage procedures zitten sommigen 
daar wel drie jaar.
Kerk in Actie helpt de vluchtelingen-
kinderen in Griekenland met voedsel, 
kleding en onderwijs en probeert ze 
op een betere plek te krijgen.

Op meer dan zeshonderd plekken 
gaan collectanten langs de deuren. 

Kerk in Actie is het diaconale program- 
ma van de Protestantse Kerk in Neder- 
land. De organisatie zet zich wereld-
wijd in tegen armoede en onrecht. 
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. 

Collecte voor vluchtelingenkinderen Griekenland

Heemstede - “Belangrijk is dat je 
lichaam in vorm is in deze rare tijden. 
Ga bewegen en doe dan iets wat je 
zelf leuk vindt. Want dat motiveert.” 
Dat zegt Enno Aerts van Lopers 
Company by Enno. Door de maatre-
gelen van de overheid kan helaas 
veel niet. Wat wel kan is buiten 
sporten. Dat is gezond en geeft aflei-
ding. Wandelen, fietsen, hardlopen, 
zwemmen, golfen en tennis zijn nog 
nooit zo populair geweest. Je doet 
het alleen of samen waarbij je mak-
kelijk 1,5 meter afstand kunt houden. 
Lekker buiten actief bezig zijn helpt 
om gezond te blijven en om de 
dagelijkse sleur te doorbreken.
Mocht je het hardlopen weer ontdekt 
hebben of het willen gaan doen, dan 
kan dat onder deskundige leiding bij 
Lopers Company by Enno. Op maan-
dag 23 november start een nieuwe 
serie wekelijkse trainingen, waarbij je 
het hardlopen langzaam opbouwt 

om je lichaam aan het hardlopen te 
laten wennen en je zo blessures 
voorkomt. Daarnaast leer je van 
professionele trainers de juiste loop-
techniek, zodat je efficiënt leert 
lopen. Uiteraard houden ze tijdens 
deze trainingen alle nieuwe regels 

van het RIVM in acht.Meer info op de 
website www.loperscompany-
heemstede.nl of loop even binnen 
op de Binnenweg 35 in Heemstede. 
Daar kunnen ze je er alles over 
vertellen. Meer informatie op: 
www.loperscompanyheemstede.nl.

Lekker en gezond buiten sporten

Lekker buiten sporten. Foto: Lopers Company by Enno.
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Door Eric van Westerloo

Heemstede - Het zag er allemaal 
heel hoopgevend uit. Het RIVM zag 
lichtpuntjes in de afname van het 
aantal personen opgenomen in 
ziekenhuizen. Echter aan het einde 
van week 46 nam het aantal besmet-
te personen weer toe. Ook in Heem-
stede nam, na een aanvankelijke 
daling, vanaf vrijdag het aantal be- 
smette personen weer toe. Er werden 
45 mensen de afgelopen week posi-
tief bevonden tegenover 36 een 
week eerder. 

Het kabinet overweegt, als de daling 
de komende dagen inzet, een aantal 
maatregelen te versoepelen. Nu 
maar hopen dat de wens niet de 
vader van de gedachte is. De gemeen- 
te wordt steeds actiever met het in- 
spelen op verdere verspreiding van 
het virus. Er komt de komende 
weken een jongerencampagne ‘Waar 
doe jij het voor’. Het doel is het na- 
leven van de maatregelen onder 
jongeren te bevorderen. Via sociale 
media, deze krant en posters (verkrijg- 
baar bij de gemeente) wordt er ruim 

aandacht aan besteed. Omdat de 
verschillende Sint Nicolaasvieringen, 
zoals intocht, niet doorgaan worden 
kinderen opgeroepen tekeningen te 
maken voor de Sint en deze in te 
leveren bij de gemeente. Op 27 
november overhandigt burgemees- 
ter Nienhuis deze tekeningen aan de 
goedheiligman. Op dat moment 
kunnen kinderen ook live chatten 
met de Sint.  
 
Terugkomend op de cijfers in week 
46. Het testen van het rioolwater 
heeft de laatste weken een sterke 
daling laten zien van het aantal virus-
deeltjes in het rioolwater. Er werden 
54,7 virusdeeltjes aangetroffen per 
100.000 inwoners, daarvoor schom-
melde het rond de 2300. Rijkswater-
staat en de waterschappen zijn nog 
niet in staat dagelijkse cijfers te 
verstrekken, dus moeten wij het 
doen met weekcijfers. In week 46 
werd er niemand opgenomen in het 
ziekenhuis.
De aankomende week is cruciaal om 
te zien of de maatregelen, genomen 
op 3 november, echt resultaat 
hebben.  

Corona in Heemstede week 46

Door Joke van der Zee

Heemstede - We weten het allemaal: 
in deze coronatijd hebben horecabe-
drijven hun deuren tijdelijk moeten 
sluiten. De meeste zijn niet bij de 
pakken neer gaan zitten en 
bedachten een plan B. Ze zijn over-
gegaan op bestelmenu’s of andere 
creatieve initiatieven. Ze moeten wel! 
Landgoed Groenendaal heeft de 
afgelopen tijd ook niet stilgezeten. 
Voor het mooie pand waar het 

restaurant zich bevindt is een heuse 
BosBar opgesteld. De kok maakt er 
gerechtjes om zo op te eten of mee 
te nemen en ernaast kun je heerlijke 
warme dranken kopen en andere 
specialiteiten-to-go. Alles met de 
‘touch’ van Landgoed Groenendaal 
dus vers, smaakvol en met liefde 
gemaakt. De Heemsteder wilde wel 
eens proeven en bestelde een Franse 
crêpe en warme chocolademelk met 
slagroom. Een heerlijke traktatie voor 
wie net een lange wandeling in 

wandelbos Groenendaal heeft 
gemaakt. Of een zalige ‘bodem’ voor 
wie op pad wil om van het mooie 
herfstbos te genieten. Tip: bij de 
BosBar zijn ook lekkernijen te koop 
die als cadeautje een schot in de roos 
zijn. Ga maar eens langs! Je vindt de 
BosBar voor de ingang van het 
restaurant.

Overigens biedt het Landgoed al 
enige tijd heerlijke thuismenu’s. Kijk 
op www.landgoedgroenendaal.nl. 

Coronaproof genieten van 
allerlei heerlijks van de BosBar

De BosBar van Landgoed Groenendaal. Foto: Bart Jonker.

Heemstede/Regio- Afgelopen week 
(9 t/m 15 november) zijn er in de 
regio Kennemerland 8.529tests 
uitgevoerd. Een stijging ten opzichte 
van de week ervoor. Van de geteste 
personen was 12,7 procent positief. 
Afgelopen week was dat 15,16 pro-
cent. GGD Kennemerland benadrukt 
dat het belangrijk is dat inwoners 
zich ook bij milde klachten laten 
testen. Er is voldoende testcapaciteit 
en de doorlooptijd tot de uitslag is 
sterk teruggelopen. 

Teststraat Expo Haarlemmermeer 
start met proef LAMP test 
GGD Kennemerland is vandaag 
gestart met een proef om de LAMP 
test te valideren. LAMP staat voor 
loop-mediated isothermal amplifica-
tion. Net als de PCR test werkt hij 
door het vermenigvuldigen of kopie-
tjes te maken van een stukje gene-
tisch materiaal. Het voordeel van 
deze test is dat het apparaat en de 
laboranten op locatie staan. De afge-
nomen tests hoeven dus niet meer 
naar een laboratorium vervoerd te 
worden. De doorlooptijd van test tot 
uitslag is twee uur. Inwoners die zich 
deze week bij de Expo Haarlemmer-
meer in Vijfhuizen laten testen, 
krijgen de vraag of zij willen deel-
nemen aan het onderzoek. Bij hen 
wordt tweemaal de bemonstering 
gedaan. Er zijn in totaal 300 mensen 
nodig om een uitspraak te doen over 
de betrouwbaarheid van de nieuwe 
testmethode. GGD Kennemerland 
werkt hiervoor samen met Jan 

Sinnige, arts-microbioloog bij het 
Streeklab in Haarlem. Meer infor-
matie over de validatieproces en de 
eerste resultaten deze week.
 
Bloemen en een lieve tekening 
voor GGD Kennemerland
Afgelopen week toonde een aantal 
inwoners en partijen zich dankbaar 
voor het werk dat de GGD verricht. 
GGD-medewerkers van coronatestlo-

caties ontvingen een boeket chry-
santen, zo ook in de regio Kennemer-
land. Stichting Chryson, het collectief 
van de Nederlandse chrysantenkwe-
kers en veredelaars, deelde ruim 
3.400 boeketten uit.

Daarnaast ontvingen de GGD-mede-
werkers van de jonge Luca een lieve 
tekening bij de teststraat.
(Bron: GGD Kennemerland.)

Wekelijkse corona-update GGD

De tekening van Luca. Foto: GGD Kennemerland.

Heemstede - LaRiva gaat vanaf 20 
november even dicht voor een reno-
vatie, om op maandag 30 november 
weer opgefrist met de slogan ‘Actief 
op Gewicht’ vernieuwd te her- 
openen!

Al sinds 2004 is LaRiva aan de Raad-
huisstraat 27 in Heemstede geves-
tigd. Het instituut is er voor dames en 

heren die een gezond leven, eten en 
bewegen willen integreren op de 
lange termijn.
De kracht van LaRiva is persoonlijke 
begeleiding, een sportprogramma 
op maat en gezond eten.

Nieuwsgierig? Kom dan even kijken 
op 30 november of maak alvast een 
afspraak via: www.lariva.nl.

LaRiva gaat renoveren

Heemstede - Er is weer een Vriendin-
nenclub in de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede op maandag 23 novem-
ber van 14.00 – 16.00 uur. Als u al 
graag eerder met de deelnemers wilt 
kennismaken en nog niet op de 
e-maillijst staat neemt u dan contact 
op met Corrie van Rijn op telefoon-
nummer 023 - 822 42 97 of corrievan-
rijn@ziggo.nl of Ellen Swart bij WIJ 
Heemstede eswart@wijheemstede.nl 
of 023 - 548 38 28.
Reserveren is, in verband met de 
coronamaatregelen, verplicht en kan 
via www.wijheemstede.nl of telefo-
nisch op werkdagen tussen 9-13 uur: 
tel.: 548 38 28. Helaas kunnen we 
bezoekers die niet vooraf gereser-
veerd hebben niet toelaten.  

Tijd voor 2  
Is de vriendinnenclub niet wat u 
zoekt of bent u niet zo mobiel dan 
vindt u het misschien prettiger om 
regelmatig een vaste persoon bij u 
thuis te ontvangen om samen te 
praten, koffie te drinken, een spel-
letje te doen, samen de krant te lezen 
of een wandeling te maken.

Als dit u aanspreekt, meldt u zich dan 
aan voor Tijd voor 2 bij Corrie van 
Rijn op telefoonnummer 023 - 
822 42 97 of corrievanrijn@ziggo.nl 
of Ellen Swart bij WIJ Heemstede: 
eswart@wijheemstede.nl of 
023 - 548 38 28 zodat er een passen-
de vrijwilliger aan u voorgesteld kan 
worden. 

Vriendinnenclub en Tijd voor 2

Heemstede - Vanwege de corona-
maatregelen 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 u thuis een 
kaars aansteken en voor uw raam 
zetten.
 
Programma
Dominee Pieter Terpstra en wet-

houder Nicole Mulder geven een 
online toespraak en er is live-muziek. 

De livestream start op 18 november 
vanaf 18.50 uur op www.facebook.
com/gemeenteheemstede/
live en www.haarlem105.nl.

U kunt de livestream hier ook later 
nog terugkijken. Zo herdenkt u veilig 
op afstand, maar toch samen.
 
Kijk voor actuele informatie op
www.begraafplaats.heemstede.nl.

Aangepaste Lichtjesavond 
Begraafplaats Heemstede
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Door de Redactiepiet

De telefoon gaat. “Hallo, met Sint-
Maarten. Oh, ben jij het Sint-Nicolaas, 
ouwe reus! Hoe is het met je Nico, 
nog steeds in Spanje? Oh, je bent 
zojuist in Nederland aangekomen. 
Wat zeg je? Je zit zonder snoepgoed? 
Oh jee, wat erg zeg! Je kunt nu alleen 
maar spruitjes uit Amsterdam 
krijgen… Nee, daar ga je niemand 
blij mee maken. Ik lust ze zelf ook 
niet. Je mag blij zijn dat ik na 11 
november nog in het land ben. Waar 
zit je? In Heemstede? Ik kom eraan!” 

Geen snoepgoed, wat nu?
Sinterklaas zit hoofdschuddend met 
zijn handen in het haar achter zijn 
bureau, als Sint-Maarten bij hem 
binnenloopt. “Een van mijn pieten is 
vergeten het snoepgoed in te laden 
in Spanje”, jammert Sinterklaas.  “Ik 
heb geen pepernoten, speculaas, 
marsepein of chocoladeletters, hele-
maal niets! Ik heb zoveel snoepgoed 
nodig, daarvan ligt nooit genoeg in 
de winkels. Ik kan toch niet alle 
kindertjes teleurstellen en zo in de 
steek laten?  Ze verwachten van-
avond allemaal wat in hun schoentje, 
daar kan ik toch geen spruitje in 
doen? Die zijn voor mijn paard, die 
lust ze wel. Ik vind het zo erg. Onze 
vriend Sint-Juttemis heb ik ook al om 
raad gevraagd, maar ik wacht al zo 
lang op zijn antwoord, dat komt 
maar niet. Ik krijg er grijze haren van!” 
“Die heb je al jaren Nico, maar ik kan 
je wel helpen hoor”, antwoordt Sint-
Maarten.  Sinterklaas kijkt Sint-
Maarten vragend aan. “Je weet dat ik 
alles van snoepgoed weet, vooral op 
11 november”, zegt Sint Maarten 
lachend met een knipoog. “Bij mij is 
al het snoepgoed er al doorheen 
gegaan en op de 11de aan de kinde-
ren gegeven, omdat ze voor de deur 
mijn liedje zongen. Maar niet ge- 
treurd: er  is een goed bewaard 
geheim om nog aan genoeg snoep-
goed te komen en dat ligt hier in 
Heemstede. Je gaat letterlijk snoep-
goed oogsten Sinterklaas! Daarvoor 
hebben we een beetje hulp nodig en 
moeten we naar kinderboerderij ’t 
Molentje in Groenendaal gaan. Daar 
woont in die grote paddenstoel tijde-
lijk de herfstkoningin, je weet wel, 
waar jij zo verliefd op was. Zij weet 
wel raad. Pak je tabberd en schimmel 
dan gaan we op weg.” Zo weet Sint-
Maarten de goedheiligman gerust te 
stellen. Zal het allemaal lukken? 

Wat Sinterklaas en Sint-Maarten 
echter niet wisten, was dat hun ge- 
sprek door het open raam toevallig 
werd opgevangen door Heksje 
Halloween, dat langs het Heksenpad 
op park Meermond woont. Een ge- 
mene heks die nooit iets goeds in de 

zin heeft. “Snoepgoed oogsten? Inte-
ressant! Dat is dan niet voor de kin-
dertjes, maar allemaal voor mij”, grin-
nikt de heks vals. Ze besluit Sinter-
klaas en Sint Maarten op haar bezem- 
steel te volgen. Oh jee, als dat maar 
goed gaat! 

De herfstkoningin
De herfstkoningin blijft altijd maar 
heel kort in Heemstede. Ze bezit een 
toverkracht om alle bladeren aan de 
bomen in herfstkleuren te tooien, 
voordat ze van de boom vallen. Dat is 
haar taak en zo doet ze dat ook ieder 
jaar in het Groenendaalse bos, waar 
ze tijdelijk woont in de grote padden- 
stoel op de kinderboerderij. Als alle 
gekleurde blaadjes van de bomen 
zijn gevallen, verhuist ze naar andere 
bossen om bladeren te kleuren. 
Gelukkig is ze nog net thuis als 
Sinterklaas en Sint-Maarten voor 
haar paddenstoel staan. De herfstko-
ningin is eigenlijk een mooie en lieve 
fee. Sinterklaas is altijd verliefd op 
haar geweest. Als ze de deur open-
doet en Sinterklaas het verhaal over 
het vergeten snoepgoed vertelt, 
begint hij gelijk blozen. “Je hebt nu 
geen snoepgoed meer, maar je bent 
nog steeds een oude snoeperd hoor 
Sinterklaas”, zegt ze lachend, terwijl 
ze hem zachtjes en liefkozend in zijn 
wang knijpt. Gelukkig heeft de herfst- 
koningin een oplossing. Ze vertelt 
Sint-Maarten en Sinterklaas over een 
snoepgoedtuin die ze moeten aan-
leggen. Van ieder soort snoepgoed 
moet een stuk in de grond geplant 
worden. Het lekkerste snoepgoed 
haal je bij de winkels op de Binnen-
weg en Raadhuisstraat in het winkel-
centrum van Heemstede. “Ga dat 
eerst maar doen en kom dan bij me 
terug”, zegt ze en ze sluit de voordeur 
van haar paddenstoel. 

Op naar de winkels in Heemstede
Sint-Maarten en Sinterklaas gaan 
gelijk op weg en lopen de winkels af 
op de Binnenweg en Raadhuisstraat 
in Heemstede, voor één stuk snoep-
goed. Zonder aarzeling helpen de 
Heemsteedse winkeliers Sinterklaas 
en Sint-Maarten natuurlijk graag. Ze 
worden overal met open armen ont-
vangen. Zo halen ze de lekkerste 
marsepein bij Tummers, één van 
iedere chocoladeletter uit het alfabet 
bij Willem van Dam en één speculaas, 
taaitaai en pepernoot bij de Heem-
steedse warme bakkers. Van alles een 
enkel stuk, zoals de herfstkoningin 
aan hen heeft opgedragen. Onopge-
merkt van een afstandje houdt 
Heksje Halloween alles sluw in de 
gaten. Wat voor boze plannen zou de 
heks in petto hebben? Weet jij het al?  

Met het gekochte snoepgoed keren 
Sinterklaas en Sint-Maarten terug bij 

de paddenstoel van de herfstko-
ningin. Ze kijkt goedkeurend naar 
het al het lekkers en zegt: “Mooi, dan 
gaan we nu naar ‘Kom In Mijn Tuin’ 
om het snoepgoed te planten.“ Zo 
gezegd zo gedaan.  

De snoepgoedtuin
Bij Kom In Mijn Tuin is Mik van der 
Bor bezig met snoeien. Ze weet niet 
wat ze ziet, als de herfstkoningin 
verschijnt, want ze heeft nooit ge- 
weten dat die bestond. De herfstko-
ningin legt uit wat er moet gebeuren: 
“Al het snoepgoed moet worden 
geplant. Het heeft geen water nodig, 
maar mijn adem om te groeien. Het 
groeit alleen in het schijnsel van 
avondrood: niet in de volle zon of in 
de regen. Binnen een uur hebben 
jullie dan struiken vol snoepgoed.” 
Haar stem stokt even en haar blik 
wordt ernstig. “Er is wel even nog een 
belangrijk dingetje. Het snoepgoed 

kan alleen geplukt worden door 
mensen met een goed en warm hart. 
Als je dat niet hebt, verandert het 
snoepgoed in stekende brandnetels.” 

Samen met Mik van der Bor wordt 
het snoepgoed geplant. Met haar 
toveradem blaast de herfstkoningin 
hier overheen. Er gebeurt nog niets, 
want er is geen avondrood. Wat nu? 
Gelukkig heeft de herfstkoningin een 
oplossing. Ze blaast over de staf van 
Sinterklaas. Die begint ineens licht te 
geven en te fonkelen. Daarna blaast 
ze over het paard van Sinterklaas, dat 
begint te zweven. Vol verbazing ziet 
iedereen die toverkracht aan. “Stap 
op je paard, rijd ermee door de lucht 
en zwaai met je staf”, draagt de 
herfstkoningin aan Sinterklaas op. 
“De lucht zal warm en rood kleuren 
en tegelijkertijd zal ook Heemstede 
omhuld worden door een warme en 
magische gloed van liefde.” 

Sinterklaas galoppeert door de lucht 
boven Heemstede en zwaait wild 
met zijn staf. Overal waar hij langs-
komt kleurt de lucht pardoes prach-
tig rood. Hij voelt de aangename 
warme gloed. Het snoepgoed begint 
direct hard te groeien en te groeien. 
Zoveel lekkers! Op dat moment vliegt 
Heksje Halloween vanachter de 
bomen vandaan en werpt zich op de 
struiken met taaitaai. De struik veran-
dert direct in taaie en pijnlijke brand-
netels. “Auw, auw”, kermt de boze 
heks die terstond in een Halloween-
pompoen verandert. Zo kwam de 
boze heks aan haar einde. 
Gelukkig kunnen Sint-Maarten, 
Sinterklaas en Mik van der Bor wel 
het snoepgoed zonder gevaar 
plukken. De herfstkoningin neemt 
tevreden afscheid, haar taak zit erop. 
Het Sinterklaasfeest was gered. Wie 
weet heb jij ook wel iets in je schoen 
uit de snoepgoedtuin! 

Sinterklaas en de snoepgoedtuin

De paddenstoel van de herfstkoningin.

Sinterklaas kleurt Heemstede in avondrood. Foto’s: Bart Jonker.

Haemstedeplein/Haemstedelaan, (260 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

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

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

BEZORGERS/STERS
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Deze puzzel wordt u aange-
boden door Albert Heijn 
Heemstede, Zandvoortselaan 
169.
Lekker puzzelen voor een heer-
lijke prijs: een goedgevulde 
AH-tas vol gezonde biologische 
artikelen! 

Mail de oplossing naar:
redactie@heemsteder.nl voorzien 
van uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht via 
de e-mail en kan de gewonnen 
boodschappentas afhalen in de 
AH-vestiging aan de Zandvoort-
selaan 169, onder vermelding 
van zijn of haar naam.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

8 53 87 48 39 45 21 30 7 42 83 24 20 35

40 54 14 44 86 10 80 63 25 70 28 19

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. schiereiland in Denemarken; 7. hoog ambte-
naar van politie in de VS; 12. tweewielig voertuig; 13. stuk voor
acht stemmen of instrumenten; 14. eikenschors; 15. koninklijk
besluit (afk.); 17. Zweeds automerk; 19. een der zintuigen; 21.
germanium (scheik. afk.); 22. deel van lichaam; 24. bekende
zeevis; 27. kever; 28. insectenetend zoogdier; 30. doorschij-
nend (fragiel); 31. bloeiwijze; 32. droge rivierbedding; 33. deel
van etmaal; 35. hoofdstad van Marokko; 37. bekeuring; 38.
Japans automerk; 41. gevangenis; 42. bovenste verdieping van
een huis; 44. telwoord; 46. roofvogel; 47. Europese hoofdstad;
48. courant; 49. staaf van goud; 50. vergrootglas; 52. bewerkte
dierenhuid; 54. overdekte atletiekwedstrijd; 56. kleine vrucht;
58. gemeen persoon; 61. kledingstuk; 62. eenheid van trilling;
64. tweetal muzikanten; 65. schoollokaal; 67. oude lap; 68. sterk
ijzerhoudende grondsoort; 70. bouwvallige woning; 72. prettig
(leuk); 73. gevleugeld zoogdier; 76. voor (in samenst.); 77. Ver-
enigde Staten (afk.); 78. toegebrachte slag; 79. bekende bloem-
soort; 81. meisjesnaam; 82. projectieplaatje; 83. slot (afloop);
84. onnozel iemand; 86. deel van bloem; 87. koffiesurrogaat.

Verticaal  1. deel van gelaat; 2. te koop (afk.); 3. verbinding van
twee stukken metaal; 4. rijstbrandewijn; 5. deel van vishengel;
6. koraaleiland; 7. deel van een stad; 8. tijdperk; 9. elasticiteit;
10. persoonlijk voornaamwoord; 11. bevoorradingsofficier; 16.
jong dier; 18. streling; 20. Europa (afk.); 21. de schepper; 23.
spreekwoord (slogan); 25. geestdrift; 26. tijdsperiode; 27. deel
van gebit; 29. zonder energie; 32. enorme hoeveelheid regen in
korte tijd; 34. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 36. zwaar
donker bier; 37. rond voorwerp; 39. geschilderde afbeelding van
Christus; 40. naar omlaag; 42. deel van fiets; 43. verdieping; 45.
drinkgerei; 46. tuimeling; 51. alsmede (eveneens); 53. explosie-
ven opruimingsdienst (afk.); 54. octopus; 55. gang van een
paard; 56. smekend verzoek; 57. niet kunnende spreken; 59.
kleine gemeente; 60. rond verkeersplein; 63. zaniken (dram-
men); 66. ongebonden; 67. nagerecht; 69. plaats in Brazilië
(afk.); 71. bid (Lat.); 73. driekleur (banier);74. bolvormig; 75.
sociëteit (afk.); 78. deel van gelaat; 80. droog (van wijn); 82. lid-
woord; 85. natrium (scheik. afk.).
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Door Eric van Westerloo

Heemstede – Het groot onderhoud 
van de Dreef wordt op 19 november 
besproken in de commissie Ruimte. 
Het is duidelijk aan het huidige 
wegdek tussen het Wipperplein en 
de Johan Wagenaarlaan te zien dat 
dit deel van de Dreef schade heeft. 
De riolering onder dit wegvak moet 
vervangen worden. Het college heeft 
daarom besloten de riolering en 
herstel van het asfalt samen uit te 
voeren. In eerdere vergaderingen 
over dit onderwerp was de vraag 
gesteld of fluisterasfalt mogelijk is. 
Dit biedt volgens het college geen 
soelaas, omdat de snelheden laag 

liggen en de afstanden kort zijn. 
Meerdere stoplichten, waar wordt 
geremd en opgetrokken, maken het 
asfalt kwetsbaar en waardoor de 
levensduur korter wordt. De nieuw te 
plaatsen verkeerslichten en het asfalt 
gaan 15 tot 20 jaar mee. Het riool 
nog jaren langer.  

Dreefbewoners verderop aan de 
Dreef vragen of ook zij niet in aan-
merking kunnen komen voor nieuw 
(fluister)asfalt. Dat gaat nu dus niet 
gebeuren, omdat de rest van de 
Dreef nog niet toe is aan een opwaar-
dering. Dit komt pas de komende 
jaren aan de orde. Als de commissie 
en de raad instemmen met het plan, 

worden de komende maanden benut 
aan de verdere uitwerking en om het 
werk aan te besteden. In het voorjaar 
2021 kan de riolering ter hand 
worden genomen en in juni kan er 
geasfalteerd worden. Alle inwoners, 
betrokken buurgemeenten en hulp-
diensten worden tijdig op de hoogte 
gesteld van de aanvang en de duur 
van de werkzaamheden op deze 
belangrijke doorgaande route. 
Verkeersmaatregelen zijn nodig om 
de doorstroming te garanderen. Een 
en ander moet klaar zijn voordat de 
provincie de bruggen over de Ring-
vaart gaat vervangen. Ook daar zal 
vertraging voor het verkeer 
optreden.

Groot onderhoud Dreef komt aan 
de orde in commissie Ruimte

Door Eric van Westerloo

Heemstede - Woensdagavond 20 
november spreekt de commissie 
Middelen over het collegevoorstel 
een BIZ (Bedrijven investeringszone) 
in te stellen voor de Binnenweg/
Raadhuisstraat. Het idee komt van de 
ondernemers in deze winkelstraten. 
Het doel is te komen tot een samen-
werking tussen winkeliers, eigenaren 
van panden (niet zijnde woningen) 
en de gemeente.  
Er is een BIZ-wet van 2014 die dit 
mogelijk maakt. De huurders en 
eigenaren betalen samen of ieder 
apart een percentage van de WOZ-
waarde aan de gemeente (belasting). 
Het bedrag is afhankelijk van het 
soort pand en bedrijf en varieert 
tussen de 2 en de 3 % van de WOZ-
waarde. De gemeente bekostigt 
daarvan activiteiten die zijn gericht 
op het bevorderen van de leefbaar-
heid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit 
en het economisch belang. Niet 
zijnde het reguliere onderhoud. De 
huurders/eigenaren zorgen voor de 
communicatie en het promoten van 
het winkelgebied tot buiten 
Heemstede.  
Zodra de BIZ tot stand is gekomen 
wordt de belasting aan een ieder 

opgelegd. Zover is het nog niet. De 
gemeente moet alle betrokkenen 
informeren en vraagt deze zich uit te 
spreken voor of tegen een BIZ. 
Tenminste de helft van de bijdrage-
plichtigen in deze zone moet zich 
voor of tegen de invoering uitspre-
ken. Tenminste 2/3 van deze helft 
moet voor zijn, of de totale WOZ-
waarde van de voorstemmers moet 
hoger zijn dan die van de tegen- 
stemmers.  
Gesprekspartner van de gemeente is 
de Stichting BIZ Heemstede. Hierin 
zijn de ondernemers van de winke-
liersvereniging (WCH) vertegenwoor-
digd. Dat zijn echter niet alle winke-
liers/bedrijven in het gebied, dus is 
de uitkomst van het al dan niet door-
gaan nog ongewis. Gebruikelijk is dat 
de gemeente een deel van de geïnde 
belasting houdt voor gemaakte 
invorderingskosten.
In het voorstel staat dat de gemeente 
hiervan voorlopig afziet. Eerst dient 
de gemeenteraad het plan op zich 
goed te keuren. Daarna volgt een 
inventarisatie bij de ondernemers en 
de eigenaren wie voor of tegen is. 
Dat zal rond februari 2021 zijn afge-
rond. Gaat het door, dan is de BIZ 
geacht aan te vangen op 1 januari 
2021. 

BIZ komt mogelijk tot 
wasdom in Heemstede

Binnenweg Noord in Heemstede.

Traject Heemsteedse Dreef/Johan Wagenaarlaan.
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Opname oerbos aan de Van Lennepweg in Heem-

stede, door Nicoline van Dalen.

Een mooi kiekje gemaakt in het Groenendaals Bos, 

door Wendy Schroor.

Deze foto nam Maritza Ferkov enkele weken terug 

op de Glipperweg bij een ingang van het 

Groenendaalse Bos. 

Foto onder het motto: ‘Less is more’ vermeldt H.W. 

Smits bij deze foto. Deze is in Groenendaal geno- 

men bij de z.g. kop en schotel, vlakbij het onder-

komen van de scouting. Op dit mini-eilandje staat 

o.a. een Gelderse roos die prachtige herfstkleuren 

had en waar het licht prachtig doorheen speelde. 

Inzoomend op een mooi stukje ontwaarde ik het 

laatste besje van deze Gelderse roos.

Annelies van Waarde legde deze statige zwaan in 

het Groenendaalse Bos vast.

Hierbij de inzending van Tini Bijl: een Schotse Hoog-

lander die een is met de natuur, zelfs met klissen op 

zijn hoofd, op het landje nabij Groenendaal.

“De ‘achtertuin’ van Heemstede, de prachtige 

Waterleidingduinen met de vele kanalen”, vertelt 

Jan Kuster bij zijn foto.

Frans Jansen uit Heemstede schoot dit herfstkiekje 

van Huis te Manpad.

Deze fraaie herfstfoto is gemaakt vanuit bovenraam 

uit de Van ‘t Hofflaan Heemstede, door Loes 

Crouwel.

Dit is het Groenendaalse Bos net voor het Dennen-

laantje, een foto van Ilonca Bomhof. 

COLUMNITEITEN

Door Bart Jonker

Het is weer Sinterklaastijd. Wel een beetje anders dan normaal in deze 
barre tijden. Veel bedrijven doen een aardigheidje met een gedichtje voor 
hun medewerkers met Sinterklaas. Althans, als de manager daar oog voor 
heeft en daaraan denkt. Helaas falen er regelmatig managers, waarbij 
ieder greintje inlevingsvermogen schittert in afwezigheid, om hun mede-
werkers af en toe zo’n klein gebaar als schouderklopje te geven. Zo’n 
soort manager denkt alleen aan zijn eigen business en je hoort hem 
alleen als er wat te zeuren valt. Daar neemt zo’n sujet overigens wel ruim 
de tijd voor. Zelfs zijn secretaresse de opdracht geven om wat chocolade- 
of banketletters te bestellen voor zijn hardwerkende team is al te veel. 
Echte kosten zijn het niet. Vergis je niet, je hebt aardig wat van deze flap-
drollen eersteklas rondlopen.  
Tja, als Mozes niet naar de berg komt, dan moet de berg naar Mozes 
komen. Iemand anders neemt dan maar het initiatief. Die er wel voor 
moet zorgen dat zo’n manager niet met de eer gaat strijken. Zo bestelde 
iemand eens op internet een aantal chocoladeletters voor zijn collega’s. 
Voor het gemak krijgt iedereen de letter ‘S’ van Sinterklaas. Natuurlijk 
bestelde hij apart voor zijn manager ook een letter, de ‘K’ van……..  Voor 
alle collega’s ook een gedichtje erbij. Dan komt 5 december: de grote dag. 
Alle collega’s kunnen zo’n klein gebaar natuurlijk waarderen. En dan het 
moment suprême: met een sarcastische grijns de chocoladeletter aan 
deze ‘empathische’ manager overhandigen. Hij neemt triomfantelijk de 
letter in ontvangst en zegt: “Kijk eens wat een verrassing zeg, de letter 
K….. van Kanjer???” De collega’s die het direct doorhebben kunnen hun 
lachen nauwelijks inhouden…zelfs dat heeft hij niet door. Hij gelooft 
kennelijk meer in Sinterklaas dan in zijn staf… 

De ‘K’ van SinterklaasHeemstede/Regio - In de week van 
23 tot en met 29 november houdt 
het Leger des Heils een landelijke 
collecte. In het hele land wordt geld 
opgehaald voor hulp aan kwetsbare 
mensen. In deze onzekere tijden, 
waarin het coronavirus ons land hard 
raakt, is dat extra nodig.
 
Collecteren aan de deur is dit jaar 
lastiger en er gaan daarom veel 
minder mensen de straat op dan in 
andere jaren. En dat terwijl het Leger 

de opbrengsten eigenlijk niet kan 
missen. Om die reden heeft het Leger 
des Heils ook een mogelijkheid 
gecreëerd om online collectant te 
worden, of online aan de collecte te 
geven. Op www.legerdesheils.nl is te 
zien hoe gemakkelijk men dat kan 
doen.
 
Buurthuiskamers
De opbrengst van deze collecte is 
bestemd voor het buurtwerk van het 
Leger des Heils. De organisatie heeft 

door heel Nederland zo’n honderd 
buurthuiskamers die bedoeld zijn 
voor de directe omgeving en toegan-
kelijk zijn voor iedereen.

Mensen kunnen er terecht voor een 
kopje koffie, een spelletje, een maal-
tijd, een (pastoraal) gesprek, zinge-
vingsvragen of bijvoorbeeld tweede-
hands kleding. In steeds meer loca-
ties wordt ook schuldhulp en 
huiswerkbegeleiding geboden, 
aangevuld met lokale activiteiten.

Leger des Heils collecteert in coronatijd

De allerlaatste herfstfoto’s

Regio - Humanitas Zuid-Kennemer-
land vraagt tijdens de internationale 
dag voor de rechten van het kind op 
vrijdag 20 november speciale 
aandacht voor kinderen van 
gescheiden ouders die in de knel 
zitten omdat hun ouders niet tot een 
soepele omgangsregeling kunnen 
komen. Een team van vrijwilligers 
begeleidt gescheiden ouders naar 

een soepele omgangsregeling voor 
hun kind. 
Scheiden is een emotioneel proces, 
waarin ouders vanuit de emoties 
boosheid en of verdriet, vaak niet 
meer in staat zijn om op een ratio-
nele en redelijke manier met elkaar 
in overleg te gaan over een 
omgangsregeling met de kinderen. 
Humanitas Begeleide Omgangs 

Regeling (BOR) helpt gescheiden 
ouders (gemiddeld 6 maanden) die 
het moeilijk vinden of niet in staat 
zijn, de omgang voor hun minderja-
rige kinderen te regelen of waar de 
omgang is vastgelopen. 

Meer informatie op: 
www.humanitas.nl/afdeling/
zuid-kennemerland/. 

Humanitas in de bres voor omgang 
kinderen gescheiden ouders



Herfstfoto genomen in het Groenendaalse Bos op 

zondag 1 november door Brenda Solleveld uit 

Heemstede.

Deze foto is gemaakt in het zuidelijke deel van 

wandelbos Groenendaal door Gerard van Schie uit 

Heemstede. Het slootje achter Linge, door Andre Koopman.

Deze foto is gemaakt door Eveline Varkevisser in het 

Groenendaalse Bos. Vader en dochter bewonderen 

een enorme paddenstoel.

“Bibberend op mijn terras met een onhandige i-pad 

kon ik de nieuwe dag begroeten aan de rand van 

het Heemsteeds kanaal met zicht op het Spaarne”, 

vertel L. Elgersma uit Heemstede. “Dit uitzicht in- 

spireerde mij tot bijgaande haiku: Ik mis de koeien, 

in het weiland maar geniet, van de ochtendmist. “

Maria Swinkels- Coebergh schoot dit plaatje in Els- 

wout: uitzicht over het water op de schapenweide.

“Hierbij stuur ik een herfstfoto van mijn dochter 

Sade in het Groenendaalse Bos”, vertelt Irmeli Sund-

ström. “Sade vond een nieuwe vriend in het bos en 

is daarom zo blij. We weten niet van wie die hond is, 

maar zij speelden zo leuk samen. We komen uit 

Finland en wonen in Heemstede”, aldus Irmeli.

“Deze boom staat op de hoek van de Lanckhorst-

laan en de Van Slingelandtlaan”, aldus Margriet van 

der Vooren.

Maaike Bijvoet maakte deze foto op donderdag 5 

november met haar telefoon op het landgoed Ley- 

duin. “Het was een magisch moment toen de zon 

ineens doorbrak”, aldus Maaike.

Rond 17 uur gemaakt door Veronica van Bueren van- 

uit haar tuin in de Van ‘t Hofflaan.  Het spektakel was 

maar ca 15 minuten te zien.

“Heks boven Waterleidingduinen?”, vraagt Wopke 

Kuiper zich af bij zijn foto.

Deze foto heeft Marloes van Buuren gemaakt op 22 

oktober 2020 bij Huis te Manpad. Op de voorgrond 

drie vliegenzwammen in de berm naast het 

fietspad aan de Herenweg, op de achtergrond het 

hoofdhuis Huis te Manpad en het noordelijke 

bouwhuis (of koetshuis).

Deze herfstfoto is gemaakt door Miriam Huynen uit 

Heemstede, aan de Herenweg ter hoogte van de 

bushalte Kadijk.

Achtertuin van de Eikenlaan, door Anne van Dijk uit 

Heemstede.

Gemaakt door Carla Zwart op de Glip, op het 

Schelpenpad van de flat Prinsenzand.

“Deze foto is gemaakt in de tuin bij ons huis: in de 

Linge”, vertelt Leo Holdorp. “Wij voeren en krijgen 

dus regelmatig egels in de tuin. Deze bleef wel heel 

mooi zitten.”

Op deze ingestuurde foto de schapen in het bos in 

de Beukenlaan, gemaakt door Astrid Geurink 

Samson.

“Hierbij een foto van mijn liquidambar in de achter- 

tuin: nog even genieten van de mooie kleurtjes”, 

aldus Ineke Kuin uit Heemstede.
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Heemstede - Op vrijdag 27 novem-
ber is het Black Friday. 
Deze rage wordt beschouwd als het 
begin van het seizoen voor kerstaan-
kopen. Bij meer dan 50 winkels in
de winkelstraat Raadhuisstraat & Bin-
nenweg in Heemstede zijn er aan-
trekkelijke Black Friday koopjes te 
vinden.  
 
Black Friday poster  
Winkels die meedoen met Black 
Friday zijn te herkennen aan een 
Black Friday Poster van de winkeliers-
vereniging op hun etalageruit. Veelal 
lopen de aanbiedingen het hele 
weekend door. 
 
Sla uw slag tijdens het Black Friday 
weekend! 
Laat u verrassen door de veelheid 
van aanbiedingen bij onder andere 
Albert Heijn, Alexanderhoeve, B&B 
print en Offi  ce, Bloemenhof, Blokker, 
Boulangerie Oscar, Chocolaterie Van 
Dam, De Lord Mannenmode, Etos, 
Gall&Gall Binnenweg en Blekers-

vaartweg, Giullia en Co Mode, Golf & 
More, Hans Anders, Heemels Mode, 
HEMA, Home Made by Ree, Home-
stede, Jouw taartshop, Kaptein 
Schoenen, Lincherie, Lopers 
Company by Enno, Maneki Neko 
Kids, Moskito, Nelson Schoenen, 
Reyngoud Mode, Safe en Secure, 
Schulte Herenmode, Sport 2000, 
Stefans brillen, Summum Mode, ‘t 
Blomke, The Vitamin Store, Tummers, 
Vandyck Experience, Van Vessem, Van 
Vuuren Mode en Waardijk Schoenen.  

Winkel veilig 
Veiligheid voorop! Alle winkels 
nemen de noodzakelijke maatrege-
len tegen het verspreiden van coro-
na. Er worden mondkapjes gedragen, 
de 1,5 meter afstand wordt gehand-
haafd, niet meer dan 1 klant per 10 
m2 winkelruimte, extra hygiëne en 
schoonmaak van pinapparatuur, 
deurklinken, winkelkarretjes 
enzovoort.
Als u zich ook aan de regels houdt 
kunt u veilig winkelen.  

Koop slim, koop op tijd
en koop gespreid 
Juist in deze tijd van Sinterklaas en 
Kerst is het slim om het bood-
schappen doen zorgvuldig te 
plannen. De piektijden liggen 
meestal op vrijdagmiddag en zater-
dagmiddag. Ga ook eens ‘s morgens 
vroeg boodschappen doen of door 
de week.

Nu zijn er al vele winkels ook op 
zondag open. En vanaf 29 november 
tot eind december zijn er al ongeveer 
50 winkels open aan de Raadhuis-
straat, Binnenweg, Binnendoor en op 
de kop van de Blekersvaartweg. Aan 
de poster in de etalage kunt u zien of 
de winkel op zondag geopend is. 
 
Koop lokaal 
Blijf vooral uw boodschappen doen 
bij de lokale ondernemers. U krijgt 
de persoonlijke service, goede kwali-
teit en de juiste adviezen in de 
winkels. Juist nu heeft de winkel-
straat u nodig.

Black Friday binnenkort in 
winkelcentrum Heemstede

Koopjes shoppen in WCH op Black Friday. Foto: Bigstock.

ACHTER HET FORNUIS

Betty van Baars stuurde een recept van 
een voorgerecht in op basis van cour-
gette en geitenkaas. ”Heerlijk, 3 x L: licht, 
luchtig, lekker”, vermeldt ze erbij. 

Voor 4 personen:
Twee courgettes met kaasschaaf in plakken snijden.
Deze plakken 2 uur marineren in honing/mosterd dressing.

Bord opmaken:
Vijf plakken in de rondte op bord leggen per plak dubbelvouwen met 
open kant in het midden.
In het midden kleine stukjes harde (geiten) kaas draperen zodat alle open 
kanten van de courgette opgevuld zijn.
Strooi hier geroosterde pijnboompitten en gesnipperde bieslook over-
heen. Dressing erover druppelen.

Eet smakelijk!

Voorgerecht van 
courgette met 
geitenkaas

Heemstede – Bent u een keuken-
prins 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.
‘Heemsteder achter het fornuis’ 
houdt namelijk samen met restau-
rant Landgoed Groenendaal een 
receptenwedstijd. En daarbij is een 
bijzonder leuke en eervolle prijs te 
winnen. 

Hoe kunt u meedoen? 
Er zijn drie receptcategorieën: 
- voorgerecht
- hoofdgerecht
- nagerecht 

• Iedereen kan een eigen recept 
indienen voor een voor- hoofd- of 
nagerecht en sturen naar redactie@
heemsteder.nl, o.v.v. receptenwed-
strijd, voorzien van uw naam, tele-
foonnummer e-mailadres. Inzenden 
kan tot uiterlijk dinsdag 1 december 
12 uur (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! 

• De redactie en chef René Haak 
kiezen 9 recepten (3x voor- hoofd- 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 promi-
nente 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. 
• Heemsteder kiest wekelijks een 
recept uit de inzendingen en plaatst 
dit in onze rubriek ‘Heemsteder 
achter het fornuis’. Ook niet geplaat-
ste inzendingen dingen echter alle-
maal mee naar de prijs. 
• Over de uitslag wordt niet gecor-
respondeerd. 
• Heel veel succes en plezier toege-
wenst. Kook ze! Hieronder het recept 
van Betty van Baars.

Doet u ook mee met de 
receptenwedstrijd?

Chef René Haak van Landgoed Groenendaal. Foto: Bart Jonker.

achter het fornuis 

Door Eric van Westerloo

Heemstede - Het advies voor Sint-
Maarten vanuit de gemeente was om 
kinderen slechts onder voorwaarden 
langs de deuren te laten gaan. Er 
moest afstand blijven tussen de kin-
deren en de bewoners. Bewoners die 
dat wilden konden door middel van 
een lampje of een kaarsje aangeven 
dat kinderbezoek welkom was.

Het was veel rustiger dan andere 
jaren en dat was duidelijk te merken 
in de straten van Heemstede. Hier en 
daar een plukje kinderen met soms ou-
ders op ruime afstand.

Een groep bewoners uit de Geleer-
denwijk bedacht een andere invul-
ling. Op zeven locaties in de wijk 
hadden zich tieners of ouders 
verstopt. Allen bijzonder uitgedost. 
Een zwerver, mooi geklede dames, 

een hardloper met roze haar, een 
tuinman die in het donker staat te 
harken of iemand in een doodskist. 
Tussen de Herenweg en de Leidse-
vaart moesten de kinderen op zoek 
naar een van de verstopte fi guren. 
Dat was nog niet zo gemakkelijk in 
het pikkedonker.
Bij de Spar winkel stond een zwerver 
wel redelijk in het licht, anders was 
het in de Huizingalaan waar het 
lastiger zoeken was. Vonden de 
kinderen een van de fi guren dan 
moesten ze vragen: “Bent u een vos?”. 
Als het antwoord ja was dan kregen 
ze wat lekkers. Zo klampten ze regel-
matig nietsvermoedende passanten 
aan die niet tot de verstoppers 
behoorden.

Gedurende anderhalf uur beleef-
den de kinderen toch iets van Sint-
Maarten. Een leuk vindingrijk 
initiatief.  

Alternatief Sint-Maarten in de Geleerdenwijk

Vossenjacht voor Sint-Maarten.
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WOORDZOEKER

Door Joke van der Zee

Heemstede – De succesvolle 
woordzoekers van Van Dam gaan 
door. In de zomer organiseerde de 
Heemsteder deze leuke woordpuz-
zels al in samenwerking met Van 
Dam. Toen met de nadruk op de 
ijsspecialiteiten. Het liep storm op 
de gelateria en de ijs-prijzen namen 
gretig aftrek. De ijstijd is echter over. 
Nu concentreren we ons op andere 
lekkernijen, chocolade, marsepein 
en borstplaat. Van Dam is een 
begrip in de regio als het gaat om 
heerlijkheden van chocolade. Laat 
dat nu ook de prijs zijn van deze 
woordzoeker. Er worden maar liefst 
tien grote chocoladeletters wegge-
geven. Doe dus mee! Streep de 
opgegeven woorden weg en stuur 
de oplossing (de overgebleven 
letters) naar redactie@heemsteder.nl en vermeld je naam, adres en tele-
foonnummer. De winnaars krijgen persoonlijk bericht. Mail je oplossing 
uiterlijk maandag 23 november, 17.00 uur. Succes!

Doe mee met de Van Dam Woordzoeker

W R T R A H R E K I U S

R I E J T N E O H C S I

E Z N M A R S E P E I N

T J I C E V E N H E E T

T L T N A R O L IJ T K E

E A P N G D K N O E A R

L C E C E E E O D H Z K

T H O O C O N A F J O L

E P N L A R P D U A E A
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Heemstede - Hebben jullie deze 
week ook het Sinterklaasjournaal 
gezien met al die burgemeesters? 
Burgemeester Astrid Nienhuis heeft 
al contact gehad met Sinterklaas en 
mag hem dit jaar helpen. Heel veel 
kinderen maken altijd mooie teke-
ningen en geven die dan met de 
intocht aan Sint. Helaas is er dit jaar 
door corona geen intocht in Heem-
stede. Maar Sinterklaas ontvangt nog 
wel heel graag alle tekeningen. Ga 
naar www.sinterklaasjournaal.ntr.nl 
en klik op ‘Stuur je tekening naar je 
eigen burgemeester’. Zij zorgt ervoor 
dat alle tekeningen bij Sinterklaas 

terechtkomen! En op vrijdag 27 
november kun je zelf chatten met 
Sinterklaas en de burgemeester.
Houd de berichten dus in de gaten! 
#sintinheemstede

Stuur je mooiste Sinterklaas-
tekening naar de burgemeester

Heemstede - Sinterklaas is weer in 
het land. Helaas moet ook de Sint 
zich aan de maatregelen houden en 
mag hij zijn verjaardag niet zo groots 
vieren als normaal. Gelukkig zijn er 
een heleboel manieren om ook thuis 
een gezellige Sinterklaasperiode te 
vieren. Barbara en Shakira van Kids-
proof Haarlem geven een aantal tips 
voor Sinterklaas in coronatijd.

Op zoek naar Sint & (gluur)piet
Na de berenjacht gaan we nu op Sint 
& Pietenjacht! Lekker naar buiten met 
de kinderen en in je eigen buurt op 
zoek naar versierde huizen. Vergeet 
niet om zelf ook je huis te versieren!  

Alle hulppietjes verzamelen
Zet voor de kinderen een pietenpar-
cours uit door het huis. Leuke activi-
teiten voor het parcours zijn: over de 

daken lopen, koprollen maken, 
cadeautjes inpakken, super stil 
lopen… Zijn de kinderen nog niet 
uitgespeeld? Organiseer dan een 
wedstrijdje zaklopen in de zak van 
Sinterklaas, speel pepernoten jeu de 
boules of geef een chocolademunt 
over via een wasknijper in je mond. 

Handjes op de rug  
Op de website van Kidsproof Haar-
lem vind je een leuk sinterklaasspel 
dat je kunt uitprinten en met peper-
noten kunt spelen! Zelfgemaakte 
kruidnoten zijn vaak het allerlek-
kerste. Pas op, want als die lekkere 
geuren uit de oven komen, staat het 
hele gezin klaar om alles op te eten. 
Op Kidsproof.nl/haarlem vind je nog 
veel meer Sinterklaas activiteiten, 
inspiratie blogs én gratis Sinterklaas 
printables. Fijne Sinterklaastijd!

Sinterklaas in coronatijd

Gezellige Sinterklaasactiviteiten thuis. Foto: Kidsproof.

Heemstede - Bijna iedere woensdag, 
van 13.30 tot 15 uur is er de Knutsel-
club voor kids (5-10 jaar) van WIJ 
Heemstede, in de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11 in Heemstede. Op 
woensdag 25 november gaan de 
kinderen pepernoten bakken. Kos- 
ten: €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.   

Pepernoten 
bakken bij de 
Knutselclub   

Heemstede - Zo´n 60 jaar al verschij-
nen Sinterklaas en zijn Pieten één 
keer per jaar op het dak in de Jan van 
Goyenstraat. 

Daarvoor spelen de Muziekpieten en 
zingen de Zangpieten leuke en 
gezellige liedjes voor kinderen die 
ruim voor het verschijnen van Sint op 
het dak aanwezig zijn. Elk jaar weer 
brengt dit feestelijk gebeuren heel 
veel mensen op de been. Een span-
nend moment is steevast het doven 
van de lichten in de straat, daarna 
schijnen de lampen op de daken 
en… was Sinterklaas als enige plek in 
Nederland daadwerkelijk op het dak 
te zien.  

Helaas kan dit allemaal dit jaar niet 
doorgaan vanwege corona. Erg 
jammer, maar natuurlijk een heel wijs 
en verstandig besluit. Het zal vreemd 
zijn voor Sinterklaas en zijn Pieten 
dat de Jan van Goyenstraat dit jaar 
helemaal leeg en stil zal zijn.

Sinterklaas denkt natuurlijk zeker aan 
de kinderen, ouders, grote mensen, 
maar zeker ook aan de ondernemers 
en organisatie van de Jan van Goyen-
straat waar Sinterklaas zo goed mee 
op kan schieten. 

Maar als alles weer kan, hoopt hij 
volgend jaar met alle Pieten weer in 
de Jan van Goyenstraat te verschij-
nen. Op het dak natuurlijk… 

Voor nu wenst hij iedereen een heel 
fijn Sinterklaasfeest toe, al zal dat 
overal rustig en meest in huiselijke 
kringen zijn. Toch is Sint er wel 
natuurlijk en vergeet de kinderen 
niet. Je moet dan wel je schoen 
zetten, dan zullen de Pieten daar een 
leuk cadeautje in doen. 

Wedstrijd, doe mee! 
Let op: er is zéker wel wat te doen in 
de Jan van Goyenstraat. De winke-

liers hebben een leuke chocoladelet-
terspeurtocht bedacht. Loop met je 
ouders of oudere broer/zus langs de 
etalages in de straat en ontdek daar 
welke letters er staan. De uitkomst 
van de letters zorgen dat er een 
woord ontstaat en dit woord moet je 
invullen in de speciale Jan van 
Goyenstraatkrant. Deze krant vind je 
volgende week in de Heemsteder. 
Meedoen is leuk én je maakt kans op 
mooie prijzen!

Geen Sint op het dak, maar wel een 
leuke actie in de Jan van Goyenstraat

Het bekende dak van Sinterklaas in de Jan van Goyenstraat. Foto: aangeleverd. 

Kinderdisco 
Sinterklaas
Heemstede - Op vrijdag 27 novem-
ber vindt de Kinderdisco Sinterklaas 
plaats voor kids van 6 t/m 10 jaar bij 
Plexat, Herenweg 96 in Heemstede. 
Een dj zorgt dat alle kinderen lekker 
kunnen dansen en springen. Bij bin-
nenkomst worden naam en telefoon-
nummer 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 
Plexat van 19-21 uur en kost €3,- inclu- 
sief snoepje en 2x limo. Als je het 
leuk vindt, mag je verkleed komen. 
Opgeven verplicht via plexat@
wijheemstede.nl. 

Foto: Bigstock.
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THUISMENU-TEST

Heemstede – Nu de horeca is gesloten tonen vele horecaonderne-
mers de creativiteit en het doorzettingsvermogen om met een thuis-
menu, 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 beoor-
deelt het thuismenu van enkele restaurants in Heemstede.  

Door Mirjam Goossens

Waar: Herenweg 33, tegenover de ingang van Wandelbos Groenendaal in 
Heemstede. De Konijnenberg heeft naast pannenkoeken een uitgebreide 
menukaart, om af te halen of te bezorgen (bezorgkosten €2,50). Wij 
kiezen de Wildbox voor 2 personen, een 3-gangenmenu, en de ossen-
haaspuntjes voor 1 persoon. 
Wanneer:  Zaterdag 14 november. Het bezorgmoment is 18.15 uur. Het 
eten arriveert exact op tijd. 
De inhoud: De Wildbox bevat een beker met erwtensoep van 500 ml. 
Testpersoon 1 neemt als hoofdgerecht de hazenpeper met rode kool en 
verse aardappelpuree. Testpersoon 2 gaat voor het wildpotje met herten-
biefstuk en wildzwijnfilet, portsaus en gekonfijte zuurkool. Ons derde 
testpersoon had kunnen kiezen voor de derde optie van het wildmenu: 
konijn in bockbier met hete bliksem, maar heeft meer trek in ossenhaas-
puntjes met kruidenboter, dikke frieten met mayonaise en een kleine 
salade. Bij de Wildbox zit ook een dessert: Tiramisu van stroopwafel & 
stoofpeer. Een fles rode Negroamaro wijn uit Zuid-Italië levert het restau-
rant er gratis bij. 
De uitvoering: Geen gebruiksaanwijzing deze keer, maar die is naar onze 
mening ook niet nodig. De erwtensoep is op temperatuur, maar doen we 
toch in een soeppannetje. Intussen houden we de hoofdgerechten warm 
in de oven op lage/matige temperatuurstand. Alle onderdelen van de 
hoofdgerechten zitten in ovenbestendige bakjes (plastic deksel verwij- 
deren), dat is gemakkelijk. Lastiger wordt het om de zak met dikke frieten 
te bewaren voor na de soep. Een ovenschaal moet de patatten op tempe-
ratuur houden. Het toetje gaat in 
de koelkast. 
Beoordeling: De erwtensoep is 
vol en lekker gevuld met stukjes 
worst en klapstukjes(?).Twee van 
de drie eetgasten vinden hem 
iets te zout, maar toch onmis-
kenbaar een echte Hollandse 
erwtensoep. Omdat de wildlief-
hebbers alle smaken wensen te 
proeven worden de wildge-
rechten eerlijk verdeeld. Beide 
wildtesters zijn zeer te spreken 
over de kwaliteit van de wild- 
gerechten. Hier zit een vakkun-
dige kok achter. De bijge-
rechten, puree en de groente-
gerechten plus stoofpeertje
zijn smaakvol, vers en vooral 
ruim bedeeld. De ossenhaas-
puntjes, toch geen eenvoudige 
keuze meent onze biefstuk-
kenner wordt als heerlijk mals 
beoordeeld. De sla met 
dressing: prima van kwaliteit. 
Frieten enige tijd heet en 
krokant houden is bijna niet 
mogelijk, beseffen we. Eigenlijk 
moet je frieten meteen opeten.  
Het toetje, de Tiramisu, heeft 
qua vorm en smaak niets weg 
van de Italiaanse uitvoering, 
maar proeft als een heerlijk 
luchtige bavarois met stukjes 
stroopwafel en stoofpeer, een 
toppertje. 
Conclusie: Het tweede thuis-
menu beviel ons uitstekend. 
De Konijnenberg weet voor 
een schappelijke prijs, €50,- 
per Wildbox voor twee personen 
en €16,95 voor de gebakken 
ossenhaaspuntjes, een lekkere 
maaltijd voor thuis aan te 
bieden. Smakelijk en over-
vloedig, een aanrader voor 
flinke eters, dus ook geschikt na 
een sportieve dag, als je geen 
zin meer hebt om te koken.
De (gratis) fles soepele 
Italiaanse rode wijn ging hele-
maal leeg.

Deze week: Pannenkoekenrestaurant
de Konijnenberg

Erwtensoep

Ossenhaaspuntjes

Wildpotje

Tiramisu

Door Bart Jonker

Heemstede – Sinds 1 november is 
Heemstede een fraaie kapsalon rijker: 
Yaser Hairstyle. De salon ziet er wer-
kelijk strak uit en bevindt zich op een 
mooi en druk centraal punt op de 
Binnendoor 6 in Heemstede. Dames, 
heren en kinderen, kortom iedereen 
kan bij Yaser Hairstyle terecht. De 
zaak wordt gerund door de sympa-
thieke Yaser Dakheel, een virtuoos 
hairstylist en kapper met 15 jaar 
ervaring, die zijn hand niet omdraait 
voor iedere denkbare haarwens. 
Mannen kunnen ook bij hem terecht 
voor een scheerbeurt, wel of niet 
gecombineerd met knippen, zodat 
ze weer lekker opgefrist de dag 
ingaan. 

Yaser komt oorspronkelijk uit Noord-
Irak en is nu 5 jaar in Nederland. In 
Irak was hij ook kapper. “Door mijn 
klanten in Nederland heb ik Neder-
lands leren spreken”, vertelt hij 
enthousiast. “Ik hou van het kappers-
vak. Voordat ik mijn eigen zaak be- 
gon, werkte ik bij een kapperszaak in 
Amsterdam, waar ik een vaste klan-
tenkring had. Helaas overleed de 
eigenaar van die zaak. Ik heb toen 
besloten om mijn eigen kapsalon te 
gaan opzetten. Een eigen zaak geeft 
veel vrijheid. Ik woon in Bennebroek 
en daarom wilde ik in de buurt een 
kapsalon beginnen. Dat is Heem-
stede geworden. Ik sta als kapper 

goed bekend en krijg hier in Heem-
stede regelmatig mijn voormalige 
klanten uit Amsterdam in de salon. Ik 
heb in het verleden zelfs het popduo 
Suzan en Freek gekapt, die bekend 
zijn van de hit ‘Blauwe dag’. In Heem-
stede raak ik nu ook al aardig be- 
kend. Bovendien vind ik de Binnen-
door ook een erg gezellige stek: er is 
hier altijd wel leven in de brouwerij.” 

Bij Yaser Hairstyle hangt een ontspan- 
nen sfeertje als je binnenloopt, mede 
door de vriendelijke eigenaar. 
“Klanten kunnen zich hier gelijk 
thuisvoelen en krijgen een lekker 
bakje koffie of thee”, vervolgt Yaser. 
“De salon is van allerlei gemakken 

voorzien als wifi, airconditioning, een 
muziekje of entertainment.”  
Naast de hairstyling, biedt Yaser 
Hairstyle ook professionele wax- en 
haargelproducten waarvoor je 
terecht kunt. Hij geeft daarover graag 
een goed advies.  

Yaser Hairstyle, Binnendoor 6 in 
Heemstede is iedere dag geopend, 
behalve op zondag. De zaak is open 
op maandag van 12-19 uur, dinsdag 
tot met donderdag van 9-19 uur. Op 
vrijdag kun je van 9-21 uur terecht en 
op zaterdag van 9-19 uur. Een af- 
spraak kun je telefonisch maken op 
06-84600159 of via de website 
www.yaserhairstyle.nl.  

Yaser Hairstyle, de kapsalon 
voor alle denkbare haarwensen

Yaser Dakheel toont zijn assortiment van wax- en haargelproducten. Foto’s: Bart Jonker.

Yaser Dakheel aan het werk. 

Heemstede - Barbara Stammer-
Lapouge schetst op dinsdag 24 
november in de Trefpuntlezing een 
prachtig portret van een geëmanci-
peerde, talentvolle en onbegrepen 
vrouw, die niet voldeed aan de heer-
sende conventies van haar tijd: 
Camille Claudel.
De beeldhouwster Camille Claudel 
(1864-1943) was haar tijd ver vooruit 
en stuitte daarom op veel onbegrip. 

Zij wordt vaak in één adem genoemd 
met Rodin, met wie zij 15 jaar lang 
een professionele en amoureuze 
relatie onderhield. Tot 1905 heeft zij 
vele successen gekend. Bedrogen 
door Rodin leefde en werkte Camille 
daarna afgezonderd in haar atelier, 
waar zij door geldgebrek, ondervoe-
ding en eenzaamheid ten prooi viel 
aan hallucinaties en achtervolgings- 
waanzin. 

De lezing is bij WIJ Heemstede in de 
Luifel aan de Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang: 13.30 uur. De entree 
is €5,-. 
In verband met de coronamaatre-
gelen verplicht aanmelden bij 
www.wijheemstede.nl of via tel.: 
023-5483828.
Helaas worden er geen bezoekers 
toegelaten die niet van tevoren gere-
serveerd hebben.

Trefpuntlezing: Camille Claudel,
de vervloekte kunstenares
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Door Bart Jonker

Heemstede – Wat hebben we veel 
enthousiaste herfstfoto’s op de redac-
tie ontvangen, die we vorige week 
helaas niet allemaal konden plaatsen. 
Daarom deze week nog een aller-
laatste toegift elders in de krant. Alle 
ingezonden herfstfoto’s zijn door 
Vincent van Dijk en zijn collega 
Archie Backx van Foto Vincent van 
Dijk zorgvuldig bekeken. 
Vincent: “We hebben een top drie 
gemaakt van de foto’s die wij geko-
zen hebben met de uiteindelijke 
winnaar, het was nog niet zo eenvou-
dig om een winnaar aan te wijzen. De 
herfst was op vele manieren fraai in 
beeld gebracht. Eigenlijk kun je de 

herfst als het kleurrijkste jaargetijde 
beschouwen om te fotograferen.” 

Vincents top drie 
Op plek 3 de foto van Elvira Meijsing 
met het spinnenweb in Groenendaal. 
Het juryoordeel van Vincent van Dijk: 
“Deze foto vonden wij erg origineel 
en laat een heel andere kant van de 
herfst zien. De gele bladeren op de 
achtergrond geven extra aan welk 
seizoen dit is. Erg mooi doorkijkje en 
goed gezien van deze oplettende 
fotografe.” Op plek 2 de foto met de 
zonnestra-len op de Van Merlenlaan, 
gemaakt door Yvonne Verbeek. Het 
juryoordeel van Vincent van Dijk: 
“Deze foto heeft net niet de eerste 
plaats gehaald. Deze foto viel meteen 

op en wist onze aandacht meteen te 
vast te houden. Het enige wat de 
foto echt miste waren herfstkleuren. 
Daardoor is die toch op de tweede 
plek beland, maar complimenten 
voor de fotograaf!” 
 
De uiteindelijke winnaar 
De eerste plek is voor Frans H. van 
den Berg uit Heemstede, met zijn 
prachtige foto die hij maakte in 

Leyduin. Het juryoordeel van Vincent 
van Dijk: “Deze foto is kleurrijk zoals 
we van de herfst mogen verwachten. 
Prachtige refl ectie maar vooral door 
de mooie kleuren springt deze foto 
eruit. De symmetrie van de felle 

kleuren maakt dat je wordt meege-
zogen in deze prachtige plaat! Deze 
foto ademt de herfst en is daardoor 
voor ons de winnaar. Van harte gefe-
liciteerd!” De winnaar is inmiddels 
geïnformeerd.

Winnaar herfstfoto bekend: nog een laatste toegift

Bij Bonarius draait alles om de monteurs. 
Een sterk projectteam zorgt ervoor dat zij hun 
werk optimaal kunnen doen. Daarom hebben 
we ervaren werkvoorbereiders nodig waar 
onze monteurs op kunnen bouwen. Net als 
onze projectleiders, onze onderaannemers 
en klanten. Teambuilders dus die hun tech-
nische skills moeiteloos combineren met een 
soepele projectvoorbereiding en een strakke 
projectadministratie. Kortom, professionals 
met hart voor het vak, die zich van begin tot 
eind van een project betrokken willen voelen 
en mee willen bouwen aan de groei van ons 
mooie bedrijf.

Wil jij:
•  Werken bij een professioneel en groeiend bedrijf?
•  Met volop doorgroeimogelijkheden? 
•  En een bruto salaris van max. € 3.953,-? 
•  Een auto én een smartphone van de zaak?
•  In een topteam met een goeie sfeer?
• Waar we de lat graag hoog leggen? 

En heb jij: 
• Een afgeronde opleiding MBO Installatietechniek?
• Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie?
• Ervaring met Syntess Atrium (niet verplicht, wel een pre)?
• Talent voor gestructureerd werken en prioriteiten stellen?  
• Gevoel voor kwaliteit, veiligheid en service? 
• Teamspirit en verantwoordelijkheidsgevoel?

SOLLICITEER DAN VANDAAG NOG! 
BEL ONS OP 020-4074900 OF MAIL
NAAR INGRID@BONARIUS.COM

WWW.WERKENBIJBONARIUS.NL

Bonarius heeft 300 medewerkers en zorgt voor 
het onderhoud van ruim 200.000 cv- en ww-
toestellen in opdracht van woningcorporaties 
en vastgoedbeheerders. Dat doen we in Noord- 
Holland, Zuid-Holland, Midden-Nederland en 
Oost-Nederland. We zijn thuis op alle vlakken van 
de installatietechniek, inclusief duurzame oplos-
singen. Kwaliteit staat voorop: van ons werk en 
onze dienstverlening.

Bonarius groeit fl ink, maar is nog steeds een echt 
familiebedrijf. Alles is goed geregeld: we bieden 
een stevig salaris, goede voorwaarden en een 
eigentijdse, gedigitaliseerde werkomgeving. We 
werken in hechte teams met een goede sfeer. 
Feestjes en team-uitjes horen daar zeker bij. 
Binnen onze eigen Bonarius Academy kun je 
jezelf verder ontwikkelen of specialiseren. Daar 
worden we allemaal beter van! 

WIJ ZOEKEN EEN WERKVOORBEREIDER DIE WIL 
KNALLEN IN ÉÉN VAN ONZE TOPTEAMS

Vincent van Dijk (links) en Archie Backx (rechts) bekijken alle fraaie inzendingen. Foto: Bart Jonker.De winnende foto ‘Herfstkleuren in Leyduin’ van Frans H. van den Berg.
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Haarlem -Van donderdag 19 
november tot en met zondag 20 
december is in De Waag aan het 
Spaarne 30 Rood te Haarlem de 
expositie ‘Ode, in memoriam Mieke 
Mostermans’ te bezichtigen. Deze in 
memoriam expositie voor Mieke 
Mostermans is kleurrijk en zeer 
divers. Een ode aan een groot 
kunstenares en inspirerende vrouw.  
In de expositieruimte van Galerie De 
Waag is een woonkamersfeer gecre-
eerd waarin diverse werken van 
Mieke Mostermans converseren met 
mode- en textielontwerpen van haar 
ateliergenote Sarah Maernhoudt. Een 
ruimte vol verhalen die vertellen over 
Miekes kunst, liefde voor het leven, 
verdriet en hoop, tegenslag en de 
moed om door te gaan. Creatief, 
authentiek en gedreven tot het 
onvermijdelijke eind. 
Mieke werkte vaak samen met haar 
goede vriend Luuk Dronkert, grafi sch 
ontwerper en boekbinder. Haar bij 
velen bekende schervenproject ‘De 
Scherven zijn Heel’ is daar in boek-
vorm het resultaat van en te bewon-
deren in De Waag.
Luuk Dronkert en Sarah Maernhoudt 
zullen zelf vaak aanwezig zijn tijdens 

‘Ode’ om het geëxposeerde werk in 
verhaalvorm toe te lichten en je mee 
te nemen in Miekes fascinerende, 
indrukwekkende belevingswereld.  
De expositie is te bezichtigen vanaf 
19 november t/m 20 december op 
donderdag t/m zondag tussen 13:00 
en 17:00 uur. De toegang is gratis. 
Voor een verantwoord bezoek 
worden de coronamaatregelen in 
acht genomen.

Kijk op www.kzod.nl voor een bijzon-
dere foto-impressie van de expositie.

Expositie ‘Ode, in memoriam 
Mieke Mostermans’

Een van de werken van Mieke 

Mostermans. Foto: KZOD.

AGENDA
DONDERDAG 19 NOVEMBER

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

VRIJDAG 20 NOVEMBER
 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.  

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

Twee workshops Android Whats-
app door SeniorWeb. WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. V. 10-12 u. Kosten: 
€22,- voor 2 lessen. Verplicht 
aanmelden bij www.wijheemstede.
nl per info@wijheemstede.nl of via 
tel.: 023-5483828.

DINSDAG 24 NOVEMBER
Trefpuntlezing: Camille Claudel, de 
vervloekte kunstenares. WIJ 
Heemstede de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Aanvang: 13.30 u. 
Entree is €5,-. In verband met de 
coronamaatregelen verplicht 
aanmelden bij www.wijheemstede.
nl of via tel.: 023-5483828.

Middag over boek ‘het kerstver-
haal’ in Oude Kerk. Wilhelminaplein 
Heemstede. Aanvang 14 u tot uiter-
lijk 15.30 u. Toegang vrij. Aanmel-
den verplicht, bijEls de Haas, 
023-5333942 of e-mail:
e.haasmisset@upcmail.nl.

WOENSDAG 25 NOVEMBER
Open avonden Bewustwording 
door Jan Oostenbrink. WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren_
weg 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. Bege-
leiding en informatie:
tel. 06 50 81 56 97; email:
jan.oostenbrink@gmail.com.

Knutselclub (5-10 jaar). De Molen-
werf, Molenwerfslaan 11 in Heem-
stede. V. 13.30-15 u. Kosten: €5,- 
per keer of een kaart voor 5x kost 
€22,50. Opgeven verplicht via 
appje naar 06-14234580 (Gaby 
Godijk).

EXPOSITIES
‘Ode, in memoriam Mieke 
Mostermans’, De Waag, Spaarne 
30 Rood te Haarlem. Do 19 novem-
ber t/m zo 20 december van 13-17 
u. Gratis.
Meer info op www.kzod.nl.

‘Over Water en vergezichten’ – 
De Zeeschilders in het Zandvoorts 
Museum, t/m 24 januari. Swaluës-
traat 1 in Zandvoort. Reserveren: 
www.zandvoortsmuseum.nl.

Door Bart Jonker

“De Kunstgang was oorspronkelijk 
een kale gang, toen Plein1 geïntro-
duceerd werd en openging voor het 
publiek”, vertelt Caroline Kloppen-
burg, programmacoördinator van 
Plein1. Toen alle partijen op Plein1 
hun intrek hadden genomen, dacht 
ik ineens: “Wat gaan we nu doen met 
die kale gang?” Van daaruit werd het 
idee van de Kunstgang geboren, 
omdat veel mensen het leuk vinden 
om te exposeren. Ik kende dit van 
het gemeentehuis waar ik jaren heb 
gewerkt en waar ook regelmatig 
kunstenaars bij de publieksbalie 
exposeren. Daarom wilde ik dit ook 
op Plein1. Het is niet alleen leuk voor 
de kunstenaars, maar ook voor het 
publiek dat Plein1 bezoekt en zo de 
gelegenheid krijgt om kunst te be-
kijken. Zo heeft de Kunstgang een 
tweeledig doel. Je kunt een maand 
bij ons exposeren van de eerste tot 
het einde van de maand. Als je wilt 
exposeren kun je je inschrijven op de 
intekenlijst die in de Kunstgang 
hangt, of je kunt je aanmelden per 
e-mail via info@plein1.nl.”, aldus 
Caroline Kloppenburg. 

Paj Stoop
Een van degenen die tot eind novem-
ber in de Kunstgang exposeert met 
haar werk is Paj Stoop, alias Marjan 
Stoop uit Haarlem: “Ik exposeer 
onder de naam Paj, dat was mijn 
kindernaam”, legt de kunstenares uit. 
Paj schildert landschappen, monu-
menten en ook portretten. Zo legde 
ze bijvoorbeeld in haar eigen impres-
sionistische stijl de Grote of Bavokerk 

in Haarlem vast. Sommige van haar 
werken drukken ook een duidelijke 
beweging uit. Paj legt uit: “Ik ben zelf 
een gevoelsmens en actief, die bewe-
ging zie je ook terugkomen in enkele 
van mijn schilderijen. Ik heb ook 
schilderijen gemaakt van de woestijn 
in Peru en dan zie je gewoon die 
oerkrachten van de natuur, hoe die 
ontstaan is.” 
Een van de thema’s die in de schilde-
rijen van Paj terugkomt is Portugal. 
“Ik heb daar 5 jaar schildervakanties 
gedaan, in het noorden boven 
Coimbra”, vertelt ze. “Jammer genoeg 
is dat afgelopen, want de eigenaar 
van het huis daar is overleden. Het 
was daar heerlijk om 14 dagen te 

schilderen en te genieten van het 
mooie weer en van die prachtige 
felle kleuren. Ik was daar in het kleine 
dorp Travanca bij Oliviera. Portugal 
vind ik zo’n fi jn en vriendelijk land. Ik 
ben vooral helemaal weg van het 
noorden, omdat dat deel van Portu-
gal op stenen is gebouwd uit de 
ijstijd. Dat heeft iets heel krachtigs.” 

Toch is Paj pas echt begonnen met 
schilderen op haar vijftigste. “Ik wist 
van tevoren niet dat ik dit in me had, 
ik dacht altijd dat ik niet kon teke-
nen”, bekent ze. Vorig jaar ben ik pas 
met de portretten begonnen, die 
weer wat afwijken qua stijl van mijn 
andere werk. Ik vind het leuk om de 
expressie en het karakter van men-
sen zo natuurgetrouw mogelijk te 
vatten”, aldus Paj Stoop. 

Meer informatie over het werk van 
Paj Stoop op tel. nr. 023-5407163 of 
via e-mail: mariastoop28@gmail.com.   

Expositiemogelijkheid 
in Kunstgang op Plein1

Paj Stoop bij enkele van haar werken. 

V.l.n.r.: Paj Stoop en programmacoördinator Plein1 Caroline Kloppenburg. Foto’s: Bart Jonker.

Heemstede – Plein1 aan het Julianaplein 1 in Heemstede biedt vele maat-
schappelijke en welzijnsdiensten onder een dak, zoals de bibliotheek, de 
Drive, Wij Heemstede, de dagbesteding van Kennemerhart, kinderop-
vang van Op Stoom en het loket van de politie. Maar wist u ook dat 
Plein1 over een Kunstgang beschikt, waar geïnteresseerden met hun 
werk kunnen exposeren?  

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 18 november 2020

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

Openingstijden publieksbalie:
Maandag en dinsdag van 8.30 - 13.00 uur
Woensdag van 8.30 - 17.00 uur
Donderdag van 8.30 - 19.30 uur
Vrijdag van 8.30 - 13.00 uur

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Heemstede

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?

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

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

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Laat het herfstblad liggen in uw tuin
Wie op een zonnige dag door het bos 
loopt, kan nog even genieten van de 
prachtige herfstkleuren. Tijdens het 
wandelen genieten veel mensen van het 
lopen over een dikke laag bladeren. In 
eigen tuin worden soms al vroeg bomen 
gesnoeid om bladval te voorkomen en alle 
bladeren die vallen worden opgeruimd. 
Dat is jammer.

Afgevallen bladeren op het gras en op 
wintergroene planten kun je het beste 
weghalen, anders komen er gele of kale 
plekken in. Maar de rest van het blad laat je bij 
voorkeur liggen tussen de planten in je tuin. 

Het blad beschermt de planten tegen 
vorstschade en de grond tegen uitdroging.

Een hele wereld onder de blaadjes
Verder kunnen veel nuttige dieren zoals 
wormen, spinnen en insecten beschut leven 
en zich voeden met de blaadjes. Op een 
natuurlijke manier zorgen de bladeren voor 
bemesting en verbetering van de structuur 
van de grond. Daardoor groeien planten beter 
en bloeien ze mooier. Bladeren laten liggen 
is dus goed voor tuinplanten, kleine diertjes 
maar ook voor vogels! Bladeren, plantenresten 
en uitgebloeide bloemen in de tuin zorgen 
dus in het najaar en in de winter voor een fijne 
leefomgeving voor heel veel soorten dieren. 

WEBINAR WONINGISOLATIE 
1 OF 9 DECEMBER 19.30 UUR
Deze winter uw woning isoleren? 
En profi teren van subsidies? Laat u infor-
meren door Duurzaam Bouwloket via 
een online informatieavond op 1 of 9 
december om 19.30 uur. Schrijf u in via 
www.duurzaambouwloket.nl/
webinar-woningisolatie
Deze actie is exclusief voor inwoners van gemeenten 
Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort

Vervanging gemeentelijke bomen
Heemstede is een groene gemeente die veel 
waarde hecht aan bomen. Bomen zorgen voor 
een prettig woonklimaat in een versteende 
omgeving. Daarnaast helpen ze tegen het 
opwarmen van de aarde en zorgen ze voor 
koelte in de zomer. Ook reduceren bomen CO2 
in de lucht en houden ze water vast. 

Elk jaar vervangt de gemeente 
zieke en dode bomen 
Helaas kunnen bomen ook ziek worden of 
sterven ze af. Elk jaar vervangt de gemeente 
deze zieke en dode bomen. Gemiddeld gaat 
het om 0,5 procent van het gemeentelijke 
bomenbestand. Het vervangen van zieke en 
dode bomen gebeurt altijd tussen november 
en maart.

Om welke bomen gaat het?
Deze week vindt u in deze editie van 

HeemstedeNieuws een officiële publicatie 
van te vervangen gemeentelijke bomen. 
De genoemde bomen zijn te herkennen 
aan een stip. Ze worden in december 2020 
verwijderd tot op één meter boven de grond. 
De overgebleven stronk wordt in januari 2021 
verwijderd. 

Tussen januari en maart 2021 
worden nieuwe bomen geplant 
Meestal keert op dezelfde plek een nieuwe 
boom terug. Als dit niet mogelijk is, 
bijvoorbeeld door de aanwezigheid van kabels 
en leidingen, kijkt de gemeente naar een 
locatie in de buurt. Blijkt ook dat niet mogelijk, 
dan wordt een andere plek gezocht binnen 
de gemeente. In de officiële publicatie staat 
bij elke boom deze keuze aangegeven. Het 
planten van nieuwe bomen vindt plaats tussen 
januari en maart 2021.

In de afgelopen maanden hebben 
veel Heemstedenaren elkaar 
geholpen. Ook nu zijn er weer veel 
mensen die graag hulp bieden. 
Zoals boodschappen doen, een 
hond uit laten, medicijnen ophalen, 
kleine klusjes in huis of tuin. 

Helpt u mee in de keuken?
Voor een woonzorgcentrum 
en verpleeghuis zoeken wij 
vrijwilligers met een gastvrije 
instelling die in het restaurant de 
handen uit de mouwen willen 
steken. Samen met uw collega’s 

zorgt u voor het serveren van 
ontbijt, lunch en/of diner, het 
opnemen van de bestellingen, het 
klaarmaken van simpele gerechten 
en andere werkzaamheden.

Taalhulp voor 
vluchtelingen
De Stichting Taalcoaches Zuid-
Kennemerland helpt statushouders 
met taalverwerving in een een-op-
eensituatie. We zoeken vrijwilligers 
die minimaal 1 uur per week 
beschikbaar zijn. Dagen en tijden 
in overleg.

Vrijwilligers gevraagd in Heemstede

Jongerencampagne 
over coronamaatregelen
Een mooie reis maken, etentjes met de familie 
of vrienden of weer op een festival staan. 
Iedereen heeft zo zijn redenen om zich nu aan 
de maatregelen te houden, zodat we straks 
ons normale leven weer op kunnen pakken. 
De vraag ‘Waar doe jij het voor?’ staat centraal 
in de jongerencampagne die de komende 
weken in Heemstede en omliggende 
gemeenten zichtbaar is.

Meer weten over het aanbod of hulp nodig?
Bel op maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur 
naar (023) 548 38 24 of mail naar heemstede@wehelpen.nl. 
Kijk voor meer informatie op heemstede.wehelpen.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’.

Vervanging gemeentelijke bomen diverse locaties
Elk najaar stelt de gemeente een lijst op van 
gemeentelijke bomen die ziek, dood zijn of 
om een andere reden verwijderd worden. Voor 
alle hieronder vermelde boomlocaties geldt 
een herplant. Bij alle bomen staan de globale 
stamdoorsnede in centimeters op 1.30 m 
hoogte, de reden voor verwijdering en locatie 
van herplant.

•	 Alberdingk	Thijmlaan,	t.h.v.	40:	
 1 eik Ø 20-30 cm, kapot gewaaid, 
 herplant in de gemeente
•	 Anna	Blamanlaan,	t.h.v.	43:	1	bolesdoorn,	
 Ø 20-30 cm, dood, herplant op de locatie
•	 Asterkade,	t.h.v.	27-28:	1	sierkers,	Ø	50-60	

cm, wortelschade, herplant op de locatie
•	 Beethovenlaan	t.h.v.	60:	1	berk,	Ø	30-40	cm,	

dood, herplant op locatie
•	 Bernard	Zweerslaan	t.h.v.	school:	1	eik,	
 Ø 10-20 cm, dood, herplant op locatie
•	 Berkenhof	naast	nr.	1:	wilg,	Ø	40-50	cm,	

dood, herplant nabij locatie
•	 Bronsteeweg	t.h.v.	24-26:	1	es,	Ø	20-30	cm,	

ziekt, herplant binnen de gemeente
•	 Bronsteeweg	t.h.v.	25:	1	es,	Ø	20-30	cm,	

dood, herplant binnen de gemeente
•	 Burg.	Van	Lennepweg,	3e	boom	vanaf	de	

Kerklaan: 1 robinia, Ø 30-40 cm, schade, 
herplant binnen de gemeente

•	 Burg.	Van	Lennepweg	t.h.v.	het	Sorghbos:	
 1 berk, Ø 0-10 cm, dood, herplant op locatie
•	 Burghavepad	t.h.v.	brug	naar	parkeerplaats:	

1 populier, Ø >80 cm, wortelschade/ziek, 
herplant binnen de gemeente

•	 Chopinlaan	t.h.v.	15:	1	berk,	Ø	30-40	cm,	
dood, herplant op locatie

•	 Crayenestersingel	t.h.v.	18	en	22:	2	elzen,	
 Ø 50-60 cm, dood, herplant op locatie
•	 Dinkellaan	t.h.v.	5:	1	populier,	Ø	>80	cm,	

stormschade, herplant op locatie
•	 Drieherenlaan	t.h.v.	34:	1	lijsterbes,	Ø	0-10	

cm, dood, herplant binnen de gemeente
•	 Els	van	Roodenlaan	t.h.v.	1	en	Judith	

Leysterlaan	50:	2	lijsterbessen,	Ø	0-10	cm,	
herplant binnen de gemeente

•	 Erasmuslaan/Struyckenlaan	t.h.v.	
parkeerplaats: 1 sierkers, Ø10-20 cm, 
herplant nabij locatie

•	 Fazantenlaan	t.h.v.	35:	1	iep,	Ø	40-50	cm,	
stormschade, herplant aan de overkant 
locatie

•	 Frieslandlaan	t.h.v.	ingang	flatgebouw:	
 1 christusdoorn, Ø 30-40 cm, herplant 

binnen de gemeente
•	 Helena	Kuipers-Rietberglaan	t.h.v.	38:	
 1 esdoorn, Ø 20-30 cm, dood, herplant 
 nabij locatie
•	 Hendrik	Andriessenlaan	t.h.v.	28-30:	
 2 wilgen, Ø 20-30 cm, dood, herplant op 

locatie
•	 Herenweg	t.o.	113	t/m	121:	1	eik,	Ø	10	cm,	

dood, herplant binnen de gemeente
•	 Herfstlaan	park:	1	den,	Ø	20	cm,	dood,	

herplant in het park
•	 Herfstlaan	park:	1	goudes,	Ø	60-70	cm,	

zwamaantasting, herplant in het park
•	 Hendrik	de	Keyserlaan	naast	Heemsteedse	

Dreef 29: 1 berk, Ø 10-20 cm, schade, 
herplant binnen de gemeente

•	 Hollandsdiep	naast	8:	1	lijsterbes,	Ø	20-30	
cm, dood, herplant op de locatie

•	 Van	der	Horstlaan	t.h.v.	gemaal:	1	wilg,	Ø	60-
70 cm, t.b.v. gemaal, herplant op de locatie

•	 Hugo	de	Grootlaan	t.h.v.	1	en	2a:	2	berken,	
Ø 20-30 cm, stormschade, herplant binnen 
de gemeente

•	 Irislaan	t.h.v.	9:	1	lijsterbes,	Ø	40-50	cm,	
stormschade, herplant binnen de gemeente

•	 Jan	van	den	Bergstraat	t.h.v.	57:	
 1 judasboom, Ø 20-30 cm, stormschade, 

herplant op de locatie
•	 Jan	Wiegmanlaan	t.o.	8-14:	1	lijsterbes,	
 Ø 10-20 cm, kroonsterfte/aantasting, 

herplant nabij locatie
•	 Johan	Wagenaarlaan	t.h.v.	Ravellaan:	2	

populieren, Ø 60-70 cm, stormschade, 
herplant op de locatie

•	 Jos	Gemmekeweg	t.h.v.	9:	1	sierpeer,	Ø	30-
40 cm, dood, herplant binnen de gemeente

•	 Judith	Leysterlaan	,	tegenover	15:	1	
lijsterbes, Ø0-10 cm, dood, herplant binnen 
de gemeente

•	 Koediefslaan,	tegenover	53:	1	Berk,	Ø	30-40	
cm, herplant op de locatie

•	 Kohnstammlaan,	naast	2:	1	Iep,	Ø	50-60	cm,	
dood, herplant op de locatie

•	 Kohnstammlaan	ten	noorden	van	fietsbrug	
Leidsevaart:	1	esdoorn,	Ø	20-30	cm,	dood,	
herplant binnen de gemeente

•	 Leidsevaartweg	t.h.v.	fietsenstalling:	
 1 linde, Ø 20-30 cm, dood, herplant 
 binnen de gemeente
•	 Linge	t.h.v.	speelplaats:	1	bolesdoorn,	
 Ø 20-30 cm, dood, herplant op de locatie
•	 Linge	t.h.v.	voetbalveld:	1	lijsterbes,	
 Ø 20 cm, dood, herplant op de locatie

•	 Linge	t.h.v.	voetbalveld:	1	eik,	Ø	0-10	cm,	
dood, herplant op de locatie

•	 Linge	t.h.v.	voetbalveld:	1	populier,	
 Ø 50-60 cm, aantasting/ziek, herplant 

binnen de gemeente
•	 Park	Meermond:	2	esdoorns,	Ø	30-40	cm,	

kroonsterfte/ziek, herplant op de locatie
•	 Molenlaan	t.h.v.	5	en	6:	2	esdoorns,	
 Ø 20-30 cm, kroonsterfte, herplant binnen 

de gemeente
•	 Nijverheidsweg	19,	hoek	Industrieweg:	
 1 esdoorn, Ø 40-50 cm, kroonsterfte, 

herplant binnen de gemeente
•	 Nijverheidsweg	t.o.	nr.	1:	1	den,	Ø	20	cm,	

dood, herplant binnen de gemeente
•	 Provinciënlaan	hoek	Kerklaan:	1	esdoorn,	
 Ø 30-40 cm, herplant nabij locatie
•	 Provinciënlaan	nr.	34-190:	1	esdoorn,	
 Ø 30-40 cm, takken breuk gevaar, 
 herplant op de locatie
•	 Rijnlaan,	achter	79:	1	es,	Ø	50-60,	ziek,	

herplant binnen de gemeente
•	 Rijnlaan	t.h.v.	36,	achterkant	aan	Dinkelpad:	

1 esdoorn, Ø 40-50 cm, dood, herplant 
binnen de gemeente

•	 Romeinlaan	t.h.v.	20-22:	1	lijsterbes,	
 Ø 20-30 cm, zwamaantasting, herplant 

binnen de gemeente
•	 Romeinlaan	t.h.v.	26-28:	1	lijsterbes,	Ø	20-30	

cm, dood, herplant binnen de gemeente
•	 Schielaan	t.h.v.	27	en	36:	2	lijsterbessen,	
 Ø 10-20 cm, dood, herplant nabij locatie
•	 Slotlaan	t.h.v.	13	en	15B:	2	sierperen,	Ø	0-10	

cm, kroonsterfte, herplant op de locatie
•	 Slotlaan	t.h.v.	14	en	18:	2	paardenkastanjes,	

Ø 30-40 cm, schade, herplant op locatie
•	 Spaarnzichtlaan	27:	1	linde,	Ø	40-50	cm,	

zwamaantasting, herplant in een later 
stadium

•	 Spinozalaan	t.h.v.	15:	1	lijsterbes,	Ø	10	cm,	
kroonsterfte, herplant nabij locatie

•	 Tooropkade	tegenover	5:	1	berk,	Ø	40-50	
cm, dood, herplant op de locatie

•	 Vrijheidsdreef:	1	zelkova,	Ø	0-10	cm,	dood,	
herplant op de locatie

•	 Voorweg	t.h.v.	33,	hoek	Winterlaan:	1	eik,	
 Ø 30-40 cm, dood, herplant op de locatie

Deze publicatie is een aankondiging van 
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot	bezwaar	is.	Lees	meer	in	het	artikel	
over dit onderwerp in deze editie van 
HeemstedeNieuws

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Beatrixplantsoen	38,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 714850, ontvangen 

 2 november 2020
•	 Els	van	Roodenlaan	6,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 716677, ontvangen 

 2 oktober 2020
•	 Glipperweg	14,	het	realiseren	van	een	inrit/

uitweg, wabonummer 715441, ontvangen 
 4 november 2020
•	 Linge	9,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
715317, ontvangen 4 november 2020

•	 Oudemanslaan	5,	het	kappen	van	een	eik,	
wabonummer 717841, ontvangen 

 8 november 2020
•	 Prinsessenhof	15,	het	optrekken	van	

de achtergevel, wabonummer 714541, 
ontvangen 2 november 2020

•	 Valkenburgerplein	20,	het	kappen	van	een	
esdoorn, wabonummer 717257, ontvangen 
6 november 2020

•	 Zandvoortselaan	48,	het	aanleggen	van	
een inrit/uitweg, wabonummer 714752, 
ontvangen 2 november 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Bosboom	Toussaintlaan	64,	het	plaatsen	

van een schuur, wabonummer 696455, 
verzonden 11 november 2020

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

 10 november 2020
•	 Cruquiusweg	130,	het	uitbreiden	van	het	

woonhuis op de eerste verdieping en 
optrekken voorgevel, wabonummer 659027, 
verzonden 10 november 2020

•	 IJssellaan	5,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
713311, verzonden 10 november 2020

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Herenweg	121A,	uitbreiden	

benedenwoning, wabonummer 696547, 
ontvangen 22 september 2020

•	 Meindert	Hobbemastraat	47,	het	wijzigen	
van de voorgevel en plaatsen dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
696554, ontvangen 26 september 2020

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

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
•	 Bosboom	Toussaintlaan	5,	het	optrekken	van	

de zijgevel, het maken van een trapopgang 
naar de zolderverdieping en het plaatsen 
van dakkapellen op het zijgeveldakvlak, 
wabonummer 628139, ontvangen 12 juli 
2020

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Beschikking maatwerkvoorschriften Julianalaan 6
De	directeur	van	Omgevingsdienst	IJmond	
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.131, vijfde lid van het Activiteitenbesluit 
maatwerkvoorschriften op aan:

•	 Loco	Coffee,	Julianalaan	6	Heemstede

De maatwerkvoorschriften bepalen dat het 
lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 

is toegestaan, omdat het lozen in dit geval 
geen nadelige gevolgen heeft voor de 
doelmatige werking van de voorzieningen 
voor het beheer van afvalwater.

De beschikking ligt ter inzage van 19 
november tot 31 december 2020 via www.
odijmond.nl.	Tot	31	december	2020	kunnen	
belanghebbenden schriftelijk bezwaar 
maken bij het college van burgemeester en 

wethouders van Heemstede. Bij spoedeisende 
belangen kan een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd bij de Rechtbank 
Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.

Contact
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon:	(0251)	26	38	63.	Fax:	(0251)	26	38	88.	
E-mail: info@odijmond.nl

Wilt u op de hoogte 
blijven van de 

bekendmakingen 
in uw buurt?

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