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Ongerustheid over komst
restaurant Haven

In memoriam Henk Kruijer

Bruidspaar Blok 50 jaar
getrouwd

Raadhuis kleurt oranje om geweld
tegen vrouwen en meisjes te stoppen
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Kom de sfeer proeven!

Door Bart Jonker
Heemstede – ‘Orange the world’ is
een jaarlijks terugkerende wereldwijde campagne. Het doel van de
actie ‘Orange the world’ is om het
geweld tegen vrouwen en meisjes te
stoppen. Het geweld tegen vrouwen
en meisjes is een wereldwijd probleem en nog steeds schering en
inslag, waarvan veel vrouwen dagelijks het slachtoffer worden. Daarom
vond afgelopen woensdag 25
november de aftrap van deze campagne plaats op verschillende
plaatsen in Nederland. In Heemstede
gebeurde dit op het raadhuisplein
door de vrouwenvereniging Soroptimist International Club Haarlem e.o.
in aanwezigheid van burgemeester
Astrid Nienhuis. Namens de Soroptimisten waren onder anderen Joke
Oomkes en Edith Koetsier aanwezig.
Om 20 uur werden in het kader van
deze Orange the world-actie het
raadhuis en het Molentje van Groenendaal in oranje verlichting ontstoken. Dit gebeurde volledig coronaproof in besloten kring, zonder
publiek. De kleur oranje staat voor
dageraad of zonsopgang en is daarmee het symbool voor hoop en optimisme. Edith Koetsier haalde in haar
toespraak nog eens het belang en de
noodzaak van de actie ‘Orange the
world’ aan. Geweld in het algemeen,
maar met name tegen meisjes en

Kwaliteitsslagerij

Kijk voor de aanbiedingen
op pagina 5

Kerstboom!

(to-go)

verkrijgbaar bij de BosBar van

Landgoed Groenendaal
ook to-go: glühwein, koffie,
Luikse wafels, Franse crêpes
en warme chocolademelk (van Pierre!)

In deze krant de
Oranje verlicht raadhuis. Foto’s: Bart Jonker.

vrouwen is onaanvaardbaar en mag
nooit worden getolereerd of gerechtvaardigd. Na de toespraak werd door
haar een boeket bloemen aan burgemeester Nienhuis overhandigd.
De Soroptimist International Club is
een serviceorganisatie van vakvrouwen. Dit houdt tevens in dat

vrouwen die lid zijn ook een beroep
hebben, een van de voorwaarden
om tot deze club te worden toegelaten. Wat voor beroep maakt niet
uit, ook huisvrouw wordt bijvoorbeeld als beroep gezien. De Amerikaanse tak werd bijna 100 jaar
geleden opgericht, de Nederlandse

tak viert volgend jaar november haar
90-jarig bestaan. Joke Oomkes: “De
VN heeft alle Soroptimistenclubs ter
wereld gevraagd om zich te bekommeren over het welzijn en de positie
van vrouwen en meisjes wereldwijd.
‘Orange the world’ is een van deze
initiatieven om de positie van
vrouwen te verbeteren.” Edith Koetsier vult aan: “Ik denk dat het verbindende karakter juist de sterke competentie van vrouwen is. Daarnaast is
het hun kracht dat ze zich in meerdere dimensies kunnen verplaatsen,
waardoor ze in staat zijn om rekening
te houden met verschillende belangen en aspecten.”

Annie M.G. Schmidt

Het raadhuis en het Molentje blijven
tot 10 december oranje verlicht.
10 december is tevens de Internationale Dag van de Mensenrechten.

Grote Houtstraat
Grote
Houtstraat 139
139 --Haarlem
Haarlem
cremefresh.nl
cremefresh.nl

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Haemstedeplein/Haemstedelaan, (260 kranten)

Edith Koetsier overhandigt bloemen aan burgemeester Astrid Nienhuis.

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL

INFOVERSPREIDNET.NL
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ONBEKEND HEEMSTEDE
VERSCHIJNT WOENSDAG
HEEMSTEDE, HAARLEMZ.
Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur
Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.

Inloopochtenden
SeniorWeb

Bronsteeweg toen en nu (40)

Heemstede - Op dinsdag 15 december is er weer een inloopochtend van
SeniorWeb in de Luifel, Herenweg 96
in Heemstede. Om 10 uur en om 11
uur de presentatie ‘Communicatie
met het ziekenhuis, hoe gaat dat?’
Aaltje Krist, vrijwilligster van SeniorWeb, legt uit hoe zorgverleners
onderling digitaal medische gegevens uitwisselen en ook hoe dat
tussen patiënten en zorgverleners
werkt. Daarbij is privacy gewaarborgd. Ook zijn ervaringsdeskundigen aanwezig om u te helpen met
uw computervragen. Neem gerust
uw laptop, tablet of smartphone
mee.

Door Harry Opheikens
Bronsteeweg 19. Boven de
bouwtekening van 1920 staat:
‘ontwerp van een landhuis’. Er
zijn nog verbouwingen geweest
in 1930, 1989 en, 1992 en 2016.
De toen-foto is wederom een fragment uit een ansichtkaart van Vincent Martin met links het pand van deze
week. Rechts (huis met de verticale ramen) is nummer
29.
Bijzonder is dat er in het Haarlems Dagblad van 1 oktober 1917 een advertentie staat van D. Glas, op zoek
naar hulp in een broodbakkerij, wonende op Bronsteeweg 19 terwijl het huis pas in 1920/1921 gebouwd is.
Als eerste bewoner staat in het adresboek van Haarlem
van 1 januari 1923 grossier J. Reinalda. In 1925 is er al
een nieuwe bewoner: makelaar, meester Timmerman
en aannemer H.M. Fockens, na 1927 verhuisde hij naar
Bronsteeweg 25. De Eerste Heemsteedsche Courant
van 23 november 1928 meldt een nieuwe ‘gevestigde
gezinshoofd’: J.M. Baumann. In een advertentie (1928)
met de vraag om een dagmeisje door mevrouw Baumann wordt Bronsteeweg 19 ‘Villa Trudel’ genoemd. In
korte tijd volgen daarna verschillende bewoners elkaar
op, maar is er ook een openbare verkoop van Bronsteeweg 19 op 8 december 1938.
Het Bloemendaals Weekblad van 5 mei 1939 vermeldt
vervolgens een ‘Nieuwe Rijkstelefoonaansluiting’ voor
C.J. Dekker op nummer 19. Hij had een machinehandel.
Weduwe M. Dekker-Duisterhof woonde nog tot haar
overlijden in 1960 op nummer 19. Dochter Marijke
Dekker was gediplomeerd schoonheidsspecialiste en
plaatste in het Haarlems Dagblad van 22 december
1954 een advertentie met ‘Salon Marie Louise’ op
nummer 19.
In de jaren 50 komen veel verkoopadvertenties in het

Op woensdag 9 en 16 december de
korte cursus werken met de iPad. De
cursus wordt gegeven door Carin
Leven in de Luifel, van 10-12 uur.

Haarlems Dagblad voorbij van o.a. zomerjurkjes, maar
ook meubels. De verkoper wordt niet vermeld. Vervolgens waren er weer diverse bewoners, waaronder stationschef H.A.M. Simons Hij woonde er tussen 1961 en
1975.
Via Google worden nog ondernemingen vermeld op
nummer 19: ‘Koers Management Consultancy BV’ en ‘El
Establo BV’ (2012).
De nu-foto van Harry Opheikens is van 29 november
2020.

U leert de beginselen van het gebruik van de iPad. Na twee lessen
bent u onder andere vertrouwd met
de instellingen en kunt u apps installeren en gebruiken. Carin Leuven,
vrijwilligster van SeniorWeb, legt de
belangrijkste mogelijkheden uit.
Neem uw eigen iPad mee. Let op:
niet voor andere merken.
Gratis toegang. Wel verplicht aanmelden bij WIJ Heemstede de Luifel
aan de recept ie of via 023- 5483828.

Mocht u informatie of oude foto’s over de Bronsteeweg
hebben, dan kunt u terecht via webmaster@hv-hb.nl
(H. Opheikens).Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170
(kantoor Heemsteder).

Oplage: 14.300
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
heemsteder.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.HEEMSTEDER.NL

Werkzaamheden
ProRail december
Heemstede - Van vrijdag 11 december 24 uur tot en met zaterdag 12
december 6 uur voert ProRail diverse
werkzaamheden uit met een slijptrein op het spoor in Heemstede.
Daarnaast worden er werkzaamheden uitgevoerd van zaterdag 19
december 24 uur tot en met zondag
20 december 6 uur. Deze werkzaamheden kunnen geluidshinder voor de
omwonenden veroorzaken.
Meer informatie op: www.prorail.nl.

Volg ons ook op

www.FACEBOOK.com

Dierentehuis Kennemerland
ontvangt mooie gift
Zandvoort - Ieder jaar mogen de
leden van de ledenraad van de Rabobank Haarlem-IJmond een cheque
uitdelen aan een vereniging of stichting van hun keuze. Ledenraadlid
Elize Nouwens uit Heemstede heeft
haar keuze op Dierentehuis Kennemerland laten vallen. Eén van de
redenen hiervoor is dat door corona
2020 een totaal ander jaar is geworden dan voorgaande jaren. Het pension voor honden en katten is veel
minder bezet geweest dan in andere
jaren. En dit betekent minder inkomsten. Helaas moesten er wel evenveel
zwerfdieren als ander jaren worden
opgevangen. Veel zwerfdieren hebben lange tijd nodig om zo gezond
te worden dat het asiel op zoek kan
gaan naar een nieuwe baas. De dierenartskosten zijn dan ook een van
de grootste kostenposten. Gelukkig
kunnen steeds meer dieren een
tweede kans krijgen omdat er veel
mogelijk is op diermedisch gebied
maar hier hangt ook een prijskaartje
aan.
Steriliseren en castreren
Daarnaast worden alle geplaatste
katten (ook kittens) op kosten van
Dierentehuis Kennemerland gecastreerd of gesteriliseerd. Dit zien zij als
hun maatschappelijke taak om het
kattenoverschot in Nederland niet
verder te laten groeien. Een groot
aantal honden wordt ook door hen
‘geholpen’ om ze een ellendig leven
als fokteef te besparen of om onge-

Werken met de iPad.
Foto: aangeleverd door SeniorWeb.

Indrukwekkende
online herdenking
Hospice Haarlem e.o.
Haarlem - Jaarlijks organiseert
Hospice Haarlem e.o. in de maand
november een herdenkingsdienst in
de Groenmarktkerk voor familieleden, vrienden, belangstellenden,
medewerkers en vrijwilligers van het
Hospice. Ook dit jaar weer, alleen
werd de dienst nu zonder publiek
gefilmd vanwege de coronapandemie. Op 25 november jl. kregen
alle genodigden de kans de dienst
alsnog, maar nu digitaal, bij te
wonen.

De cheque voor Dierentehuis Kennemerland. Foto: aangeleverd door Dierentehuis
Kennemerland.

wenst gedrag bij reuen te verminderen of te voorkomen.
Dierentehuis Kennemerland vangt
per jaar zo’n 700 dieren (honden,
katten en konijnen) op uit de
gemeenten Bloemendaal, Haarlem,
Heemstede en Zandvoort. Wilt u ook
bijdragen in de medische kosten? U
kunt uw gift overmaken op IBAN
NL11 RABO 0326 3130 95 ten name
van Dierentehuis Kennemerland.

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.

Hospice Haarlem en omstreken
ondersteunt jaarlijks tussen de
165-185 terminaal zieke mensen.
De namen van alle mensen, die zijn
overleden in de periode oktober
2019 t/m september 2020, zijn
tijdens de herdenking genoemd.
Voor al deze mensen werd bij het
noemen van hun naam een kaars
aangestoken. Er werd gesproken,
muziek gemaakt en een gedicht
uitgesproken; alles door medewerkers en vrijwilligers van Hospice
Haarlem en omstreken. Het was een
prachtige en indrukwekkende dienst,
die nabestaanden warmte en troost
heeft geboden.
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Bewoners ongerust over komst
van restaurant aan de haven
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Het was vanaf het
begin van de bouw van het project
Havendreef de bedoeling dat er een
daghorecavoorziening zou komen.
Daar was niemand op tegen. Het
werd zelfs omarmd door de buurtbewoners. Dit tot dat duidelijk werd
dat de aanvankelijk vastgestelde
openingstijden tot 23.00 ’s avonds
opeens bleken te zijn opgerekt tot
01.00 uur tijdens weekdagen en tot
03.00 uur in het weekend.

Voor ieder kapsel kun je terecht bij Infinity.

‘Infinity’, voor oneindig
goed gekapt haar
Door Joke van der Zee

De projectontwikkelaar Huib Bakker
Bouw deed in 2017 een aanvraag om
de tijden te verruimen. Dit mocht
aanvankelijk niet, wegens een tekort
aan parkeerplaatsen. Dat is intussen
aangepast, zodat niets een ruimere
vergunning in de weg stond. Het
vorige college had in 2016/2017
kunnen bevroeden dat dit gedonder
zou geven.
De toekomstige uitbater Pizzabar
Nolita beweerde in het Haarlems
Dagblad dat het niet de bedoeling is
deze late sluitingstijden te hanteren.
Maar wat als de zaak een nieuwe
eigenaar krijgt die wel tot in de late
uurtjes open wil blijven? Na een alarmerend inspraakmoment van de
heer Dekkers (omwonende) stortte
de politiek zich op dit onderwerp.
De Zeeuw (GroenLinks) stelt voor de
Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) aan te passen. Hij is van mening dat de APV door de gemeenteraad wordt vastgesteld en die dat
ook weer kan wijzigen. Wethouder
Van der Have kon wel melden dat het
terras in ieder geval niet zo laat open
mag blijven. Een en ander hangt
nauw samen met welk type horeca of

De horecagelegenheid komt op de begane grond in dit gebouw.

ander bedrijf daar nu of in de toekomst wordt gevestigd.
Stam (VVD) wil graag alle stukken
zien vanaf dag één. De afspraak is
gemaakt dat de wethouder alle stuk-

ken vanaf 2016 gaat verzamelen en
aan de raadsleden beschikbaar stelt.
Dan volgt er opnieuw een discussie
hoe het verder moet. De buurt wacht
af hoe het debat zich verder
ontwikkelt.

Werken bij Bonarius: met je handen
kun je gewoon goed geld verdienen

Heemstede – Kerklaan 39: al decennialang is in het gezellige pand in
hartje Heemstede een kapsalon gevestigd. Jarenlang wist menigeen
kapsalon Weijers te vinden. Sinds
februari echter is de kapperszaak
vernieuwd én staat er een nieuw gezicht aan het roer: Sharona. Zoals
vaak bij een ‘wisseling van de wacht’
heeft Sharona er haar eigen stempel
op willen drukken en dus is de kapsalon aangepast aan haar wensen.
Eigenlijk dekt ‘kapster’ vandaag de
dag de lading niet goed meer. Er is
zóveel meer dat mogelijk is met je
haar. Kleuren is maar één variant om
er direct beter uit te zien. “Wij
hebben iets aan het bestaande palet
toegevoegd: Organic haarverf. De
naam geeft al aan dat de basis van
dit product volledig natuurlijk is. Vrij
van parabenen, ammoniak, alco-hol
en sulfaten. Het heeft ook een
speciaal eco-certificaat”, licht Sharona toe. Dus nu geen smoesjes meer
om dof of saai haar niet van een
prachtige opkikker te voorzien! Er
zijn legio tinten, verras jezelf en trakteer jezelf op een feestelijke nieuwe

look. In de maand december profiteer je van 20% korting!
Iets anders dat nieuw is, is ‘haarbotox’. Het bestaat en heeft, net als
die andere botox, ook de uitwerking
dat je haar voller wordt. Goed nieuws
voor mensen met zeer fijn haar waar
je weinig kanten mee op kunt. Voor
hen is deze behandeling geschikt,
dat gaat overigens met speciale
crème-achtige emulsie, dus zeker
geen ‘naalden’. “Het haar springt als
het ware open en deze botox (filler)
maakt de haar dubbel zo dik. Polijst
de haren bovendien en heeft een
haar-herstellende werking.
Zodoende krijg je een vollere haardos!” Sharona legt uit dat het een
prima oplossing is voor beschadigd
haar of haar dat in een slechte conditie verkeert.
Zie de advertentie voor mooie, feestelijke kortingen. Handig te weten:
Infinity is vijf dagen per week open
en ontvangt zowel dames als heren
en kinderen. Maak een afspraak via
de website: www.infinityhaarsalon.nl
of 023- 5283113. Maandag gesloten,
dinsdag t/m vrijdag: 8.30-17.30 uur
en zaterdag: 8.00-15.00 uur.

FOTOMOMENT
Opmerkelijk Heemstede
Door Marenka Groenhuijzen

Zwanenburg – Werken bij Bonarius?
Bonarius is een van de grootste cvinstallatiebedrijven van Nederland.
Daar begon Mark van Eijk op zijn
16de als hulp-monteur. Nu geeft hij
leiding aan zes man op verduurzamingsprojecten. Hij houdt van het
denkwerk bij het aanleggen van
installaties, van lekker sleutelen en
vooral van de goeie sfeer in zijn
team.
Mark: “Wat ik wilde, wist ik nooit,
maar ik vond de HAVO geen succes.
Liever werkte ik met mijn handen. Bij
Bonarius heb ik alles over het installatievak geleerd en de opleiding voor
niveau 3 en 4 gedaan. Als je jong
bent, moet je mensen van wie jij het
hebt geleerd vertellen wat ze moeten doen. Dan voel je je soms wel
een beetje een snotneus. Ik regel
eigenlijk alles voor mijn team, inclusief een bakkie koffie zetten. En ik
ben het aanspreekpunt voor bewoners. Maar ik sleutel ook zoveel mogelijk mee. Ik vind het vak gewoon
leuk.”
“Vaak weten mensen niet wat Bonarius doet, dat is zo zonde. In de afgelopen 10 jaar is het bedrijf flink gegroeid, maar het is nog wél een fami-

Heemstede - Adriaan Pauw blijft je fascineren. In de Oude Kerk op het
Wilhelminaplein zijn twee wapens geschilderd van Adriaan Pauw en zijn
vrouw Anna van Ruytenburgh, boven zijn praalgraf op het plafond. Te
zien zijn nog twee huilende kindjes. Met de spreuk ‘pietate, patientia et
pace’ – door vroomheid, geduld en vrede – karakteriseerde Adriaan Pauw
(1585-1653) zijn succesvolle politieke carrière binnen de Republiek der
Verenigde Nederlanden ten tijde van de Gouden Eeuw.

Mark van Eijk. Foto: aangeleverd door Bonarius.

liebedrijf. Bij Bonarius is het gezellig,
ook al zijn we met 300. De directeur
kent je bij naam. Keihard werken?
Dat valt wel mee. En je verdient
gewoon heel goed.”
“Bij Bonarius is alles top geregeld. Je
werkt niet met rommel. Als je bepaalde onderdelen wilt, dan krijg je
die. En om de 5 jaar een gloednieuwe
bus. Plus alle kansen om door te
groeien. De opleiding warmtepom-

pen die ik doe, dat is een dure opleiding. Daar investeren ze in. Als je
ergens goed in wordt, geeft dat voldoening en ga je met plezier naar je
werk. Daar gaat het toch om”, aldus
Mark. Als je goed bent voor het bedrijf, is het bedrijf goed voor jou. Zo
werkt het in het leven, en zeker bij
Bonarius. Dan kan alles.
Meer weten? Kijk op:
www.bonarius.com/werken-bij/.
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Wekelijkse coronaupdate van GGD
Heemstede/Regio - Afgelopen week
(23 t/m 29 november) zijn er 8055
testen afgenomen. Daarvan waren
830 uitslagen positief (14,2%). 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.

Coronaproof uw vlees halen bij Slagerij van der Werff. Foto: Slagerij van der Werff.

Coronaproof winkelen, óók voor de
feestdagen, bij Slagerij van der Werff
Door Joke van der Zee
Heemstede – Bij Slagerij van der
Werff zijn anderhalve maand geleden
schermen neergezet zodat je als
klant veilig je inkopen kunt doen. Je
hoeft niet meer pal naast elkaar te
staan en wacht je beurt op gepaste
afstand rustig af tussen de schotten.
Goed idee, toch? Dezer dagen ont-

vangt de slagerij aan de Glip heel
veel klanten die zich alvast willen
voorbereiden op heerlijkheden tijdens de feestdagen. Voor Sinterklaas
kun je - als je van hartig houdt - je lol
op met bijvoorbeeld saucijzenletters.
Maar vergeet de vleesschotels niet!
Goed voorzien van alle gewenste
soorten worst en vleeswaren. Informeer ernaar! Gourmetten of steen-

grillen tijdens heerlijke avonden met
het gezin? Ook dan kunt u natuurlijk
bij Van der Werff terecht. Bespreek
uw wensen en vraag naar de beste
samenstelling. Er is zóveel op vleesgebied, eerlijk vlees, en zelfs de vegetarische gast hoeft niet teleurgesteld
te worden. Klanten van de slagerij
worden verzocht een mondkapje te
dragen. Informatie: 023-5294363.

Coronapatiënten mogen eerder naar
huis met zuurstof- en meetpakket
Regio - Coronapatiënten van het
Spaarne Gasthuis die stabiel en voor
het grootste deel hersteld zijn,
mogen voortaan iets eerder naar
huis. In nauw overleg met de crisisteams van de huisartsen uit de regio
is een samenwerking opgezet tussen
het Spaarne Gasthuis, huisartsen en
thuiszorgorganisaties Amstelring en
Zorgbalans. Zo wordt de drukte in
het Spaarne Gasthuis als gevolg van
corona verminderd en kan de reguliere zorg zo normaal mogelijk
doorgaan.
Hoewel de piek van de tweede coronagolf voorbij lijkt te zijn, liggen in
het ziekenhuis nog steeds veel coronapatiënten. Ondanks de inspanning
van alle betrokken partijen, kan dit
leiden tot problemen in de keten
voor coronazorg maar zeker ook voor
de reguliere zorg. Daarom is deze
samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders opgezet.
Het doel van deze samenwerking is
om een beperkte groep coronapatienten vervroegd met zuurstof en
medicatie naar huis te ontslaan
waarbij de huisarts en de thuiszorgorganisaties nauw samenwerken om
de zorg aan deze patiënten te verlenen. In de regio Kennemerland
gebeurt dit door Zorgbalans, in de
regio Haarlemmermeer door Amstelring Wijkzorg.
De patiënt en zijn mantelzorger
krijgen in het ziekenhuis duidelijke
uitleg over het gebruik van zuurstof
thuis, van de medicijnen en de meegegeven persoonlijke beschermings-

GGD Kennemerland dichtbij start
gebruik LAMP-test
GGD Kennemerland verwacht op
korte termijn te starten met de
LAMP-test. LAMP staat voor loopmediated isothermal amplification.
Net als de PCR test werkt hij door het
vermenigvuldigen of kopietjes te
maken van een stukje genetisch
materiaal. Het voordeel van deze test
is dat het apparaat en de laboranten
op locatie staan. De afgenomen tests
hoeven dus niet meer naar een laboratorium vervoerd te worden. De
doorlooptijd van test tot uitslag is
twee uur. GGD Kennemerland werkt
hiervoor samen met Jan Sinnige,
arts-microbioloog bij het Streeklab in
Haarlem.
XL-teststraat Schiphol open
De XL-testraat op Amsterdam Airport
Schiphol is dinsdag 1 december
geopend. Op de nieuwe locatie bij P4
Lang Parkeren kunnen alle Nederlanders terecht voor zowel sneltests als
reguliere tests. De capaciteit bij
aanvang is 2000 personen per dag.
Dit aantal kan de komende maanden
opgeschaald worden naar 15.000
tests per dag.De XL-testlocatie wordt
mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen GGD Kennemerland,
Streeklab Haarlem, Schiphol, ministerie van Volksgezondheid Welzijn en
Sport (VWS), ministerie van Defensie,
gemeente Haarlemmermeer, VNO

NCW en GGD GHOR Nederland.
Inwoners maken via de gebruikelijke
route een afspraak voor een coronatest: online via www.coronatest.nl en
telefonisch via 0800-1202.
Gedurende de eerste week is personeel van de Koninklijke Landmacht
aanwezig om bij te dragen aan een
goede opstart. Zij houden zich onder
meer bezig met de opleiding van het
personeel en het afnemen van sneltests. GGD Kennemerland werkt
daarnaast samen met het Rode Kruis,
dat personeel voor de XL-teststraat
levert.
Marianne Schuurmans-Wijdeven,
burgemeester van de Haarlemmermeer en voorzitter van de Veiligheidsregio, werd dinsdag rondgeleid.
Ze verklaarde: “Het is bewonderenswaardig om te zien hoe deze locatie
in een zeer korte periode gerealiseerd is. GGD Kennemerland is
hiermee voorbereid op een verruiming van het testbeleid en laat zien
proactief in te spelen op de wensen
van het kabinet. Onze regio is hiermee goed voorbereid op de nabije
toekomst.”
Momenteel is de teststraat geopend
voor personen met klachten. Daarnaast mogen personen die naar
voren komen in bron- en contactonderzoek of een melding ontvingen
via de Coronamelder-app zich na vijf
dagen quarantaine ook laten testen.
Voor zorgmedewerkers zijn prioriteitsplekken beschikbaar.
Op de XL-teststraat op Amsterdam
Airport Schiphol kunnen wanneer
nodig 15.000 personen per dag getest worden. Op basis van de vraag
en het testbeleid van het Ministerie
van VWS kan direct worden opgeschaald wanneer nodig.
Bron: GGD Kennemerland.

Corona in Heemstede week 48:
mondkapje is nu wel verplicht
Door Eric van Westerloo

Het ‘Meten = weten’ pakket om thuis je waardes te meten. Foto: RAP Fotografie.

middelen. De zuurstof wordt bij de
patiënt thuis geleverd.
Samenwerking huisartsen
Zonder ondersteuning van de huisartsen in de regio en hun constructieve samenwerking met specialisten
in het ziekenhuis, zou dit project niet
op deze manier van de grond zijn
gekomen. De huisarts neemt iedere
dag contact op met de patiënt, mantelzorger of wijkverpleegkundige.
Het zuurstofgehalte, bloeddruk,
temperatuur en hoe benauwd de
patiënt is wordt dan gemeten. Deze
waarden houdt de patiënt of zijn
mantelzorger zelf bij.
Meetpakket van Zorgbalans
Thuiszorgorganisatie Zorgbalans
heeft hiervoor speciale ‘Meten =

weten’ pakketten samengesteld. In
dit pakket zit meetapparatuur voor
de monitoring van het zuurstofgehalte en de hartslag, de temperatuur,
bloeddruk en het bloedsuikergehalte. Samen met De Compaan, een
tablet waar de waardes automatisch
naartoe worden gestuurd. Via De
Compaan is het mogelijk dat de huisarts en indien nodig een arts van het
Spaarne Gasthuis de monitoring op
afstand doet. Ook kunnen de huisarts
en thuiszorgorganisaties contact
hebben met de patiënt door middel
van beeldbellen.
De patiënt bepaalt zelf welke zorgverleners de meldingen via De Compaan ontvangen of inzage krijgen in
de metingen. Hij behoudt dus zoveel
mogelijk zelf de regie.
Zie ook: www.zorgbalans.nl.

Heemstede - Het gaat op en neer
qua besmettingen. Ook landelijk lijkt
het aantal besmettingen dan weer
toe- dan weer af te nemen. Er is
weinig peil op te trekken. Heemstede
kende pieken op 26 oktober, 13 november, 22 november en 26 november. Het ziet er niet zo rooskleurig uit,
want in de afgelopen week zijn er
weer 59 besmettingen onder Heemstedenaren vastgesteld. Het verzoek
om zoveel mogelijk thuis te werken
lijkt in de praktijk niet strikt te worden opgevolgd. Mensen gaan weliswaar ruim voor tijd hun Sint-Nicolaascadeaus inkopen, maar desondanks ontstaat er drukte in winkels
en winkelstraten.
Het ziet ernaar uit dat ook de komende weken het niet echt de goede
kant opgaat. Met de feestdagen voor
de boeg geen fijn vooruitzicht. Niemand moet vreemd opkijken als na
de feestdagen, na veel familiebezoek,
het aantal besmettingen in de eerste
weken van januari sterk gaat toenemen. In de afgelopen week werd er
1 inwoner in het ziekenhuis opgenomen. Belangrijk is wel dat het aantal

virusdeeltjes in het rioolwater sterk is
afgenomen. In de periode van 16 tot
22 november werden er 75,13 miljard
deeltjes aangetroffen. Kortgeleden
was dat nog een paar honderd miljard deeltjes per 100.000 inwoners.
Kortom: week 48 eindigt met een
kater, omdat een sterke daling, ondanks de maatregelen, uitblijft.
Let op: sinds dinsdag 1 december
zijn mondkapjes verplicht in winkels
en andere vrij toegankelijke gebouwen zoals het gemeentehuis of de
bibliotheek. Het niet dragen komt op
een boete van 95 euro te staan.

Mondkapjes zijn nu verplicht.
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Familiealbum werpt blik op de
kinderjaren van Hannie Schaft
Haarlem – Hannie Schaft is hét
symbool van het Nederlandse verzet.
Het Noord-Hollands Archief heeft
over haar tijd als verzetsstrijder veel
materiaal. Maar beeldmateriaal over
haar kinderjaren ontbrak nog. Van
een direct familielid heeft het NoordHollands Archief 75 jaar na Hannie’s
dood het album van haar baby- en
kinderjaren verworven.
Het fotodocument is in meerdere
opzichten bijzonder en biedt een
nieuw inzicht in het jonge leven van
de verzetsstrijder. Op de foto’s is te
zien hoe Hannie opgroeit vanaf vlak
na haar geboorte in 1920 tot in de
jaren dertig, dus ver voordat zij
toetrad tot en deelnam aan het georganiseerd verzet tijdens de Duitse
bezetting. Bijzonder waardevol is dat
een aantal foto’s zijn voorzien van
dateringen en annotaties.
Een van de belangrijke aspecten van
het fotoalbum is dat Hannie vooral te
zien is in gezinsverband met haar

Landgoed Groenendaal. Foto: Hein Uitendaal.

ouders Pieter Schaft, leraar op de
Rijkskweekschool, en Aafje Talea
Vrijer en met haar oudere zusje
Annie. De moeder heeft kiekjes in het
album geplakt van de familie in
Haarlem bij het spelen thuis, bij een
uitje aan zee in Zandvoort, bij familie
in Den Haag, met grootouders, ooms
en tantes. Op de laatste bladzijden
zijn foto’s van de herbegrafenis ingeplakt. Deze zijn later door de achternicht van Hannie Schaft toegevoegd,
die het album naar het NoordHollands Archief heeft gebracht. Zij
trof het fotoalbum in 2000 aan bij het
leeghalen van het huis van een overleden oom.
Er was zo goed als geen beeldmateriaal bekend van Hannie en haar
familie uit haar jeugdjaren. Die
leemte is door deze aanwinst opgevuld. Het album is digitaal beschikbaar via de website: www.noordhollandsarchief.nl/nieuws/
nieuwsoverzicht/857-de-kinderjarenvan-hannie-schaft.

It’s beginning to look a lot like
Christmas op Landgoed Groenendaal!
Heemstede – Het Groenendaalse Bos is een kerstbomenpleintje rijker:
op het tuinterras van Landgoed Groenendaal staan prachtige Nordmann
kerstbomen. Van klein naar groot, keurig in het gelid. Met de anderhalve
meter-regel kunnen de bomen aan alle kanten goed bekeken worden. Is
de keuze gemaakt dan is het een kwestie van voorrijden en inladen.
Het team van Landgoed Groenendaal heeft alles uit de kast getrokken
om ‘kerst zo kerst mogelijk te maken’.
De kans dat de zalen tijdens de kerstdagen bezet mogen zijn wordt
steeds kleiner.
Daarom biedt Groenendaal alle
mogelijkheden om het Groenendaler
gevoel dit jaar bij de gasten thuis te
brengen. Van kerstboom tot kerstdiner op feestelijk servies, van bijpassende wijnen tot een spotify playlist
met vrolijke kerstnummers, aan alles
is gedacht.
Het X-mas @home vijfgangenmenu
is geheel voorbereid en eenvoudig af
te maken. Anders dan de thuismenu’s
zit de finishing touch ‘m vooral in de
opmaak van de borden. Om feestelijke diners zo Groenendaals mogelijk

te maken kunnen gasten tijdelijk ook
servies aanschaffen op het Landgoed. “Onze leverancier levert normaalgesproken uitsluitend aan horecazaken”, vertelt Chef René Haak, “Dit
zijn voor hem ook barre tijden, daarom hebben we de Verweyzaal ingericht als mini-showroom met schitterend servies, glanzend glaswerk en
bijzonder bestek. Onder het motto
‘horeca-helpt-horeca’. Daarnaast is
het voor de gasten wellicht een leuk
buitenkansje om servies te kopen
wat normaal gesproken niet verkrijgbaar is.”
Ook de vaste wijnleverancier kan op
de support van eigenaar Hein Uitendaal en zijn medewerkers rekenen.
Bij de Groenendaalse BosBar liggen
bestelformulieren klaar waarmee lief-

hebbers de ‘Groenendaler favorieten’
rechtstreeks bij de leverancier kunnen bestellen.
Het culinaire kerstmenu is dit jaar
leverbaar op 24, 25, 26 en 27 december. Hein Uitendaal: “Kerstmis 2020
vraagt om flexibiliteit; in plaats van
een groot kerstdiner met z’n allen
wordt kerst hoogstwaarschijnlijk over
meerdere dagen verspreid en in
selecte gezelschappen gevierd.
Daarom kan het X-mas @home pakket dit jaar ook op alle vier de dagen
opgehaald worden. Voor meerdere
dagen bestellen is ook een optie, dan
passen we desgewenst de gerechten
aan. Geen boodschappen doen, vers,
feestelijk en vrijwel kant-en-klaar
vanuit onze keuken naar de borden
thuis. Feitelijk vieren wij de kerst dit
jaar een keertje niet bij ons maar
gewoon bij jullie!”
Kijk voor alle details op:
landgoedgroenendaal.nl.

De familie Schaft. Foto: aangeleverd door het Noord-Hollands Archief.

Stefan de Groot overhandigt
boek aan Boudewijn de Groot
Haarlem – Donderdagochtend 26
november is in Museum Haarlem het
eerste exemplaar van Het Spaarne
Stroomt, een Ode aan Haarlem overhandigd aan Boudewijn de Groot.
Het boek bevat alle illustraties die de
Groot heeft gemaakt voor de unieke
animatiefilm ‘het Spaarne Stroomt’
die in het museum te zien is. De film
toont de culturele hoogtepunten van
Haarlem in de laatste vijftig jaar in
aquarel tekeningen op het lied ‘het
Spaarne Stroomt’ van Boudewijn de
Groot en Lennaert Nijgh.

V.l.n.r.: Stefan de Groot en Boudewijn de Groot. Foto: aangeleverd door Museum Haarlem.

In het museum is in een aparte
tentoonstelling de werkwijze van
Stefan de Groot te bewonderen en
zijn zijn aquarellen ook van dichtbij

te zien. Op een van de muren wordt
het verhaal van de film stap voor stap
uitgelegd. Het hele proces is ook na
te lezen in het boek, gedrukt in een
luxe uitvoering en in een gelimiteerde editie van 250 gesigneerde
exemplaren. Het boek is in de museumwinkel te koop.
Museum Haarlem bevindt zich in het
winkelhart van historisch Haarlem,
aan het Groot Heiligland 47, 2011 EP
Haarlem.
Het museum is zeven dagen per
week geopend: dinsdag t/m zaterdag
van 11.00-17.00 uur en zondag en
maandag 12.00-17.00 uur.
Zie ook: www.museumhaarlem.nl.
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Easyslim.nu: happy met je lichaam
de feestdagen en de winter in
Haarlem – Happy met je lichaam de
feestdagen en de winter in met Easyslim.nu. Hoe werkt dat? Door behandelingen met een zeer revolutionair
apparaat verlies je vet en worden je
spieren getraind. Hoe snel je resultaat hebt, heb je zelf in de hand. Als
je naast de behandelingen op je voeding let, gaat het razendsnel. Wil je
niet veel aanpassen? Dan duurt het
wat langer.

Het apparaat van Easyslim.nu. Foto: aangeleverd door Easyslim.nu.

diverse plaatsen. Ben je niet minimaal 4 centimeter kwijt? Dan is de
proefbehandeling gratis.

voor € 49,-. Geldig t/m 5 december
2020. Graag verwelkomen wij u de
studio.

Via www.easyslim.nu kunt u een
afspraak maken voor een intake en
proefbehandeling . Nu van € 69,-

Easyslim.nu Haarlem.
06 40 90 89 92.
haarlem@easyslim.nu.

Koop lokaal: tips om veilig te winkelen
Heemstede - In deze feestmaand
december willen we gezelligheid in
huis halen. We versieren het huis in
kerstsfeer, zorgen voor heerlijke
feestmaaltijden met lekkere dranken
en we geven elkaar cadeautjes. Dit
zorgt voor extra winkelbewegingen.
Het is juist nu heel belangrijk dat ook
in drukke tijden Raadhuisstraat &
Binnenweg een veilig winkelgebied
is. Daarom geven we graag tips om
uw veiligheid te waarborgen.
Tips voor veilig winkelen:
- mijd drukte, kom op rustige
momenten
- wacht niet tot het laatste moment
met uw aankopen
- plan uw aankopen zorgvuldig

- koop voor meerdere feestdagen
tegelijk in
- houd u aan het deurbeleid van de
winkels
- houd 1,5 meter afstand
- houd u aan de RIVM-regels
- draag een mondkapje in winkels
(vanaf 1 december verplicht)
De klanten weten gelukkig de weg
naar winkelcentrum Raadhuisstraat &
Binnenweg goed te vinden. Daar zijn
de winkeliers natuurlijk heel blij mee.
Ze nemen alle maatregelen in acht
om u zo veilig mogelijk te laten
winkelen zodat de medewerkers u
op een veilige manier van dienst
kunnen zijn.
Zo gaan we samen gezond, gezellig
en ontspannen de feestdagen in.

Ga veilig kerstshoppen.

RKZ start met thuismetingen van
COVID-19-patiënten
Beverwijk - Vanaf maandag 7 december kunnen COVID-patiënten die
24 uur stabiel zijn, verder thuis door
het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ)
gemonitord worden met een app.
Twee keer per dag stuurt de patiënt
gegevens in over onder andere het
zuurstofgehalte en de temperatuur.
De gegevens uit de app worden be-

Deze week: Sari
Heemstede – Nu de horeca is gesloten tonen vele horecaondernemers de creativiteit en het doorzettingsvermogen om met een thuismenu, bezorgd of gehaald, hun klanten te bereiken. Op deze wijze
kunnen ze omzet blijven draaien en hun gasten de belevenis bieden
van een diner in hun restaurant, maar dan thuis.
Ons thuismenu testteam, deze week bestaande uit 2 redactieleden,
proeft en beoordeelt het thuismenu van enkele restaurants in
Heemstede.
Door Mirjam Goossens

Het unieke van deze methode is dus
dat jij het tempo van afslanken bepaalt. Je krijgt voedingsschema’s die
bij jou passen (we maken ze samen)
en je dus vol kunt houden. De resultaten worden wekelijks geëvalueerd,
waardoor we altijd snel kunnen bijsturen. Tevens worden er eigen producten verkocht die het afslanken
nog meer bevorderen en gemakkelijker maken.
Dit alles in een zeer laagdrempelige
sfeer: geen wijzende vingertjes, geen
afkeurende blikken. Jij bent én blijft
baas over jouw lichaam.
Intake en proefbehandeling
Er vindt altijd eerst een oriënterend
gesprek plaats, waarbij wordt
bekeken of jouw doel haalbaar is,
hoeveel behandelingen daarvoor
nodig zijn en in welk tempo je dat
wilt doen. Hierna vindt de daadwerkelijke be- handeling met het apparaat plaats. Je ligt ongeveer 40
minuten op de behandeltafel, onderwijl kun je bij- voorbeeld een boekje
lezen. De meeste mensen ervaren
het als ont- spannend en het is 100%
veilig. Er wordt ook aangetoond dat
het werkt, middels een meting op

THUISMENU-TEST

oordeeld door de coassistenten van
de afdeling Longgeneeskunde, onder
supervisie van longartsen en de
internist-infectioloog. De coassistenten houden bij of de metingen
van patiënten niet boven vooraf
ingestelde waardes uitkomen.
Gebeurt dat wel, dan nemen zij
contact op met de patiënt. De
patiënt kan ook zelf via de app, bij

Waar: Valkenburgerlaan 48, Heemstede.
Wanneer: Vrijdagavond. Het afhaalmoment is 18.00 uur. Sari is een Indonesisch restaurant met afhaalservice en sinds kort wordt er ook (gratis)
thuisbezorgd. Zie de website voor de voorwaarden.
De bestelling: 1 loempia Semarang, 1 nasi goreng rames speciaal, 1 bami
goreng rames speciaal, 1 saté ajam, een zakje kroepoek.
Beoordeling: Het portie loempia Semarang bestaat uit 2 rolletjes gemaakt met rebung (bamboescheut), ei, gedroogde garnalen en kippenvlees in bladerdeeg. Een niet al te pittig voorafje, goed van smaak en
krokant.
De nasi goreng is zoals bekend gemengde rijst, doorbakken (goreng), een
gerecht dat precies de juiste ‘pedis’ heeft naar onze mening. De ‘speciaal
’is aangevuld met rendang, boontjes en ei.
Alle ingrediënten voldoen ruimschoots aan de verwachtingen.
Kleine opmerking: de rendang
mag wat ons betreft iets langer
door sudderen.
De bami goreng rames speciaal
bestaat uit bami, letterlijk vlees
met mie. Bij Sari is de mie goed
doorbakken (goreng) en droog
en daarom niet zompig zoals je
nog wel eens aantreft. Het snufje
kokos geeft een heerlijke “IndoBami goreng rames speciaal
nesische” smaak, mystiek en
waardig.
Het portie extra saté bestaat uit
3 stokjes kippenvlees, fijn
gegrild met een lichte smaak
van houtskool met satésaus. Wij
vinden dit de échte saté, niet
aangepast aan de vele Hollandse
varianten: inclusief de saus een
geheide aanrader.
De rekening: loempia Semarang: 3,75 euro. Nasi goreng
rames speciaal: 16,00 euro. Bami
Loempia Semarang
goreng rames speciaal: 16,00 euro.
Saté ajam: 7,50 euro. Totaal:
43,25 euro.
Conclusie: Sari betekent ’puur’,
waarmee het restaurant bedoelt
dat er geen concessies worden
gedaan aan de authenticiteit van
de Indonesische keuken. Sari
doet haar naam eer aan en dat is
ook niet zo gek, want het restaurant is al jarenlang een bekend
adres voor liefhebbers, in en
buiten de regio, van oorspronkeNasi goreng rames speciaal
lijke Indonesische gerechten uit
de midden-Javaanse keuken.
Enkele jaren geleden vroeg ik in
een interview aan een gevierde
cabaretier waarom hij toch
telkens een try-out geeft bij de
Luifel in Heemstede. Lachend
beweerde hij zich altijd te
verheugen op een maaltijd
vooraf bij restaurant Sari samen
met zijn gezelschap. Anders
kwam hij niet.
Meer informatie: www.sari.nl.
Tel. 023-5284536.

Saté ajam

niet-acute problemen, contact opnemen met het ziekenhuis.
Een aantal ziekenhuizen in Nederland werkt al met deze app. Patiënten zijn over het algemeen heel tevreden. Groot voordeel is dat zij in
hun thuisomgeving kunnen herstellen, waar ze in de buurt zijn van hun
naasten.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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Bewoners Dreef organiseren zich voor fluisterasfalt
Door Eric van Westerloo
Heemstede – Er gaat ook bij de gemeente weleens iets mis. Tot ongenoegen van bewoners en gemeenteraad blijkt dat bewoners van de
Dreef-Zuid pas twee dagen voor de
vergadering post ontvingen. Op die
manier konden zij zich niet goed
voorbereiden om in te spreken.
Hetzelfde gebeurde ook al bij de
behandeling van de kruising Adriaan
Pauwlaan/Herenweg. De gemeente
maakt gebruik van een lokale postbezorger. Die neemt het kennelijk
niet zo nauw, dus zijn brieven 7 à 8
dagen onderweg. De betrokken wethouders trekken het boetekleed aan
en beloven dit in de toekomst te
voorkomen.
De bewoners van de Dreef tussen het
Wipperplein en de Johan Wagenaarlaan willen fluiterasfalt. Tijdens een
inspraak sessie kwam er nogal wat
los. De bewoners ondervinden trillingen, bussen rijden te hard, het
geluid zou veel te hoog zijn, vooral
bij een nat wegdek. Elektrische auto’s
maken geen motorgeluid maar de
banden des te meer. Politie, ambulances en brandweer rijden vele
keren per dag hard met het zwaailicht en sirene aan. Zomaar een greep
uit de klachten. Inspreker Klinkhamer
rept van een toename van het auto-

verkeer. Juist nu, tijdens coronacrisis,
neemt het verkeer door thuiswerken
aanzienlijk af. De verwachting is dat
thuiswerken ook na de crisis zal
blijven.
De riolering moet vervangen worden
en daarna wordt het asfalt vernieuwd. De gemeente heeft onderzoek laten doen welke type asfalt op
dit stuk het beste is. De conclusie van
de externe onderzoekers is dat fluiterasfalt uiteraard kan, maar dat
heeft grote nadelen. Het slijt op dit
stuk extra hard omdat er steeds
geremd en opgetrokken wordt bij de
verkeerslichten. Er zitten scherpe
bochten in het traject waardoor ook
daar fluisterasfalt ongeschikt is. Zo
ook bij de Cruquiusweg waar zelfs
het normale asfalt bij de verkeerslichten vooral zomers grote ribbels
vertoont. Daarbij is fluiterasfalt duurder en dus een kortere levensduur.
Volgens de wethouder is de geluidsreductie bij fluisterasfalt op dit stukje
weg ongeveer 3 decibel. Momenteel
is er volgens de bewoners 70 a 75 Db
gemeten waar de grens op +/- 55
ligt. In een rapport van de Omgevingsdienst IJmond is vastgesteld dat
een ‘dunne geluid reducerende deklaag’ een levensduur heeft van acht
jaar tegenover normaal asfalt van 15
a 20 jaar. Er is een mogelijkheid Steen-

De Heemsteedse Dreef tussen het Wipperplein en de Johan Wagenaarlaan. Foto: Eric van Westerloo.

mastiekasfalt te gebruiken, dit heeft
een langere levensduur maar de geluidsreductie is maar 2Db en gaat
minder lang mee dan standaard asfalt. De jaarlijkse onderhoud kosten
zijn 10% tot40 % hoger.

Raadsbrede steun voor D66-motie tot
het houden van een afvalreferendum

Er is jaren terug een gemeentelijke
plandrempel vastgesteld van 68Db.
Bij metingen in 2008 en 2013 bleek
dat deze waarde nergens (behalve
langs het spoor) wordt overschreden.
Door de aanwezige flitspaal wordt er

sowieso niet hardgereden. Het ziet er
naar uit dat de bewoners geen
andersoortig asfalt krijgen dan het
meest gangbare. De gemeenteraad
zal kiezen voor de goedkoopste
variant met een lange levensduur.

IN MEMORIAM
Henk Kruijer

Door Eric van Westerloo

Door Eric van Westerloo

Heemstede - De al enige tijd slepende kwestie rond het inzamelen en
verwerken van het afval krijgt nu een
nieuwe wending. In de vergadering
van de gemeenteraad van 26 november kwam een motie van D66 ter
sprake. De democraten stellen voor
om, gelijktijdig met de verkiezingen
voor de Tweede Kamer (17 maart
2021), een referendum te houden
over wat de burger nu eigenlijk wil of
juist niet wil met het afval.

Heemstede - Hij mag gerust als een van
de opmerkelijkste Heemstedenaren van
de laatste jaren worden genoemd.
Gedurende twee decennia voerde hij
strijd tegen de overheid. Veel zaken
maakte hij aanhangig bij de gemeente
over in zijn ogen misstanden in bestuur
en plannen. Ook andere bestuurslagen
en bedrijven werden bestookt met zijn
scherpe aanklachten. Henk, afgestudeerd ingenieur en jurist, bracht dagen
door achter zijn computer en wetboeken
om zaken tot de bodem uit te zoeken.

Een unieke stap in de Heemsteedse
politieke geschiedenis. Heemstede
kent nog geen referendumverordening, maar dat kan volgens D66
eenvoudig worden ingevoerd, al is
het maar eenmalig. Het idee is ingegeven door het feit dat de partijen in
de raad over het afval beleid
verdeeld zijn. Bij stemming zou het
collegevoorstel, om over te gaan tot
het plaatsen van 100+ containers,
met 11 tegen 10 zijn aangenomen.
Omdat een besluit voor een groot
aantal jaren vast komt te liggen, is
het van democratisch belang dat er
een breed gedragen oplossing komt.
Een referendum kan duidelijkheid
scheppen voor de politici.
Veel hangt af van de vraagstelling.
Dat is nog niet zo eenvoudig, omdat
je bij een referendum geen open of
ellelange vragen kunt stellen. Het
moet voor of tegen iets zijn. Het presidium (de fractievoorzitters) moet
zich over de vraagstelling buigen.
Wel heel democratisch als de burger
zich rechtstreek kan uitspreken voor
of tegen een bepaalde koers.
Het college opteert voor een systeem

Afvalcontainers in Heemstede.

waar thuis plastic, metaal en drinkkartons (PMD) in de grijze container
gaat. Het restafval (grijs) moet naar
een ondergrondse container worden
gebracht. Tegenstanders willen een
extra (PMD) bak of in een plasticzak
aan de straat zetten. Grijs blijft dan
gewoon grijs, maar wordt minder
opgehaald of de container wordt
kleiner (80 ltr). Het groen wordt wel
regelmatiger opgehaald, zeker in de
zomer.
De kosten voor en tegen zijn lastig te
specificeren, omdat verschillende
tarieven en opbrengsten jaar na jaar
wisselen. Wat wel al bekend is zijn de
kosten voor het aanschaffen en
ingraven van containers. Dit komt uit
rond de 1,5 miljoen.

Volgens uiteenlopende rapporten is
het milieu het meest gebaat bij voor(thuis) en nascheiding (fabriek). Of
dit ook kosteneffectief is, moet blijken. Na-scheiden neemt een hoge
vlucht en systemen worden steeds
geavanceerder. Er gaan stemmen op
om op plastic flessen en blikjes
statiegeld te heffen. Dat doet de berg
PMD flink afnemen. De verwerking
staat gelijktijdig ter discussie. Moet
Heemstede overstappen op een andere verwerker en/of een andere
ophaler?
Kortom: er is nog voldoende politiek
werk aan de winkel om de verschillende mogelijkheden aan de inwoners duidelijk te maken, alvorens de
burger naar de stembus gaat.

Een van zijn eerste acties was de huurverhoging van de studentenflat van zijn
dochter aanvechten. Hij won de zaak en
dat sterkte hem in de overtuiging dat
Henk Kruijer.
zijn vasthoudendheid tot resultaat kon
leiden. Enige jaren terug kostte hij
Heemstede rond de 20.000 euro aan juridische bijstand en proceskosten.
Slechts in een gering aantal gevallen kreeg hij de rechter aan zijn zijde.
Het nieuwe bestemmingsplan Noord- West maakte hij met de grond
gelijk. De door hem geconstateerde fouten zijn door de gemeente snel
aangepast, maar liet onverlet dat zijn belangrijkste bezwaar bleef bestaan. Ook de wateroverlast in veel tuinen en onder woningen bestreed
hij tot de hoogste rechter. Zijn laatste grote project was het om Waternet
veroordeeld te krijgen. Volgens de wet moeten drinkwaterbedrijven de
watermeters in de woning plaatsen in plaats van in een waterput in de
tuin. Hoewel hij het gelijk aan zijn zijde had, kreeg hij het niet. Het zou
Waternet te veel geld gaan kosten en mensen die, gezien hun leeftijd of
gebrek, niet meer in de waterput konden kijken moesten het maar aan de
buren vragen. Hij zwierf van de ene politieke partij naar de andere. PvdA,
HBB, D66, CDA en de VVD konden hem als lid noteren om er even zo snel
weer te vertrekken.
Deze krant werd gretig voorzien van ingezonden brieven. Een markante
persoonlijkheid met een enorm doorzettingsvermogen. De laatste jaren
werd zijn leven gekenmerkt door problemen in de privésfeer en liet zijn
gezondheid hem in de steek. Op 25 november overleed hij, op 73-jarige
leeftijd, in Heemstede, het dorp dat hij ondanks alles toch in zijn hart
sloot.
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Onderzoek toekomst vuurwerk
geeft een verdeeld beeld
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Het aankomende oud
en nieuw zal zonder vuurwerk plaatsvinden. Er ligt een algeheel vuurwerkverbod voor heel het land.
Heemstede heeft via het digipanel
de mening van 1.100 inwoners gepeild. Er zijn wat kanttekeningen te
plaatsen bij de uitslag.
Niemand van deelnemers bleek
jonger dan 18 jaar, dus de mening
van de jeugd klinkt niet door. Ook de
middengroepen waren nauwelijks
vertegenwoordigd. 78% was 45+,
veel waarde kan er daarom niet aan
worden gehecht. Toch geeft de raadpleging enigszins een inkijk wat de
burger wil. Betere handhaving wordt
veelvuldig genoemd. De gemeente
moet investeren in handhaving en in
de organisatie van alternatieven.
De oud- en nieuwviering doet 83%
van de inwoners thuis. Weinigen
steken zelf vuurwerk af, 50% van de
ondervraagden betaalt wel mee aan
vrienden of buren die vuurwerk afsteken. 50% ervaart overlast dat
neerkomt op afsteken buiten de
toegestane tijden en van geluids-

De gemeentegrens op de Cruquiusweg.

Heemstede krijgt toch haar zin met
verplaatsen bebouwde komgrens
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Drie jaar terug gingen
er stemmen op om de gemeentegrens 192 meter naar het oosten te
verplaatsen. Buurtbewoner Eric Geels
bond indertijd de kat de bel aan. Bij
het nieuwe complex Slottuinen zou
dat schelen aan geluidwerende
maatregelen en meer rust voor de
aanwonenden van de weg en de
aangrenzende buurt. In het vorige
college stoeide VVD wethouder
Heleen Hooij met haar provinciale

partijgenoot Elisabeth Post, waar de
laatst genoemde geen duimbreed
wilde toegeven.

plaatst. Gelijktijdig kan het weggedeelte van de verkeerslichten tot
voorbij de Slottuinen een 50 km
regime gaan gelden. Bij de planvorming van de Slottuinen speelde de
politiek en de buurt met de gedachte
een aansluiting te maken vanaf de
wijk naar de Cruquiusweg. Daar gaf
de provincie toen geen toestemming
voor. Dat idee kon wel eens terugkeren zodra de weg een gemeentelijke weg wordt. Vooralsnog is er aan
een voor Heemstede langslepende
kwestie een positief einde gekomen.

Nu er twee GroenLinks partijgenoten
in Heemstede en de provincie het
voor het zeggen hebben, kwam er
schot in de zaak. Na een toezegging
van de gedeputeerde dat zij wil
meewerken ziet Heemstede af van
een voorgenomen rechtszaak. Over
niet al te lange tijd zal het bord dat
de gemeentegrens aangeeft dan ook
192 meter kunnen worden ver-

KRUISWOORDPUZZEL

1

Verticaal 1. bodyguard (portier); 2. niet parkeren (afk.); 3. keukenmeester; 4. land in Azië; 5. rugtas voor soldaten; 6. telwoord;
7. klant (vaste koper); 8. land in Azië; 9. mannetjesschaap; 10.
bolgewas; 11. schminker; 16. meisjesnaam; 18. snel (soort); 20.
Chinese vermicelli; 21. soort vloerbedekking; 23. vensterglas; 25.
ladder; 26. ondeskundige; 27. mooi (welgevormd); 29. gemeentelijk ambtenaar; 32. verkoper van geneesmiddelen; 34. beneden
deel van een gevel; 36. niet verschijnen of nakomen; 37. Noorse
muntsoort; 39. losbandig drinkgelag; 40. lengtemaat; 42.
geslachtsdeel; 43. groot soort hert; 45. oude lap; 46. buitendijks
land (landtong); 51. Europeaan; 53. alcoholische drank; 54. bode
voor het bezorgen van pakketten; 55. verdriet; 56. fijn weefsel; 57.
Zweedse popgroep; 59. vrouwelijk dier; 60. etalage-inrichter; 62.
spijtig (helaas); 63. slecht mens; 66. beroep (ambt); 67. mannetjesbij; 69. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 71. de
schepper; 73. oud Nederlands betaalmiddel; 74. Europese hoofdstad; 75. inwendig orgaan; 78. uitroep van afkeer; 80. plaats in
Brazilië (afk.); 82. personal computer (afk.); 85. Nederlandse politieke partij (afk.).

3

4

5

12
15

Horizontaal 1. iemand die een bank bestuurt; 7. specialist in een
ziekenhuis; 12. duw (stoot); 13. grasmaand; 14. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam; 15. westerlengte (afk.); 17. boterton; 19.
hoofd van een moskee; 21. muzieknoot; 22. verwaande houding;
24. kroegbaas; 27. toiletartikel; 28. kraaiachtige vogel; 30. Sociaal
Economische Raad (afk.); 31. een zekere; 32. Griekse zuilengang; 33. loofboom; 35. kleine kuip als zitbad; 37. familielid; 38.
waddeneiland; 41. zwarte kleverige stof; 42. schoon en netjes;
44. deel van voet; 46. luizenei; 47. eskimohut; 48. toezicht houden; 49. in het wild levend knaagdier; 50. melkklier; 52. aanspreektitel van een vorst; 54. ondergrondse ruimte in een
gebouw; 56. transient ischaemic attack (afk.); 58. gekonfijte schil
van een onrijpe citrusvrucht; 61. roem; 62. bijnaam van een
boeing 747; 64. klap; 65. wild zwijn; 67. laagte tussen twee bergen; 68. Bart’s Neverending Network (afk.); 70. hoofdstad van
Letland; 72. wiel; 73. iemand die filmt voor een film; 76. duinheuvel; 77. persoonlijk voornaamwoord; 78. strook grond langs een
rijweg; 79. Arabische vorst; 81. lidwoord; 82. kookgerei; 83. plaats
in Drenthe; 84. vordering; 86. openbaar ambtenaar; 87. wilddief.

2

16

22

23
29

25

34

39

35

54

41

43

46

56

61

57

62

66

58

68

73

77

53

63

67

72

59

69

70
75

78

79

60

71
76

80

83

84

86

De winnaar ontvangt bericht via
de e-mail waarmee de gewonnen boodschappentas afgehaald
kan worden in de AH-vestiging
aan de Zandvoortselaan 169 in
Heemstede. Over de uitslag
wordt niet gecorrespondeerd.
Succes!

64

74

82

49

Mail uw oplossing uiterlijk maandag 7 december 17 uur naar
redactie@heemsteder.nl, onder
vermelding van kruiswoordpuzzel, voorzien van uw naam,
telefoonnummer en e-mailadres.
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13

59

62
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43
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32

Er is nog een jaar te gaan tot de
volgende jaarwisseling en de
gemeenteraad zal over dit onderwerp in 2021 verder gaan debatteren.

32
37

51

Er is een grote groep van 70% die wil
dat de gemeente meer aan voorlichting gaat doen. De cijfers van het
gehele onderzoek is na te lezen op
de site van de gemeente. https://
gemeentebestuur.heemstede.nl/
Documenten/Collegeberichten.

Deze puzzel wordt u aangeboden door Albert Heijn aan de
Zandvoortselaan 169 in Heemstede. Lekker puzzelen voor een
heerlijke prijs: een goedgevulde
AH-tas vol gezonde biologische
artikelen!
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Ongeveer de helft van de geënquêteerden vindt dat de winkeliers iets
moeten organiseren, evenzoveel
vinden dat juist niet. De gemeente
zou volgens 40% van de deelnemers
50.000 euro of meer in de jaarwisseling moeten steken, in welke vorm
dan ook. 73% van de deelnemers aan
de enquête voelt er niets voor om
zelf iets mede te organiseren.

Vuurwerksterretjes.

13
17

28

6

overlast. Van de geënquêteerden
geeft ongeveer 43% aan voor een
algeheel verbod te zijn of een verbod
in bepaalde wijken, bijvoorbeeld
rond verpleeghuizen of rond wijken
met rietdaken.
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WOORDZOEKER
Woordzoeker Jan van Goyenstraat

Door Joke van der Zee

Het kerstdorp bij Oosteinde. Foto: Joke van der Zee.

Kerstdorp bij De Oosteinde
Door Joke van der Zee
Hillegom – In een tuincentrum
kijken naar de kerstshow is rondom
deze periode voor menig kerstliefhebber een must. Diverse tuincentra
bouwen eind september al aan hun
show om de bezoeker te laten zien

wat er zoal te koop is. Uiteraard begint het bij de kerstboom, die je vervolgens kunt versieren. Maar tegenwoordig zijn andere kerstdecoraties
net zo in zwang. Sommigen richten
thuis een heus kerstdorp in. We
kennen de kersstal voor onder de
boom maar liefhebbers breiden die

uit met huisjes, bomen en zelfs complete straatjes tot aan treinrails aan
toe. Voor wie niet zo ver wil gaan in
eigen huis maar een kerstdorp wel
graag aanschouwt: kijk eens bij Tuincentrum De Oosteinde aan de Zandlaan 22 in Hillegom. Daar krijg je toch
een warm gevoel van?

Maak van elke dag een feestje met de
December Box van De Konijnenberg
Heemstede - Thuis uit eten’ bij De
Konijnenberg kan gelukkig nog wel
in coronatijd. Je kunt een groot deel
van hun reguliere menukaart afhalen
aan de Herenweg 33 óf u kunt uw
gerechten lekker warm en bereid
thuisbezorgd krijgen door het eigen
team. Eigenaar Marco Uitendaal
heeft ervoor gekozen, net als de ruim
20 jaar dat hij de zaak bestiert, ‘gewoon’ zoals iedereen gewend is, 7
dagen per week open te blijven.
Het restaurant probeert creatief te
blijven en merkt dat maaltijden voor
het hele gezin gewild zijn.
Vooropgesteld je kan altijd twee
lekkere pannenkoeken voor thuis
komen ophalen bij het restaurant,
maar vooral via de webshop
www.dekonijnenberg.nl en via thuisbezorgd.nl wordt vaak voor het hele
gezin ‘een avondje lekkers’ besteld en
hiermee steun je natuurlijk ook de
horeca.
Marco vertelt: “Ik heb ook nu, niet
alleen voor de kerst, maar juist voor
elke dag in de feestmaand december,
een mooi menu gemaakt om te
bestellen, onze December Box. Super
easy, alles is namelijk door onze
brigade al klaargemaakt, je hoeft het
menu alleen op te warmen. Het
menu is 4-gangen, je start met een
rouleau van hertpastrami op een
bedje van sla met yuzu dressing, erna
een heerlijk pompoensoepje.
Passend bij De Konijnenberg, een
konijnenbout in wildjus met cranberrycompote, geroosterde spruiten of
kies voor de Hazenpeper, rode kool,
stoofpeertje. Als afsluiter een heer-

De December Box van De Konijnenberg. Foto: aangeleverd door De Konijnenberg.

lijke wintertiramisu met stroopwafel.
(27.50 pp incl wat lekkers voor bij de
koffie). Ook aan de kids is gedacht!
Een feestje is gemaakt van het kindermenu (15 pp) hiermee tover je 3
gangen op tafel: pompoensoep met
kerstster, een pannenkoek-lasagna,
Christmas cheesecake.”
Kortom: maak van elke december

dag een feestje thuis en maak het u
makkelijk met de Konijnenberg
December Box. Elke dag te bestellen
en af te halen (ook op 24 december
en 5 december).
Kijk voor meer informatie op:
www.dekonijnenberg.nl of bel tussen
12:00 en 19:30 uur De Konijnenberg
023-5848096.

Heemstede – De woordzoeker die vorige week in de Jan van Goyenstraatkrant is geplaatst, bevat twee vakjes met een vraagteken. Het ging
hier niet om een extra moeilijkheidsgraad, ze horen daar niet te staan,
een toetsenbordfoutje van de maker. Hierbij treft u de goede woordzoeker aan. Excuses
G TvoorEhet ongemak.
R P E Z F U I F
Streep de woorden weg en maak van de overgebleven letters de oplossing. Stuur dieLnaarTinfo@judybeautyboutique.nl
L E I U G en maak
E kans
S op
H eenO
mooie cadeaucheque van Judy Beauty Boutique, ter waarde van €50.
Insturen kan tot
C enAmet maandag
P L 20Ndecember.
N PDe winnaar
E E krijgt A
persoonlijk bericht.
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De laatste recepten voor de receptenwedstrijd i.s.m. Landgoed Groenendaal

Heemstede - Deze week de laatste
recepten voor de receptenwedstrijd
van ‘De Heemsteder achter het
fornuis’ in samenwerking met restaurant Landgoed Groenendaal. U kunt
niet meer insturen.

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.

Alle recepten worden beoordeeld
door chef René Haak van Landgoed
Groenendaal, die een selectie maakt.

De recepten van de prijswinnaars (3x
twee personen) krijgen een prominente plek in het Groenendaalse
thuismenu en krijgen een LG@home
thuismaaltijd cadeau waar de winnende gerechten onderdeel van uit
maken.

De inzenders van de geselecteerde
recepten dienen dit recept thuis te
gaan bereiden voor de chef van

Zalm met kerrie-guacamole in laagjes
Henny van Haasteren stuurde recepten van een voor- hoofd- en nagerecht in.
Voorgerecht voor 4 personen:
• 1 beker zure room
• 1 theelepel kerriepoeder
• Peper
• Zout
• 3 tenen knoflook
• 1 prei

• Olijfolie
• 250 gram gerookte zalmfilet
• IJsbergsla
• Garnering: lente-ui en
gedroogde tomaat

Eerste 5 ingrediënten pureren. Prei wassen en in dunne ringen snijden,
dan fruiten in olijfolie. IJsbergsla fijnsnijden.
Per persoon een klein bordje nemen en dan laagjes maken: sla, zalm,
guacamole, zalm, prei, zalm, garnering.
Lente-ui eventueel vervangen door bieslook.
Eten met dunne sneetjes geroosterd Italiaans brood

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

ACHTER HET FORNUIS

Broccolitaartje

• 350 gram kruimige aardappels
• Scheutje melk
• 250 gram broccoli
• 50 gram magere gerookte

• 1 eetlepel olijfolie
• 1 gesnipperde ui
• 75 gram geraspte kaas
• 1 eetlepel olijfolie

spekblokjes
Voor 2 personen:
• 1 citroen
• 3 bananen
• 200 ml room

Steaktartaar van kalfsvlees op toast met
gepocheerd ei kappertjes en truffelmayonaise
Sebastiaan Stomps stuurde dit gerecht in. Het kan als voorgerecht of eventueel
als hoofdgerecht dienen.

achter het fornuis

Ingrediënten (voor 2 personen)

Ingrediënten

Materialen

Steaktartaar
150g kalfsvlees (75g per persoon)
1 grote augurk
1 sjalotje gesnipperd
1 bosje bieslook
1 bosje peterselie
3 vlees tomaten
5g suiker
5g zout
5g peper
10g tabasco
300ml olijfolie
2 sneden witbrood
25g boter
2 eieren
25g dijonmosterd
Potje kappertjes

Truffelmayonaise
1 limoen
1 truffel klein
5g suiker
5g zout
5g dijonmosterd
10cl plantaardig olie
1 ei

bekken
staafmixer
maatbeker
koksmes
snijplank
lepel
bakpan
kookpan
spatel
rasp
office mes
ronde uitsteekvorm
braadspaan
garde

Bereiding steaktartaar
Pak het kalfsvlees uit de vriezer en leg deze op je werkbank zodat hij kan ontdooien. Zet een kookpan met heet
water op een gaspit. Leg een kruisje in de tomaten. Wacht tot het water heeft gekookt en leg de tomaten met een
braadspaan er voorzichtig in. Laat de tomaten in het hete water tot het velletje begint los te raken. Snipper
intussen het sjalotje en was en hak de bieslook. Pluk de peterselie en was deze ook in een bekken met koud water
en hak de losse peterselie plukjes op een snijplank net als de bieslook. Pak een bekken met ijswater en leg de
tomaten erin. Als de tomaten zijn afgekoeld kun je het velletje van de tomaten verwijderen. Snijd daarna de zaadlijsten uit de tomaten door ze twee keer doormidden te snijden en daarna met een klein mesje de zaadlijsten eruit
te snijden pak nu een kleine steelpan en blendeer de tomaten met een staafmixer doe het zout en peper erbij en
de tabasco giet de olie beetje bij beetje erbij en blijf roeren met een garde. Pak een zeef en giet de massa door de
zeef.
Als het kalfsvlees genoeg ontdooid is kan je het op een snijmachine op stand 8 gaan snijden. Als je geen snijmachine hebt kan het ook met een goed mes. Snijd het kalfsvlees eerst in dunne plakken. En daarna in brunoise dat
zijn blokjes van gelijke millimeters. Doe alle kalfsvlees blokjes in een grote bekken. Snijd de augurk ook brunoise
en doe het bij de kalfsvlees blokjes.
Doe nu de tomatendressing bij het kalfsvlees net als de bieslook en peterselie en de mosterd
Roer goed door met een spatel en klaar is de tartaarmix. Bak de kappertjes in een pan met boter
En druk en het wittebrood uit met een rondvormpje zo groot als je de tartaar wilt serveren.
En bak goudbruin in een pan met boter.
Bereiding gepocheerd ei
Verwarm een pan heet water op een pit tot het net gekookt heeft.
Doe de eieren per klein stukje slagersfolie in de pan laat het rustig liggen en voel soms of het ei nog zacht is laat de
eieren gedurende 3 minuten in de pan. Haal de eieren eruit En klaar is je gepocheerd ei.
Bereiding truffelmayonaise
Doe het ei in een doorzichtige maatbeker samen met de mosterd zout de truffel en de suiker knijp de limoen uit
over de massa. Pak een staafmixer en mix het en voeg steeds wat van de olie toe. Doe de massa in een spuitzak.
Hoe te serveren:
Pak een groot rond bord en leg je ronde toast op het bord pak het ronde vormpje en leg het erop. Weeg 75g af van
kalfstartaar In het ronde vormpje of wat je lekker vind. En druk het glad met een lepel. Bestrooi met de kappertjes
en leg het gepocheerde ei erop. Spuit mooie dotjes van de truffelmayonaise op en om de tartaar heen. Maak het af
door er nog wat limoen rasp over heen te strooien en serveren maar.

• 2 eetlepels witte basterd
• 2 eetlepels geraspte kokos
• 1 eetlepel gembernat

Kook de aardappels 15 minuten, voeg dan de kleingemaakte broccoli toe
en kook deze nog 5 minuten mee. Giet dan af en stoom een beetje droog.
Bak intussen de spekjes uit in de hete olie en fruit dan het uitje erbij.
Stamp de aardappelen en broccoli tot een grove stamppot. Voeg dan het
spek ui mengsel een scheutje melk en de geraspte kaas toe. Doe de
stamppot over in een serveerring, zodat je mooie ronde taartjes krijgt op
het bord. Lekker met plakken beenham.
Voor een vegetarische variatie de spekjes vervangen door 50 gram
zongedroogde tomaatjes op olie.

Bananenmousse met kokos
Voor 4 personen:
Citroen uitpersen. Bananen pellen en in plakjes snijden. Besprenkelen
met citroensap.
4 stukjes apart houden voor de garnering en de rest pureren in de
keukenmachine.
De helft van de slagroom kloppen met 2 eetlepels basterd, de gemalen
kokos en het gembernat. Beide mengsels door elkaar roeren en ± 1 uur
laten opstijven in de koelkast.
De rest van de slagroom met de rest van de basterd opkloppen.
De mousse over 4 schaaltjes verdelen en garneren met de slagroom en de
stukjes banaan.

Ananasbavarois
Jeanine van Ooijen uit Heemstede stuurde ook een smakelijk nagerecht
in. “Voor de receptenwedstrijd tip ik graag mijn Ananasbavarois”, vertelt
ze. “Een echt ‘moeder-dochter’recept.”
Benodigdheden:

• ½ literblik ananasstukjes
• 6 blaadjes gelatine
• 2 eiwitten

• ¼ ltr slagroom
• 75 gram witte basterdsuiker

Bereiding:
• gelatineblaadjes weken in koud water
• ananasstukjes laten uitlekken en de stukjes eventueel kleiner snijden
• ananassap verwarmen en de suiker erin oplossen
• gelatineblaadjes uitknijpen en oplossen in het warme (niet kokende!)
ananassap. Laten afkoelen.
• slagroom stijf kloppen.
• eiwit stijf kloppen.
• het iets afgekoelde ananassap in een dun straaltje, voorzichtig roerend,
bij de stijf geslagen slagroom gieten.
De uitgelekte ananastukjes toevoegen.
De stijf geklopte eiwitten heel luchtig door het mengsel scheppen.
Een mooie grote puddingvorm, of 4 à 5 kleine vormpjes licht invetten
met olie.
Het bavaroismengsel voorzichtig in de vorm(pjes) scheppen en laten
opstijven in de ijskast.
Garneer de bavarois met stukjes (gekaramelliseerde) ananas, walnoten en
eventueel blokjes (zelfgemaakte) ananasgelei en een blaadje verveine.
Eet smakelijk!
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Jantje Beton op zoek naar
clubs en verenigingen
Heemstede/Regio – Sinds donderdag 26 november kunnen clubs en
verenigingen zich weer aanmelden
voor de Jantje Beton Collecte. Van
maandag 8 t/m zater-dag 13 maart
2021 gaan ruim 40.000 vrijwilligers
langs de deuren om geld op te halen
voor de eigen clubkas en voor projecten van Jantje Beton. 50% van de
opbrengst is voor de eigen club en
50% is voor Jantje Beton.
Eén keer per jaar organiseert Jantje
Beton een grote collecte. Samen met

tienduizenden vrijwilligers halen
deelnemende clubs en verenigingen
geld op.
Collecteren gebeurt altijd op een
veilige en vertrouwde manier en dat
is juist nu extra belangrijk. Huis-aanhuis op 1,5 meter afstand met de
bekende collectebus en de iDEAL
QR-code. Of gewoon thuis vanaf de
bank met een persoonlijke online
collectebus.
Voor aanmelden en meer informatie,
surf naar:
www.jantjebeton.nl/collecte.

Gouden bruidspaar Blok in 2020.

Gouden bruidspaar Blok maakt
een rijtoer door Heemstede
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Het gebeurt niet iedere
dag dat twee van onze inwoners al
50 jaar samenzijn. Op de kop af 50
jaar terug stapten Paul en Yvonne
Blok in een rijtuig dat hen in Amsterdam naar het stadhuis bracht. Een
halve eeuw later mochten ze opnieuw plaatsnemen in een rijtuig
maar nu voor hun deur in Heemstede. Door de coronaperikelen vallen tegenwoordig de meeste (familie)
vieringen in het water.
De kinderen bedachten daarom iets
wat ze nog in lengte van jaren bij zal

blijven. Nietsvermoedend ontvingen
de echtlieden een ontbijt. De dag
werd tot een uur of drie gevuld met
bezoek van kinderen en kleinkinderen. Paul was in zijn werkzaam leven
arts (patholoog) in het Wilhelminagasthuis. Yvonne was verpleegster in
datzelfde ziekenhuis. Paul vroeg haar
voor een kopje koffie of iets sterkers,
maar zij moest familie helpen met
behangen en ging niet op zijn uitnodiging in. Niet veel later ging zij maar
wat graag iets met hem drinken en
het koppel werd snel een paar. Vanaf
1982 woont de familie in Heemstede.
Hij Rotterdammer (Schiebroek), zij

Amsterdamse (Nes), bleken meer dan
uitstekend bij elkaar te passen. Van
enige rivaliteit, zoals dat tussen Feyenoord en Ajax weleens het geval is,
is niets te merken. De zes kleinkinderen mochten met opa en oma mee in
de koets. Wegens de kleine ruimte
stapten drie kinderen in bij opa en
opa voor de deur en wisselden zij in
Groenendaal met de drie andere
kleinkinderen. Zo bezorgde de kinderen en kleinkinderen het gouden
bruidspaar, ondanks corona, een onvergetelijke dag. Een dag die werd
afgesloten met een familiediner in
huiselijke kring.

Onderlinge wedstrijden HBC Gymnastics
Heemstede - Door de coronamaatregelen leek het er bijna op dat het
wedstrijdseizoen niet zou kunnen
starten voor de wedstrijdgroep van
HBC Gymnastics. Er mochten geen
competitiewedstrijden georganiseerd worden tegen andere clubs, er
mocht geen publiek aanwezig zijn en
de 1,5 metermaatregel maakt het
ook moeilijk om samen te jureren.
Hier werd toch een oplossing voor
verzonnen door de leiding van de
wedstrijdgroep: een onderlinge
wedstrijd, met alleen de eigen leden,
zonder publiek, in de ‘eigen’ turnzaal
en juryleden die individueel een
cijfer moesten geven, die plaatsvond
op zondag 29 november. Om de
ouders toch de wedstrijd te kunnen
laten volgen, is iedere turnster bij
ieder toestel tijdens de oefening
gefilmd en op Instagram geplaatst.
Zo konden de turnsters toch laten
zien waar de afgelopen weken hard
voor getraind is.
In de eerste wedstrijd kwamen de
jongere meisjes aan de beurt. In drie
groepen van 4 meisjes werd er geturnd om de hoogste cijfers. Omdat
er binnen de groepjes ook nog wel
een leeftijdsspreiding zit, was het wel
moeilijk om voor de jongste meisjes
op het hoogste podium te komen
staan. Het hoogste cijfer werd uitgereikt aan Lieve met een 12.50 voor

Collecteren voor Jantje Beton. Foto: Gerard Til.

Fotowedstrijd om
Vogelhospitaal te helpen
Haarlem - Omdat het Vogelhospitaal
aan de Vergierdeweg 292 in Haarlem
door de coronamaatregelen donaties
mislopen, wordt er een ludieke actie
georganiseerd. De beheerders en
vrijwilligers van het Vogelhospitaal
hopen het creatieve brein van fotografen te prikkelen om tegen betaling van 5 euro hun mooiste plaat
van een gevederd vriendje in te
dienen voor de actie ‘Christmas challenge’ van Stichting Dierenlot.
Normaal spekt de dierenwelzijnsinstelling in Haarlem-Noord de kas via
de collectebus of kraampjes op
diverse markten. Alsof de misère
door corona nog niet groot genoeg
is, moest de opvang voor de regio
onlangs ook de deuren voor het
publiek sluiten vanwege de uiterst
besmettelijke ‘aviaire influenza’
(vogelgriep). Ondertussen gaat de
opvang van gewonde vogels gestaag
door middels inschakeling van
dierenambulances.

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

haar brugoefening. Net hieronder
kwam Sara met een 12.25 voor haar
overslag over de kast en een mooie
salto. En een 12.20 voor de vloeroefening van Veerle. Ook een 12.10 voor
een mooie vloeroefening van Benthe
en een 12.10 voor de brugoefening
van Sara. Bij deze groep kwamen
Veerle, Benthe en Lieve op de eerste
plaats te staan.
Bij de tweede wedstrijd 2 groepjes
met turnsters in de keuze oefenstof.
Zij mogen, binnen bepaalde eisen,
zelf oefeningen samenstellen. En

door het gebruik van de airtumblingmat ook wat moeilijkere onderdelen laten zien. Omdat hier netjes
turnen heel belangrijk is, kwamen de
cijfers iets lager uit dan de vorige
groep. Het hoogste cijfer was voor
Amber met een 11.75 voor haar
sprongen over de pegasus. Vlak hieronder kwam Rose met een mooie
brugoefening wat een 11.70 opleverde. En ook Fleur veraste de jury
met 2 hele mooie sprongen waar ze
een 11.55 voor kreeg. Bij deze
wedstrijd stonden op de 1ste plaats:
Rose en Eva.

Niet alleen vormt de wedstrijd een
vermakelijke uitdaging in de stille
coronatijd, ook verdubbelt Dierenlot
de opgehaalde inleg tot maximaal
2.500 euro. “Iedere cent hebben we

hard nodig want met alleen subsidies
redden we het niet”, aldus het Vogelhospitaal. Een onafhankelijke jury,
bestaande uit drie professionele fotografen, maakt de uitslag op vrij-dag
18 december bekend. De tweede en
derde prijzen zijn mezenhuisjes om
in de tuin te hangen. Maar de eerste
prijs, bestaande uit een puur belevingsmoment, zal dierenvrien-den
recht in het hart aanspreken. De
winnaar wordt uitgenodigd om met
het Vogelhospitaal de herstelde
vogels uit te zetten in de natuur.
Criteria: de ingediende plaat moet
door de deelnemer zelf gemaakt zijn,
bestandsgrootte maximaal 5 MB, één
foto per deelnemer, de inzending
moet een vogelfoto óf een activiteit
van het Vogelhospitaal (zoals een
vrijlating of marktkraampje) bevatten. Deadline: 12 december. Alle
criteria op: https://bit.ly/36Vg52j.
Tegen de beslissing van de jury is
geen beroep mogelijk. De foto’s
blijven eigendom van de maker,
maar door deel te nemen krijgt het
Vogelhospitaal het gebruiksrecht
voor haar publicaties.
Inzenden op:
fotowedstrijd@vogelhospitaal.nl.

Fuut op vrijersvoeten in de Schouwbroekerplas (Put van Vink) in Haarlem.
Foto: Marieke van der Leij).

Misschien wel Neerlands meest bejubelde schrijfster met een onbegrensde fantasie: Annie M.G. Schmidt. Wie is er niet opgegroeid met Jip en Janneke, Pluk van
de Petteflat en Dikkertje Dap? Annie schreef niet alleen voor kinderen, maar ook
voor volwassenen. Toneelstukken, gedichten, liedjes, cabaret, noem het maar.
Voor grote artiesten als Wim Sonneveld, Willem Nijholt, Frans Halsema, Wim Ibo,
Hetty Blok, Conny Stuart en Jenny Arean. Harry Bannink componeerde de meeste
muziek voor haar liedteksten.

Annie M.G. Schmidt: eigenwijs icoon
met een onvergetelijke fantasie

Tekeningen: Noëlle Smit.

Annie maakte in de latere jaren furore met musicals als ‘Heerlijk duurt het langst’ (1965) en radio- en televisieseries die ze
schreef, zoals ‘De familie Doorsnee’ (1952-1954), ‘Pension Hommeles’ (1959) en natuurlijk de bekende serie met hoofdrolspeelster Hetty Blok: ‘Ja zuster, nee zuster’ (1967). Annie schreef liedjes en musicals vaak samen met componist Harry Bannink. Ze
schreef ook diverse teksten voor cabaret en blijspelen. Annie
M.G. Schmidt werd zo de publiekslieveling van Nederland. Met
gedichten schrijven stopte Annie even, door de geuite kritiek van
schrijver Adriaan Morriën, die openlijk verklaarde dat hij “de gedichten vond tegenvallen en ‘onnodige poëzie’ vond.”
In 1986 werden al haar gedichten en liedjes verzameld in de bundel ‘Tot hier toe’.

Ophef over Jip en Janneke
Annie M.G. Schmidt was misschien wel een van de grootste
schrijfster die Nederland gekend heeft. Een uniek en veelzijdig talent met een groot en divers oeuvre, dat innig en voorgoed in het
hart van vele Nederlanders is gesloten. Ze was onlangs nog in het
nieuws door de uitspraken van Utrechts Statenlid Julie d’Hondt,
die de verhalen van Jip en Janneke ‘te rolbevestigend en ouderwets’ achtte en ‘niet meer vond passen in deze tijd’. Dit leidde tot
flinke ophef en deed menig kritiek en emotie oplaaien. Niet voor
de eerste keer overigens: deze uitspraken werden ook al in feministische kringen gedaan in de jaren zeventig.
Juist roldoorbrekend
In het tegenlicht van de resterende en hardnekkige verzuiling in
Nederland was Annie juist haar tijd vooruit en een taboe- en roldoorbrekend persoon die met haar werk kritisch de barricaden
opklom. Wars van burgerlijkheid nam ze absoluut geen blad voor
de mond en schreef ze on-omfloerst hoe ze over bepaalde zaken dacht. Zo schreef ze voor de musical ‘Foxtrot’ het liedje ‘Sorry dat ik besta’, vertolkt door Willem Nijholt, waar ze het taboe
van openlijke homoseksualiteit in liefdesliedjes aan de kaak stelde. Met zinsneden als: “Nooit is er een lied gezongen, over de
verboden kus, van Romeo en Julius, want daar zijn we nog niet
aan toe: taboe, taboe.”
Een ander voorbeeld is de sketch ‘Kunstmatige inseminatie’ voor
Wim Sonnevelds theatershow met Ina van Faassen in 1969. Een
gedurfd en gewaagd onderwerp voor die tijd dat Annie tekstueel op luchtige en satirische wijze op schrift durfde te zetten. En
wie kent niet het liedje ‘Vluchten kan niet meer’ van Frans Halsema en Jenny Arean? Geschreven voor de musical ‘En nu naar
bed’ (1970-71) in de toenmalige tijdsgeest van politieke spanningen die de Koude Oorlog met zich meebracht. Annie schreef dat
vluchten geen zin meer had, je was namelijk nergens veilig. De
enige oplossing was de liefde (het vluchten bij elkaar).
Met haar nuchtere instelling en haar eigenwijze en soms grimmige schrijfstijl wist Annie M.G. Schmidt als geen ander de holheid
van frasen en pretenties, alsmede maatschappelijke kwesties im-

Illustratrice Fiep Westendorp. Foto aangeleverd door Wombat B.V.

mer weer origineel of met een humoristisch en luchtig randje
aan te kaarten. Dit deed ze op meesterlijke wijze. Met haar oeuvre heeft ze een grote maatschappelijke bijdrage geleverd en ons
een waardevolle en leerzame schat aan literair erfgoed nagelaten, die gekoesterd dient te worden voor de generaties die komen gaan.
Bart Jonker
(Met dank aan Wombat B.V. Diverse bronnen, o.a.: ’Onze literatuur vanaf 1916’ door Piet Calis, TV-interview met Ischa Meijer en
het TV-interview uit de TV-show met Ivo Niehe.)

Pluswijzer
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van
de Pluswijzer en hierin adverteren?
Neem dan gerust contact op via: verkoop@heemsteder.nl.

Tekeningen: Fiep Westendorp.

“Ik denk dat ik wel een hekel heb aan volwassenen”
Opmerkelijk was dat juist volwassenen ook de kinderschrijfsels
van Annie zo konden waarderen. Al deze werken werden verzameld in de bundels ‘Het fluitketeltje’ (1950) en ‘Jip en Janneke (1953). Ivo Niehe stelde in een interview met haar dat ze wel
dol op kinderen moest zijn, omdat ze zulke succesvolle kinderverhalen schreef. “Helemaal niet”, antwoordde ze toen, “Ik hoef
niet specifiek dol op kinderen te zijn. Nou ja, ik zal ze niet schoppen als ik ze tegenkom, maar ik ben niet speciaal dol op kinderen. Nee, het is denk ik dat ik meer het kind ben in mezelf. Maar
ik denk dat ik wel een hekel heb aan volwassenen”, verklaarde
Annie M.G. Schmidt toen.

In 1991 stopte Annie M.G. Schmidt met schrijven omdat ze bijna blind was en haar laatste toneelstuk ‘We hebben samen een
paard’ slechte kritieken ontving. Na een val in januari 1994 kreeg
ze een heupoperatie en moest ze revalideren. Ze besloot toen
een aantal zaken rondom haar levenseinde zelf in de hand te nemen. Zo verzocht ze Harry Bannink de begrafenismuziek voor
haar te schrijven. In 1995, na haar 84ste verjaardag, werd ze ‘s
ochtends dood in haar slaapkamer aangetroffen. Een arts stelde
vast dat ze aan een hartstilstand was overleden.

Tekeningen: Fiep Westendorp.

Van bibliothecaresse naar Het Parool
Anna Maria Geertruida Schmidt wordt in 1911 te Kapelle geboren en is een dochter uit een Zeeuws domineesgezin. Zij werkt jarenlang als bibliothecaresse. Ze begint pas echt met schrijven op
haar 35e. In een televisie-interview uit de jaren negentig met Ischa Meijer gaf ze aan dat ze haar leven met publiciteit en interviews pas later begon. “Ik was wat dooiig, voor die tijd was ik
net een boomstam bedekt met mos”, vertelt ze. Gedurende de
Tweede Wereldoorlog sluit ze zich aan als journaliste bij de ondergrondse krant Het Parool. Na de bevrijding stort ze zich op cabaretliedjes. In 1947 schrijft ze onder meer voor het journalistencabaret ‘De Inktvis’ in Amsterdam en blijft ze in Het Parool versjes en verhalen voor kinderen schrijven, waaronder Jip en Janneke. In die tijd ontmoet ze via Het Parool in 1947 illustratrice Fiep
Westendorp, die met haar onmiskenbare eigen stijl jarenlang de
tekeningen van Jip en Janneke en latere kinderboeken zou gaan
verzorgen. Annie en Fiep Westendorp (1916-2004) hadden na
hun eerste ontmoeting al direct een goede klik met elkaar en
werden vrienden voor het leven.

Annie M.G. Schmidt.
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Veel ouderen met kerst alleen: help ANBO
om ze met een kerstkaart te verrassen
achter het fornuis
Vervolg receptenwedstrijd

Romige
knolselderijsoep
met korianderolie
Tanna Sluyter maakte dit heerlijke voorgerecht.
Benodigdheden voor
4 personen:
• 1 kleine knolselderij
• Stukje gemberwortel (ca 5 cm)
• 1 teentje knoflook
• 2 stengels citroengras
• 1 liter kippenbouillon
• sap van halve limoen
• 250 ml room
• verse koriander
• olijfolie
• zout en peper
• eventueel 4 plakjes bacon
De soep:
Schil de knolselderij en snijd
hem in blokjes.
Hak de gember, knoflook en
citroengras grof en bak het een
beetje aan in wat (olijf )olie.
Voeg de knolselderij toe en bak
even mee.
Blus na circa 2 minuten af met
de kippenbouillon en de
limoensap en laat 30 minuten
koken.
Pureer de soep met een staafmixer en schenk/roer het
mengsel door een zeef.
Voeg de room toe. Breng op
smaak met zout en peper.
Korianderolie:
Meng 50 ml olijfolie met circa 2
eetlepels verse gehakte koriander, zout en peper en pureer
het met een staafmixer tot een
gladde olie.
Serveren:
Serveer de soep met een paar
druppeltjes korianderolie boven
op de soep. Je kan eventueel
ook een plakje goed uitgebakken bacon er bovenop
leggen. Eet smakelijk.

Mangosinaasappeldessert
Betty van Baars stuurde dit
smakelijke nagerecht in.
Voor 4 personen:
• Sap van 2 sinaasappels
• 1 gepureerde rijpe mango
Deze “massa” met scheut grand
marnier in pan heel goed
verwarmen, voor de kinderen
zonder drank.
In coupe bolletje vanille of
roomijs, warme mango/sinaasappelsap erover, garneren met
blaadje munt en/of schijfje
mango. Smullen maar!

Heemstede/Regio -Maar liefst
15.000 eenzame ouderen met kerst
verrassen met een kerstkaart die een
ander voor hen heeft gemaakt. Een
groot deel van de Nederlandse
ouderen zit door de coronamaatregelen al maanden alleen thuis. En
voor sommigen van hen dreigt zelfs
een sociaal isolement. Daar wil ANBO
(Algemene Nederlandse Bond voor
Ouderen) wat aan doen. Dat is het
doel van de actie die ANBO is gestart.
Veel ouderen met kerst alleen
Atie Schipaanboord, hoofd belangenbehartiging van ANBO: “We
hebben al een speciale telefoonlijn
waar ouderen naartoe kunnen bellen. Maar met de feestdagen voor de
deur wilden we iets speciaals voor
kerst doen. Zeker omdat uit een
peiling, die we onlangs deden, bleek
dat bijna de helft van de ouderen
verwacht met kerst alleen of hooguit
met zijn of haar partner te zijn. Dat is
veel meer dan normaal en daarom
starten we vandaag deze kerstkaartenactie. Het mes snijdt zo aan twee
kanten. Mensen die de kerstkaarten

maken, hebben een leuke afleiding
in deze tijd waarin veel activiteiten
stil liggen. En de ouderen die via hun
thuiszorgmedewerker een kerstkaart
ontvangen, zullen daar vast heel blij
mee zijn. Misschien komt er zelfs
contact uit voort. Want de afzender
mag gerust zijn of haar contactgegevens op de kaart zetten.”
Carry Tefsen maakte de eerste
kerstkaart
Actrice en kunstschilder Carry Tefsen,
bekend uit Zeg eens Aaa’, maakte de
eerste kerstkaart en roept mensen op
om ook één of meerdere kerstkaarten te knutselen, tekenen of schilderen. Als mensen de kerstkaart opsturen naar ANBO, dan zorgt die
ouderenorganisatie – samen met
thuiszorgorganisaties – ervoor dat ze
vóór kerst bezorgd worden bij
iemand die zich eenzaam voelt. Carry
Tefsen: “Niemand zou kerst alleen
moeten vieren, zeker dit jaar niet.
Een jaar waarin we al zoveel op onszelf aangewezen zijn. Daarom roep ik
iedereen op om mee te doen en een
mooie kerstkaart te maken!”

Carry Tefsen. Foto: aangeleverd door ANBO.

Meer informatie
Mensen die mee willen doen, vinden
op www.anbo.nl/kerstkaart alle
informatie.
Als zij uiterlijk 3 december hun zelf-

gemaakte kerstkaart opsturen naar
ANBO, nemen thuiszorgmedewerkers de kaarten mee als zij naar
ouderen toe gaan om zorg te verlenen.

Kledingcadeaukaart voor kinderen uit gezinnen lage inkomens
Heemstede – Inwoners met een laag
inkomen kunnen vóór 1 januari 2021
eenmalig een kledingcadeaukaart
voor hun kind(eren) aanvragen bij de
gemeente.
De kaart heeft een waar- de van 100
euro en is bedoeld voor kinderen tot
18 jaar. De kaart is in te wisselen bij
meer dan 10.000 (online) winkels in
heel Nederland en is twee jaar
geldig.
Vergoeding uit het Kindpakket
De kledingcadeaukaart is een aanvulling op het Kindpakket. Via regelingen in het Kindpakket kunnen
ouders een vergoeding krijgen voor
bijvoorbeeld de sportclub, een laptop of schoolkosten.
De kledingcadeaukaart is een
eenmalige actie. In 2021 bekijkt de
gemeente opnieuw of er financiële
middelen zijn voor deze regeling.

Aanvragen kaart
Inwoners van de gemeente Heemstede die een uitkering ontvangen
(via IASZ) hoeven niets te doen. Zij
krijgen automatisch bericht over de
kledingcadeaukaart. Inwoners die
geen uitkering krijgen, maar wel een
laag inkomen hebben, kunnen de
kaart aanvragen via www.iasz.nl/
hulp-bij-laag-inkomen/kledingcadeaukaart.
Er zijn richtlijnen voor een laag inkomen. Voor een alleenstaande
ouder is dit ongeveer €1.308 netto
per maand zonder vakantiegeld.
Voor gehuwden of samenwonenden
is dit €1.868 netto per maand zonder
vakantiegeld.
Er bestaan veel andere regelingen
voor inwoners met een laag inkomen. Inwoners kunnen anoniem hun
rechten berekenen op:
www.iasz.nl/berekenuwrecht.

Raadhuis van Heemstede. Foto: Bart Jonker

Sinterklaas ontvangt
het Haarlemse licht
Haarlem - Sinterklaas heeft op 1
december jl. van Stem in de Stad het
Haarlemse kerstlichtje ontvangen en
een grote afbeelding van de skyline
van de Spaarnestad. Deze afbeelding,
een tekening van Eric J. Coolen, staat
op een prachtige glazen waxinelichtje.
Met de opbrengst van de verkoop
van deze kerstlichtjes financiert Stem
in de Stad haar jaarlijkse kerstdiner
voor kwetsbare Haarlemmers. Bovendien zit bij het waxinelichtje een
toepasselijk gedicht van Bies van
Ede. Van het kerstlichtje is een gelimiteerde oplage van 775 stuks, dit in
verband met het jarige Haarlem en…
op = op’.

Jaarlijks organiseert Stem in de Stad
een kerstdiner. In verband met de
corona kunnen Haarlemmers dit jaar
het kerstdiner afhalen. Volgend jaar
hoopt Stem in de Stad weer een gezamenlijk kerstdiner te kunnen
organiseren.
Naast het kerstlichtje brengt Stem in
de Stad een keramieken beker op de
markt, eveneens met de skyline van
Haarlem van de hand van Eric J. Coolen. De opbrengt van de beker gaat
ook naar het kerstdiner.
Het waxinelichtje en beker zijn te
koop via:
ww.stemindestad.nl/webwinkel.

Sinterklaas met Skyline door Eric J. Coolen. Foto: Stem van Haarlem.
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AGENDA
DONDERDAG 3 DECEMBER

Skateboard en Sport Hangout (7
t/m 17 jr.) Skatepleintje op Sportpark Groenendaal, Sportparklaan
16 in Heemstede. Van 15-17 u.
Opgeven verplicht via plexat@
wijheemstede.nl.
Online informatieavonden verslaving (in 2 delen). Van 19.30 -21.30
u. Informatie of inschrijven via tel.:
088 – 358 38 00 of per mail:
preventie@brijder.nl.
Nederlandse dramafilms in de
Luifel. Herenweg 96, Heemstede.
Aanvang wo 19.30 u, aanvang do
16 u. Reserveren verplicht via
www.wijheemstede.nl of via tel.:
5483828.

Oek de Jong signeert.

Oek de Jong is geen
gelegenheidsschrijver
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Oek de Jong mag
gerust geschaard worden onder de
beroepsschrijvers. Geen eendagsvlieg met een eenmalige biografie,
maar heuse boeken die ergens over
gaan.
Op zaterdagmiddag 28 november zat
Oek klaar bij Boekhandel Blokker op
de Binnenweg om zijn boeken te
signeren. Het ging vooral om de
autobiografische essaybundel ‘Het
glanzend zwart van mosselen’. In het
boek beantwoordt hij zelf vragen die
dieper ingaan op wie hij is, zijn achtergrond en zijn ideeënwereld achter
zijn romans. De in 1952 geboren De
Jong bracht zijn jonge jaren door
Dokkum en Goes. Hij studeerde
kunstgeschiedenis in Amsterdam. In
1979 kwam zijn eerste boek uit ‘Opwaaiende zomerjurken’ Daarvoor had
hij al regelmatig gepubliceerd in literaire tijdschriften. Tien jaar lang bleef
het stil rond de schrijver. Intussen Hij
gaf hij gastcolleges in Amsterdam,
Leiden en Berlijn en had, de toen nog

onbekende, Joost Zwagerman als
leerling. Een heel andere kant van De
Jong is zijn periode als vrijwilligerswerker met geestelijk gehandicapten. Tussendoor schreef hij een bundel novellen. Voor zijn roman ‘Hokwerda’s kind’ werd hij genomineerd
voor de Libris cultuurprijs. De productie kwam weer op stoom met in
2012 met het boek ‘Pier en de Oceaan’. Een boek waaraan hij acht jaar
heeft gewerkt.
In 2016 verscheen ‘Het visioen aan de
Binnenbaai’. Onderscheidingen volgden de F. Bordewijkprijs, Zeeuwse
Boekenprijs en de gouden Uil.
‘Zwarte schuur’ verscheen in 2019 en
een jaar later ‘Het glanzend zwart van
Mosselen’. Oek de Jong kan nu al
terugzien op een rijk oeuvre aan
publicaties, essays en boeken.
Bij Boekhandel Blokker kwam de een
na de ander zijn laatste boek ’Het
glanzend zwart van Mosselen’ laten
signeren. Eigenaar Arno Koek van de
boekhandel weet keer op keer een
inspirerende en succesvolle schrijver
naar zijn zaak te halen.

Rokus Loopik in Trefpuntcafé
Bennebroek - Op vrijdag 11
december ontvangt het Trefpuntcafé
op het Akonietenplein 1 in Bennebroek om 20.30 uur een bijzondere
gast: Rokus Loopik. Hij vertelt over
zijn inspiratie en The Living Museum
in Bennebroek op het terrein van
GGZ in Geest. Rokus Loopik is van
origine sociaal psychiatrisch
verpleegkundige. Hij werkte 18 jaar
op straat in Amster-dam, met- en
voor dak- en thuisloze mensen met
een achtergrond in de Psychiatrie en/
of Verslaving. In 2004 haalde hij
Housing First naar Nederland waarbij
dakloze mensen een woning krijgen
zonder daar voorwaarden aan te
verbinden. Sinds 2009 is hij zelfstandig, sociaal ondernemer. In 2015
adopteerde hij het model van the
Living Museum uit New York. Een
Artist Community voor mensen met
een achtergrond. Hoe dat in zijn werk
gaat vertelt hij in een enerverende,
creatieve en interactieve presentatie.
Het Trefpuntcafé houdt zich volledig
aan de geldende coronamaatregelen. Hetgeen ook betekent dat
helaas niet meer dan 30 bezoekers

VRIJDAG 4 DECEMBER

Niet Schieten! met 25 jaar Lust en
Leed in de Luifel. Herenweg 96,
Heemstede. Twee uitvoeringen,
en om 19 u. en andere om 21.15 u.
Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl
DINSDAG 8 DECEMBER

Skateboard en Sport Hangout (7
t/m 17 jr.) Skatepleintje op Sportpark Groenendaal, Sportparklaan
16 in Heemstede. Van 15-17 u.
Opgeven verplicht via plexat@
wijheemstede.nl.

WOENSDAG 9 DECEMBER

Open avonden Bewustwording
door Jan Oostenbrink. WIJ Heemstede in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Van 19.15 – 21.15 uur.
Kosten: €90,- voor 6 avonden, losse
avonden €15,-. Aanmelden is verplicht via www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl, 023- 548 38
28. Vervolg: 6 jan en 3 mrt 2021.
Begeleiding en informatie:
tel. 06 50 81 56 97; email:
jan.oostenbrink@gmail.com.
Kerstverrassing maken bij de Knutselclub (5-10 jr.) De Molenwerf,
Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Van 13.30-15 u. Kosten: € 5,- per
keer of een kaart voor 5x kost
€22,50. Verplicht opgeven per
Whatsapp naar 06-14 23 45 80 van
begeleider Gaby Godijk.
EXPOSITIES

‘Ode, in memoriam Mieke
Mostermans’, De Waag, Spaarne
30 Rood te Haarlem. Do 19 november 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. Swaluëstraat 1 in Zandvoort. Reserveren:
www.zandvoortsmuseum.nl.12

Niet Schieten! met 25 jaar
Lust en Leed in de Luifel
Heemstede - Het ijzersterke cabarettrio Niet Schieten! wordt gevormd
door Arend Edel, Erik Jobben en
Maarten Hennis en is een vaste
waarde in de theaters sinds het in
1994 Cameretten won. Speciaal voor
het 25-jarig jubileum komen zij terug
op vrijdag 4 december met twee
uitvoeringen van hun voorstelling in
de oorspronkelijke formatie in
Theater de Luifel op de Herenweg 96
in Heemstede. Maarten, Arend én
Erik brengen met liefde een avond
vol lust en leed uit al hun 14 shows.
Niet om het allemaal nog eens dunnetjes over te doen maar om te laten
zien dat ze wijzer zijn geworden.
Vooral de bijzondere band die het
drietal met de vrouwelijke helft van
de bevolking heeft, is een terugkerend thema gebleken. Ze komen
speciaal naar Heemstede toe om
haarfijn uit te leggen hoe zij denken
dat alles in elkaar steekt… Voor de
een feest van herkenning …voor de
ander een hilarische openbaring. U
gaat het zelf ervaren en beleven in

deze voorstelling. NB: Het werk van
Niet Schieten wordt inmiddels door
menig psycholoog en relatiebemiddelaar als standaardwerk beschouwd.
Voor beide voorstellingen op 4
december, een om 19 uur en de
andere om 21.15 uur, zijn nog enkele
kaarten beschikbaar. Kaarten alleen
te bestellen via:
www.podiaheemstede.nl.
Voor Theater De Luifel zijn in de
maand december ook nog enkele
kaarten verkrijgbaar voor de voorstelling ‘Daar moet je heen’ van Rosa
Da Silva op 11 december en voor de
kindervoorstelling ‘Ik zou wel een
kindje lusten’ op 13 vridecember van
theatermaakster Joes Boonen.
Meer informatie over de voorstellingen en het volledige programmaaanbod is te vinden op:
www.podiaheemstede.nl.
Vanwege de coronamaatregelen is er
een beperkt aantal zitplaats
beschikbaar.

Rokus Loopik. Foto: aangeleverd door
Trefpuntcafé.

zijn toegestaan. Graag uw voorgenomen komst van tevoren verplicht
aan te melden via:
aanmelden.tpc@gmail.com.
Check kort tevoren voor de laatste
stand van zaken svp de website
www.pkntrefpunt.nl. Indien de
bijeenkomst onverhoopt moet
worden geannuleerd zal dit onder
het kopje actueel vermeld staan.
Om 20 uur gaat de zaal open en staat
de koffie klaar. Een ieder is van harte
welkom, de toegang is gratis.

KERKDIENSTEN
ADVENTSKERK AERDENHOUT

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

Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 6 dec. 10.00 uur
Spreekster: Yvonne Elbers
Leven in het december licht
YouTubekanaal NehemiaHeemstede.
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 6 december, 10u.
Tweede Adventszondag,
ds. P.I.C. Terpstra. Aanmelden via
www.kerkpleinheemstede.nl/
kerkdienst-aanmelding. Online
via YouTube en kerkomroep.
www.pknheemstede.nl
TREFPUNT BENNEBROEK

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 6 december: ds. Jolien
Nak. Tweede Adventszondag.
Svp via mail opgeven: bennebroek.trefpunt@quicknet.nl.
Vieringen online: pkntrefpunt.nl
en klik op Actueel.
www.pkntrefpunt.nl
H. BAVO PAROCHIE

Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 3 december, 9u.
Eucharistieviering. Pastor R.
Verhaegh. Zondag 6 december,
10u. Eucharistieviering.
Pater Diego Pildain.
Donderdag 10 december, 9u.
Eucharistieviering. Pastor R.
Verhaegh. Reserveren verplicht:
hbavo.aanmeldenvieringen@
gmail.com. Of: 023-5280504.
www.parochiesklaverblad.nl
KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Za. 5 dec. 17u. Holy Mass /
Engelse Mis. Zo. 6 dec. 10u.
H. Mis, voorganger: Pater Tristan
Perez. 18.45u. Plechtig Lof.
Di. 8 dec. 9u. H. Mis.
Wo. 9 dec. 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 6 december, 10u.
Ds. Dirk Jorissen. De diensten
kunt u volgen via de link: www.
kerkomroep.nl/#/kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.
nl
DOOPSGEZINDE GEMEENTE

De formatie Niet schieten! Foto: Jaap Reedijk.

Postlaan 16 Heemstede
Zondag 6 december geen
dienst.
www.vdgh.nl

Nieuws
Heemstede

informatie van de gemeente Heemstede, 2 december 2020

Doe mee met de Sinterklaas winactie
Burgemeester Astrid Nienhuis kreeg afgelopen
vrijdag 27 november Sinterklaas en zijn pieten
op visite. Tijdens deze online chatsessie
met de burgemeester, Sint en de pieten
beantwoordden ze live vragen van kinderen.
Benieuwd hoe dit is gegaan? Terugkijken kan
via bit.ly/sintinheemstede.

Win de ultieme Sinterklaas-box

Sinterklaas en de burgemeester van Heemstede hebben een leuke winactie in petto!

Versier je raam met leuke tekeningen, knuffels,
slingers of pakketjes. Maak er een foto van en
stuur deze naar sinterklaas@heemstede.nl.
Delen op social media kan met de hashtag
#sintinheemstede. De prijs? Dé ultieme
Sinterklaas-box vol lekkernijen en cadeautjes.
Alle producten uit de box komen van
Heemsteedse ondernemers. Niet alleen leuk
voor de kinderen, ook een steuntje in de rug
voor de lokale ondernemers!

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

Adresgegevens
Raadhuis:
Raadhuisplein 1,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden publieksbalie:
Maandag en dinsdag van 8.30 - 13.00 uur
Woensdag van 8.30 - 17.00 uur
Donderdag van 8.30 - 19.30 uur
Vrijdag van 8.30 - 13.00 uur
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Tentoonstelling van de
Roze Kunstlijn in raadhuis
De Roze Kunstlijn heeft een tentoonstelling
samengesteld voor het raadhuis van
Heemstede. De tentoonstelling Variabelen is
tot en met 28 december 2020 te zien in de
Burgerzaal. Het is het tweede jaar dat de Roze
Kunstlijn gastvrij wordt ontvangen op deze plek.

Suzanne van der Laar, Pablo Burgos, Rob
Snellen, Rosita van Wingerden, Soek
Zwamborn, Saskia Minoli, Roberto Helder,
Dennes Bulters, Froukje van Tetterode,
Jeannette Burink en in de hal, naast Luna Meis
Dave Hilliard.

De Roze Kunstlijn

De Roze Kunstlijn is een initiatief van een aantal
regenboog-organisaties, waaronder COC
Kennemerland en Bureau Discriminatiezaken
Kennemerland. Het initiatief geeft kunstenaars
de ruimte om werk te laten zien met
als doelstelling om de acceptatie van
homoseksualiteit te vergroten.

Regelingen voor
inwoners met een laag
inkomen

Tentoonstelling Variabelen

In de tentoonstelling is een variatie aan werken
en thema’s te zien van kunstenaars uit binnenen buitenland. Bezoekers zijn welkom om in
een grote ruimte te genieten van divers werk.
Houd rekening met de RIVM-richtlijnen; het
dragen van een mondkapje is verplicht.

Er bestaan veel regelingen voor inwoners
met een laag inkomen. In een paar stappen
berekent u op iasz.nl/berekenuwrecht
anoniem op welke regelingen u mogelijk recht
heeft.

Kunstenaars in willekeurige volgorde:
Peter Bartels, Luna Meis, Peerke art, Ok van
Batenburg, Fred Rozenhart, Mark Haagmans,

Omgevingsvergunningen
Overlastspreekuur
3 december
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen
over burenoverlast terecht bij een speciaal
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifiek
om vragen die u niet direct met uw buren
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling,
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
In verband met coronamaatregelen vindt het
overlastspreekuur van buurtbemiddeling niet
op locatie plaats. U kunt op donderdag
3 december tussen 14.00 en 15.00 uur
bellen met (023) 569 88 83. U wordt dan
doorverbonden met de coördinator
buurtbemiddeling. Lees meer over
buurtbemiddeling in Heemstede op
meerwaarde.nl.

Om verspreiding van het coronavirus tegen
te gaan geldt per 1 december 2020 een
mondkapjesplicht in onder andere winkels,
musea, restaurants en theaters. Ook in
het onderwijs (met uitzondering van de
basisschool) moeten mensen een mondkapje
gaan dragen. In het openbaar vervoer was
een mondkapje al verplicht, maar voortaan
is dit ook het geval in stations en bij bus- en
tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor
iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel
niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.
Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl.

Aanvragen omgevingsvergunningen
• Glipper Dreef 201, het uitbreiden van
het woonhuis op de begane grond,
eerste verdieping en wijzigen gevels,
wabonummer 723677, ontvangen 18
november 2020
• Glipperweg 69, het uitbreiden van de eerste
verdieping en wijzigen borstwering erker,
wabonummer 722129, ontvangen
16 november 2020
• Hageveld 16, het kappen van een linde,
wabonummer 725102, ontvangen
20 november 2020
• Hageveld 44, het plaatsen van twee
dakramen, wabonummer 724137,
ontvangen 19 november 2020
• Huizingalaan 2, het uitbreiden van
het woonhuis, wabonummer 723051,
ontvangen 17 november 2020
• Mozartkade 9, het uitbreiden van het
woonhuis op de eerste verdieping,
wabonummer 723268, ontvangen 18
november 2020
• Spaarnzichtlaan 31, het verhogen van de

nok en plaatsen van een dakkapel op het
achter- en zijgeveldakvlak, wabonummer
724524, ontvangen 19 november 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Laan van Insulinde 10, het plaatsen van een
fietsenoverkapping, wabonummer 678908,
verzonden 27 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
• Roerdomplaan 13, het plaatsen van een
windscherm, wabonummer 696478,
ontvangen 22 september 2020
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.

Daarnaast kunt u mogelijk gebruik maken
van de eenmalige kledingcadeaukaart voor
kinderen tot 18 jaar. De kaart heeft een waarde
van 100 euro en is in te wisselen bij meer dan
10.000 (online) winkels. De cadeaukaart is twee
jaar geldig.

Aanvragen cadeaukaart

Inwoners met een uitkering via IASZ hoeven
niets te doen. Zij ontvangen automatisch
bericht over de cadeaukaart. Ontvangt u geen
uitkering? Vraag de cadeaukaart dan aan vóór 1
januari 2021 via iasz.nl/hulp-bij-laag-inkomen/
kledingcadeaukaart.

Heemstede

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

Vergadering
gemeenteraad
7 december 2020
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
digitale raadsvergadering op 7 december
2020 om 20.00 uur. De vergadering begint
aansluitend aan de hervatting van de
raadsvergadering van 26 november. U bent van
harte uitgenodigd deze digitale vergadering te
volgen via: www.gemeentebestuur.heemstede.
nl.
Op de agenda:
• Vaststellen agenda raadsvergadering 26
november 2020
Bespreekpunten:
• Aanbevelingen oversteekplaats Adriaan
Pauwlaan – Herenweg
• Invoering Duurzaam Afvalbeleid 2020-2030
Hamerpunten:
• Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Heemstede
centrum
• Advies aan Commissariaat voor de Media;
representativiteit PBO Stichting Lokale
Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV)
Wijziging tarieven in de Verordening
precariobelasting Heemstede 2020
• Vertrouwenscommissie Heemstede
Overige punten:
• Lijst van ingekomen stukken
raadsvergadering 26 november 2020
• Wat verder ten tafel komt
Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt u de
stukken waarover de raad besluit.
Meer weten? Neem contact op met de
raadsgriffie via telefoonnummer (023) 548 56
46 of per e-mail griffie@heemstede.nl.

Rectificatie Vervanging
gemeentelijke boom
In onze publicatie over vervanging van
gemeentelijke bomen van 18 november 2020
is een boomlocatie onjuist weergegeven:
• Hendrik de Keyserlaan naast Heemsteedse
Dreef 29: 1 berk, Ø 10-20 cm, schade,
herplant binnen de gemeente
Dit moet zijn:
• Hendrik de Keyserlaan 20: 1 berk, Ø 10-20
cm, schade, herplant binnen de gemeente

Verwijdering vaartuig Leidsevaart
De buitengewoon opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede hebben het volgende vaartuig
aangetroffen:
• Een witte polyester boot, kenmerk
Y51Y3Z, in de Leidsevaart, ter hoogte van
Leidsevaartweg 81

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar
van dit vaartuig tot en met 7 december 2020
de gelegenheid zijn vaartuig te verwijderen of
een ligplaats aan openbaar water in te nemen
met waar dit met een verkregen vergunning
wel is toegestaan. Als het betreffende vaartuig
binnen deze termijn niet is verwijderd, wordt
het vaartuig in opdracht van het college van

burgemeester en wethouders verwijderd en
voor een periode van maximaal 13 weken
opgeslagen. Binnen die periode kan de
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de
gemaakte kosten.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering fietswrakken Stationsomgeving
Op 9 december 2020 gaan medewerkers
van bureau Handhaving van de gemeente
Heemstede fietswrakken verwijderen die zich
bevinden in de directe omgeving van het NSstation Heemstede-Aerdenhout.
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het
is verboden een voertuig op de weg te
parkeren, dat rijtechnisch in onvoldoende
staat van onderhoud en ook in een kennelijk

verwaarloosde toestand verkeert.
Eventuele fietskettingen waarmee deze fietsen
aan fietsklemmen of andere gemeentelijk
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst
belastende wijze worden doorgeslepen.
Ook worden alle fietskettingen en andere
zaken verwijderd die aan fietsklemmen of
andere gemeentelijke eigendommen zoals
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd.
De fietsen en kettingen worden in opdracht

van het college van burgemeester en
wethouders verwijderd en voor een periode
van maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen
die periode kan de eigenaar zijn fiets ophalen
tegen betaling van de gemaakte kosten bij de
milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 47
Heemstede.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.

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

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl.
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk
Zienswijzen indienen
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning:
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning:
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een
omgevingsvergunning te verlenen.
Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede.
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit?
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen:

-

per brief aan College van burgemeester en wethouders,
Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben
beslist.
In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt (stuur een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit.
- uw handtekening.
Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

online

loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft
hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.
Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep
gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit.
- uw handtekening.
U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft
hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere
procedure’.

VOORLEESHOEK
De oma van Sinterklaas
Door de Redactiepiet
Het is bij Sinterklaas altijd een drukte van belang als hij weer in
Heemstede is. Dat is niet zo gek: alle cadeaus moeten voor 5
december klaar en ingepakt zijn. Ook moet dagelijks op tijd
het snoep door de schoorsteen voor in de schoentjes. De pieten moeten Sinterklaas helpen met al dat werk, want de Heemsteedse kindertjes kijken juist uit naar al dat snoep en de
cadeautjes. Jij toch ook?
Waspiet
Eén piet doet de was, waaronder ook de kleding van Sinterklaas. Dat is Waspiet. Hij wast meestal ’s nachts de kleding van
Sinterklaas, als die ligt te slapen. Op een keer deed Waspiet zoals gewoonlijk de tabberd en de jurk van Sinterklaas in de wasmachine. Maar doordat hij zijn bril niet ophad, stelde Waspiet
per ongeluk de wasmachine veel te heet in. Toen de wasmachine klaar was en Waspiet het wasgoed uit de trommel haalde,
schrok hij zich een hoedje. De kleding van Sinterklaas was vrselijk gekrompen. De jurk van Sinterklaas was nu een erg klein
rokje geworden en de tabberd leek wel een poppensjaal. “Oei,
oei, oei, wat zou Sinterklaas hiervan vinden?” riep Waspiet beteuterd uit. Hoe moest hij dit nu uitleggen aan Sinterklaas?
Wat nu?
Waspiet durfde het bijna niet te vertellen, omdat hij bang was

dat Sinterklaas heel boos zou worden. Maar hij moest wel,
want Sinterklaas had alleen deze kleding bij zich en droeg deze
iedere dag. Sinterklaas was inmiddels wakker geworden en
natuurlijk niet blij, maar had ook wel medelijden met de
verdrietige Waspiet. Wat nu? Toch maar kijken of alles nog een
beetje past. Maar het was echt geen gezicht. Het leek wel of
Sinterklaas in een minirok liep. Daarin moest hij die avond toch
het dak op om snoepgoed via de schoorsteen in de schoentjes
te doen: hij had geen keus.
Op het dak tochtte het flink en de koude wind zorgde ervoor
dat er op de blote benen van Sinterklaas onder de minirok
kippenvel verscheen. Bovendien dachten de mensen die voorbijliepen dat er een balletdanseres op het dak stond, doordat
Sint natuurlijk in die rare minirok rondliep. Het leek inderdaad
wel of hij een tutu droeg! Ook zijn pieten konden hun lachen
niet inhouden. Sinterklaas schaamde zich verschrikkelijk en
verstopte zich hulpeloos achter de schoorsteen. “Nee, dit moet
anders”, dacht hij.
Opoe Speculaas
Nu is Sinterklaas al oud zoals jullie weten, maar wat bijna
niemand weet is dat Sinterklaas nog steeds een oma heeft die
nog veel en veel ouder is. Die oma van Sinterklaas heet Opoe
Speculaas. Sinterklaas besloot Opoe eens op te zoeken en om
raad te vragen. Opoe schrok van de gekrompen kleding van
Sinterklaas en zei hoofdschuddend: “Nee jongen, hierin kun je
niet blijven rondlopen. Opoe is wel stokoud, maar kan heel
snel breien en haken. Ik ga vannacht een wollen broek voor je

breien, kom morgenochtend maar terug.” Zo stelde ze Sinterklaas gerust.
Rikketikketik. De hele nacht tikten zo de breinaalden van Opoe
Speculaas alsof het een lieve lust was. Tegen het krieken van de
ochtend had ze de wollen broek voor Sinterklaas klaar. Ze had
er zelfs een pepernotenpatroon in verwerkt. Sinterklaas kwam
die ochtend bij zijn oma en trok dolgelukkig de broek aan. Hij
zat als gegoten. Nu kon hij ‘s avonds weer het dak op met de
Pieten. De broek zat lekker warm en beschermde Sinterklaas
tegen de kou. Heb jij misschien ook weleens Sinterklaas op het
dak gezien in zijn wollen broek?
Inmiddels had een week later een kleermaker in Spanje weer
een nieuwe jurk en tabberd voor Sinterklaas gemaakt. Deze
werden halsoverkop naar Nederland gebracht. Toch bleef
Sinterklaas de gebreide broek van Opoe Speculaas dragen
onder zijn jurk en tabberd op koude dagen. Zo liep alles toch
nog goed af voor Sinterklaas. Daarom breien wij nu een eind
aan dit verhaal!

