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Welke typen coronavaccins
zijn er en hoe werken die
eigenlijk?

Motie referendum afval toch
nog ingetrokken

Mediation een uitstekende
oplossing bij conflicten

REGIO MEDIA GROEP

70 jaar samenzijn: een mijlpaal
voor het platina echtpaar Hamel
Grote Houtstraat
Grote
Houtstraat 139
139 --Haarlem
Haarlem
cremefresh.nl
cremefresh.nl

Door Eric van Westerloo
Heemstede – 70 jaar getrouwd.
Velen is een zo’n lange huwelijksband niet gegeven. In Nederland
vieren jaarlijks ruim 300 echtparen
het platina huwelijksfeest. Heemstedenaren Freddy en Hans Hamel
respectievelijk 91 en 92 jaar, bereikten op 2 december dit bijzondere
moment. Met burgemeester Nienhuis op bezoek werd er voluit verhaald over de lange periode dat het
tweetal nu al samen is.
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Zoals in ieder huwelijk kent men
door de jaren heen ups en downs. De
ups overheersen want door de bank
genomen hebben ze het prima gehad. Samen met hun drie zonen en
twee kleinkinderen. In 1950 stapten
Freddy en Hans in het huwelijksbootje. Het huwelijk werd voltrokken
door dezelfde ambtenaar die ook de
ouders van Freddy in de echt had
verbonden. Zij, geboren in Haarlem
maar getogen in Heemstede. Hij is
geboren in Bussum. Ze leerden elkaar kennen in Centrum 111 (De
Sneeuwbal). Een club in Heemstede
waar vele romances zijn ontstaan.

buurjongen hem meenam naar ‘De
Sneeuwbal’ en hij zijn Freddy ontmoette.

Hans vertrok in 1947 als militair naar
Nederlands-Indië. Als richter zittend
bij de loop van het geschut, ontplofte de granaat in de loop van het
kanon. Hans werd gewond afgevoerd
en afgekeurd. Als gewonde militair
werd Hans via het hospitaalschip De
Groote Beer terug naar Nederland
gebracht. Zijn ouders waren intussen
vanuit Bussum verhuisd naar het
Frederik van Edenplein in Heemstede. Hij kende er niemand, tot een

Freddy verhuisde op 9-jarige leeftijd
van Haarlem naar de Valkenburgerlaan. Als leerling van de Voorwegschool en later de Bronstee Mulo,
had het dorp voor haar geen geheimen meer. Zo kon zij Hans wegwijs maken in zijn nieuwe woonplaats. Haar klasgenootje van het
eerste uur, Els Huizinga, is nog altijd
haar beste vriendin. Ook dat is een
mijlpaal, 80 jaar vriendschap. In die
tijd was er, net als nu, woning-
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Kijk voor de aanbiedingen
op pagina 5
Chinees Restaurant
Het platina echtpaar Hamel met in het midden burgemeester Astrid Nienhuis.

schaarste. Na hun huwelijk trokken
ze daarom in bij de ouders van
Freddy en later bij de ouders van
Hans.
Een functie als technisch inkoper bij
de kabelgigant Draka maakte een
verhuizing naar Amsterdam noodzakelijk. In 1967 volgde de terugkeer
naar Heemstede. In de Koediefslaan
betrokken zij een hoekhuis om
uiteindelijk in 2000 hun intrek te
nemen in een prachtig appartement
in de Dr. Schaepmanlaan. Hans rijdt
nog steeds auto, maakt dagelijks een
flinke wandeling en biljart in twee
verschillende etablissementen.

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69
Freddy is al jaren lid van het zangkoor ‘Haarlemmer Olie’. Haar tuintje is
haar alles, zodat het er ook nu in de
herfst nog prima bij ligt. Wegens die
vervelende crisis komt er momenteel
niets van hun hobby’s. Jaarlijks vieren
zij hun trouwdag met bloemen, een
etentje met de kinderen en kleinkinderen.
Het 50-jarig huwelijksfeest werd met
de familie doorgebracht op Sint
Maarten. Een APK bij de huisarts
hebben beiden kortgeleden prima
doorstaan, zodat niets hen in de weg
staat nog vele jaren samen door te
brengen.

Bewoners tuigen wensboom op
Door Bart Jonker
Heemstede – Kerst is in aantocht,
een moment van warmte en bezinning, zeker in dit roerige jaar van
coronaperikelen. Enkele bewoners
van het rijtje voormalige aanleuningwoningen op het terrein van woonzorgcentrum Kennemerduin aan de
Herenweg 126 hebben daarom een
mooi en warm initiatief bedacht.
Zo hebben ze onlangs een prachtige
kerstboom opgetuigd op het grasveld voor de huisjes nummer 126-J
en K, die als wensboom fungeert.
Volgens deze bewoners werd dit
initiatief geboren uit het besef dat

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

Ma.: 16.00-21.30 uur
Di.: gesloten m.u.v. feestdagen
wo. t/m zo. 16.00-21.30 uur
www.mandarin-heemstede.nl

warme chocolademelk
van

dagelijks verkrijgbaar bij

Landgoed Groenendaal

zoveel mensen verlangen naar licht
en medeleven in deze donkere
dagen van isolement en eenzaamheid.

Kidsclub op vrijdag

De bewoners nodigen voorbijgangers van harte uit om een ‘vurige of
mooie wens’ in deze boom te hangen. Er is wel het verzoek deze wens in
plastic te hullen vanwege mogelijk
vochtige weersomstandigheden. Het
grasveld kan voor het hangen van
uw wens in de boom vrij worden betreden.
Neem eens een kijkje en ga ‘het
warme licht tegemoet’, dit kan tot en
met 31 december.

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

De verlichte wensboom op het terrein van Kennemerduin. Foto: Bart Jonker.

Heemstede - Voor kinderen van 6-12
jaar is er op vrijdagmiddag van 15.30
– 17.00 uur in de Luifel (Herenweg 96
Heemstede)nu Kidsclub, zo ook op
vrijdag 11 en 18 december. Elke
week een ander programma: spelletjes spelen, film kijken, gamen, koken. Kosten: €0,50 per keer. Iedereen
is welkom. Let op: Ouders mogen
niet mee naar binnen. Opgeven is
verplicht en kan bij Lies Leen (van
Plexat): lleen@wijheemstede.nl of via
06-49925293.
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ONBEKEND HEEMSTEDE
VERSCHIJNT WOENSDAG
HEEMSTEDE, HAARLEMZ.
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Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
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Ingezonden brieven
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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

Films in de Luifel
Heemstede - Op donderdag 10
december om 16.00 uur draait er een
komische dramafilm (2006) en op
woensdag 16 december om 19.30
uur draait er een muzikale kerstfilm
(2019) bij WIJ Heemstede in de grote
zaal van de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Vanwege de coronamaatregelen is er aansluitend aan de
middagfilm geen diner. Voor meer
informatie over de titel en de inhoud
van deze film kunt u bellen met:
023-548 38 28. Reserveren is verplicht via www.wijheemstede.nl of
telefonisch van op werkdagen tussen
9-13 uur: tel.: 548 38 28. Bij te weinig
aanmeldingen kan de film geannuleerd. Helaas kan WIJ Heemstede
geen bezoekers voor de film toelaten
die niet van tevoren zijn opgegeven,
vanwege de coronamaatregelen.

Digitale
collecte voor
Humanitas

Bronsteeweg toen en nu (41)
Door Harry Opheikens

Heemstede/Regio - De vrijwilligers
van Humanitas Zuid-Kennemerland
zetten zich niet alleen nu, maar al 75
jaar in voor mensen die een zetje in
de rug kunnen gebruiken omdat ze
eenzaam zijn of het overzicht kwijt
zijn op hun administratie.
In de maand december houdt Humanitas Zuid-Kennemerland een digitale collecte om vrijwilligers te
trainen en nieuwe projecten te
starten.

Ingenieur C.P. Dros liet Bronsteeweg 17 in 1920 (bouwtekening)
bouwen en wordt genoemd als
eerste bewoner in het adressenboek van Haarlem van 1 januari
1923. Het pand is vooral terug te zien als bewoning al
die jaren tot op heden.
Vanaf 1926 woonde wed. S.J. Groustra er. Vanaf 1929
woonde Dr. A. van Eldik, actuaris Levens. Mij, op nummer 17. Hij woonde daar tot aan zijn overlijden in 1950.
Zijn vrouw overleed in 1945. Dhr. Eldik was ook nog
‘oud-inspecteur Verzekeringskamer’. Sinds 1948 woonde er een verpleegster bij Eldik in huis.
Martje Bruning-Grapperhaus heeft dierbare herinneringen aan Bronsteeweg 17. De toen-foto is een door
haar gemaakte tekening. Martje vertelt: “Nu ik na meer
dan 55 jaar weer in Heemstede woon, fiets ik er wel
eens langs en kijk naar het huis, met een zekere weemoed: Bronsteeweg 17. Het huis, waar ik als jongste
van een groot gezin, van mijn tiende tot mijn achttiende woonde in de jaren vijftig. Aan die tijd en ook
aan dat huis heb ik goede en gelukkige herinneringen.
Het was dan ook een heerlijk huis met zijn balken zolderingen. Je zou het nu donker noemen, maar heel gezellig. Er was een trap, die zich halverwege opsplitste in
twee kortere trapjes. Vaak ging ik, uit school, op zo’n
trapje zitten, met een handje rozijnen gekaapt uit het
sunmaidpak. Als mijn moeder piano speelde (Chopin)
en de namiddag zon door het grote glas-en-loodraam
scheen. Er stonden zeilschepen op, dan was dat een
heel vredig moment in het rumoerige gezin.
Verder de tuin, waar de roze meidoorn naast het terrasje voor wat schaduw zorgde, de rozen op stam in
pastelkleuren en de grote blauwe regen. Dat huis, het

ziet er uit of het gekrompen is, want in mijn herinnering was het veel groter….”
De nu-foto van Harry Opheikens is van 6 december
2020, inmiddels met een grote heg ervoor.
Mocht u informatie of oude foto’s over de Bronsteeweg
hebben, dan kunt u terecht via webmaster@hv-hb.nl
(H. Opheikens). Fotomateriaal van de panden is ook
zeer welkom. Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170
(kantoor Heemsteder).

Bavo Heemstede brengt kerk via
livestreaming in de huiskamer
Heemstede - Op elke zondag- en
donderdagochtend wordt in de
Heemsteedse Bavokerk een viering
gehouden. Gezien corona en alle
regeltjes daaromheen kunnen helaas
niet meer dan 30 mensen deze vieringen in de kerk meevieren. Om
(juist in deze periode) toch zoveel
mogelijk mensen te laten delen in
deze vieringen is de Bavo begonnen
deze vieringen te livestreamen. Deze
uitzendingen worden ook gebruikt
om net iets meer van het parochiegebeuren te laten zien dan wat in
een kerkdienst te zien valt. Koren
mogen niet zingen, daarom worden
eerder gemaakte opnames verwerkt
in de uitzendingen. Tot nu toe konden de diensten alleen via de kerkradio gevolgd worden, maar vanaf
heden ook via de TV of PC via YouTube. De uitzendingen kunnen bekeken worden via de website van Het
Klaverblad (www//parochiesklaverblad.nl), waarvan de Bavoparochie
deel uitmaakt. Of gewoon binnen
YouTube zoeken op ‘Bavo Heemstede’.
Er is gesproken met de vrijwilligers
die de livestream verzorgen: Dat zijn
er nu nog slechts enkelen. Zij werken
nu nog met veelal eigen apparatuur.
Sinds enkele weken wordt met het
streamen proefgedraaid. De bedoeling is dat in de komende weken het
proefdraaien omslaat in ‘productiedraaien’. Rechtstreekse videobeelden
en geluid worden afgewisseld met
eerder opgenomen blokken. Dit om
te voorkomen dat van de viering
alleen statische beelden worden

Humanitas is met 19.000 vrijwilligers
een van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland die ondersteuning biedt bij eenzaamheid,
opvoeden, opgroeien, thuisadministratie, schuldhulpverlening en de
begeleide omgangsregeling voor
ouders in een scheidingssituatie.
Humanitas helpt iedereen, ongeacht
achtergrond of geloof. De hulp van
Humanitas is gratis en lokaal. Humanitas Zuid-Kennemerland heeft 200
vrijwilligers die met veel betrokkenheid mensen hulp bieden.
Dankzij donaties kan Humanitas vrijwilligers opleiden en kunnen zij hun
werk goed en gratis blijven doen.
Humanitas startte daarom op de
Nationale dag van de vrijwilliger (7
december) een digitale collecte voor
en door inwoners van Zuid-Kennemerland. De opbrengst van de
collecte is bestemd voor de training
van vrijwilligers en nieuwe projecten.
Wilt u mee collecteren of doneren?
https://humanitas.onlinecollecteren.
nl/collectebussen/humanitas-zuidkennemerland-humanitas-humanitas. Website: www.humanitas.nl.

Bezorgers van
de Heemsteder
wensen u fijne
feestdagen
Heemstede - Volgende week breekt
de mooiste tijd van het jaar aan voor
onze bezorgers. Dan bezorgen zij
samen met Heemsteder hun
nieuwjaarswens.
Zij hopen natuurlijk op waardering
van de lezers. In weer en wind
hebben zij weer een jaar lang de
gratis krant boordevol lokaal nieuws
wekelijks bij u thuisgebracht.

De Bavokerk. Foto: aangeleverd door Bavokerk.

uitgezon-den. Meestal hebben deze
opnames te maken met het thema
van de viering, zoals koorzang en de
aanloop naar Kerstmis. Het biedt ook
de mogelijkheid om opnamen van
kerkactiviteiten te tonen die niet op
dat moment in de kerk plaatsvinden.
Ook kreeg de Bavo het verzoek om
een oproep te doen voor mensen die

ook deel willen gaan uitmaken van
het StreamTeam Bavo Heemstede.
Wie daar oren naar heeft kan contact
opnemen met het secretariaat van
de parochie, op werkdagen ’s ochtends van 9-12 uur op telefoon
023-5280504 of e-mail:
parochie@hbavo-heemstede.nl.

Het brengen van de nieuwjaarswens
gebeurt coronaproof. De bezorgers
dragen een mondkapje en een rugof buiktasje om fysiek contact te
voorkomen.
Ze hopen natuurlijk dat u wat kleingeld in huis heeft waardoor ze extra
gemotiveerd zullen zijn om u ook in
2021 wekelijks te voorzien van uw
plaatselijke nieuws.
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Welke typen coronavaccins zijn
er en hoe werken die eigenlijk?
Heemstede/Regio - In de media
wordt regelmatig bericht over de
ontwikkelde coronavirusvaccins en
hoe en wanneer de vaccinatie zou
moeten plaatsvinden. Maar wat doet
nu zo’n vaccin en hoe werkt dit? Dat
is best een complexe materie om uit
te leggen. Het RIVM meldt vijf typen
vaccins. Om de werking van deze
vaccins te verduidelijken, moet je
weten wat een virus is en hoe zich dit
vermenigvuldigt. Daar ligt namelijk
vaak de sleutel van de werking van
deze ontwikkelde coronavaccins.
Wat is een virus?
Een virus is een hoeveelheid erfelijk
materiaal (DNA of RNA) met daaromheen een eiwitmantel, die levende
cellen infecteert. Het DNA of RNA
bevat de instructies om nieuwe viruseiwitten te maken. De eiwitmantel
beschermt het erfelijk materiaal van
het virus en helpt bij het binnendringen van gastheercellen. Doordat
virussen de uitrusting missen om zelf
eiwitten te maken, hebben ze
levende cellen nodig, bijvoorbeeld
van de mens, om te muteren.
Hoe werken de vijf typen vaccins?
Dit zijn de vijf typen vaccins. Elke
soort werkt op een andere manier.
• DNA- en RNA-vaccins
DNA deoxyribonucleic acid - en RNA
ribonucleic acid -vaccins voegen een
nieuw stuk DNA of RNA toe aan
bepaalde afweercellen in ons
lichaam. Vaak zijn dat een speciaal
soort afweercellen, die een virus of
bacterie opnemen en afbreken. De
afweercellen die een virus of bacterie
hebben afgebroken, laten een stukje
van het virus of de bacterie (subeenheid of antigeen genoemd) aan
andere afweercellen zien om het
antigeen te leren herkennen. Daarom
heten deze afweercellen ook wel
antigeen-presenterende cellen. De
cellen die het antigeen leren
herkennen, heten lymfocyten.
DNA- en RNA-vaccins zorgen ervoor
dat de antigeen-presenterende
cellen een stukje van het virus
kunnen laten zien zonder dat de cel
de levende versie van het virus of de
bacterie eerst heeft moeten
opnemen en afbreken. Als we daarna
in de toekomst besmet worden door
de levende versie van het virus of de
bacterie, herkennen de lymfocyten
het antigeen van het virus of bacterie
al, neutraliseren het virus of de
bacterie en worden we niet ziek.
Er zijn ook DNA- en RNA-vaccins die
in plaats van afweercellen gebruikmaken van ‘gewone’ lichaamscellen.
Ook deze cellen presenteren het antigeen aan ons afweersysteem wat

Een coronavaccin. Foto: Bigstock.

• Levend verzwakte vaccins
Sommige vaccins tegen andere
infectieziekten zijn gebaseerd op
verzwakte versies van een virus. Dat
noemen we levend verzwakte
vaccins.
De virussen worden door groei in
cellen in een laboratorium zwak en
minder ziekmakend gemaakt en
daarna verwerkt in een vaccin. Als
mensen dan via vaccinatie in contact
komen met deze verzwakte virussen,
kan het virus zich slecht in de mens
vermenigvuldigen. Dat zorgt ervoor
dat ons afweersysteem genoeg tijd
krijgt om te leren vechten tegen dit
verzwakte virus. Zo worden we
immuun, zonder dat we ziek worden.

bevat, noemen we een subeenheidvaccin. Als het afweersysteem zo’n
subeenheid kan herkennen, wordt
het ook wel een antigeen genoemd.
Voor bescherming tegen COVID-19
wordt er veel onderzoek gedaan naar
subeenheidvaccins, Een belangrijke
subeenheid van SARS severe acute
respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 is het zogenoemde S(pike)eiwit. Dit eiwit zit vast aan de buitenkant van het virus. Met het S-eiwit
maakt het virus contact met een
ander eiwit dat in de buitenkant zit
van de cellen in onze longblaasjes.
Als het virus zich via het S-eiwit vastmaakt aan een menselijke cel kan het
virus de cel binnendringen. Dan is de
cel geïnfecteerd. Omdat het S-eiwit
zo’n belangrijke rol speelt bij infectie,
is dat het doelwit waar veel vaccinontwikkelaars zich op richten. Als we
in de toekomst besmet worden door
de levende versie van het virus of de
bacterie, dan herkent ons afweersysteem het virus meteen en worden we
niet ziek.

• Geïnactiveerde vaccins

• Vectorvaccins

In geïnactiveerde vaccins zitten
gedode virussen of bacteriën, of
stukjes ervan. Als ons afweersysteem
deze dode virussen of bacteriën of
de stukjes ervan ziet, kan het de
stukjes leren herkennen. Hierna zijn
we beschermd. Als we in de
toekomst besmet worden door de
levende versie van het virus of de
bacterie herkent ons afweersysteem
het virus of de bacterie en start een
versnelde reactie om ons tegen
besmetting te beschermen. Als
gevolg daarvan worden we niet ziek.

Onderzoekers kunnen bestaande
virussen aanpassen zodat ze als
vaccin werken. Dan zijn het geen
virussen meer, maar vectoren. De
virussen zijn zo aangepast dat ze zich
maar weinig als virus gedragen. Het
verschil met de echte virussen is dat
vectorvirussen:
• niet meer iemand ziek kunnen
maken;
• (vaak) zichzelf niet kunnen vermeerderen, en;
• behalve RNA ribonucleic acid of
DNA deoxyribonucleic acid van zichzelf ook een stuk RNA of DNA van
een ander virus bij zich hebben. Alle
stukken RNA of DNA kunnen werken
als antigeen, zodat de cellen uit ons
afweersysteem reageren op het
vectorvirus én op een onderdeel van
het vaccinvirus. Zo ontstaat immuniteit.
Virussen die vaak worden aangepast
tot een vector zijn de adenovirussen.
Adenovirussen zijn een groep
virussen waar mensen vaak aan
blootgesteld worden, maar die geen
of alleen maar milde ziekte veroorzaken. Adenovirussen komen veel
voor. Daardoor weet ons afweersysteem goed hoe het een adenovirusinfectie moet aanpakken.

ervoor zorgt dat we niet ziek worden
als we echt besmet raken.
Deze DNA- en RNA- technieken zijn
nieuw, en voor nog geen enkele
menselijke ziekte is een DNA- of
RNA- vaccin goedgekeurd. Voor
dieren is al wel een aantal DNAvaccins met succes in gebruik.

• Subeenheidvaccins
Een vaccin dat alleen heel specifieke
stukjes van een virus of bacterie

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

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

(Bronnen: Alles over DNA en RIVM).

Wekelijkse update van GGD
Heemstede/Regio - Afgelopen week
(30 november t/m 6 december) zijn
er 10703 testen afgenomen. Daarvan
waren 970 uitslagen positief. Het
aantal tests is ten opzichte van afgelopen week gestegen. Dit valt onder
meer te verklaren door de onlangs geopende XL-testlocatie bij
Schiphol. 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 afgenomen.
Validatietraject en sneltests op de
Expo Haarlemmermeer
Op de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen wordt deze week in samenwerking met het Streeklab Haarlem
gestart met een validatietraject voor
een geautomatiseerde antigeentest.
De resultaten van deze test worden
door een machine automatisch uitgelezen en verwerkt.
Deze week krijgen inwoners de vraag
of zij zich voor het validatietraject
twee keer willen laten bemonsteren.
Er zijn in totaal 100 positieve tests
nodig.

Daarnaast worden op de teststraat
bij de Expo Haarlemmermeer vanaf
volgende week ook (antigeen) sneltests aangeboden.
Eerste informatie vaccineren
Als alles meezit, worden begin
januari in Nederland de eerste mensen ingeënt tegen het coronavirus,
communiceerde het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
afgelopen week.
De hoeveelheden van het vaccin die
beschikbaar komen in december en
januari zijn voldoende voor een deel
van de risicogroepen. Dat maakt dat
de GGD’en in januari nog niet beginnen met het vaccineren van de groep
waar wij voor gevraagd zijn: volwassenen van 18 tot 60 jaar zonder medische indicatie.
Qua voorbereiding kan GGD Kennemerland aan de slag. GGD Kennemerland heeft veel ervaring met
vaccineren en aan de hand daarvan
kan het zich voorbereiden. De komende weken zal er meer duidelijk worden.
Bron: GGD Kennemerland

Mondkapjesplicht. Foto: Bigstock.

Corona in Heemstede week 49
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Het ziet er niet best uit
deze week. Het aantal besmettingen
loopt gestaag op. De reden blijft,
zoals zo vaak, onduidelijk om te
achterhalen. Een oorzaak kan zijn dat
er meer inwoners zijn gaan winkelen.
Na de viering van Sint-Nicolaas ontstaat er mogelijk weer een toename
van het aantal besmettingen, al zal
dat pas na een week in de cijfers
terug te vinden zijn. Dat voor de
komende kerstperiode en Oud en
Nieuw de Rijksoverheid enige versoepeling in het vooruitzicht stelt,
neemt dag na dag af. Er zal mogelijk
een gebaar komen, zoals een paar
mensen extra toelaten tijdens het
kerstdiner, maar veel meer wordt het
niet.
Heemstede kreeg er afgelopen week
69 nieuwe besmette personen bij.
Niemand werd in het ziekenhuis
opgenomen, sterfgevallen werden
niet vermeld. Landelijk ligt het reproductiegetal op 1,04. Dit getal geeft
aan hoeveel mensen er door een

besmet persoon kunnen worden
geïnfecteerd. Het getal moet onder
de 1 komen om de toename in besmettingen terug te dringen.
Lichtpuntje is de economie. Ondanks
de miljarden die over tafel gaan ter
ondersteuning van bedrijven en een
toename van uitkeringen boert de
BV Nederland beter dan verwacht.
De belastinginkomsten zijn vele miljarden hoger dan was voorzien. Het
aantal faillissementen neemt niet
spectaculair toe. Veel financiële tegemoetkomingen van de overheid
moeten, zij het in een langzaam
tempo, worden terugbetaald. Uitgestelde belastingen en BTW moeten te
zijner tijd worden overgemaakt naar
de schatkist.
Het mogelijk starten met de vaccinatie in begin januari is een ander
lichtpuntje dat deze week valt te
melden, al zal het nog maanden
duren voordat een groot deel van de
bevolking is gevaccineerd. Het devies
blijft de huidige maatregelen opvolgen om zo de pandemie te overwinnen.
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INGEZONDEN POLITIEK
Afvalreferendum kan in de grijze bak

De heemsteedse Dreef. Foto: Eric van Westerloo.

Toch ﬂuisterasfalt op de Dreef
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Het ziet er toch naar uit
dat er wordt tegemoetgekomen aan
de wens van bewoners aan de Dreef.
Met brieven en tijdens het inspreken
op 3 december werd de politiek gevraagd om toch fluisterasfalt aan te
leggen op het stuk Joh. Wagenaarlaan / Wipperplein. De politiek was
aanvankelijk verdeeld en het college
zag het niet zitten om dit soort asfalt
aan te brengen. Speciaal op dit stukje
weg met bochten en verkeerslichten
zou dit asfalt sneller slijten en is de
winst aan geluidsreductie minimaal.
De levensduur is veel korter dan van
normaal asfalt. Gaat gewoon asfalt
minimaal 15 tot 20 jaar mee, fluisterasfalt heeft een levensduur van 8 à
10 jaar. Daarbij neemt de geluidsreductie af naarmate het langer ligt.

Wethouder Annelies van der Have en
haar ambtenaren hebben zich na een
eerdere vergadering over dit onderwerp nog eens gebogen over de
mogelijkheden. Op basis van de uitkomst is zij bereid om het nieuwste
soort asfalt toch te proberen. Onduidelijk bleef of het fluisterasfalt nu
over 200 meter of het gehele traject
van 380 meter wordt aangelegd. De
insprekers hebben angst dat zij voor
hoge kosten komen te staan, zodra
zij verplicht worden geluidswerende
maatregelen te treffen aan hun
woningen. Dit blijkt niet het geval.
Wethouder Mulder lichtte de regelgeving toe. Het Rijk verplicht maatregelen maar betaalt wel de kosten. De
bewoners van rond de 400 huizen op
en rond de Dreef krijgen geluidswerend glas. Dat gaat wel enige tijd in
beslag nemen en is vrijwillig. Doet

men niet mee, dan komt er een aantekening in het kadaster, zodat het
huis bij verkoop mogelijk minder zal
opleveren.
De bewoners vinden ook de snelheid
te hoog waarmee op de Dreef wordt
gereden. Het is een N weg en daar
geldt 50 km. Mevrouw Rost van
Tonningen, die verder op de Dreef
woont, wil ook graag fluisterasfalt tot
aan het Julianaplein. Dat komt er
voorlopig niet van, want het huidige
wegdek kan nog jaren mee. Of het
fluisterasfalt een succes, wordt zal na
verloop van tijd pas blijken. Dit soort
asfalt is iets duurder, geen reden voor
de gemeenteraad het niet toe te
passen. Het fluisterlaagje is maar een
paar centimeter dik en zal bij stoplichten en bochten sneller slijten. De
gemeenteraad wil de gok wel wagen
en de bewoners krijgen hun zin.

WEETJES UIT DE GEMEENTE
Door Eric van Westerloo
Covid-19
De drukte in de winkelstraten van Heemstede baart Jan
Duinker (D66) zorgen. Hij wilde weten hoe er gehandhaafd wordt. Burgemeester Nienhuis kon hem geruststellen. De handhaving is op orde en de dames en
heren van handhaving treden op zodra het te druk
wordt. Toe nu toe zorgde dit niet voor incidenten.
Huiselijk geweld
Regiovisie aanpak huiselijk geweld waaronder kindermishandeling, stond op de agenda. De regiogemeenten en maar liefst 50 instellingen hebben hun inbreng
gehad. In 2019 werden er in Heemstede 88 meldingen
van huiselijk geweld gedaan die niet alle 88 even ernstig waren. Daarnaast werd er in 59 gevallen om advies
gevraagd. De visie past binnen het Rijksoverheidsprogramma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’(GHNT). De raad
steunt deze regiovisie.
Horeca openingstijden in de APV
Vragen werden gesteld m.b.t. de openingstijden van de
horeca. Dit vooral naar aanleiding van de recente commotie over het nieuwe restaurant aan de haven. De
meeste horecazaken hebben een zelfde vergunning
om op weekdagen tot 01.00 uur open te zijn en in het
weekend tot 03.00 uur. Op een enkele uitzondering na
zijn zaken zelden tot die tijd open. Het college wil de
betreffende passage dan ook handhaven, dus ook voor
het pand aan de haven. Mochten er toch problemen
ontstaan, dan wil de burgemeester kijken of zij tot
afspraken (convenant) met de horecaondernemer kan

komen. De APV kan zo nodig op
iedere moment worden aangepast, dit als een stok achter de
deur.
Algemene Plaatselijke Verordening
Op zich geen schokkend onderwerp. Wel actueel was
de aanpassing dat Carbid-schieten en het bezit hebben
van attributen voor het schieten met carbid nu verboden is. Het bezit kan worden beboet. Kremer (HBB)
vond het vreemd dat als mensen thuis een carbid
lampje hebben en carbid vrijelijk te koop is, zij toch de
kans lopen beboet te worden. Zo’n vaart zal het niet
lopen volgens de burgemeester en er mag ook redelijkheid worden verwacht van de handhavers.
Ondermijning
Het sluiten van panden in verband met mogelijke
criminele activiteiten is uitvoerig opgenomen in de
APV. De burgemeester heeft deze bevoegdheid. Lenny
Jagtenberg en Klaas Kremer, beiden HBB, maakten zich
zorgen over de legitimiteit. Ook bij sterke vermoedens
kan de burgemeester ingrijpen. Dit heeft ernstige gevolgen voor de eigenaar of huurder van het betreffende pand. Beroep is mogelijk, maar dan is het kwaad al
geschied. Burgemeester Nienhuis lichtte toe dat er niet
over een nacht ijs wordt gegaan en dat beroep altijd
mogelijk is. Jagtenberg had echter niet veel vertrouwen
in de bestuursrechtspraak, omdat die alleen naar de
procedures kijkt en minder strafrechtelijk. Uiteindelijk
ging iedereen, zij het hier en daar wat schoorvoetend,
akkoord met de aangepaste APV dat als hamerstuk
naar de raadsvergadering gaat.

Drie jaar geleden nam de toenmalige D66 wethouder het initiatief om
een proef betreffende afvalinzameling te houden in de wijk Merlenhoven.
Na enige weerstand vanuit de wijk is de proef uiteindelijk gehouden en
kan als zeer geslaagd worden beschouwd (meer dan 90% van de wijkbewoners is positief en de initiatiefnemers van de gemeente ook).
Dan blijkt de gemeenteraad (kennelijk allemaal deskundigen op afvalgebied) de uitkomst van de proef volstrekt te negeren en daarbij respectloos voorbij te gaan aan de inspanningen, die in de wijk Merlenhoven zijn
geleverd.
Wederom op initiatief van D66 wordt nu raadsbreed een referendum gesteund, waarin naast de paar honderd ervaringsdeskundigen uit Merlenhoven alle stemgerechtigde inwoners van Heemstede zich mogen uitspreken, ongeacht (het ontbreken van) kennis en ervaring op dit gebied.
Conclusie:
• De gemeente neemt de inwoners van de wijk Merlenhoven niet serieus.
• De kosten van de proef (incl. ambtelijke en bestuurlijke kosten zeker
€1 miljoen) zijn door de gemeente verspild.
• Er wordt met de kosten van een referendum nog veel meer geld verspild
(ons belastinggeld).
• Met de uitkomst van het referendum is de kwaliteit van het besluit niet
gegarandeerd.
• D66 scoort goed (met een ambitieuze (oud) wethouder, die inmiddels
carrière maakt en met een referendum dat populariteit oplevert bij de
verkiezingen).
Bedrijven gaan failliet, werknemers worden ontslagen, kunst, cultuur, welzijn en sport hebben het moeilijk en de gemeente blijft gewoon geld verspillen. Opvallend is dat iedereen wordt geraakt door Covid-19, behalve
de overheid zelf.
Advies: Gooi het afvalreferendum in de grijze bak, organiseer via de VNG
een landelijk afval-OMT (nu vinden 355 gemeenten ieder zelf het ‘afvalwiel’ uit) en doneer het geld dat wordt verspild aan de bedrijven en inwoners, die lijden onder Covid-19.
N. Dost, Heemstede

Motie referendum afval
toch nog ingetrokken
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Het leek een week
geleden een zinvol initiatief om de
inwoners de kans te geven zich uit te
spreken. Hoe willen zij in de komende jaren met het afval omgaan. D66
had daartoe een motie ingediend om
samen met de verkiezingen voor de
Tweede Kamer een referendum te
houden. Hoewel de HBB wethouder
Van der Have voorstander is van referenda, vond zij het bij dit onderwerp
niet passend. Haar partij sloot zich
daarbij aan, waarmee een brede
steun voor het referendumidee verviel. Burgemeester Nienhuis zag ook
verschillende beren op de weg. Zo
zouden de stemlokalen groter moeten worden als er een dubbele bezetting nodig is. De kosten liepen op
door meer stembussen, plastic afscheidingen, meer personeel, meer
communicatie etc.

Referendum. Foto: Bigstock.

De vraag waarom het onderwerp
afval zich niet leent voor een referendum, werd niet beantwoord. De
vraagstelling zou niet eenvoudig zijn,
zeker omdat Heemstede geen uniforme bebouwing heeft. Voor hoogbouw zou stemmen niet wezenlijk
veel veranderen. Voor laagbouw des
te meer. Gezien de weerstand die
vooral HBB opriep, besloot Rocourt
D(66) de motie in te trekken. Al kreeg
hij van HBB wel de toezegging dat
deze partij bereid is over referenda in
haar algemeenheid te willen debatteren.

wordt het college opgeroepen zo
spoedig mogelijk een aanvulling te
schrijven op de in de motie vermelde
punten. Het model zoals ingevoerd
in de Haarlemmermeer moet betrokken moeten worden in de afweging
die de raad moet maken. De aanvulling op het collegevoorstel moet
bestaan uit:
- de verschillen in milieueffecten en
scheidingspercentages
- de kwaliteit van de gescheiden
grondstoffen
- het serviceniveau voor de inwoners
- een kostenvergelijking tussen het
collegevoorstel en de Haarlemmermeer. Dat komt er op neer dat de
raad een keuze kan maken tussen
omgekeerd inzamelen (afvalverwerker) of bronscheiding(thuis). Nu
ging de HBB-fractie wel mee met
deze motie zodat deze, na enige
discussie, raadsbreed werd aangenomen. De wethouder zegde toe hier
zo snel als mogelijk aan te willen
voldoen en de antwoorden op het
gestelde in de motie te verwerken in
het stuk.

Tijdens deze vergadering op 7 december kwam ook een motie van het
CDA/VVD in stemming. In de motie

Waarschijnlijk volgt in januari het
besluit hoe Heemstede verder gaat
met het afvalbeleid.
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Mediation een uitstekende
oplossing bij conflicten
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Het voorleggen van
geschillen aan een mediator in de
zakelijke of familiesfeer kan een
juiste stap blijken om bij conflicten
tot een oplossing te komen. De
Heemsteder sprak met Han Dalmijn
die zich al enige tijd gevestigd heeft
als mediator. Hij is ingeschreven in
het register van Mediators Federatie
Nederland (MfN). Een federatie die
informatie voor en over mediators
geeft en examens afneemt.

Ron Davids van WineStock

Welkom bij WineStock,
de huiskamer van Heemstede
Door Mirjam Goossens
Heemstede – “Welkom in de huiskamer van Heemstede”, glundert Ron
Davids, doelend op zijn wijnzaak
HomeStock aan de Raadhuisstraat.
Het is een van de motto’s die de winkel volgens hem typeren. “Vraag niet
hoe het kan, maar profiteer ervan”, is
een andere slogan van het team wijnkopers, de heren Ron, Erik en Jeroen.
Ron is sinds jaar en dag eigenaar van
de wijngroothandel Floractive voor
de horeca. Hij nam WineStock Heemstede over van Lars de Boer die
helaas in april dit jaar overleed aan
een hersentumor. “Veel te vroeg”,
mijmeren de heren,” hij was nog geen
50 jaar oud.” Ter herinnering aan de
vorige eigenaar prijkt zijn portret
boven de deur. Nadat aanvankelijk
Erik en Jeroen de zaak draaiende
hielden waagde Davids deze zomer

de sprong naar een eigen winkel in
Heemstede. De Amsterdammer bevalt het best in onze gemeente. “Ik
had al snel een goed contact met de
Heemstedenaren, ze zijn vriendelijk
en echt geïnteresseerd.”
Ron is eveneens blij met de inbreng
van Erik en Jeroen, die beiden de
pensioengerechtigde leeftijd zijn
gepasseerd: “Zij brengen ervaring en
expertise mee en vooral Erik is een
lopende encyclopedie wat Heemstede betreft; hij kent iedereen”, lacht
hij. “Wij beschouwen onszelf niet als
een doorsnee wijnhandel in de plaatselijke middenstand, maar je ziet dat
elke wijnzaak in Heemstede zijn
eigen segment heeft, zodat wij elkaar
niet in de weg zitten. We merken nu
bovendien dat men iets lekkers in
huis wil halen; een mooie fles wijn
met culinaire hapjes, want je moet

jezelf een beetje verwennen met alle
beperkende maatregelen.”
Mooie wijnen voor een schappelijke
prijs is wat WineStock te bieden
heeft. De sfeer van no nonsense en
knusheid is terug te vinden in de
spreuk aan de muur: ‘Wijn is liefde,
passie en beleving’. Daar gaat het de
mannen om. Naast een goede wijnselectie moet je vooral genieten van
de beleving. Een kopje koffie, een
glaasje wijn, een praatje en muziek
van de grammofoon, met krassen en
al, zijn de ingrediënten die het vak zo
plezierig maken. Zodra de regels het
toelaten gaat WineStock ook weer
verder met hun proeverijen en kan
het alleen maar gezelliger worden
aan de Raadhuisstraat 89.
Meer informatie over de selectie
wijnen en de openingstijden via de
website:
www.winestockheemstede.nl.

SeniorWeb
computerhulp met
lezing

Ambulance ter plekke. Beeld: NieuwsFoto.nl.

Kast valt op bewoner
Zandvoort – Een bewoner is zaterdagavond 5 december gewond
geraakt nadat die onder een kast
terecht is gekomen. Rond 22.45 uur
ging het mis in een woning aan het
Darwinhof in Zandvoort-Noord.
Politie, brandweer en ambulance-

dienst kwamen ter plaatse. De bewoner raakte waarschijnlijk uit balans, waarna die steun zocht aan een
kast die omviel, op het slachtoffer.
De hulpdiensten hebben het slachtoffer geholpen. Die is voor nadere
zorg naar het ziekenhuis gebracht.

Heemstede – Op dinsdag 15
december is vindt de computerhulp
van SeniorWeb plaats in de Luifel,
Herenweg 96 in Heemstede met 2x
een lezing over communicatie met
het ziekenhuis door Aaltje Krist.
Zij legt uit hoe communicatie werkt
tussen zorgverleners onderling bij
het uitwisselen van medische gegevens en ook hoe communicatie
tussen patiënten en zorgverleners
werkt. Tevens wordt uitgelegd hoe
privacy is gewaarborgd. Er zijn twee
bijeenkomsten voor de lezing: van 10
tot 11 uur en van 11 tot 12 uur.
I.v.m. coronamaatregelen maximaal
vijftien personen per bijeenkomst.
De entree is gratis. Reserveren verplicht via www.wijheemstede.nl of
op tel.: 5483828.

Een hulp van een mediator wordt
voor een scala aan uiteenlopende
kwesties ingeroepen. Dat kunnen
zakelijke verschillen zijn, zaken rondom erfenissen, ontslag of privékwesties, zoals een voorgenomen scheiding. Boven alles staat het principe
dat alle deelnemers vrijwillig moeten
instemmen met een mediation traject. In aanvang spreekt de mediator
apart met partijen om kennis te maken. Daarna volgen een of meerdere
gezamenlijke gesprekken. Het is een
prima mogelijkheid om tot een vergelijk te komen. Daarnaast is het veel
goedkoper dan een advocaat en ontlast het in veel gevallen de rechtspraak. Komen partijen er tijdens de
mediation niet uit, iets wat natuurlijk
ook wel voorkomt, dan is een (kostbare) gang naar de rechtbank altijd
nog mogelijk. Alle gesprekken vinden strikt vertrouwelijk plaats en
daarbij hebben partijen en de medi-

ator zwijgplicht. Ook een rechter kan
een mediator niet dwingen bekend
te maken wat er tijdens een mediation is besproken. Han Dalmijn heeft
zijn sporen verdiend in het bedrijfsleven, bancaire sector en is afgestudeerd jurist. Hij is veel gevraagd om
problemen binnen bedrijven, zowel
binnen als buiten Nederland, op te
lossen. Hij hecht er waarde aan de
cliënten in een aangename en rustige omgeving te ontvangen. Noem
het maar huiskamergesprekken.
De mediator staat boven de partijen,
zodoende kan hij de gesprekken
sturen, maar neemt daarbij geen
positie in ten opzichte van een van
hen. Levenswijsheid en ervaring
kunnen Han niet worden ontzegd.
Een heel rustige man die weloverwogen problemen inventariseert.
Het zoeken naar openingen om gesprekken op gang te brengen en te
houden is een kwaliteit die iedere
mediator van nature moet hebben.
Mits de deelnemers ervoor openstaan kan een mediator partijen bij
elkaar brengen. Het doel: soms langslepende kwesties samen met de
gesprekspartners tot een goed einde
brengen. Mocht u worstelen met een
kort of langlopend conflict, dan is
een mediation traject het overwegen
waard.
Voor contact informatie zie de advertentie van Fairmile mediation in deze
krant of Han@dalmijn.nl.

Mediator Han Dalmijn.

COLUMNITEITEN
Gezellige noot
Door Bart Jonker
Het was weer een gezellige sinterklaasavond. Een heerlijk avondje was
gekomen met gedichten, cadeaus, heerlijkheden en drank. Alvorens de
gedichten werden voorgelezen en de cadeautjes werden uitgepakt, even
wat sinterklaasliedjes zingen. Traditioneel worden de sinterklaasliedjes
achter de tamelijk valse piano gespeeld. Dit instrument is heel lang
geleden voor het laatst gestemd en klinkt nu als een nachtegaal met een
zware keelontsteking. De jolige pianist sloeg meermaals de verkeerde
toets met een valse noot aan. Het klonk nog erger dus. Hij sloeg net zo
vaak verkeerd aan, als het aantal borrels dat hij achterover had geslagen.
De bekende sinterklaasdeuntjes waren nauwelijks nog terug te herkennen in deze dronkemansimprovisaties. Hij had dus behoorlijk wat achter
zijn kiezen. De borrelnootjes klonken zuiverder dan de muzieknoten: “Sint
opent nu maar geen flessen, want hij hoort alleen maar fout aangeslagen
bessen.” Maar goed dat hij niet meer het dak op ging om door de schoorsteen te zingen. En natuurlijk meer gedichten en de gebruikelijke rijmelarij op deze 5 december. Het werd steeds troebeler. “Sint trapt nu maar
op de rem, want hij hoort het alcoholpercentage in je stem.” Ach, die ene
keer per jaar, die eigenlijk nooit een surprise is…
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INGEZONDEN POLITIEK
Onderwijs naar een hoger plan brengen
Heemstede - D66 heeft tijdens haar lokale scholenreis in Heemstede
gesproken met vertegenwoordigers van alle scholen. Hieruit zijn zes
speerpunten gekomen om de kwaliteit van het Heemsteedse onderwijs
op een nog hoger plan te brengen. Dat begint bij een gemotiveerde en
ontspannen leerling die weerbaar en gezond is.
Ook voor kinderen kan de Covid-19 periode best heftig zijn. Zeker als je
ouders financiële problemen hebben, er mensen in je omgeving ziek zijn
of zelfs overlijden. Kinderen ervaren stress en veel kinderen kunnen dit
niet kanaliseren nu er na schooltijd weinig meer te doen is voor ze. Voor
sommige ouders is de weg naar culturele instellingen of openbare sportvoorzieningen niet vanzelfsprekend. De activiteiten die via bijvoorbeeld
WIJ Heemstede worden aangeboden bereiken helaas niet elke leerling.
Voor die leerlingen wil D66 graag wat betekenen, waarbij voorlichting
een eerste stap is.
Daarom vroeg D66 wethouder Struijf om het aanbod met gerichte communicatie bij de kinderen en hun ouders onder de aandacht te brengen.
Hier heeft de wethouder positief op gereageerd en hij heeft toegezegd
hier op korte termijn mee aan de slag te gaan. Door de wethouder werd
tevens aangegeven dat de gemeente, in het kader van het minimabeleid,
zich ook actief inzet om financiële drempels weg te nemen, zodat iedereen van dit aanbod kan genieten.
Chef René Haak bestudeert alle ingezonden recepten. Foto: Bart Jonker.

Receptenwedstrijd met Landgoed
Groenendaal nog even spannend!
Heemstede - De afgelopen weken konden lezers meedoen met de receptenwedstrijd van de Heemsteder achter het
fornuis in samenwerking mat Landgoed Groenendaal. Afgelopen donderdag heeft chef René Haak alle inzendingen
van de recepten die in onze krant zijn gepubliceerd grondig bekeken. De chef is heel benieuwd naar de uitvoering van
al deze gerechten. Daarom worden deze inzenders van de recepten per e-mail uitgenodigd om het gerecht thuis klaar
te maken en het de chef en een panel te laten proeven op woensdag 30 december. Deze deelnemers worden nog
persoonlijk over het exacte programma en het tijdstip geïnformeerd. Een
en ander hangt wel van de dan
geldende coronamaatregelen af. We
houden het dus nog even spannend
en de deelnemers op de hoogte!

Verder heeft D66 aan de wethouder het idee aan de hand gedaan om
de cultuursector te koppelen aan de behoefte van ons onderwijs. Veel
kunstenaars, musici, theatermakers etc. zitten vanwege de Corona-maatregelen thuis. D66 is van mening dat zij, op het gebied van mentale gezondheid en weerbaarheid, echt wat voor onze leerlingen kunnen betekenen. We hopen op deze manier zowel de culturele aanbieders als het
welbevinden van onze jeugd te dienen.
Door de wethouder Struijf is ook hier positief op gereageerd. Ondanks
het feit dat hij hier geen rol ziet als initiator, denkt de gemeente na over
verlichting van de coronagevolgen voor de Heemsteedse cultuursector.
Hij hoopt dat hier ook de aanzet gegeven wordt tot projecten die een
meerwaarde voor de jongeren zijn.
J. Duinker en D. Huijser, D66 Heemstede.

Ook voor inbrekers is december een feestmaand
Heemstede/ Regio - In deze bijzondere tijden verwachten meer mensen
thuis te zijn met de feestdagen dan
in voorgaande jaren. En uitjes naar
bijvoorbeeld kerstmarkten of wintersportplaatsen worden nu niet gemaakt. Bovendien wordt er veel meer
thuis gewerkt. Inbrekers hebben
daarom, zo lijkt het, minder kans om
rustig hun gang te gaan bij een
inbraak. De voorzitter van de stichting Nationale Inbraak Preventie,
Coen Staal, denkt echter dat we ons
niet rijk moeten rekenen want een
kwart van de respondenten uit een
onderzoek onder 554 huishoudens in
juli geeft aan toch niet thuis te zijn
tijdens de feestdagen: “Juist als meer
huizen bewoond zijn, vallen de lege
huizen extra op. Inbrekers zijn altijd
op zoek naar de zogenaamde ‘makkelijke prooien’, dat zijn woningen
waar overduidelijk geen mensen in
aanwezig zijn én waar je niet heel
veel moeite hoeft te doen om in te
breken.”
Wat doe je er tegen?
De allerbeste manier om inbrekers
jouw woning voorbij te laten gaan, is
zorgen voor goede sloten. Uit de
onderzoeken blijkt dat mensen, vaak
ten onrechte, denken dat een stevig
slot wel voldoende zal zijn om een
inbraak te voorkomen en dat hun
sloten wel oké zijn. In zeker 30 tot
40% blijkt dat echter niet het geval te
zijn. Daarvoor ga je online op zoek
naar tips en adviezen over betere
beveiliging van alle soorten deuren

of ramen. Die vind je eenvoudig op
het voorlichtingsplatform:
www.inbraakmislukt.nl.
Toch niet thuis?
Zo’n kwart van de respondenten in
ons onderzoek*) geeft aan met de
feestdagen toch niet thuis te zijn.
Zorg bij afwezigheid in ieder geval
voor een bewoonde indruk. Dus niet
1 of 2 lampjes aan, maar gewoon als
het donker wordt alle lampen aan
laten gaan die je normaal gesproken
ook aan doet. Tegenwoordig kan dat
met allerlei apps heel gemakkelijk,
zelfs op afstand. En met simpele tijd-

schakelaars kom je al een heel eind.
Zet ook de radio aan, zodat je de
inbreker zoveel mogelijk op het
verkeerde been zet.
Houd er rekening mee dat de meeste
inbraken tijdens de feestdagen
tussen 5 uur ’s middags en 10 uur ’s
avonds worden gepleegd. Maar inbrekers gaan ook nog vaak genoeg
‘gewoon’ in de nachtelijke uren op
pad. Ze checken je deurbeslag, je
sloten en hoe je raam is afgesloten.
Kijk voor meer informatie over o.a.
inbraakmethoden en inbraakpreventie op www.inbraakmislukt.nl.

Kees de Muis. Foto: aangeleverd door Zandvoorts Museum.

Kees de Muis voor kinderen in
het Zandvoorts Museum
Zandvoort - In het Zandvoorts
Museum aan de Swaluëstraat 1 in
Zanvoort is er gesloopt, getimmerd
en geschilderd en dat alles voor de
komst van Kees de Muis en zijn vriendinnetje Julia.

Een bewoond huis. Foto: aangeleverd door Nationale Inbraak Preventie.

Kom vanaf zaterdag 12 december om
12 uur genieten van het speelhuisje,
doe je schoenen lekker uit en kruip
door de tunnel. Laat je verrassen
door Kees die jou laat zien hoe ze
vroeger gingen vissen in een bomschuit. Kijk naar Julia die voorzichtig
de zee in gaat vanuit een miniatuur
badkoetsje.
Zoek de plaatjes bij elkaar in het speciale Zandvoort memory spel. Maak een mooie kleurteke-

ning of bouw een hoge berg van
kaasblokken.
Voor de kindjes van drie tot zes jaar is
er een educatieve speel/leerruimte
ingericht.
Dit project is bedacht en uitgevoerd
door de kunstenaars Sandra
Overweg en Henriet van Roosmalen
en financieel mogelijk gemaakt door
het VSB Fonds, Onderling Hulpbetoon en het Zandvoorts Museumteam.
Kees de Muis blijft fijn op een vaste
locatie (de kleine speelzolder) en is
verbonden aan het Zandvoorts
Museum, zodat er voor de kleintjes
jaarrond een plaats is om te spelen
en te leren. Kijk voor meer informatie
op www.keesdemuis.nl.
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Kerstbingo bij Vriendinnenclub
Heemstede – Er is weer een Vriendinnenclub in de Luifel, Herenweg 96
in Heemstede op maandag 14 december, met kerstbingo van 14.00 – 16.00
uur. Als u al eerder met de deelnemers wilt kennismaken en nog niet
op de e-maillijst staat, neemt u dan
contact op met Corrie van Rijn op
telnr. 023 - 822 42 97 of corrievanrijn
@ziggo.nl of Ellen Swart bij WIJ
Heemstede eswart@wijheemstede.nl
of 023 - 548 38 28. Reserveren is, in
verband met de coronamaatregelen,
verplicht en kan via www.wijheemstede.nl of op werkdagen tussen 9-13
uur: tel.: 548 38 28. Helaas kunnen we
bezoekers die niet vooraf gereserveerd hebben niet toelaten.

Met leden Tessa en Joke werd de donatiecheque van 13.950,- euro virtueel overhandigd door Fit4lady’s Arina van Damme en Astrid
Hopman aan Sanne Penders van de Hartstichting. Foto: aangeleverd door Fit4lady.

Fit4lady sport bijna 14.000 euro
bij elkaar voor Hartstichting
Heemstede/Regio - Ondanks dat de
fitnessbranche het in de eerste coronagolf behoorlijk voor haar kiezen
kreeg, lukte het vrouwenfitnessketen
Fit4lady om ruim duizend vrouwen in
beweging te krijgen. Met 3 wekelijkse uitdagingen op het gebied van
beweging, voeding en ontspanning
gingen de vrouwen aan de slag.
Daarnaast deden ze mee aan een
gesponsorde Hartstocht en in de 17
Fit4lady clubs organiseerde men ver-

lotingen. Het resultaat mag er zijn:
14.000 euro.
Sanne Penders die de actie vanuit de
Hartstichting begeleidde nam op 3
december de donatiecheque virtueel
in ontvangst.
Ina van Kesteren, franchiseneemster
van Fit4lady Haarlem: “Wij zijn supertrots op onze leden. We hebben dit
jaar veel geïnvesteerd in onze clubs
om aan de protocollen van het RIVM
en NL Actief te voldoen en om een

uitstekende ventilatie te bieden. We
zijn dan ook trots op onze leden die
ons bij alles zijn blijven steunen en
zich ook weer gingen inzetten voor
de Hartstichting. Zo blijven we met
elkaar in beweging en dat is toch de
beste remedie tegen welk virus dan
ook!”
Bij Fit4lady is iedere vrouw welkom,
ongeacht fitheid, conditie, gewicht of
leeftijd. Meer informatie:
www.fit4lady.nl

Veiliger alleen wonen met LifeSigns

Tijd voor 2
Is de vriendinnenclub niet wat u
zoekt of bent u niet zo mobiel dan
vindt u het misschien prettiger om
regelmatig een vaste persoon bij u
thuis te ontvangen om samen te
praten, koffie te drinken, een spelletje te doen, samen de krant te lezen
of een wandeling te maken.
Als dit u aanspreekt, meldt u zich dan
aan voor Tijd voor 2 bij Corrie van
Rijn op telefoonnummer 023 - 822 42
97 of corrievanrijn@ziggo.nlof Ellen
Swart bij WIJ Heemstede:eswart@
wijheemstede.nl of 023 - 548 38 28
zodat er een passende vrijwilliger
aan u voorgesteld kan worden.

5 miljoen euro voor rijksmonumenten Noord-Holland
Heemstede/Regio De provincie
Noord-Holland heeft 5 miljoen euro
subsidie verdeeld voor de restauratie
van 45 rijksmonumenten. Dit jaar
krijgen onder andere de koepelgevangenis in Haarlem, Hofstede Oud
Bussum in Naarden, Van Gendthallen/Hallen Van Stork in Amsterdam en Buitenplaats Boekenrode in
Aerdenhout subsidie.
In Heemstede ontvangt de Marienheuvel € 85.011,- subsidie.
Grote behoefte aan geld voor
restauraties
Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft ontvangen. In 2020
zijn er 61 aanvragen ingediend, waarvan 45 gehonoreerd zijn. De subsidie
is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals

kerken, molens en industrieel erfgoed. Het geld wordt onder andere
besteed aan de restauratie van een
orgel (Lutherse Kerk, Amsterdam),
restauratie van glas in lood ramen
(St Urbanus, Nes ad Amstel), werkzaamheden aan het park van een
buitenplaats (Huis te Manpad,
Heemstede) en het herstel van een
molen (Molen Ceres, Bovenkarspel).
Rijksmonumenten van betekenis
De provincie vindt het belangrijk dat
rijksmonumenten behouden blijven
en toegankelijk zijn voor het publiek.
De restauratie- en herbestemmingen
dragen hieraan bij, ook is het behoud
ervan belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt.
De provincie voert de regie bij de
verdeling van de subsidiegelden,
waarvan de helft van het Rijk afkomstig zijn.

Heemstede/Regio -Alleen wonen is
niet zonder risico. Jaarlijks overlijden
alleenstaanden omdat ze thuis onwel
worden en niet meer in staat zijn
hulp in te roepen. Iemand kan
dagenlang moeten wachten tot een
ongeval wordt opgemerkt. In veel
gevallen kan leed voorkomen
worden als de buitenwereld op tijd
wordt gewaarschuwd. LifeSigns heeft
daarom recentelijk een eenvoudige
gratis web-service ontwikkeld die
automatisch berichten verstuurd
naar familie of kennissen als er iets is
gebeurd.
Op de website geeft de alleenstaande zijn of haar e-mailadres op,
samen met die van enkele familie of
kennissen. Vanaf nu wordt elke dag
een e-mail gestuurd met een levenstekenknop. Zolang elke dag op de
knop wordt gedrukt, wordt geen
contact opgenomen met kennissen.

Alleen wonen niet altijd zonder risico. Beeld: aangeleverd door LifeSigns.

Als echter na een incident de alleenstaande niet meer op de knop kan
drukken, stuurt de LifeSigns automatisch verzoeken om contact op te
nemen.

Deze dienst geeft geruststelling voor
zowel de alleenstaande als voor zijn
of haar familie en kennissen.
Met deze link www.thelifesigns.com/
kunt u uw leven veiliger maken.

Kunstlezing ‘Het andere kerstverhaal’
Heemstede - Op dinsdag 15 december om 19.30 uur vindt de kunstlezing ‘Het andere kerstverhaal door
Michiel Kersten plaats in de Luifel,
Herenweg 96 in Heemstede. De verbeelding van de geboorte van Christus in de kunst uit de gotiek en de
renaissance. In de Europese schilderkunst behoort de verbeelding van de

geboorte van Christus tot de geliefdste onderwerpen. Eindeloos zijn op
altaarstukken scènes verbeeld die
hiermee verband houden: van de
verkondiging tot de kindermoord en
de vlucht naar Egypte. In de loop van
de eeuwen ontstond er een beeldtraditie die min of meer bepaalde hoe
de geboorte van Christus geschilderd

werd. De entree is: € 7,50. Reserveren
is verplicht via www.wijheemstede.nl
of telefonisch van op werkdagen
tussen 9-13 uur: tel.: 5483828.
Helaas kan WIJ Heemstede geen
bezoekers toelaten die niet van
tevoren zijn opgegeven, vanwege de
coronamaatregelen.

Infographic met subsidies rijksmonumenten in Noord-Holland. Beeld: aangeleverd
door provincie Noord-Holland.
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Vertrouwde plek, een nieuw gezicht:
Infinity, voor oneindig goed gekapt haar
Helaas is vorige week niet het complete
bericht geplaatst over Infinity Haarsalon. Onze exuses. Hierbij het volledige verhaal.
Door Joke van der Zee
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. Een
mooi turquoise achterwand en
enkele interieuraanpassingen rijker is
zij in het voorjaar fris gestart. Maar
toen kwam corona… “Dat was even
slikken, we zijn een paar weken dicht
geweest, ik was net begonnen…!
Gelukkig kregen we het meteen
enorm druk ná de lockdown”, vertelt
de onderneemster uit Haarlem.

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.
Je kunt het thuis bijhouden trouwens

met een speciale haarbotox shampoo en een ‘leave in’ conditioner.
Wie meer van Infinity wil zien, de
trends en mogelijkheden, kan Instagram en Facebook in de gaten houden. Altijd leuke acties. Maar in deze
krant ook! 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.

Jos Kooijman met zijn intelligente thermostaat. Foto: aangeleverd door Stichting de
Energieke Burger.

De Energieke Burger zoekt
nieuwe energiecoaches

Sharona heeft een goed team om
haar heen, het zijn de kapsters die
zijn ‘meegegaan’ vanuit de vorige
kapsalon. 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, alcohol 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

Regio - Vogelenzanger Jos Kooijman
is nu anderhalf jaar energiecoach bij
stichting De Energieke Burger. Zo’n
zestig woningeigenaren in Vogelenzang en Bennebroek heeft hij inmiddels gesproken. De vragen zijn zeer
divers. Meestal is iemand al bezig
met isoleren of heeft andere energiebesparende maatregelen genomen.
Soms wil iemand een compleet
advies, anderen zijn geïnteresseerd
in maar één onderdeel.
Sinds hij coach is heeft hij het huis uit
1988 al flink onder handen genomen.
Zo liet hij de spouwmuur, die al
steenwol bevatte, nog verder
isoleren, liet zijn vloer isoleren, koos

Wie ook aan de slag wil als vrijwilliger-energiecoach kan zich
aanmelden bij de Energieke Burger
(de.energieke.burger@gmail.com).

FOTOMOMENT
Organic haarkleuring is heel zachtaardig voor het haar, met een geheel natuurlijke
samenstelling. Nu bij Infinity.

Winnaar Kruiswoord puzzel

Ambulance op Zandvoortselaan. Foto: Michel van Bergen.

Zwangere vrouw raakt
gewond bij aanrijding
Heemstede – Een zwangere vrouw is
vrijdagmiddag 4 december gewond
geraakt bij een verkeersongeval in
Heemstede. Even na twee uur werd
de auto waar ze in zat aangereden
door een busje op de Zandvoortselaan ter hoogte van het station.

voor een ventilatie-warmtepomp ,
liet hr++ ramen plaatsen. De investering van rond de 5400 euro levert
een besparing per jaar op van 400
euro. Jos: “Oftewel een terugverdientijd van 13,5 jaar. Maar daar gaat hij
mij niet primair om. Het gaat mij ook
om het comfort dat direct merkbaar
is, en het goede gevoel dat ik toch
iets ‘voor het milieu heb gedaan’.
Bovendien heeft de woning nu een
energielabel A. Dat verhoogt ook
weer de verkoopwaarde.”

Twee ambulances en de politie kwamen ter plaatse.
De vrouw is na de eerste zorg naar
het ziekenhuis vervoerd voor verdere
behandeling. Agenten hebben geassisteerd bij de afhandeling van het
ongeval.

Heemstede - De redactie werd wederom overstelpt met oplossingen voor
de kruiswoordpuzzel van vorige
week. De juiste oplossing was: ‘Kon
je geluk maar cadeau geven’.
Uit de loting van juiste oplossingen is
Janine van Steeden de uiteindelijke
gelukkige winnaar geworden. Zij
mag de goedgevulde AH-boodschappentas vol gezonde biologische artikelen afhalen in de Albert
Heijn-vestiging aan de Zandvoortselaan 169 in Heemstede. De winnaar is
inmiddels geïnformeerd. Van harte
gefeliciteerd!

ZIE ONZE SITE:
HEEMSTEDER.NL

Opmerkelijk Heemstede
Door Marenka Groenhuijzen
Heemstede - Op de foto de verdwenen ornamenten van het Oude Slot.
Op het terrein van het Oude Slot ligt nog een achtkantige steen die ooit
diende als het voetstuk waarop het beeld van Venus stond en dat menig
mens heeft gechoqueerd. Het is het enige restant van een zeventiende
eeuwse beeldentuin dat als voorbeeld heeft gediend voor andere buitenplaatsen. Het is vast een prachtige beeldentuin geweest vol met bloemen
en tulpen. Adriaan Pauw was trots op zijn tuin, die gaf immers status.

16 KIDS

inderegio.nl • 9 december 2020

VOORLEESHOEK
Het huilende uitje
Door Bart Jonker
Er was eens in een netje
een verliefd uiensetje
wonend in een gootsteenkastje
met in de deur een barstje
Hij heette Jankeneel en zij Sjalotte
maar wat was nu het zotte
Jankeneel huilde de hele dag
Sjalotte begreep niet waar het aan lag
nu waren hun buren ook geen vrolijk stel
de familie Komkommer en Kwel
daar in die gootsteenkast
waar nooit iemand in lachen uitbarst

Kinderen onthullen de totaalopbrengst van de Grote Clubactie 2020. Foto: aangeleverd.

Clubs uit Heemstede halen
€ 20880,- op met Grote Clubactie
Heemstede – Ruim 300.000 verkopers zetten zich de afgelopen maanden in om loten te verkopen tijdens
de Grote Clubactie. In Heemstede
lukte het verenigingen om in totaal
€ 20880,- op te halen. Landelijk
deden zo’n 5.300 verenigingen mee
met de Grote Clubactie. Samen
haalden zij dik 9,5 miljoen euro op
door meer dan 3 miljoen loten te
verkopen. De deelnemende clubs
verbreken hiermee alle records.

Dit jaar deden in Heemstede onder
meer de volgende clubs mee en zij
haalden de volgende bedragen op.
Hiervan gaat 80% naar de club:
HBC Gymnastics € 6477,- Sportvereniging Volhardt en Werkt. € 3474,Vereniging Scouting St. Paschalis
Baylon € 1707,- HollandSchermen
€ 1380,- Tafeltennisvereniging HBC
€ 1281,- HSV De Kampioen € 1254,Heemsteedse Reddingsbrigade
€ 1251,- Scouting NJV De Haven

€ 1077,- en Racingclub Heemstede
€ 1005,-.
Niet alleen voor de deelnemende
clubs, ook voor alle mensen die een
lot hebben gekocht, is het een bijzonder jaar. Er zijn dit jaar namelijk
veel meer prijzen te winnen en de
prijzenpot is aanzienlijk verhoogd.
De winkans is dit jaar zelfs 1 op 10.
Check uw lot(en) vanaf 10 december
via de lotchecker op clubactie.nl om
te kijken of er een prijs op is gevallen.

Toch een beetje Sinterklaas bij RCH
Heemstede - Het is eigenlijk een voetbalzaterdag op 5 december, maar vanwege corona was er geen competitie
en is de kantine ook nog eens dicht.
Dus helaas geen Sinterklaasfeest binnen. Dan maar naar buiten. De kantinecommissie versierde alles buiten
rondom de kantine en de jeugdcommissie organiseerde een pepernotentoernooi. Als grote verrassing kwamen er ook nog eens drie Roetveegpieten bij de allerjongste jeugd en zo
werd het toch nog een geweldig
feest bij de RCH-jeugd. Menig scout
weet dat RCH veel talenten heeft bij
de mannen en de dames, maar ook
de drie pieten hadden vele voetbalskills in huis. “Wie zoet is krijgt lekkers” en zo had Chocoladeroetveegpiet Kees voor alle kinderen een
chocoladeletter ingekocht. Zo was
een feestelijke dag goed begonnen.

“Dat is natuurlijk van de zotte”,
dacht toen Sjalotte
“En tamelijk ongepast
we wonen nu eenmaal in een gootsteenkast”
en ze keerde vliegensvlug
naar Jankeneel in het netje terug
“Waar moeten we dan heen?”
klaagden ze steen en been
dat vonden de buren ook wel
die familie Komkommer en Kwel
die zei: “Ach die is niet gewoon,
het blijft een Rare Snijboon!”
Jankeneel en Sjalotte
hadden een nogal zotte
familie in Amsterdam
waar het stel nooit kwam
Dat waren Amsterdamse uien
met veel lachbuien
die woonden achter glas
waar alles veel lichter was
je kunt alleen maar vrolijk zijn
in die Amsterdamse wijk Gein
Daar ligt de humor op straat
waar je om alles lachen gaat
Het besluit stond vast
om te vertrekken uit die gootsteenkast
voor Sjalotte en Jankeneel
werd het toch te veel
Jankeneel huilde nog meer tranen met tuitjes
toen ze afscheid namen van de andere uitjes
en ook de familie Komkommer en Kwel
vond het allemaal goed en wel
op weg naar het Amsterdamse dan maar
om veel te lachen daar
dan moet je dus zijn
in die lollige wijk Gein

Het pepernotentoernooi was schot in de roos. Foto: Harry Opheikens.

Kerstactiviteiten voor kids in Museum Haarlem
Haarlem - Wil je op zoek naar je
eigen schildertalent, doe dan mee
met de kinderworkshop Kunst met
Kees! in Museum Haarlem op woensdag 23 december.
De start is om 10 uur en er wordt je
verteld over de portretten die
niemand minder dan de Haarlemse
Kees Verwey heeft
geschilderd. Daarna ga je zelf met
kwasten en verf aan de slag. Om
11.30 uur de handen wassen. Neem
je je eigen kunstwerk mee naar huis.
Aanmelden voor de workshop:

“Wat moet ik nu?” dacht Sjalotte
“Dit is echt van de zotte!”
Ze ging ten einde rade
richting de groentelade
naar een vriend die Rare Snijboon heet
misschien dat hij een oplossing weet
“Tja, ik ben ook weleens in de bonen”, zei Rare
“maar ik kan het ook wel verklaren:
het is die gootsteenkast die niet bevalt
en waar nooit iets te lachen valt
waar jullie wonen tussen de muizen
Ik zou maar verhuizen!”

activiteiten@museumhaarlem.nl, er is
een maximum aantal van 12 deelnemers, dus wees er snel bij.
Tijdreis door Haarlem
Ben je tussen de 6 en 10 jaar kom
dan een hele leuke reis door de tijd
maken. Samen met de Haarlemse
Mug ga je op speurtocht door de
splinternieuwe tentoonstelling Allemaal Haarlemmers! Dat kan op alle
dagen. Op dinsdag t/m zaterdag al
vanaf 11.00 uur en op zondag en
maandag vanaf 12.00 uur. Alleen op

eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag is
het museum gesloten.
De Haarlemse Mug zoemt de hele
vakantie rond in het museum (op 1,5
meter), maar voor de speurtocht
moet je even een tijd reserveren:
www.museumhaarlem.nl/
aanmeldpagina-reserveringen.
Museum Haarlem bevindt zich in het
winkelhart van historisch Haarlem,
aan het Groot Heiligland 47, 2011 EP
Haarlem.
Zie ook www.museumhaarlem.nl.

Eenmaal aangekomen in Amsterdam
wist Jankeneel niet wat hem overkwam
Hij moest ineens lachen en kwam niet meer bij
hij was verlost van het huilen en eindelijk blij
Met zijn lieve vrouw Sjalot
ging hij wonen in een glazen pot
Ze waren nu Amsterdamse uien
en hadden voortdurend lachbuien
Met leuke buren die ze vaak zagen
bananen die krom van het lachen lagen
Ze waren nooit meer verdrietig en nukkig
en leefden nog lang en gelukkig.
En… zal ik je nog iets vertellen?
als jij een uitje gaat pellen?
Haal die maar eens uit de gootsteenkast
dan ga jij ook huilen, vast!
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Online campagne waarschuwt
voor date-oplichters
Heemstede/Regio - Het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid en het ministerie van
Justitie en Veiligheid zijn in samenwerking met de Fraudehelpdesk,
Slachtofferhulp Nederland en onlinedatingservice expert Match Group
sinds 7 december een online voorlichtingscampagne gestart voor
datende 40-plussers. Uit cijfers van
de Fraudehelpdesk blijkt dat deze
groep daters gemiddeld 17.000 euro
euro verliest als hij of zij in de fuik
van een dateoplichter loopt. Dat
bedrag is twee keer zo hoog als in
2019. Dateoplichters winnen het
vertrouwen van het potentiële
slachtoffer en overladen hem of haar
met complimenten. Vervolgens
wordt om geld gevraagd.

Winnaar Franka Mosch. Foto: aangeleverd door Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Winnaars Schrijfwedstrijd
Kinderboekenweek bekend
Haarlem – Dit jaar konden kinderen
in Zuid-Kennemerland tijdens de
Kinderboekenweek deelnemen aan
de Schrijfwedstrijd van de Bibliotheek. De jonge deelnemers moesten
hiervoor het verhaal afmaken waarvoor kinderboekenschrijver Rian Visser het begin had geschreven. In de
periode van 30 september tot en met
19 oktober ontving de Bibliotheek
maar liefst 141 inzendingen. De jury
heeft de verhalen allemaal gelezen

en na lang wikken en wegen zijn de
winnaars gekozen. Benieuwd naar de
winnende verhalen? Lees ze op
www.bibliotheekzuidkennemerland.
nl bij Nieuws.
De jury bestond uit vier medewerkers van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Bij het beoordelen van de
verhalen hebben ze gelet op originaliteit, personages, loop van het verhaal en schrijfstijl. Ze hebben niet op
schrijffouten gelet.

De winnaars
1e prijs: Franka Mosch, 12 jaar. Zij
heeft een boekenpakket gewonnen
samengesteld door Kinderboekwinkel Kiekeboek + een exclusieve
rondleiding met haar familie in
Teylers Museum Haarlem.
2e prijs: Thijs Weeda, 9 jaar, Sarah
Wieberdink, 10 jaar en Freya van der
Werf, 10 jaar. Zij hebben een voor
hun persoonlijk samengesteld
boekenpakket gewonnen.

Herken de signalen van een
date-oplichter:
• De oplichter bouwt in de loop van
weken of maanden een emotionele
vertrouwensband op en vraagt
vervolgens om geld voor een
noodgeval.
• De verzoeken om geld beginnen
met relatief kleine bedragen die
vervolgens oplopen.

• Vaak wordt aangedrongen om de
communicatie naar een andere app
te verplaatsen, zoals WhatsApp of
e-mail.
• De berichten komen vaak vanuit
het buitenland. De oplichter
beweert niet in staat te zijn
persoonlijk te ontmoeten en/of
annuleert op het laatste moment
plannen voor een ontmoeting.
Tips om datingfraude te
voorkomen:
• Maak nooit geld over aan iemand
die je nog nooit hebt ontmoet.
• Geef nooit toegang tot je persoonlijke documenten, zoals een
paspoort of rijbewijs.
• Controleer de foto van het datingprofiel via Google Image of TinEye.
• Blijf communiceren via de datingwebsite en niet via e-mail of
WhatsApp.
• Praat met vrienden en familie over
met wie je date. De fraudeur
probeert de datingpartner namelijk
te isoleren om hem/haar makkelijker te beïnvloeden.
Zelf slachtoffer geworden of meer
informatie? Kijk op hetccv.nl/dating.

Let op valse dates. Foto: aangeleverd door CCV.

Huis-aan-huiscollecte voor
vluchtelingenkinderen Griekenland
Heemstede – Tot 12 december
wordt er gecollecteerd – volledig
coronaproof – voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is,
na de brand in Moria, urgenter dan
ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op diverse Griekse eilanden. Door de trage procedures zitten
sommigen daar wel drie jaar.
Kerk in Actie, die de huis-aan-huiscollecte organiseert, helpt de vluchtelin-

genkinderen in Griekenland met
voedsel, kleding en onderwijs en
probeert ze op een betere plek te
krijgen. Op meer dan zeshonderd
plekken gaan collectanten in de
eerste week van december (in
Heemstede 1 week later) langs de
deuren.
Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in
Nederland. De organisatie zet zich
wereldwijd in tegen armoede en

onrecht. De projecten van Kerk in
Actie richten zich op mensen die
slachtoffer zijn van rampen en
conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die
leven in armoede. Een belangrijk
deel van het werk van Kerk in Actie
richt zich op kinderen die in de knel
zitten door oorlog, armoede of
uitbuiting.
Kijk ook op:
http://kerkinactie.nl/griekenland.

Annemarie Balk publiceert boek
‘Prikken & spuiten’
Heemstede - Annemarie Balk komt
uit Heemstede en schreef het boek
‘Prikken & spuiten - De onzichtbare
wereld achter een chronische ziekte’.
Op 16-jarige leeftijd krijgt de slanke
en sportieve puber Annemarie te
horen dat zij de rest van haar leven
zichzelf zal moeten spuiten en
prikken. Na een leven vol schaamte
en gênante situaties, verzamelde ze
eindelijk genoeg moed om daar een
boek over te schrijven. ‘Prikken en
spuiten. Het is een autobiografie,

over de impact van diabetes type 1
op het leven, en verschijnt vrijdag 11
december. Over schaamte, kwetsbaarheid, eenzaamheid, mentale
druk en doorzetten. Familie, vrienden, collega’s en artsen krijgen een
inkijkje in de dilemma’s en strubbelingen wat een chronische ziekte met
zich meebrengt. Het is vanaf zaterdag 12 december te krijgen bij Boekhandel Blokker op de Binnenweg te
Heemstede of direct te bestellen bij
www.bestelmijnboek.nl.

Kerstboom in de Heemhaven. Foto: aangeleverd.

Geschonken kerstboom
prijkt in de Heemhaven
Cover van het boek Prikken & Spuiten.
Foto: aangeleverd.

Heemstede - Woonzorgcomplex de Heemhaven heeft zomaar een kerstboom
gekregen van een Heemsteedse bloemist. Het is inmiddels een traditie geworden en de bewoners zijn er heel verguld mee. Inmiddels is de boom prachtig
versierd. Laat de Kerst nu maar komen!
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Liefde voor de natuur bij
Green House Kinderopvang

Dag boom

Door Mirjam Goossens

Door Ems Post

Heemstede – Green House Kinderopvang is een nieuw gevestigde
kinderopvang aan de Zandvoortselaan in Heemstede. In hun visie is
ieder kind uniek en verdient het
persoonlijke aandacht. Kleinschaligheid, creativiteit en huiselijkheid
staan garant voor een hoge pedagogische kwaliteit. “Elk kind krijgt individuele aandacht”, vertelt de eigenaar Malou Kloet. Het is haar passie
om individuele kwaliteit te waarborgen met kleine groepen, bestaande
uit maximaal 8 kindjes, en hen de
liefde voor de natuur bij te brengen.
De 35-jarige pedagoog, moeder van
een 4-jarige dochter, studeerde cum
laude af, nadat ze zelf jarenlang
werkte als leidster op de groep. Haar
streven om is om kinderen de vrije
geest te bieden in spel en educatie
met extra aandacht voor creatieve
ontwikkeling. “Wij zijn voor vrije
expressie, voor ieder kind kan dat iets
anders betekenen, daarom laten we
ze lekker stoeien met materialen. Met
kleine impulsen die we geven ontstaan er mooie dingen.” Malou Kloet
runt naast de kinderopvang een adviesbureau voor kinderopvangorganisaties. Ze hecht grote waarde aan
de kwalificaties waarover haar medewerkers moeten beschikken. “Wij

doen het net even anders en de leidsters delen deze visie”, stelt Malou.
“Ook het speelgoed ziet er bijvoorbeeld iets anders uit. De kinderen
kunnen spelen met levensechte
materialen, zoals een echte handtas
en zonnebril in plaats van prachtig
uitziend speelgoed dat ze vaak links
laten liggen. Hier kunnen ze alles
gebruiken uit de verkleedkast waar
ze thuis misschien niet aan mogen
komen. Kinderen vinden dat heel
leuk, heb ik gemerkt.” Het thema
leven en de natuur is belangrijk bij
Green House Kinderopvang. “We
hebben in de buitenruimte 2 konijnen die de kinderen helpen verzorgen en een moestuinbak met zaadjes. Lekker wroeten en bezig zijn met
levende producten en samen met
elkaar er spelenderwijs voor zorgen.
Zo kan je kinderen op heel jonge
leeftijd al bijbrengen dat mensen en
dieren aandacht behoeven om te
groeien, wellicht een les voor de rest
van hun leven.”
Green House Kinderopvang is open
voor inschrijving voor kinderen van
18 maanden tot 4 jaar via www.
greenhousekinderopvang.nl.
De openingstijden zijn dagelijks van
7.30 – 18.30 uur. Ontbijt en warme
maaltijd zijn inbegrepen. Adres:
Zandvoortselaan 69, Heemstede.

KEN UW BOS

Daar zat ik vrijdag, in
het bos. Te kijken
naar het vellen van
een boom. Best een
mooie boom eigenlijk. Niks mis mee zo
te zien. Waarom moet
deze er dan toch aan geloven? Het antwoord was kort
maar krachtig: “Hij vermoordt zijn buren. En die stonden er eerst. Dit is een beuk en die is zo dominant dat
hij de beide langzamer groeiende eikenburen zal verdringen. En nu komt er weer licht op de grond voor
stinsenplanten. Die horen hier. En die trekken weer
allerlei insecten aan die we graag zien. Vlinders bijvoorbeeld.”
Ik keek eens rond. Op oud hout een stukje verderop
zaten prachtige zwammen. In die zwammen hadden
kevers een holletje gegraven en eitjes gelegd. Op weg
naar een nieuwe generatie die er volgend jaar als een
complete kever weer uitkruipt. Nooit geweten dat ook
de zwam weer onderdeel was van een cyclus.
De omgezaagde boom ligt nu plat. Netjes uit de loop.
Te wachten op de zwammen die hem uiteindelijk gaan
verzwelgen. De eiken zullen dankbaar verder groeien.
Wat zit de natuur toch mooi in elkaar.
Diverse wandelaars die het tafereel gadesloegen informeerden naar het hoe en waarom van de velling. De
boswachters legden steeds geduldig uit wat de reden
was waarom juist deze boom uit de weg geruimd
moest worden. En, ook belangrijk, waarom de stam in
het bos blijft. Voor het CO2 dat opgeslagen is in het
hout. Het is daarmee onderdeel van de CO2-uitstootreductie.
Wat wél een mooie toekomst kan zijn voor deze boom
is om verwerkt te worden tot bank of vuilnisbak, ter
vervanging van oude exemplaren in het bos. Daar
vrolijkte de boswachter ons allemaal mee op. Dag
boom? Nee, tot ziens!
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Veilig Verkeer Nederland start
Bob Wintertour

Malou Kloet.

Workshop Gouden bladzijden
Heemstede - Zondag 13 december
om 11 uur vindt op Plein1, Julianaplein 1 in Heemstede de workshop
Gouden bladzijden door Eva Durlacher plaats. Een workshop die gratis
wordt aangeboden door WIJ Heemstede, de Bibliotheek en Kennemerhart. Wat vond opa of oma als kind
leuk om te doen? En wat zijn nu de
hobby’s van de kleinkinderen? Een
ontmoeting tussen kinderen en
ouderen, die samen aan de slag gaan
met tekenmaterialen om hun herinneringen uit te beelden. Zo ontstaat
aan de hand van tekeningen een
mooie ontmoeting en verhalen
tussen jong en oud(er). Omdat er

door de coronamaatregelen maximaal 12 deelnemers aanwezig
mogen zijn, is het ook mogelijk om
online mee te doen met de workshop. Dat gaat via Zoom en dan doe
je lekker mee vanuit huis! Geef je op
en dan ontvang je een uitnodiging
met link op jouw e-mailadres. Let op:
De ouders van de deelnemende
kinderen mogen i.v.m. de coronamaatregelen niet bij de workshop
aanwezig zijn. Live-deelnemers
graag een half uur van tevoren
aanwezig. Reserveren voor deze
workshop is verplicht en kan via
www.wijheemstede.nl, info@
wijheemstede.nl of 023-5483828.

Heemstede/ Regio – De decembermaand staat in het teken van de Bob
Wintertour die compleet met de Bob
Bus geheel corona-proof diverse gemeenten in het land bezoekt. Door
dit initiatief van Veilig Verkeer Nederland (VVN) krijgen de inwoners van
vele gemeenten de kans om zijn of
haar favoriete ‘Bob’ te bedanken. Zij
schrijven op de Bob-locatie hun bedanktekstje aan de persoon die hen
eerder veilig heeft thuisgebracht:
100% Bob, 0% op. Deelnemers maken kans op een gratis rit met een
Bob-privéchauffeur, voor zichzelf én
hun favoriete Bob. De inzendingen
van de winnaars verschijnen op het
Instagramaccount @Bedanktbob.
De actuele data en tijden van de Bob
Wintertour zijn te vinden:
vvn.nl/bedanktbob.
Deelnemen is alleen mogelijk bij de
Bob Wintertour-stand. Alle deelnemers ontvangen zolang de voorraad
strekt op de locatie de enige originele Bob-kerstbal.
Veilig Verkeer Nederland vindt dat
het thema rijden onder invloed blijvend aandacht verdient. Een op de
vijf verkeersslachtoffers is het directe

Bob kerstbal. Beeld: aangeleverd door VVN.

gevolg van alcohol in het verkeer.
Om hier dit jaar op een positieve
manier aandacht voor te vragen kan
heel Nederland zijn favoriete ‘Bob’
bedanken. De Bob Wintertour tour

zorgt coronaproof voor een hoop
bombarie en bestaat onder andere
uit een Bob-bus en een leger aan
enthousiaste Bob-vrijwilligers. Zie
ook https://vvn.nl/bedanktbob.
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AGENDA
DONDERDAG 10 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.
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.

Rosa da Silva. Foto: Casper Koster.

Rosa da Silva in De Luifel
Heemstede - ‘Daar moet je heen’ is
de titel van de voorstelling die
vrijdag 11 december om 21.15 uur in
theater De Luifel aan de Herenweg
96 wordt gespeeld door kleinkunstenaar Rosa da Silva.
Rosa neemt je mee naar het jaar 1995
waar zij als klein meisje meedeed aan
de Mini Playbackshow van Henny
Huisman. Als klein ukkie deed ze
daar veel liever aan mee dan een
fado te zingen op elk familiefeestje
Door het gelach uit de studio om
haar geboortedorp Klazienaveen
besloot ze af te rekenen met haar
Drentse en Portugese roots; want om
een ster te kunnen worden moet je je
anders voordoen dan je bent. Rosa
zingt, speelt en ergert zich mateloos.
Haar schurende personages zorgen

voor plaatsvervangende schaamte
en de eeuwige clichématige strijd
tussen stad en provincie wordt akelig
herkenbaar. Op een sterke manier
laat ze de smartelijke Portugese
muziek botsen met een nuchtere
Nederlandstalige tekst.
Rosa da Silva is winnaar geworden
van de Amsterdams Kleinkunst
Festival Sonneveldprijs 2019. Na haar
studie aan de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie speelde ze de hoofdrol in de voorstelling
Anne van Leon de Winter en Jessica
Durlacher, en was ze de helft van De
Tweeling bij Stage Entertainment.
Verder speelde ze rollen in Rent en
Het Pauperparadijs.
Entree: € 19,-. Kaarten uitsluitend via:
www.podiaheemstede.nl.

Komische dramafilm (2006). De
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Om 16 u. Reserveren verplicht via
www.wijheemstede.nl of via tel.:
5483828.
VRIJDAG 11 DECEMBER

Rokus Loopik in Trefpuntcafé. Akonietenplein 1, Bennebroek. Aanvang 20.30 u. Verplicht aanmelden
via: aanmelden.tpc@gmail.com.
Kidsclub (6-12 jr.) De Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Van 15.30-17
u. Kosten: €0,50 per keer. Verplicht
opgeven via lleen@wijheemstede.
nl of via 06-49925293.
Rosa da Silva in Theater de Luifel.
Herenweg 96, Heemstede. Aanvang 21.15 u. Entree: € 19,-.
Kaarten uitsluitend via:
www.podiaheemstede.nl.
ZONDAG 13 DECEMBER

Workshop Gouden bladzijden.
Door Eva Durlacher. Online en op
Plein1, Julianaplein 1 in Heemstede. Om 11 u. Reserveren verplicht via www.wijheemstede.nl of
via tel.: 5483828.
MAANDAG 14 DECEMBER

Vriendinnenclub. De Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Van 14-16 u.
Reserveren verplicht via:

www.wijheemstede.nl of op tel.:
5483828.
DINSDAG 15 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.
SeniorWeb computerhulp met
lezing. De Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. 2 bijeenkomsten voor
de lezing: van 10-11 u. en van
11-12 u. I.v.m. coronamaatregelen
maximaal 15 personen per bijeenkomst. Gratis. Reserveren verplicht
via www.wijheemstede.nl of op
tel.: 5483828.
Kunstlezing ‘Het andere kerstverhaal’ De Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Om 19.30 u. Entree: €7,50.
Reserveren verplicht via:
www.wijheemstede.nl of via: tel.:
5483828.
WOENSDAG 16 DECEMBER

Muzikale kerstfilm (2019). De Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Om
19.30 u. Reserveren verplicht via
www.wijheemstede.nl of via tel.:
5483828.
EXPOSITIES

Kees de Muis in Zandvoorts
Museum. Vanaf za 12 december.
Swaluëstraat 1, Zandvoort.
‘Ode, in memoriam Mieke
Mostermans’, De Waag, Spaarne
30 Rood te Haarlem. T/m 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

Rotaryclub steekt hart onder de
riem bij IC-medewerkers
Digitale hulp in coronatijd. Foto: aangeleverd door SeniorWeb.

Hulp op digitaal gebied
stijgt door coronacrisis
Heemstede/Regio – Ouderen hebben tijdens de coronacrisis fors vaker
hulp op digitaal gebied gezocht.
SeniorWeb ziet tot nu toe een stijging van bijna 15 procent in het aantal vragen ten opzichte van vorig jaar.
Er zijn tot en met eind november
maar liefst ruim 63.000 hulpvragen
gesteld én opgelost. Nog niet eerder
werden zoveel vragen gesteld. Vooral
in de maanden april en oktober was
de nood duidelijk erg hoog. Senioren
hebben vooral hulp nodig om in
contact te blijven met familie en
vrienden, en om praktische zaken te
regelen nu zij maandenlang (alleen)
thuis zitten.
Door de coronacrisis versnelt de digitalisering en moeten mensen vaker
zaken online regelen, zoals bijvoorbeeld beeldbellen met de huisarts.
Dat is lastig voor ouderen die nog
niet zo digitaal vaardig zijn. De behoefte aan hulp en uitleg op digitaal

gebied is ontzettend groot. In de
eerste coronagolf is daarom direct
aan iedereen die het nodig had hulpverleend, ook aan mensen die geen
lid van SeniorWeb waren. Hierdoor
zijn er duizenden ouderen extra geholpen. Ongeveer 500 enthousiaste
Senior-Web-vrijwilligers tackelen alle
digitale problemen. Zij zijn veelal zelf
ook senior en begrijpen daardoor
goed waar de vragenstellers tegenaan lopen. Ze spreken dezelfde taal
als hun leeftijdsgenoten. Senioren
met een digitale vraag worden telefonisch, op afstand, via internet en
aan huis geholpen. Bezoek aan huis
en ook les op locatie was regelmatig
niet mogelijk door de coronamaatregelen, waardoor dit jaar het aantal
vragen dat telefonisch en op afstand
werd opgelost bijna verdubbelde.
SeniorWeb is dan ook heel blij dat
zijn vrijwilligers dit mogelijk hebben
gemaakt.

Heemstede/Regio - Dit voorjaar kon
de belangstelling voor de medewerkers op de Intensive Care van het
Spaarne Gasthuis niet op. Er werd
geklapt en er waren kaartjes en
presentjes om de IC-medewerkers te
laten weten dat er aan hen werd
gedacht. Maar nu corona nog steeds
onder ons is en het einde van de
tweede golf nog lang niet in zicht,
werd het wel heel stil met aandacht.
Terwijl er op de IC nog steeds een
marathonprestatie wordt geleverd.
Dat vond ook de Sint van Rotaryclub

Santpoort-Brederode, met veel
Heemsteedse leden.
Dus toog de Sint vorige week samen
met een van zijn Pieten naar Het
Spaarne Gasthuis Zuid om de medewerkers van de IC in Haarlem en
Hoofddorp een hart onder de riem
te steken.
Met een heerlijk verwenpakket en
een prachtig gedicht sprak de Sint
zijn waardering uit voor de onvermoeibare inzet van de medewerkers
op de IC.

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 13 dec. 10u.
Spreekster: Yvonne Elbers.
Leven in het december licht 2
Chanoeka.
YouTube kanaal NehemiaHeemstede.
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 13 december, 10u.
Derde Adventszondag. Ds. A.
Molendijk. Aanmelden via:
www.kerkpleinheemstede.nl/
kerkdienst-aanmelding. Online
via YouTube en kerkomroep.
www.pknheemstede.nl
TREFPUNT BENNEBROEK

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 13 december: ds. Jos
Aarnoudse (Dordrecht). Derde
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
Do. 10 december, 9u. Eucharistieviering. Pastor R. Verhaegh.
Zon. 13 december, 10u. Woorden Communieviering. Pastor Ans
Dekker.
Ma. 14 december, 19u. Klaverblad Adventsviering. Pastor A.
Dekker.
Do. 17 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. 12 dec. 17u. Holy Mass /
Engelse Mis.
Zo. 13 dec. 10u. H. Mis.
Voorganger: Pater Diego Dildain.
18.45u. Plechtig Lof.
Di. 15 dec. 9u. H. Mis.
Wo. 16 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

Sinterklaasverrassing in Spaarne Gasthuis. Foto: aangeleverd.

Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 13 december om 10u.
Ds. G.H. Fredrikze. De diensten
kunt u volgen via de link: www.
kerkomroep.nl/#/kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.
nl.

Nieuws
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Heemstede

Winkels Heemstede mogen
langer open

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram

Dit jaar is het extra belangrijk om de drukte in
winkels en winkelgebieden zoveel mogelijk
te spreiden. Want ook in december geldt:
houd voldoende afstand en vermijd drukke
plekken. Alle winkels in Heemstede mogen
daarom dit jaar, als zij dat willen, in december
langer open zijn. Met de ruimere openingstijd
is het voor u als klant beter mogelijk op een
rustig(er) moment uw inkopen te doen.
Winkeliers kunnen zelf kiezen of zij langer
open zijn, dus het advies is dit vooraf te
checken.

Uitbreiding openingstijd

Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open.

Alle winkels mogen in december 2020 ook op
zon- en feestdagen open zijn vanaf 8.00 tot
20.00 uur; dit was voorheen vanaf 11.00 uur.
Daarnaast is er extra opening toegestaan op
kerstavond tot 20.00 uur, voorheen was dit
19.00 uur.

De bevoorrading van winkels op zon- en
feestdagen is slechts mogelijk met een kleine
vrachtwagen voor de levering van dagverse
producten tussen 7.00 en 11.00 uur. Nachtelijke
bevoorrading op alle dagen tussen 21.00 en
7.00 uur is niet toegestaan.

De toegestane openingstijden
worden in december:

• Maandag tot en met zaterdag, waaronder
24 december, van 6.00 tot 20.00 uur.
• Zondagen, Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag,
Nieuwjaarsdag van 8.00 tot 20.00 uur.
Vanaf 2 januari 2021 gaan we terug naar de
reguliere openingstijden. Als gevolg van de
Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 zal de
sluitingstijd op maandag tot en met zaterdag
voor detailhandel (met uitzondering van de
supermarkten) nog steeds 20.00 uur blijven.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Winnaars van
Sinterklaas-winactie
Kinderen uit Heemstede konden vorige week
meedoen aan een winactie voor Sinterklaas
door hun ramen te versieren. Uit de vele mooie
inzendingen zijn 3 winnaars gekozen. Zij
ontvingen een heerlijk Sinterklaaspakket vol
lekkernijen en cadeautjes. Alle producten uit
de box komen van Heemsteedse ondernemers.

Blije ondernemers én blije kinderen!

Mashal heeft een mooie tekening gemaakt.
Seb en Rosa hebben hun raam mooi versierd.
Wij hopen dat de winnaars en alle inwoners
van Heemstede een gezellige Sinterklaasavond
hebben beleefd.

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

Samenwerking Wandelnetwerk
Zuid-Kennemerland
Het gloednieuwe Wandelnetwerk
Zuid-Kennemerland staat in de steigers.
Zes gemeenten, waaronder Heemstede, en
4 natuurbeheerorganisaties ondertekenden
de samenwerkingsovereenkomst. Het is
het startschot voor de realisatie van het
grootste regionale routenetwerk binnen het
Wandelnetwerk Noord-Holland.

Omvangrijk wandelnetwerk

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

Het 586 kilometer lange netwerk
verbindt bestaande ommetjes en langere
wandeltrajecten tot één groot wandelgebied.
Het loopt van Zandvoort tot de westkant van
Amsterdam en van Haarlem tot Nieuw-Vennep.

Er komen 405 keuzepunten, 9 kilometer
nieuw te ontwikkelen boerenlandpaden
en 8 toeristische overstappunten.

Start inrichting wandelnetwerk

Voordat wandelaars kunnen genieten van
dit nieuwe wandelnetwerk moet er nog
veel gebeuren. Na het ontwikkelen van een
definitief ontwerp start een aannemer in het
najaar van 2021 met de inrichting. Nieuwe
routemarkeringen en keuzepuntpalen van
wandelnetwerk Noord-Holland vervangen
dan de bestaande markeringen. Ga naar
wandelnetwerknoordholland.nl voor meer
informatie.

Toenemende drukte
milieustraat
Vooral op zaterdag en maandag is het steeds
drukker bij de milieustraat Heemstede. Wij
raden u daarom dringend aan op andere
werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur naar de
milieustraat te gaan.
Kijk voor meer informatie over de
openingstijden en de coronamaatregelen op
heemstede.nl/afval/milieustraat.

Groene lobby gestart
met zwerfafvalmonitor
De komende weken voert de Groene Lobby
een zwerfafvalmonitor uit, beginnend met
de Binnenweg en de Raadhuisstraat. Twee
personen in een opvallende outfit prikken
afval en registreren dit tegelijkertijd door foto’s
te maken. Zo wordt, met inachtneming van
alle geldende coronamaatregelen op straat,
waardevolle informatie verzameld over de
locatie en het soort afval. Met als resultaat een
basismeting van zwerfafval en nog steeds een
schone straat.
De Groene Lobby eindigt met een laatste
meting op 23 december. Voor meer informatie:
kijk op wijmakenheemstede.nl.

Nieuwe regelgeving

Vergadering gemeenteraad 16 december 2020

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet
op de kansspelen Heemstede 2020
Op 30 november 2020 heeft de burgemeester
van Heemstede het Aanwijzingsbesluit
toezichthouders Wet op de kansspelen
Heemstede 2020 vastgesteld. Het
aanwijzingsbesluit treedt in werking
op 1 december 2020. Lees de volledige
bekendmaking in de Staatscourant (jaargang
2020, nummer 63462), het Gemeenteblad op
overheid.nl (publicatienummer 2020-315870)
of via heemstede.nl/bekendmakingen en zoek
op publicatienummer.

De gemeenteraad van Heemstede houdt
digitale raadsvergadering op 16 december
2020 om 20.00 uur. U bent van harte
uitgenodigd deze digitale vergadering te
volgen via gemeentebestuur.heemstede.nl

Verordening speelautomaten
Heemstede 2020
Op 26 november 2020 heeft de raad de
Verordening speelautomaten Heemstede
2020 (publicatienummer 2020-315609)
vastgesteld. Deze verordening treedt in
werking op 1 december 2020. De Verordening
speelautomaten Heemstede is hiermee
vervallen. Lees de volledige bekendmaking
in het Gemeenteblad op overheid.nl of via
heemstede.nl/bekendmakingen en zoek op
publicatienummer.

Rectificatie vervanging
gemeentelijke bomen
In onze publicatie over vervanging van
gemeentelijke bomen van 18 november 2020
is een boomlocatie onjuist weergegeven:
• Crayenestersingel t.h.v.18 en 22: 2 elzen,
Ø 50-60 cm, dood, herplant op locatie
Dit moet zijn:
• Crayenestersingel t.h.v.18: 1 els, Ø 50-60 cm,
dood, herplant op locatie
• Crayenestersingel t.h.v.30: 1 els, Ø 20-30 cm,
dood, herplant op locatie

Op de agenda:
• Vaststellen agenda raadsvergadering
16 december 2020
• Vragenuur

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

Overige punten:
• Lijst van ingekomen stukken
raadsvergadering 16 december 2020
• Wat verder ter tafel komt
Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt
u de stukken waarover de raad besluit.
Meer weten? Neem contact op met de
raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per
e-mail griffie@heemstede.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Belle van Zuylenlaan 29, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 728748, ontvangen
26 november 2020
• Dinkellaan 13, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 727169, ontvangen
24 november 2020
• Floradreef 26, de bouw van een kelder
onder de woning, wabonummer 726662,
ontvangen 24 november 2020
• Heemsteedse Dreef 142, constructieve
wijzigingen, het plaatsen van een
dakkapel op het achtergeveldakvlak,
een gevelwijziging en het balkon bij de
woning betrekken, wabonummer 728288,
ontvangen 26 november 2020

• Laan van Rozenburg 18, het vergroten
van een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak en verlengen kap,
wabonummer 730684, ontvangen
17 september 2020
• Patrijzenlaan 15, het uitbreiden van een
woonhuis, vervangen van de kozijnen
en plaatsen dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak , wabonummer 728728,
ontvangen 26 november 2020,
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
• Heemsteedse Dreef 135, het plaatsen van
een haagondersteunende constructie,
wabonummer 720240, verzonden 3
december 2020

• Laan van Insulinde 10, het plaatsen van een
fietsenoverkapping, wabonummer 678908,
verzonden 27 november 2020
• Laan van Rozenburg 18, het vergroten
van de dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak en verlengen kap,
wabonummer 730684, verzonden
2 december 2020. Deze vergunning is
van rechtswege verleend vanwege het
verstrijken van de beslistermijn.
• Oudemanslaan 5, het kappen van 1 eik,
wabonummer 717841, verzonden
4 december 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’.

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

Wilt u op de hoogte
blijven van de
bekendmakingen
in uw buurt?

Hamerpunten:
• Vaststellen belastingverordeningen 2021
• Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
• Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024:
Samen tegen schulden
• Vaststellen ‘Regiovisie VERBINDEN EN
VERSTERKEN in de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling’
• Uitwerking participatiebeleid: proceskader
voor complexe opgaven waarover college
en/of raad besluit

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’.

Handtekeningen voor start van
Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland
Heemstede/Regio - Het gloednieuwe Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland staat in de steigers Zes
gemeenten en vier natuurbeheerorganisaties, allen opdrachtgevers en
financiers van het wandelnetwerk,
ondertekenden onlangs de
samenwerkingsovereenkomst.
Het is het startschot voor de realisatie van het grootste regionale
routenetwerk binnen het provinciebrede Wandelnetwerk NoordHolland. Recreatie Noord-Holland is
verantwoordelijk voor de aanleg en
het beheer van het uitgestrekte
wandelgebied.
De coronamaatregelen maakten dat
de partijen, ieder binnen de eigen
kantoormuren, een handtekening
plaatsten. De collectetoer ging langs
de wethouders van de gemeenten
Haarlemmermeer, Haarlem, Velsen,
Heemstede, Zandvoort, de burge-

meester van Bloemendaal en de
regiodirecteuren van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en PWN. Zij zijn
de beheerders van veel natuurgebieden in de regio. Alle partijen
hechten belang aan een spreiding
van de recreatiedruk op de natuurgebieden. Ook de Provincie NoordHolland beoogt een goede benutting van de recreatiemogelijkheden
in de hele provincie.
De totale kosten voor het wandelnetwerk Zuid-Kennemerland bedragen
zo’n € 617.000. De Provincie NoordHolland financiert € 341.000 van de
realisatiekosten van het netwerk
inclusief Toeristische Overstappunten
(TOP’s). De gemeenten Haarlem,
Haarlemmermeer, Zandvoort, Bloemendaal, Velsen en Heemstede
betalen samen de overige kosten:
€ 276.000.

Omvangrijk wandelnetwerk
Het 586 kilometer lange netwerk
verbindt bestaande ommetjes en
langere wandeltrajecten tot één
groot wandelgebied. Het loopt van
Zandvoort tot de westkant van
Amsterdam en van Haarlem tot
Nieuw-Vennep. Er komen 405 keuzepunten, negen kilometer nieuw te
ontwikkelen boerenlandpaden en
acht Toeristische Overstappunten.
Deze TOP’s zijn opvallend groenblauwe informatiezuilen waarop
fiets-, wandel- en vaarroutes in de
omgeving vermeld staan. Wandelnetwerk Zuid-Kennemerland sluit
aan op omringende wandelnetwerken van o.a. Midden-Kennemerland, Amsterdam Amstelland en
Duin- en Bollenstreek.
Meer informatie over het wandelnetwerk Noord-Holland op www.
wandelnetwerknoordholland.nl.

Hulpdiensten ter plaatse. Foto: Michel van Bergen.

Oudere vrouw gewond bij ongeval
Heemstede - Een oudere vrouw is
dinsdagmiddag 8 december lelijk
gewond geraakt bij een botsing op
de Zandvoortselaan in Heemstede.
De vrouw kwam rond half drie ter
hoogte van de verkeerslichten met
de Leidsevaart in botsing met een
andere fiets waarna ze ten val kwam
en even buiten bewustzijn was.
Omstanders boden direct eerste hulp

in afwachting op de ambulancedienst. De vrouw is opgevangen en
na de eerste hulp naar het ziekenhuis
vervoerd voor verdere behandeling.
Doordat het ongeval op de hoek van
de kruising was ondervond het
verkeer op de Zandvoortselaan veel
hinder. De fiets is door een medewerker van de gemeente
meegenomen.

