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Door Eric van Westerloo

Heemstede - Het is zowel landelijk 
als in onze regio van kwaad tot erger 
geworden. Ondanks de maatregelen 
loopt het aantal coronabesmettingen 
op. Het effect van te veel mensen op 
Black Friday en Sint-Nicolaas is onder 
meer de oorzaak van de oplopende 
aantallen besmettingen. Na 10 da- 
gen zou er een daling moeten vol- 
gen. Dat blijkt dus niet het geval te 
zijn, zodat het kabinet maandag-
avond 14 december heeft besloten 
tot een landelijke lockdown. 
 
In Kennemerland werden tussen 
26 november en 2 december 1084 
besmette personen geregistreerd. 
Een periode later, vanaf 3 december 
tot en met 10 december, waren dat 
er al 1505. Heemstede kende in die 
periodes 60 nieuwe besmettingen 

waarvan 11 in de leeftijd 40/49 jaar 
en 10 bij 80-plussers. De afgelopen 
week testten 85 inwoners positief in 
Heemstede. Opnieuw kon de GGD de 
cijfers van het aantal ziekenhuisop-
names niet leveren. In heel Kenne-
merland werden opvallend veel 
besmettingen vastgesteld bij inwo-
ners tussen de 40 en de 59 jaar. Het 
virus treft dus niet alleen de ouderen. 
De scholen laten ook een verhoogd 
aantal besmettingen zien. Brand-
haarden zijn onder andere College 
Hageveld, Haemstede-Barger Mavo, 
Nicolaas Beetsschool, De Heem-
haven, St Jacob, Nieuw Overbos en 
Kennemerduin. Er zijn in de laatste 
weken alsnog 9 inwoners overleden. 
Opnieuw blijven verzorgings- en 
verpleeghuizen niet buiten schot. 
 Hoe nu verder? De kritiek op het 
overheidsbeleid neemt toe. “Is het 
allemaal niet een beetje te laat en te 

slap?” uitte IC-arts Diederik Gommers 
kritisch tijdens een interview met 
het Algemeen Dagblad. Hij mist het 
echte verhaal van Rutte en De Jonge. 
Het kabinet lijkt te luisteren en komt 
nu dus met verregaande maatrege-
len. Per 15 december zijn alle niet 
noodzakelijke winkels dicht net als 
alle bioscopen, theaters, bibliothe-
ken. Woensdag 16 december gaan 
alle scholen en universiteiten dicht, 
zo ook de kinderopvang. Hier gelden 
wel een paar uitzonderingen voor 
kinderen van ouders met een cru- 
ciaal beroep.  
 
Ondanks veel sluitingen worden 
andere bedrijven ontzien. Opticiens, 
afzetpunten waar pakketten ver- 
stuurd en opgehaald kunnen wor- 
den, de tandarts en fysiotherapeu-
ten, de buitenverkoop van bloemen 
en kerstbomen, wasserijen, dieren-

speciaalzaken, markten, drogisterijen 
en apotheken en uiteraard de super-
markten blijven open. Alle maatrege-
len blijven vijf weken lang van kracht 
tot 19 januari. 
De scholen mogen dan een dag 
eerder weer open. Tussen de regels 
door hielden Rutte en De Jonge een 
slag om de arm en dan zou de perio- 
de nog weleens langer kunnen duren 
als de besmettingen per dag boven 
+/- 1200 liggen. Er is een lange lijst 
van meer dan 100 cruciale beroepen/
functies vooral medewerkers in de 
zorg. Ook medewerkers met taken in 
de WMO-zorg zijn vrijgesteld van de 
maatregelen. Thuis mogen er maar 
twee personen ontvangen worden, 
tijdens de Kerst op 24, 25 en 26 de- 
cember mogen dat er drie zijn. Over 
een dag of tien zou het aantal dage-
lijks vastgestelde besmettingen moe- 
ten dalen.

Ook Heemstede in vrijwel volledige lockdown

Heemstede - Dat het coronavirus 
veel roet in het eten gooit is inmid-
dels  duidelijk. Zo gingen er ook op 
basisschool De Evenaar een hoop 
activiteiten in deze feestmaand 
helaas niet door. 
Het traditionele kerstontbijt, waarbij 
kinderen voor elkaar een ontbijt 
klaarmaken en die in een mooi ver-
sierde kerstdoos doen, kwam te ver-
vallen. Hiervoor is wel een corona-
proof alternatief bedacht, zodat er 
toch een gezellig samenzijn in alle 
groepen kon plaatsvinden.

Ook het maken van kerststukjes werd 
geschrapt. In de week voorafgaand 
aan het vrijdagse kerstonbijt werd er 
gewoontegetrouw aandacht besteed 
aan het goede doel. Kinderen uit alle 
groepen mochten voor aanvang van 
de lessen een muzikaal optreden 
verzorgen, een toneelstukje of een 
goocheltruc laten zien om op die 
manier geld op te halen. Helaas 
werden ook de optredens afgelast. 
Groepsleerkrachten Tanya van Den-
deren (groep 5) en Hanne Verleun 
(groep 6 en 7) zochten naarstig naar 
een alternatief. Zij opperden om 
deel te nemen aan de actie van het 
Nationaal Ouderenfonds. Beide leer-
krach-ten lichten toe: “Er zijn ouderen 
die tijdens de coronaperiode zo 
weinig contact hebben met anderen, 
dan is een leuk kerstkaartje zeer 
welkom!” 

Op elk kaartje zetten de kinderen 
een wens of persoonlijke boodschap. 

De kinderen hebben de kaarten met 
veel plezier ingekleurd en geschre-
ven en zij hopen dat de ouderen bij 

wie het terecht komt zich wat minder 
eenzaam zullen voelen. Een mooie 
verbintenis tussen jong en oud.

Basisschool De Evenaar 
stuurt kaarten naar ouderen

Leerlingen laten trots hun gemaakte kerstkaarten zien.

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl
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De Heemsteder 
verschijnt twee 
keer op dinsdag

Heemstede - Vanwege de 
komende feestdagen, verschijnt 
de Heemsteder twee keer op 
dinsdag. Dit houdt tevens in dat 
de deadline voor het aanleveren 
van advertenties en kopij naar 
voren schuift.

Rond de Kerst verschijnt de 
Heemsteder op dinsdag 22 
december. De uiterste deadline 
voor het aanleveren van adver-
tenties en kopij voor deze editie 
is maandag 21 december 12 uur. 

Rond Oud en Nieuw verschijnt 
de Heemsteder op dinsdag 29 
december. De uiterste deadline 
voor het aanleveren van adver-
tenties en kopij voor deze editie 
is maandag 28 december 12 uur.

Sportparklaan 25 A

ONS BUITENTERREIN 
IS GEOPEND

Voor al uw kerstaankopen
• kerstbomen
• kerststukken
• kerstgroen

Zie voor onze heerlijke kerst-
aanbiedingen op pagina 5
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

De toen-foto van Bronsteeweg 
15 komt uit de bouwtekening 
van 1919. Het ontwerp van de 
villa was voor rekening van K. 
Wijtsma. In 1963 is er nog een 
serre aan het pand gebouwd. 
De eerstvolgende bewoner is de expediteur J.C. 
Scheffer (1871-1958) volgens het adresboek van 
Haarlem van 1 januari 1923. Hoewel Scheffer zeker tot 
1932 op Bronsteeweg 15 heeft gewoond, wordt er in 
het Haarlems Dagblad van 3 juni 1925 een advertentie 
geplaatst van de arts J.G.M. van Walsem (Bronsteeweg 
15) dat hij tot 18 juli 1925 afwezig is. De arts wordt in 
1926 ook nog op Bronsteeweg 15 vermeld en op 9 mei 
1927 staat een advertentie in het Haarlems Dagblad 
dat de arts zijn Duitse Herder Spits kwijt is. Als adres 
wordt Bronsteeweg 15 genoemd. In 1965 vierde deze 
arts zijn 40-jarige artsjubileum. Van Walsem heeft heel 
lang gewoond/praktijk gehouden op Bronsteeweg 32. 

J.G. Scheffer wordt nog in het Haarlems Dagblad van 25 
november 1930 vermeld als secretaris-penningmeester 
in een commissie om de van de Commando der School- 
compagnie Motordienst (Haarlem) afscheid nemende 
Majoor R�vekamp een mooie huldiging te geven. 

In de Eerste Heemsteedsche Courant van 30 juni 1933 
staat op Bronsteeweg 15 het gevestigde gezinshoofd 
A.M. Dekker. Het adresboek van 1 januari 1940 ver- 
meldt L.A. Houtman als bewoner en in 1948 is dat 
procuratiehouder H.G. Godfriedt.. De familie Wester-
kamp wordt vanaf de jaren zestig op Bronsteeweg 15 
genoemd tot zeker in de jaren negentig. 
Via Google worden nog twee ondernemingen vermeld: 
‘Westerkamp-Haweka B.V.’ en ‘Hunter Loohout Europe’. 

De nu-foto van Harry Opheikens is van 13 december 
2020. De huidige naam van het pand is Wijnanda, 
eerder heeft het de naam Merelhof gehad. 

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). 

Bronsteeweg toen en nu (42)

BURGELIJKE 
STAND

GEBOORTE
5 december
Jaap Walter Venbroek

HUWELIJK
12 december
Remco van den Berg &
Mariska Houweling.

Heemstede - We hebben allemaal 
waarschijnlijk de toespraak van 
premier Mark Rutte gehoord op 
maandag 14 december en het feit 
dat Nederland in een lockdown moet 
gaan vanwege de stijgende corona-
besmettingen. Vanwege het feit dat 
WIJ Heemstede activiteiten organi-
seert voor kwetsbare doelgroepen, 
mogen deze doorgang vinden. 

Wat blijft WIJ Heemstede doen: 
• De Winterlijn: is bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 
16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 
12.00 uur. Er kan gebeld worden met 
medewerkers van WIJ Heemstede op 
telefoonnummer: 023 548 38 18. 
Gewoon voor een praatje, een vraag 
om hulp of wat u maar kwijt wilt. 
• Receptie van de Luifel: is tot en met 
24 december en vanaf 4 januari tele-
fonisch bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en via 
de mail van maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 en 17.00 uur. Zie www.
wijheemstede.nl of via tel.: 5483828. 
• Het Eethuis in de Luifel: is geopend 
voor het afhalen en/of bezorgen van 
maaltijden voor inwoners van 
Heemstede t/m 24 december en 
vanaf 11 januari. In de week van 4 
t/m 11 januari wordt een nieuwe 
vloer geplaatst in de keuken van het 
Eethuis.  
• Telefooncirkels van activiteiten/
cursussen e.d.: worden waar mogelijk 
door sociaal werkers met ondersteu-
ning van vrijwilligers en docenten 
weer opgestart  

• Sociaal Makelaars in de wijken: WIJ 
Heemstede is afwisselend met so- 
ciaal makelaars in de periode voor en 
na de kerstvakantie aanwezig in 
diverse wijken.  
• Dienstverlening Plein1: Plein1 is 
telefonisch bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 09.00 - 13.00 uur.  
• Maatschappelijk werk: Klantge-
sprekken vinden zoveel mogelijk 
telefonisch digitaal plaats. Klantge-
sprekken maatschappelijk werk 
kunnen eventueel plaatsvinden op 
de Luifel.  
• Activiteiten voor ouderen in Plein1: 
Activiteiten voor ouderen die vanuit 
Plein1 worden georganiseerd vinden 
doorgang. Voorbeeld is de Sociëteit 
en de Ko-Bus koffie. Ouderen worden 
uitgenodigd door de sociaal werker. 
Daadwerkelijke bevestiging van 
opgave voorafgaand aan de activiteit 
bij de sociaal werker is verplicht. 
• Vervoer voor ouderen:  
 •  Ko Bus vervoer: t.b.v. cliënten 
dagbesteding Kennemerhart, Plein-
hart vindt een doorgang.  
 • Vrijwillig vervoer: alleen medische 
ritten (niet corona gerelateerd).
• Computerhulp: gaat door in nood. 
• Klussenhulp: gaat door bij nood. 
• Administratieve thuishulp: er 
worden geen nieuwe aanvragen 
aangenomen. Bestaande afspraken 
kunnen doorgang vinden.  
• Formulierenbrigade: Gaat door met 
een vooraf gemaakte afspraak op 
maandagmiddag. Afspraak vindt 
plaats bij Plein1. 
• 80-jarigen Huisbezoek: kan door-
gang vinden als de corona maatre-

gelen gehandhaafd kunnen worden. 
• Vrijwillige inzet: WeHelpen/het Vrij-
willigerspunt zijn digitaal beschik-
baar voor het aanbieden van hulp en 
het aanvragen van hulp via de mail 
heemstede@wehelpen.nl of telefo-
nisch 023-548 38 24. Het Vrijwilligers-
punt is digitaal beschikbaar. 
• Skateboard & Sport Hangout t/m 17 
jaar: buiten in het sportpark op 
dinsdag en donderdag van 15.00 – 
17.00 uur (1 sociaal werker bij 
aanwezig) gaat door na 4 januari. 
• VoorleesExpress: zowel voorlezen 
thuis als voorlezen bij de Luifel gaat 
door (1 op 1 kind / vrijwilliger / 1 
ouder). 
• Kinderkookcafé: gaat door. 
• De Open avonden Bewustwording 
van Jan Oostenbrink: op 23 
december, 6, 20 en 27 januari gaan 
door.   
• Creatief leven door Marijke Coert 
en en Julie Koch: vanaf 18 januari, 8 
bijeenkomsten, gaat door.  
• Vriendinnenclub: op maandag 18 
januari om 14.00 uur, gaat door. 
• Seniorweb: de cursus en activiteit 
van Seniorweb in de Luifel op maan-
dag 18 en dinsdag 19 januari gaan 
door. Vanwege het belang om oude-
ren digitaal vaardig te houden naar 
de buitenwereld. Vooraf aanmelden 
is verplicht. 

De locaties van WIJ Heemstede de 
Luifel en de Molenwerf sluiten voor 
alle overige activiteiten en dienstver-
lening zowel van WIJ Heemstede zelf 
als wanneer er gebruik wordt ge- 
maakt door externen. Openstelling is 

alleen voor bovengenoemde activi-
teiten en dienstverlening bij intern 
en externen. 
WIJ Heemstede werkt bij veel van 
bovenstaande activiteiten met vrij-
willigers en is afhankelijk van hun 
(blijvende) inzetbaarheid bij voort- 
gang. 

WIJ Heemstede is er voor álle inwo-
ners van Heemstede. Heeft u in deze 
tijd hulp nodig, wat voor hulp ook, 
dan kunt u WIJ bellen en kijken we 
samen wat we voor u kunnen doen. 
Als u hulp nodig heeft, laat het dan 
weten, via www.wijheemstede.nl of 
via tel.: 023-5483828.

Welzijnsorganisatie WIJ Heemstede blijft 
gedeeltelijk open tijdens de lockdown

Lezers kunnen 
kerstwens 
insturen
Heemstede – Wie wil jij de beste 
wensen over brengen? Een lief 
bericht voor oma, een kerstgroet aan 
je kaartmaatjes, een hartverwar-
mende boodschap voor je vriendin-
nenclub, je juf op school, je colle-
ga’s… Misschien is een kerst/nieuw-
jaarsboodschap dit jaar nog belang- 
rijker dan ooit.
De Heemsteder biedt haar lezers 
ruimte om jouw wens te plaatsen. 
Houd een maximum van 25 woorden 
aan, foto mag! Onze Opmaakafdeling 
maakt er iets moois van. Insturen: 
uiterlijk maandag 21 december 11.00 
uur naar: verkoop@heemsteder.nl 
Let op: de bijdrage hiervoor is 15 
euro. Info: 06-50284402.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Agenda in 
lockdown-periode
Heemstede - Vanwege de huidige 
coronamaatregelen en de afgekon-
digde lockdown treft u deze week in 
deze krant geen agenda aan.

Gebruik je 
frituurvet? 
Recycle het!
Heemstede - Gebruikt frituurvet of 
olie kan ingezameld worden bij meer 
dan 2500 locaties in Nederland. 
Naast het voorkomen van verstop-
pingen, geeft het recyclen een 
tweede leven aan gebruikte vetten. 
Zo kan er van gebruikt frituurvet of 
bakolie biobrandstof worden 
gemaakt.
Meer informatie:
www.frituurvetrecyclehet.nl.
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Heemstede - De op maandagavond 
aangekondigde lockdown houdt ook 
uw winkelcentrum Raadhuisstraat & 
Binnenweg in de greep. 
 
Helaas moeten alle niet essentiële 
winkels sluiten. De supermarkten, 
slagers, de bakkers, groentewinkels, 
slijterijen, drogisterijen, apotheken, 
bloemenwinkels met buitenverkoop, 
postagentschappen, opticiens en 
winkels met diervoeding blijven 
open. Bezorgservice van bestelde 
artikelen blijft nog mogelijk. 
 
Het is juist nu heel belangrijk dat 
enerzijds de drukte gemeden wordt, 
maar dat u anderzijds de lokale 
winkels blijft steunen. Voorkom dat 
we allemaal tegelijk boodschappen 
doen. 
De piektijden zijn meestal op woens-
dagmiddag, donderdagmiddag na 
15 uur en op vrijdag en zaterdag. In 
de week voor Kerst zal het woensdag 
en donderdag de hele dag erg druk 
zijn. 

Plan je winkelmoment op een rustig 
moment bijvoorbeeld op een door-
deweekse ochtend of op zondag. En 
kom zo mogelijk op de fiets dat is 
ook goed voor de beweging. 
 
Maak gebruik van de extra services 
die winkels aan de Raadhuisstraat, 
Binnenweg en kop van de Blekers-

vaartweg bieden. Vele winkels heb- 
ben een bestel- en bezorgservice. 
Ook de niet essentiële winkels heb- 
ben een thuis bezorgservice.
Kijk voor de extra services van win-
kels op www.wch.nl.

Bij de winkels met versproducten kan 
je meestal een bestellijst inleveren. 
Dan wordt de bestelling voor je klaar- 
gezet en dat maakt het winkelbezoek 
korter en de doorstroming sneller. 
 
De winkeliers in de Raadhuisstraat & 
Binnenweg doen in hun winkel zo 
veel mogelijk om het winkelen veilig 
te houden.  
 
Tips voor veilig boodschappen 
doen: 
-  mijd drukte, kom op rustige 

momenten 
-  kom alleen 
-  wacht niet tot het laatste moment 

met uw aankopen 
-  plan uw aankopen zorgvuldig  
-  koop voor meerdere feestdagen 

tegelijk in 
-  houd u aan het deurbeleid van de 

winkels 
-  houd 1,5 meter afstand 
-  houd u aan de RIVM regels 
-  draag een mondkapje in winkels 

(vanaf 1 december verplicht) 
 
Zo gaan we samen gezond de feest-
dagen in. 

Blijf lokale winkels 
steunen en houd het veilig

Door Eric van Westerloo

Heemstede - Ook in Heemstede zijn 
er veel inwoners die weinig tot geen 
sociale contacten hebben. Met de 
toenemende welvaart zijn alle wer-
kenden druk, druk, druk. Verhuizen 
naar de andere kant van het land 
maakt de afstand tot de ouders en 
grootouders veelal (te) groot. Wat 
meer contact met anderen is dan 
geen luxe.  
 
WIJ Heemstede is de organisatie die 
deze leemte kan vullen. WIJ is er voor 
welzijn, cultuur en maatschappelijk 
werk. Rotary Heemstede is het jaar 
rond doende om activiteiten te ont-
plooien waarmee geld wordt opge-
haald. Met dat geld worden allerlei 
instellingen, verenigingen of initia-
tieven ondersteund. In deze corona-
tijd is het organiseren van evene-
menten niet mogelijk. Daarom vatte 
zij het plan op een grote groep (150) 
ouderen tijdens de kerst een tas met  
geschenken aan te bieden. Zij zoch-
ten de samenwerking met WIJ Heem-
stede die voor ouderen tal van activi-
teiten organiseert en de mensen dus 
goed kent.  
Zo was de vriendinnenclub op maan-
dag 14 december de eerste groep die 
in ‘de Luifel’ een tas in ontvangst 
mocht nemen. Ellen Swart van WIJ 
Heemstede hield de aanwezige 
dames nog even in het ongewisse 

wat hen te wachten stond. Al snel 
werd duidelijk dat de meegevoerde 
tassen voor de aanwezige dames 
waren. Een luid applaus klonk uit de 
zaal. Helemaal onverwacht en erg 
leuk en vooral heel lief vonden de 
dames het. Programmacommissaris 
Marcel van der Worp van Rotary 
Heemstede bood de tassen een voor 
een aan. Hij memoreerde dat veel 
lokale winkeliers en bedrijven buiten 
Heemstede door leden van de Rotary 
club zijn benaderd om iets nuttigs te 
doneren. Zo konden 150 pakketten 
worden samengesteld.  
 
In de tassen zit onder andere een 
unieke kaart gemaakt door grafisch 

kunstenares Ellen Meuwese. De ko- 
mende dagen, als het door de coro-
namaatregelen mogelijk is, wordt 
ook op Plein 1 een aantal groepen 
voorzien van een tas. Mocht dat niet 
doorgaan zorgt Rotary Heemstede 
dat de tassen op een andere wijze 
worden afgeleverd. In de tas een 
kaartje waarmee de ontvanger kan 
aangeven of zij (telefonisch) contact 
willen met een lid van de Rotary 
Club. Wie weet wat er uit die gesprek-
ken voortkomt. Opnieuw laat de 
Rotary Club Heemstede zien oog te 
hebben voor de Heemsteedse mede-
mens. Het verstrekken van de tassen 
met inhoud is een mooi initiatief dat 
met dankbaarheid werd ontvangen.  

Rotary Heemstede maakt een 
warm gebaar naar ouderen

De tassen worden bij WIJ Heemstede uitgedeeld.

Inhoud van de tas.

INGEZONDEN POLITIEK

De gemeente Heemstede wil (minimaal) 1.4 miljoen investeren om het 
“afvalprobleem” anders te reguleren door 120 ondergrondse containers te 
plaatsen waar de inwoners het restafval naar toe moeten brengen, maar 
het idee: ‘scheiden bij de bron’, n.a.v. veel artikelen in o.a. de NRC van 
oktober jl. lijkt inmiddels achterhaald. 
 
We scheiden niet goed genoeg en als het PMD niet voldoende goed ge- 
scheiden wordt of te sterk vervuild is dan wordt de rekening van alsnog 
verbranden aan de diverse gemeenten gepresenteerd. 
 
De proef in Merlenhoven - 3 jaar geleden - was weliswaar geslaagd maar 
niet nadat de start niet erg gelukkig was en er stevige begeleiding voor 
nodig was.

Bovendien zijn de afvalverwerkers inmiddels steeds beter ingesteld op 
nascheiding. 
De NRC van zaterdag 12 dec 2020 meldt:  de machine kan het beter dan 
de burger en het levert ook nog milieuwinst op. 
Toen ook via het Journaal van 20.00 uur dd. 12 dec 2020 de beelden tot 
mij kwamen dat diverse Gemeenten (Bunschoten, Amsterdam en Utrecht) 
inmiddels afstappen van de eerder ingeslagen weg, dacht ik: daar is 
moed voor nodig. 
 
In oktober jl. deed ik een beroep op alle fractievoorzitters in onze Gemeente- 
raad m.b.t gefundeerde artikelen in NRC. (Ook het blad Binnenlands 
Bestuur schreef al eerder een artikel hierover met vele twijfels.) 
Daar ik van GroenLinks, de PvdA en HBB geen enkele reactie mocht ont- 
vangen vraag ik mij af: hebben zij zich zo ingegraven dat er geen andere 
weg meer ingeslagen kan worden?
D66 antwoordde genuanceerd dat het bij hen wat lastiger ligt omdat het 
oorspronkelijke idee van hen afkomstig is. 
De VVD en het CDA willen duidelijk alle nieuwe inzichten goed onder-
zoeken voordat wij 1 à 2 miljoen investeren in weer andere bakken. 
Oscar Boeder zond mij zelfs een uitgebreide rapportage toe. 
 
Ik merk in mijn omgeving dat het draagvlak tanende is, daar veel mensen 
met name het PMD met alle goede bedoelingen verkeerd scheiden. 
Mijn wens: Niet alleen naar de proef in Merlenhoven kijken maar veel 
beter naar wat er in de rest van Nederland gebeurt. In 3 jaar tijd kan er 
veel veranderen en moet je oude inzichten kunnen loslaten. 
 
M. van Ierschot, Heemstede 

Afvalverwerking Heemstede:
valt een mammoettanker nog te keren?

Heemstede - Een veilige manier voor 
de bezoeker en voor de medewer-
kers van Nijssen Tuin. Er is er snel een 
oplossing gevonden om u toch te 
kunnen helpen met uw kerstaan-
kopen. Nijssen Tuin heeft alles in de 
buitenlucht staan. Kerstbomen, 
kerststukken, kerstplanten en kerst-
groen. Er is snel een afrekenpunt 
gerealiseerd waar u veilig contact-
loos kunt pinnen. U kunt bij Nijssen 
Tuin terecht tot en met 24 december, 
daarna gaat het tuincentrum dicht 
tot 19 januari.
U bent van harte welkom op de 
Sportparklaan 25 A in Heemstede.

Buitenterrein van Nijssen Tuin blijft 
open voor al uw kerstaankopen

Buitenterrein Nijssen Tuin open.
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INGEZONDEN POLITIEK

Sinds 2016 is de Gemeente Heemstede op diverse manieren bezig ge- 
weest om tot besluitvorming te komen rondom één systematiek voor 
heel Heemstede. Helaas tot nu toe zonder resultaat. 
Nu willen CDA en VVD voor Heemstede het recent ingevoerde ‘Haarlem-
mermeer model’ weer onderzocht hebben. Toch een derde bak? Een al- 
lang gepasseerd station. 
De heren Boeder (CDA) en Radix (VVD) suggereren dat het ‘systeem Merlen- 
hoven’ van omgekeerd ophalen niet servicegericht is naar de bewoners 
en dat het neerkomt op ‘zeulen met restafval’. 
De praktijk wijst echter uit dat dit zeker niet het geval is. Eens per week 
een zakje wegbrengen. Voor jonge gezinnen met kleine kinderen (luiers) 
wellicht iets meer. 
 
In de Haarlemmermeer krijg je voor je restafval een bakje van 80 liter en 
deze wordt 13 keer per jaar geleegd. Iets meer dan één keer in de maand 
dus. Dat bewijst hoe weinig restafval huishoudens overhouden. Wij vre- 
zen dat de bakjes zeker in de zomer wellicht uit zichzelf naar Meerlanden 
zullen rollen en dat de stank ondraaglijk zal zijn. Denk hierbij wederom 
aan de luiers maar ook aan andere verbandmiddelen. 
 
Wegen de kosten van elk huishouden een 80 liter bak plus éénmaal per 
maand een extra ronde op tegen de kosten van ondergrondse contai-
ners? Dit wordt nu uitgezocht en besproken in de Raadsvergadering van 
16 januari 2021. Wij vermoeden dat na een toekomstige evaluatie in de 
Haarlemmermeer zal blijken dat éénmaal in de maand restafval ophalen 
niet voldoende is. De kosten zullen dus onvermijdelijk (drastisch) gaan 
stijgen.   
Het wordt tijd om een beslissing te nemen en te stoppen met nog meer 
(gemeenschaps) geld te verspillen, want op deze manier kan een beslis-
singsproces zich eindeloos voortslepen. 
 
Namens de Klankbordgroep Merlenhoven, 
Erik van Wier en Thea de Moor

Afvalscheiding van 2016 tot nu

Heemstede/Regio -Eigenaren van 
culturele instellingen kunnen vanaf 1 
februari subsidie aanvragen voor ver-
duurzaming van hun gebouwen. Er is 
2 miljoen euro beschikbaar om maat-
regelen te financieren die ervoor zor- 
gen dat een pand van bijvoorbeeld 
een bibliotheek, archief of theater 
minder energie verbruikt of zelf 
energie opwekt.

De subsidie wordt gefinancierd uit 
het herstelfonds van 100 miljoen 
euro dat de provincie Noord-Holland 
voor de zomer heeft ingesteld om de 

economische en maatschappelijke 
effecten als gevolg van de uitbraak 
van corona te verzachten.
In 2019 heeft een vergelijkbare rege-
ling gezorgd voor verduurzaming 
van 12 panden van culturele instel-
lingen, zoals Paradiso in Amsterdam, 
de stadschouwburg in Velsen en Het 
Dolhuys in Haarlem. 

Meer informatie over de subsidiere-
geling is vanaf half januari te vinden 
in het subsidieloket op de website 
van de provincie Noord-Holland: 
www.noord-holland.nl.

Subsidie voor verduurzaming 
van culturele instellingen

Heemstede - Minke Hutten-van Schelven nam zondagochtend 13 december 
deze fraaie winterfoto. Deze foto is genomen vanaf de Leidsevaart, ter hoogte 
van de voetgangersovergang over het spoor naar Leyduin, kijkend in de rich-
ting van Manpad.

Fraaie en zonnige winterfoto

Door Eric van Westerloo

Heemstede - Kinderdagverblijf 
BamBam & Pebbles (hierna BamBam) 
aan de Joh. Wagenaarlaan 1 is in 
conflict met de gemeente. Een en 
ander voert terug naar het voor-
gaande college in december 2012. 
De kwestie loopt dus al jaren.  
Het dagverblijf vroeg vergunning 
aan voor 10 kinderen en naderhand 
(2016) voor zelfs 14 kinderen. De 
betrokken ambtenaar verleende de 
vergunning voor 10 kinderen, zonder 
dat dit binnen het bestemmingsplan 
was toegestaan. Een kinderdagver-
blijf valt niet onder huis gebonden 
beroepen zoals een advocaat of 
tandarts. De gemeente geeft de fout 
toe en trachtte met BamBam tot een 
oplossing te komen. Een verblijf voor 
6 kinderen is wel toegestaan. Alle 
pogingen zijn mislukt, dus stonden 
de partijen op 15 december opnieuw 
voor de rechter.  
 
In 2016 vroeg het dagverblijf uitbrei-
ding tot 14 kinderen. De GGD en 
Brandweer waren positief. Pas op 1 
november 2017 is BamBam te ken- 
nen gegeven dat het in strijd is met 
het bestemmingsplan. BamBam 
geeft aan dat door de gemeente het 
vertrouwen is gewekt, dat zolang zij 
binnen de regelgeving voor kinder-
dagverblijven blijven het gewoon 
mag. De gemeente ging overstag. 
Ze verbonden er wel de conclusie 

aan dat 10 kinderen gedoogd zou 
worden tot BamBam stopt als kinder- 
dagverblijf.
Via een gedoogperiode van 1 april 
2018 tot 1 september 2018 mogen er 
zelfs 14 kinderen zijn. Wegens het 
ontbreken van een compensatiepa-
ragraaf wees de voorzieningenrech-
ter op 27 maart 2018 de gedoog-
constructie af en stelde BamBam in 
het gelijk.  
 
De gemeente is op zoek gegaan naar 
een vervangende locatie en een ex- 
tern bureau werd ingeschakeld om 
een schadebedrag vast te stellen. De 
voorgestelde locaties werden door 
BamBam afgewezen. BamBam wil 
wel naar de Lieven de Keylaan 24 of 
Frans Schubertlaan 37A. Dat werd 
door de gemeente afgewezen. Het 
schadebedrag is lastig vast te stellen. 
De gemeente voert aan dat een gast-
ouderopvang (maximaal 6 kinderen) 
mag zonder vergunning, dus slechts 
compensatie wil betalen voor het 
verlies van 4 kindplaatsen. Daar is 
BamBam het niet mee eens. Op 25 
juni 2019 wordt de gemeenteraad 
ingelicht door de expert. Deze is 
uitgegaan van liquidatie van de 
kinderopvang en dat de gemeente 
zijn opdracht heeft aanpast om tot 
een lager schadebedrag te komen.  
 
Een tweede expert kreeg zonder 
enig overleg met BamBam de op- 
dracht. Dat zag BamBam niet zitten. 

Het blijft lastig, want de berekening 
gaat terug tot 2016 en bij de omzet-
cijfers is ook de Haarlemse vestiging 
betrokken. Andere cijfers wil of kan 
BamBam niet leveren. Door de eerste 
expert is de schade vastgesteld op € 
64.445,-. Volgens de tweede moet 
het bedrag vele malen hoger zijn, 
maar hoeveel zegt hij niet. Een door 
BamBam zelf ingeschakelde expert 
komt op bijna € 80.000,- alleen voor 
het verlies van vier kindplaatsen.  
 
Nu hebben ook de omwonenden 
zich ik het proces gevoegd. In 2018 
maakten zij al bezwaar tegen de 
overlast en bij een verdere uitbrei-
ding nog meer. Zij houden de ge- 
meente aan het bestemmingsplan en 
zien graag dat BamBam dicht gaat. 
De gemeente stelt dat het gewekte 
vertrouwen niet zover gaat dat zij 
niet mogen vasthouden aan het 
gedogen van maximaal 10 kinderen. 

De gemeente laat het positieve oor-
deel van de GGD en de Brandweer 
buiten beschouwing. Het schaden 
van het vertrouwensbeginsel is de 
gemeente aan te rekenen. Het col-
lege kiest nu voor het belang van de 
omwonenden. BamBam valt niet veel 
te verwijten. Zij ging af op datgene 
waar de gemeente in 2012 mee 
akkoord ging. Een flinke schadever-
goeding zal ongetwijfeld volgen. Op 
15 december dient het proces bij de 
meervoudige kamer.

College in problemen door kinder-
dagverblijf Joh. Wagenaarlaan

Kinderdagverblijf BamBam & Pebbles. 

Heemstede - In de Iepenlaan is op 
maandagmorgen 14 december een 
gaslek ontstaan. Meerdere woningen 
zijn ontruimd. De brandweer, politie 
en Stedin waren ter plaatse. 

De Iepenlaan was afgesloten voor 
het publiek, toen Stedin naar het lek 
op zoek was. Daarna is de Iepenlaan 
weer vrijgegeven.

Ontruiming 
woningen na 
gaslek

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch.
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Heemstede/Regio - De coronacrisis 
veroorzaakt veel eenzaamheid bij 
jongeren en ouderen. Jonge mensen 
missen hun sociale omgeving en het 
uitgaansleven. Daarnaast zijn oude-
ren extra voorzichtig en zien minder 
mensen.
Van de ouderen boven de 75 jaar 
zegt de helft van de mensen zich 
eenzaam te voelen. Bij jongeren 
onder de 25 is dit percentage zelfs 55 
procent.

De website echtcontact.nu, een initi-
atief van de Alliantie Digitaal Samen-
leven bundelt alle initiatieven tijdens 
deze wintermaanden om eenzaam-
heid tegen te gaan. In de winter-
maanden en tijdens de feestdagen 
wanneer je elkaar normaal juist extra 
opzoekt, is het extra belangrijk om 
eenzaamheid aan te pakken. De 
campagne #ÉchtContact roept op 
om de verbinding met elkaar te 
blijven zoeken.   

Hoe meer activiteiten mensen onder-
nemen, hoe minder eenzaam zij zich 
voelen”. De campagne #ÉchtContact 
roept op om open te staan voor el- 
kaar, zodat iedereen gezien en ge- 
hoord wordt. 

Houd afstand, maar houd 
#ÉchtContact 
Alle initiatieven zijn verzameld op de 
actiepagina echtcontact.nu om men- 
sen te inspireren én in beweging te 
brengen. Denk aan postkaarten voor 
eenzame ouderen, online spelletjes 
en zelfs digitale kerstborrels- en 
shows.  
  
Een luisterend oor 
Behoefte aan een luisterend oor? Via 
www.deluisterlijn.nl/. https://upin-
nederland.nl/agenda/in-je-uppie-
aan-de-lijn/ en de site www.kbo-
pcob.nl/nieuws/kbopcob_vereni-
ging/start-een-belcirkel/, zijn 
speciale telefoonnummers om je 
gevoelens te delen én gedachtes uit 
te wisselen met gelijkgestemden. 
Voor jongeren vanaf 12 jaar zijn er 
initiatieven als Never2BeAlone en 
Join Us om in contact te komen met 
leeftijdsgenoten. Liever offline een 
goed gesprek? Hang een raamposter 
op en wees het lichtje in jouw straat 
waarmee je anderen uitnodigt om 
samen coronaproof in de tuin koffie 
te drinken. In het noorden van het 
land ben je welkom om een praatje 
te maken bij de Buurvrouw & 
Buurvrouw-bus. 

Handgeschreven post 
Schrijf of knutsel een kaartje voor 
een onbekend iemand die zich een- 
zaam voelt. O.a. ANBO, NLVoorElkaar, 
Ben, Project Postmaatje, Omapost en 
TragePost roepen mensen op om op 
de ouderwetse manier #ÉchtContact 
te maken. 
  
Hulp op afstand 
Beeldbellen is een laagdrempelige 
manier om op afstand #ÉchtContact 
met elkaar te zoeken. Helaas weet 
niet iedereen hoe het werkt. Voor 
hulp op afstand kunnen mensen op 
doordeweekse dagen van 09:00 tot 
17:00 uur bellen met de gratis Digi-
Hulplijn (0800-0815).

Wil je graag hulp bij het bood-
schappen doen? Of lijkt het je fijn om 
samen een wandeling te maken? 
Initiatieven als Wehelpen, Coronahel-
pers, Oranje Helpers, Mijn Buurtje en 
Maak Een Ommetje brengen op 
lokaal niveau mensen met elkaar in 
contact. 
  
Meer inspiratie? Deze informatie en 
nog veel meer actuele evenementen 
en acties zijn terug te vinden op 
www.echtcontact.nu/acties.

Initiatieven om eenzaamheid 
tegen te gaan via #ÉchtContact 

#Échtcontact roept op om verbinding met elkaar te blijven zoeken. Foto: aangeleverd door #Echtcontact.

Heemstede/Regio-Afgelopen week 
(3 t/m 9 december) zijn er 10.497 
testen afgenomen. Daarvan waren 
993 uitslagen positief (10,5%). De 
cijfers tot en met afgelopen zondag 
zijn vanaf morgenochtend beschik-
baar en kunnen dan gedeeld wor- 
den. GGD Kennemerland benadrukt 
dat het belangrijk is dat inwoners 
zich ook bij milde klachten laten tes- 
ten. Er is voldoende testcapaciteit en 
de doorlooptijd tot de uitslag is sterk 
afgenomen. Inwoners met klachten 
kunnen op de XL-teststraat bij Schip-
hol terecht voor een sneltest.

Landelijk opleidingscentrum op 
XL-teststraat bij Schiphol
GGD Kennemerland is op de XL-test-
straat bij Schiphol gestart met het 
opleiden van personeel dat landelijk 
ingezet kan worden op de verschil-
lende testlocaties.  Om de dag 
starten drie nieuwe mensen om een 
certificaat te behalen. Wanneer blijkt 
dat de testcapaciteit in de nabije 
toekomst opgeschaald moet worden, 
kan dit aantal uitgebreid worden. 

GGD Kennemerland start met 
campagne om thuisbesmettingen 
terug te dringen
GGD Kennemerland lanceert deze 
week in samenwerking met de 
gemeenten Haarlem, Heemstede, 
Bloemendaal, Zandvoort, Haarlem-
mermeer, Uitgeest en Beverwijk een 
campagne om het aantal thuisbe-
smettingen terug te dringen. Inwo-
ners van de regio Kennemerland 
kunnen via de website www.ggdken-
nemerland.nl/coronavirus down-
loaden opvallend een poster down-
loaden om voor het raam te plakken.
Met deze campagne wil GGD Kenne-

merland bereiken dat inwoners uit 
de regio ook binnenshuis afstand van 
elkaar houden. Op deze manier kan 
het grote aantal thuisbesmettingen 
in de regio teruggedrongen worden. 
 Daarnaast kunnen inwoners uit de 
regio vanaf komende week op 
ggdkennemerland.nl/coronavirus/
ik-hou-afstand-van-jou gratis stickers 
bestellen. De stickers worden ook 
uitgedeeld op de testlocaties. De 
GGD Kennemerland wil ook waar-
schuwen voor thuisbesmettingen 
door de inzet van een filmpje met 
bekende inwoners uit de regio. Deze 
worden via WhatsApp en andere 
social media verspreid.

Wekelijkse update vaccineren
Het ministerie van VWS heeft de 
GGD’en gevraagd om eerder dan 
gepland ondersteuning te bieden bij 
de covid-vaccinaties. De GGD’en 
hebben het verzoek gekregen om 
zorginstellingen te gaan ondersteu- 
nen bij het vaccineren van zorgper-
soneel met het vaccin van BionTech/
Pfizer. Dit heeft te maken met de 
technische aspecten van dit vaccin. 
Deze leiden noodzakelijkerwijs tot 
geconcentreerd vaccineren (op cen- 
trale locaties). Deze vraag maakte dat 
de GGD’en aan de slag zijn gegaan 
om te kijken of en hoe dit gereali-
seerd kan worden.

Deze recente ontwikkeling betekent 
dat de GGD, samen met de instel-
lingen, werken aan de voorbereiding 
van de vaccinatie. De ondersteuning 
door de GGD’en is op dit moment 
gericht op het regelen van groot-
schalige locaties waar gevaccineerd 
kan worden onder verantwoordelijk-
heid van de instellingen.

Corona-update van GGD

Heemstede - De feestdagen zien er 
dit jaar anders uit. Helaas kunnen we 
dit jaar tijdens Kerst en Oud en 
Nieuw niet met veel familie en 
vrienden samenkomen. Gelukkig 
ontstaan er mooie initiatieven om 
elkaar een steuntje in de rug te ge- 
ven en vinden we andere manieren 
om er toch een gezellige december-
tijd van te maken. Zo voelen we ons 
op afstand, toch met elkaar verbon- 

den.  Hebt u een mooie nieuwjaars- 
groet?  Om medebewoners van 
Heemstede ook in deze bijzondere 
tijd een mooie nieuwjaarsgroet te 
sturen, heeft de gemeente uw hulp 
nodig. Stuur een leuke selfie en een 
korte nieuwjaarsgroet vóór woens- 
dag 30 december naar:
evenementen@heemstede.nl en wie 
weet zien we u in de Heemsteder van 
6 januari.

Nieuwjaarsgroet door 
inwoners, voor inwoners

Klinken met een nieuwjaarsgroet.

Heemstede - Afgelopen juli haalde 
het de kranten: Inbraak in de O.L.V. 
Hemelvaartkerk aan het Valkenbur-
gerplein met veel materiële schade. 
Vrijwel direct werden deuren en of- 
ferblokken hersteld. Ook was een 
hooggelegen glas-in-loodraam in het 
priesterkoor vernield om binnen te 
komen. Daarin ook het gebrandschil-
derde gezicht van de priesterkoning 
Melchisedek. Het lag in zeven stuk- 
ken op de kerkvloer. Afgelopen vrij-
dag 11 december is het gerestau-
reerde raam teruggeplaatst. De kerk 
is nu weer geheel hersteld van de 
gevolgen van de inbraak. Glazenier 
Sven van het Haarlems Glas-in-Lood 

Huis heeft bij het herstel gebruik 
gemaakt van mondgeblazen antiek-
glas. Dit wordt op traditionele wijze 
geblazen, opengesneden en uitge-
rold. Elke plaat glas is dan ook an- 
ders, in het glas zijn inclusies van 
luchtbelletjes en ‘draadjes’. Dat glas is 
op het gesneuvelde origineel gelegd 
en vervolgens zijn met een penseel 
en kroontjespen eerst de zwarte 
lijnen met grisailleverf ‘overgetrok-
ken’. De halftinten werden met de- 
zelfde verf getamponeerd. Deze 
speciale verf wordt in poedervorm 
bij het atelier aangeleverd en ter 
plekke met een medium gemengd. 
Ten slotte werd het glas in de oven 

bij 640 graden C ingebrand. Brand-
schilderen is zodoende vergelijkbaar 
met emailleren. Heel bijzonder is het 
dat het glasatelier deze restauratie- 
en herstelwerkzaamheden uit sym-
pathie voor de parochie van Heem-
stede gratis heeft uitgevoerd. Een 
heel mooie kerstgedachte.

Voedselbankactie
In deze Adventsperiode zet de 
Hemelvaartkerk zich in voor de Voed-
selbank Haarlem. Letterlijk brood-
nodig in coronatijd. Het lijkt erop dat 
de kerk alle records gaat verbreken. 
Blijf met gulle hand geven, want de 
nood is bij velen hoog.

Herstel van de schade in de O.L.V. Hemelvaartkerk
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Door Bart Jonker

Bennebroek – De authentieke Indo-
nesische keuken is een van de meest 
veelzijdige en rijke keukens die je 
kunt bedenken. En voor deze oos-
terse smaakbeleving kun je heel 
goed terecht bij Toko Kokkie Londo 
op de Bennebroekerlaan 77 in Benne- 
broek, waar je een keur aan bereide 
Javaanse specialiteiten volgens 
authentiek familierecept kunt afha-
len of laten bezorgen.   

Raymond Draijer en zijn partner Ipul 
Hadi runnen samen Toko Kokkie 
Londo, waarmee ze afgelopen jaar in 
april zijn begonnen. Raymond: “We 
hebben beiden een ware passie voor 
de Indonesische keuken.  We komen 
alletwee uit de hotellerie en hebben 
beiden op zee gewerkt. Ik als free-
lancer en Ipul op de Holland America 
Line. Vanuit de marine werd er op zee 
al traditioneel regelmatig Indone-
sisch gekookt.”
Ipul komt oorspronkelijk uit Malang 
op Oost-Java. Voor de bereiding van 
de Indonesische gerechten maakt hij 
gebruik van originele recepten uit 
zijn familie, met Javaanse en Balinese 
invloeden. Ipul  zelf is ‘Kokkie Londo’ 
en dat betekent ‘kokkie in Nederland’. 
“Je krijgt dus de originele Indonesi-
sche specialiteiten op tafel zoals ze 
echt behoren te zijn zonder dat ze op 
de Nederlandse smaak zijn aange-
past. Zonder smaakversterkers en het 
ingrediënt vetsin”, vervolgt Raymond. 
“Ipul bereidt de originele klassieke 
Indonesische keuken op moderne 
wijze. En daarom weten klanten ons 
goed te vinden en komen er regel-

matig mensen uit voormalig Oud-
Indië onze gerechten afhalen. Dat 
bewijst de authenticiteit van onze 
keuken.” 
Kokkie Londo biedt een veelzijdig 
menu waarop voor ieder wat wils te 
vinden is. Een populair gerecht is ons 
rundvleesgerecht rendang, maar we 
merken ook dat onze diverse vegeta-
rische en veganistische gerechten 
ware publiekstrekkers zijn. We heb- 
ben zelfs een overheerlijke vegetari-
sche rendang.” 

Speciaal voor de feestdagen 
“Voor de feestdagen hebben we ook 
wat in speciaals petto. Zo bieden we 
het Kokkie Londo’s Feestdagenmenu 
voor 24, 25, 26 en 31 december en 
Nieuwjaarsdag. Dit menu kan echter 
alleen op voorbestelling. Daarnaast 

bieden we voor de feestdagen Kok- 
kie Londo’s Feestdagen gourmet-
schotel. Een erg lekkere en originele 
manier om te gourmetten op Indo-
nesische wijze. De vleessoorten zijn 
volgens origineel Javaans recept 
gemarineerd. Deze schotels leveren 
we vanaf 19 december op voorbe-
stelling, tot en met 1 januari”, aldus 
Raymond.  

Kokkie Londo op de Bennebroeker-
laan 77 in Bennebroek is van woens-
dag tot en met zondag van 12 tot 
20.30 uur geopend voor afhalen en 
bezorgen. Er wordt bezorgd in de 
Bennebroek en omgeving, ook in 
Heemstede. Bestellen en menu via: 
www.kokkielondo.nl of via tel.nr. 
023-7855075.
Selamat makan! (Eet smakelijk!) 

Toko Kokkie Londo: heerlijk genieten van 
authentieke Indonesische specialiteiten

‘Kokkie Londo’ Ipul Hadi, gekleed in traditionele Indonesische batik. 

Foto: Bart Jonker.

Door Bart Jonker

Regio –  Afscheid nemen van een 
overledene is een moeilijk en zwaar 
proces  voor nabestaanden. Ineke 
Smit Uitvaartverzorging weet als 
geen ander hoe moeilijk en belang-
rijk het afscheidnemen is. De uitvaar-
torganisatie heeft een ruime ervaring 
en biedt voor de nabestaanden de 
mogelijkheid om in een van hun zes 
warme en sfeervolle afscheidskamers 
op diverse locaties in alle rust af- 
scheid te nemen van de overledene. 
Dit kon al in de twee afscheidska-
mers in de Ontmoetingskerk (Oos-
tenrijklaan in Haarlem-Schalkwijk) en 
de twee afscheidskamers in de Oos-
terkerk ( Zomerkade 165 in Haarlem). 

Onlangs zijn er twee mooie afscheids- 
kamers bijgekomen en ingericht aan 
de Zomerkade 161 in het voormalige 
Tandartshuisje. Ineke Smit legt uit 
waarom deze kamers zo belangrijk 
en uniek zijn en aan de nabestaan-
den zoveel warmte en steun kunnen 
geven. 

“Afscheidshuis ‘de Kade’ is een 
nieuwe locatie van ons aan de Zomer- 
kade 161 in Haarlem”, vertelt Ineke 
Smit. “Dit voormalige Tandartshuisje 
is als afscheidshuis in gebruik sinds 
begin november. Het afscheidshuis 
ziet er uit als een gewoon woonhuis, 
met twee verschillende kamers: een 
voor en een achter. Daar kun je 24 
uur per dag terecht. De kamers zijn 

sfeervol en met veel aandacht inge-
richt als een woonkamer.  We ver- 
nemen dit ook van de mensen die 
daar nu geweest zijn: zij ervaren de 
kamers als heel sfeervol. Dat geeft 
een warm gevoel bij de nabestaan-
den in het verdriet waarin ze zitten. 
Boven de kamers zit ook ons kantoor, 
zodat mensen ons altijd direct kun- 
nen aanspreken. Zo’n afscheidshuis 
aan de Zomerkade is best wel uniek. 
Het is een prachtige locatie op loop-
afstand van de Oosterkerk. De Ooster- 
kerk is een fraaie kerk waar veel van 
onze uitvaarten plaatsvinden, maar 
we doen natuurlijk wijd in de hele 
omgeving uitvaarten, op iedere ge- 
wenste locatie.” 

Wij sluiten aan bij de wensen van 
mensen
“Door corona constateer ik een grote 
verslagenheid bij de mensen, het is 
allemaal heel naar. Het verlies van 
een dierbare staat voorop: dat is het 
allerergste en al schrijnend genoeg 
voor de nabestaanden. Deze corona-
situatie van de afgelopen tijd maakt 
het allemaal nog schrijnender met 
die beperkende maatregelen er 
bovenop.
Het blijft natuurlijk het ergste en het 
meest trieste voor de familie. We 
kijken naar alle mogelijkheden om 
aan de wensen van een uitvaart te 
voldoen binnen deze maatregelen 
op liefdevolle en betrokken wijze. We 
hebben al jarenlange ervaring in klei-
nere uitvaarten en kunnen dus ook 

gelukkig veel bieden. Daar proberen 
we iets in te betekenen en het 
verschil te maken: je kijkt echt naar 
de behoeftes van de mensen op alle 
gebied, ook qua budget. Wij sluiten 
aan bij de wensen van mensen, je 
gaat volledig mee in hun beleving. 

Als uitvaartverzorger heb je van 
nature dat inlevingsvermogen en 
ben je er alleen voor hen. We houden 
ons wel strikt aan de coronaregels en 
dat verwachten de mensen juist ook 
van ons, ze willen dat zelf”, aldus 
Ineke Smit. 

Ineke Smit Uitvaartverzorging, A.L. 
Dyserinckstraat 31 in Haarlem. Tel.: 
06-54661799 (dag en nacht 
bereikbaar).

Meer informatie op: www.inekesmi-
tuitvaartverzorging.nl/. 

Nieuw afscheidshuis bij Ineke Smit Uitvaartverzorging

Afscheidshuis de Kade. Foto: aangeleverd door Ineke Smit Uitvaartverzorging.

Heemstede – Henny en Cees van 
Haasteren uit Heemstede hebben 
het resultaat van een monsterklus 
gepubliceerd. In het boek ‘Brand-
spuithuisjes en opslagplaatsen voor 
brandweermateriaal van vóór 1940’ is 
een uitgebreide beschrijving te 
vinden van alle brandweerkazernes 
en spuithuisjes van voor de oorlog, 
die nu nog bewaard zijn gebleven. 
En dat zijn er meer dan je op het 
eerste gezicht zou denken.
De auteurs hebben meer dan vijf jaar 
gespit in de papieren bij het Natio-
naal Brandweer-documentatiecen-
trum, waarvan ze vrijwilliger zijn. Om 
alles nog eens te checken én te foto-
graferen hebben ze duizenden kilo-
meters door het hele land afgelegd. 

En nu is al die informatie voor 
iedereen beschikbaar in een lijvig 
boekwerk. Het boek is gebonden, 
heeft een harde kaft en telt 224 pagi-
na’s met zo’n 500 foto’s.
Op woensdag 9 december 2020 werd 
het eerste exemplaar overhandigd 
aan Tijs van Lieshout, voorzitter van 
Brandweer Nederland en de Raad 
van Commandanten Brandweer en 
Directeuren Veiligheidsregio’s. Die 
sprak zijn waardering uit voor het 
vele en volledige werk van de 
auteurs. Hij memoreerde ook het 
belang van kennis van het erfgoed 
van de brandweer als bron van het 
hedendaagse vakmanschap.
Het boek is exclusief verkrijgbaar bij 
boekhandel Blokker. Het kost € 29,95.

Boek over oude brandweer-
onderkomens van voor 1940

Overhandiging boek (Jaap Wals Fotografie 2020©).









20 inderegio.nl • 16 december 2020NIEUWS

Door Bart Jonker

Bennebroek – Creatief Centrum 
Bennebroek is een kleinschalig 
cursuscentrum dat zich bevindt in 
het Trefpunt aan het Akonietenplein 
1 in Bennebroek. In het centrum 
wordt een uitgebreid cursuspro-
gramma aangeboden, waaronder 
keramiek, boetseren, tekenen, acryl- 
en aquarelschilderen en mixed 
media. Daarnaast beschikt het 
centrum ook over een kinderatelier. 
Het bestuur is echter naarstig op 
zoek naar een vrijwilliger. Voorzitter 
Margriet van Tilborg vertelt.  

Margriet: “Het Creatief Centrum 
Bennebroek bestaat al heel lang, 
sinds 1984. Het bijzondere is dat dit 
creatieve centrum voor het overgrote 
deel op vrijwilligers draait, ook het 
bestuur. De enigen die een kleine 
vergoeding krijgen zijn de docenten. 
Op dit moment heeft het creatief 
centrum het zwaar. Los van de coro-
namaatregelen, weet het bestuur 
namelijk moeilijk vrijwilligers te 
vinden. Volgens de statuten zouden 
we zes tot zeven mensen in het 
bestuur moeten hebben. Dat zijn er 
op dit moment vier, waarvan er twee 
op dit moment tijdelijk door omstan-
digheden niet beschikbaar zijn. Dus 
de bezetting is nu heel erg mager 
met alleen in het bestuur de penning- 
meester en ik, als voorzitter. Dat is 
natuurlijk niet zoals het hoort en dat 
willen we ook niet zo, want dat is niet 
gezond als organisatie. Er komt zeker 
nu gezien de coronaperikelen heel 
veel op onze schouders terecht en 
dat is best heftig. Ik ben in januari 
gestart als voorzitter. Dat was eigen-
lijk niet de bedoeling, maar het be- 
stuur zat zo knijp dat ik ermee heb 
ingestemd. Niet wetende toen wat 
corona voor impact zou hebben.  

Toch zijn we vol aan de bak gegaan 
en we zijn er echt trots op dat we de 
cursusruimte coronaproof hebben 
weten te maken, met bijvoorbeeld 
kuchschermen tussen de zitplaatsen 
van de keramisten. Daarnaast is er 
ruime afstand en afzuiging gecreëerd 
in het lokaal voor schilderen. Maar 
toch bleef het lastig omdat cursisten 
niet durfden te komen en omdat we 
de deuren even hebben moeten 
sluiten vanwege het coronavirus. We 
hebben ook besloten om de deuren 
gesloten te houden en nu willen we 
graag weer starten in januari. Het is 
echter moeilijk om mensen te mobili-
seren, want het is toch heel angstig 
allemaal. We willen vanuit het be- 

stuur de mensen bereiken en dat is 
best een heet hangijzer. We zoeken 
daarom een duizendpoot op het 
gebied van publiciteit en communi-
catie als vrijwilliger. Daartoe behoren 
ook het onderhouden van de web- 
site en de socialemediakanalen”, 
aldus Margriet van Tilborg. 

Belangstellenden voor de vrijwilli-
gersfunctie publiciteit en communi-
catie kunnen zich wenden tot 
Margriet van Tilborg op tel.: 
06-49758628.

Meer informatie via de website
www.creatiefcentrum.nl/ of via de 
Facebook- en Instagrampagina.

Creatief Centrum Bennebroek zoekt 
vrijwilliger publiciteit en communicatie

Werk van een cursist. Foto: aangeleverd door Creatief Centrum Bennebroek.

FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - De Leidsevaart in de mist heeft iets poëtisch en iets myste-
rieus tegelijk. Marenka Groenhuijzen maakte er een gedichtje bij:
Kleine wondere wereld
decembermist
Winterwonderland
in de vroege morgen
Sprookjesland
droomland, niemandsland
Land van jou, van jou alleen; niets is minder waar!

Opmerkelijk Heemstede

Heemstede - In 57 gemeenten in 
Nederland kunnen kinderen tussen 
de 8 en 12 jaar deelnemen aan een 
leuk spel, dat HackShield heet. Via dit 
spel, dat regelmatig wordt uitge-
breid, worden zij wegwijs gemaakt 
op het internet. Het richt zich vooral 
op de gevaren die daar op de loer 
liggen. Ook in Heemstede doet een 
grote groep kinderen mee. Op ge- 
zette tijden worden winnaars bekend- 
gemaakt en ontvangen zij uit handen 
van onze burgemeester Nienhuis een 
certificaat en wat extra leuke dingen, 
zoals een petje en een spel. In Neder-
land doen intussen 45.000 kinderen 
mee aan dit spel. Op 9 december 
ontvingen Hiddegoot, Agent Timmi-
boy en Hacker PRO YPS  hun certifi-
caat. De namen zijn hun cyber-
namen, zodat hun ware identiteit 
verborgen blijft. Op de vraag van 
burgemeester Nienhuis wat ze van 
het spel hebben geleerd, kwamen 
alle drie de kinderen uit op de veilig-
heid van wachtwoorden. Wacht-
woorden moeten sterk zijn, lang, met 
veel letters, cijfers en leestekens. Ook 
een lange zin is lastig te hacken. De 
gelukkige winnaars vonden het spel 

niet heel moeilijk, al had er één even 
hulp van moeder nodig. De kinderen 
zijn ook meer gaan nadenken over 
de gevaren op het internet. Een van 
de winnaars wil later programmeur 
worden. Een ander ziet wel wat in het 
ethisch hacken. De aanwezige poli-
tieagenten uit ons dorp konden al- 
leen maar beamen dat er een schreeu- 
wend tekort is aan ICT-gespecialiseer- 
de medewerkers. Het is de bedoeling 

dat de kinderen hun vergaarde ken- 
nis overbrengen aan ouders, opa’s en 
oma’s vrienden en vriendinnen. Zo 
wordt gewerkt aan een wereld zon- 
der cybercriminaliteit, al is dat momen- 
teel nog ver weg. Wil je ook mee- 
doen?

Kijk dan op www.hackschield.nl al- 
waar jij je kunt opgeven als aspirant 
Cyber Agent.

Drie trotse Heemsteedse Cyber 
Agents ontvangen het diploma

Burgemeester Nienhuis met de drie winnende Cyber Agents.

Heemstede - 24 december, 2e 
Kerstdag, 1 januari, óók dan is het 
team van De Konijnenberg lekker 
aan de slag in De Konijnenberg aan 
de Herenweg 33 in Heemstede. 
Zin om de komende weken een frisse 
neus te halen? U bent alle dagen 
welkom op het gezellige glühwein 
terras.  ‘Wandel – fiets – auto’ langs 
en pik je bestelling op, of bestel ter 
plekke een pannenkoek spek of 
warme choco to go.  
 
December Familie Box en de
Wild Box thuisbezorgd 
Voor de kerstdagen en voor trou-
wens elke dag in december, heeft 
Marco Uitendaal met zijn brigade 
naast de reguliere a la carte, een 
December Familie Diner samenge-
steld van 4-gangen.  Ook is er een 
‘eigen’ 3 gangen menu voor de kids 
te bestellen. De Konijnenberg is ten- 
slotte bovenal een familierestaurant. 
Het menu vind je verderop in deze 
krant en op hun website. Je hoeft 
niets meer zelf te kokkerellen. Het 
team bezorgt ook, koud of warm 
thuis, zelfs op 2e Kerstdag en Nieuw-
jaarsdag. Dus wil je een mooi en 
makkelijk menu, mét een makkelijke 

prijs? Maak het je dit jaar dan heel 
makkelijk en bestel voor de hele 
familie, de december box. (€27.50 pp 
- 4 gangen + ‘zoetje’ Konijnenberg bij 
de koffie, 3 gangen kids €15). 

De Wild Box van 3 gangen voor 2 met 
een gratis fles rode Negroamaro wijn, 
blijft ook op veler verzoek te bestel- 
len. Eigenaar Marco Uitendaal: “Het is 
in deze tijden zo fijn te zien en vooral 
te horen dat onze gasten, De Konij-
nenberg- service en kwaliteit, juist 
nu, waarderen. Dat maakt ook dat wij 
én ons team samen positief blijven.” 

De Konijnenberg heeft daarnaast de 
‘Willy Wonka vind de gouden kerst- 
mutsactie’. Iedere December Box 
besteller krijgt een rode kerstmuts. 
Vind jij een van de verstopte gouden 
mutsen? Dan win je een van de 
cadeaubonnen van De Konijnenberg. 

De Konijnenberg, Herenweg 33, 
Heemstede, 023-5848096, 7 dagen 
per week open voor afhaal en thuis-
bezorgen van 12 tot 19:30 uur  
(24, 26 december en 1 januari open, 
25 en 31 december gesloten).
www.dekonijnenberg.nl. 

Het is ‘All in the family-
box’ bij De Konijnenberg

Feestdagen met De Konijnenberg. Foto: aangeleverd door De Konijnenberg.
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Een stijlvolle 
werkplek voor thuis

Zo verhoog 
je de 

waarde
 van je huis

Zo breng je sfeer 
in je slaapkamer

Zo verhoog 

Maak van je huis 
een groene oase

 van je huis

Je interieur is van 
invloed op je humeur



Groene vingers
Met planten haal je letterlijk de natuur in huis. 
Niet alleen wat planten in de vensterbank, maar 
ook op een bijzettafeltje, in een hangende pot, 
op het tv-meubel, op de salontafel, enzovoort. 
Er zijn mogelijkheden genoeg, ook voor mensen 
vinden dat ze geen groene vingers hebben. Het 
is een kwestie van de juiste keuzes maken. Loop 
eens binnen bij een tuincentrum en vraag aan 
een expert welke planten het meest geschikt 
zijn voor de door jou beoogde toepassing. Maak 
wat foto’s van je interieur en geef duidelijk aan 
hoeveel zonlicht er komt op de plek waar de 
planten komen te staan. Grote kans dat je direct 
een mooi voorstel krijgt. Noteer zorgvuldig hoe 
de plant verzorgd moet worden en zet een sche-
ma in je agenda. Twee keer per week water ge-
ven? Geen probleem, als je er een schema voor 
maakt. Print het, hang het in de kamer en streep 
af zodra je water gegeven hebt. Simpel te doen 
en zo kan iedereen leren een plant te verzorgen. 
Je zult er veel plezier van hebben!

Tinten combineren
Behalve het echte groen van planten kun je ook 
groentinten in je interieur verwerken in de vorm 
van verf of behang. Zie je de echte planten niet 
zitten, dan kun je bijvoorbeeld ook nog kiezen 
voor behang met een natuurprint erop. Maar 
denk ook aan kleine dingen, zoals een groen 
krukje of groene kussens op de bank. De ver-
schillende tinten groen laten zich over het al-
gemeen heel goed combineren. Dat loopt van 
grijsgroen tot aan diep � essengroen. Ande-
re leuke tips om op eenvoudige wijze iets aan 
het interieur te doen, zijn het ophangen van ex-
tra planken in huis (daar kun je dan vervolgens 
weer een leuke plant op zetten) of een grote 
kast te plaatsen om een werkplek in de woon-
kamer af te scheiden van de rest. Met de juis-
te verlichting erbij maak je het echt helemaal af. 
En lukt het even niet zoals je wilt? Laat je infor-
meren door een deskundige en erger je zeker 
niet groen!

Maak van je huis een groene oase

Eigenlijk zou je elk seizoen iets aan je interieur moeten veranderen. 
Dat hoeft helemaal niet veel te zijn. Geen grootscheepse verbouwing, 
maar gewoon ergens een nieuw meubelstuk of bijvoorbeeld wat nieu-
we accessoires. Zo zorg je steeds voor een nieuwe impuls. Elke keer 
als je er langs loopt, valt het op en ben je weer opnieuw een beetje blij 
omdat het zo leuk staat en zo goed gelukt is. Daardoor voel je jezelf 
veel prettiger in eigen huis. Het is een simpel psychologisch trucje, 
maar het werkt echt. Dit najaar is groen meer dan ooit de trend. Maak 
van je huis een groene oase, want deze kleur brengt rust in huis, maar 
geeft je tegelijkertijd ook energie. Perfecte combinatie, toch?

Zo verhoog je de waarde van je huis
Wanneer je een aantal jaren geleden een woning gekocht hebt, is de kans 
groot dat die nu veel meer waard is dan wat je er destijds voor hebt betaald. 
Toch betaalt zich dat rendement bij een verhuizing niet zo gemakkelijk uit. 
Andere woningen zijn namelijk ook in waarde gestegen en dus kun je waar-
schijnlijk nog steeds niet een veel ruimer huis bekostigen. Het is daarom 
zinvol om, als je overweegt om te gaan verhuizen, eerst de waarde van je 
huidige woning te verhogen. Hoe je dat doet? Door een aantal slimme ver-
beteringen aan te brengen!

Verduurzamen
Duurzaamheid is tegenwoordig haast een tover-
woord. Als je kunt aantonen dat je woning duur-
zaam is, bijvoorbeeld door een laag energiever-
bruik, heb je meestal een � inke streep voor. Het 
isoleren van de wanden, de vloer en het plafond 
leveren op de eerste plaats voor jezelf al direct 

de nodige besparingen op, omdat je in de win-
ter minder hoeft te verstoken. Bovendien krijg 
je daar nu vaak een aantrekkelijke subsidie op, 
waardoor de investering minder groot is. Je kunt 
nog een stap verder gaan door dubbelglas te la-
ten plaatsen, zonnepanelen op het dak te laten 
monteren en te kiezen voor een warmtepomp.

Renoveren
Als je een woning te koop zet, zullen poten-
tiële kopers vooral geïnteresseerd zijn in de 
staat van het onderhoud. Een woning waar-
aan nog van alles moet gebeuren, is minder 
aantrekkelijk en drukt in veel gevallen de ver-
koopprijs. Dat kun je voorkomen door zelf al-
vast het een en ander te laten herstellen en/
of verbeteren. Vooral de badkamer en de keu-
ken komen hiervoor vaak in aanmerking. Der-
gelijke ruimtes zijn vaak wat verouderd en 
dat kan een afstotend e� ect hebben. Bij de 
keuken ligt dat vrij lastig, want smaken ver-
schillen nu eenmaal behoorlijk en iedereen 
wil een ander type keuken. Kies voor een zo 
neutraal mogelijke variant, zodat je de groot-
ste kans van slagen hebt bij een eventuele 
verkoop. In de badkamer speelt vaak voor-
al het verouderde sanitair een rol. Dat is vrij 

eenvoudig te vervangen door nieuwere va-
rianten. Werk je dan meteen het leidingwerk 
mooi weg en vervang je eventueel ook het te-
gelwerk, dan kan de boel er weer jaren tegen-
aan.

Uitbouwen
Een andere kans om de waarde van de wo-
ning te vergroten schuilt in het uitbouwen 
van de woning. Een dakkapel erop zorgt bij-
voorbeeld al voor heel wat extra mogelijkhe-
den op zolder. Je tovert een kleine sombere 
ruimte ermee om tot een ruime extra slaap-
kamer met direct daglicht. Ook een uitbouw 
aan de woonkamer of een complete opbouw 
op de woning behoren vaak tot de interes-
sante mogelijkheden. Laat eventueel eerst 
een bouwtechnische inspectie uitvoeren, om 
vast te stellen welke mogelijkheden er zijn.



Een stijlvolle werkplek voor thuis

Daglicht
Heb je de mogelijkheid om direct daglicht op je 
werkplek te krijgen? Doen! Het is bewezen dat 
daglicht beter is voor de productiviteit op het 
werk. Je zult je gemotiveerder voelen, wanneer 
je gedurende je werkt blootgesteld wordt aan 
direct daglicht. Bovendien bespaar je hierdoor 
ook de kosten voor het extra verlichten van de 
ruimte en dat is natuurlijk mooi meegenomen.

Opgeruimd
Combineer dat vooral met een opgeruimde 
werkplek. Wil je spullen opbergen? Kies dan 
voor een gesloten kast, zodat het allemaal strak 
en stijlvol oogt. Staat er een open boekenkast 
of archiefkast in de ruimte? Zorg er dan in elk 
geval voor dat de inhoud daarvan overzichte-

lijk is opgesteld. Zet boeken weg op kleur en 
koop ordners van dezelfde kleur voor een rus-
tiger beeld.

Creëer je eigen stijl
Met mooie, stijlvolle behangprints of een 
mooie muurverf - eventueel met structuur - 
kun je prachtige resultaten verkrijgen. Je maakt 
het helemaal af met wat ver� jnde accessoires, 
maar voor de werkplek geldt dat die vooral niet 
te dominant aanwezig moeten zijn. Ga mini-
malistisch te werk maar maak jet wel stijlvol en 
niet rommelig. Zorg ervoor dat alle elementen 
in de ruimte met elkaar in balans zijn. Wanneer 
je jezelf gelukkig voelt in de ruimte waarin je 
werkt, draagt dat bij aan zowel de kwaliteit van 
je werk als dat van je leven in algemene zin.

Een werkplek moet overzichtelijk zijn en rust uitstralen. Alleen dan 
ben je goed in staat om je te concentreren op wat je doet. Een roam-
melige werkplek leidt tot rommelige gedachten en dat is niet bevor-
derlijk voor de productiviteit. Zorg er dus voor dat je werkplek aan 
kant is en richt deze stijlvol in, zodat je er ook mee voor de dag kunt 
komen wanneer je iemand thuis ontvangt voor een bespreking of iets 
dergelijks. Misschien behoor je tot de grote groep mensen die eerder 
dit jaar in rap tempo een werkplek uit de grond heeft gestampt, om 
aan het verplichte thuiswerken te kunnen voldoen. In dat geval heb 
je misschien nauwelijks de tijd gehad om er iets knaps van te maken. 
Als je rond de jaarwisseling een paar dagen vrij bent, kun je daar mooi 
wat extra aandacht aan besteden.

Maak een duidelijk interieurplan
Vaak komt de inrichting van bepaalde ruim-
tes toevallig tot stand. We vervangen een meu-
belstuk, omdat het versleten is of omdat we er 
op uitgekeken zijn, maar we houden dan onvol-
doende rekening met het grotere geheel. Vaak 
blijkt echter dat mensen zich prettiger voelen in 
hun woning wanneer de ruimtes ook echt met 
een duidelijk doel zijn ontwerpen. Ondanks dat 
geldt voor hooguit een derde deel van alle ka-
mers dat daaraan een goed interieurplan ten 
grondslag heeft gelezen. Of het nu gaat om de 
woonkamer, de slaapkamer, de keuken of je kan-
toor aan huis, voor elke ruimte is van belang dat 
je goed nadenkt over kleuren en patronen, zodat 
je tot een afgewogen geheel kunt komen.

Zo creëer je de perfecte woonkamer
Vraag je aan de gemiddelde Nederlander wat 
hij verwacht van de eigen woonkamer, dan ant-
woordt bijna de helft dat het moet gaan om een 
ruimte die rust uitstraalt. De inrichting moet het 
gevoel geven dat je jezelf er rustig kunt ontspan-
nen. Om die reden wordt de kleur grijs door veel 
mensen gekozen voor bijvoorbeeld de bank of 
voor wanden, kozijnen of plinten. Grijs is een neu-
trale kleur die met veel andere kleuren te combi-
neren is. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor acces-
soires in de kleuren geel (warm) of blauw (koel) 
om tot een fraai geheel te komen. Ook roodtinten 
doen het prima met grijs. Vooral wanneer je ten 
dele kiest voor een wat drukker design, zoals die-
renprints, is grijs een � jne neutralisator.

Naarmate we meer tijd thuis gaan doorbrengen, wordt het steeds belangrijker om ervoor 
te zorgen dat ons huis ook echt een thuis is. Het moet vertrouwd voelen en je moet er lek-
ker kunnen genieten. Dat werkt niet wanneer je jezelf ergert aan bepaalde dingen. Het 
overgrote deel van de mensen is ervan overtuigd dat hun interieur van invloed is op het 
humeur. Natuurlijk speelt kleurgebruik daarbij een belangrijke rol, maar ook de hoeveel-
heid planten in huis is belangrijk, evenals de selectie van de meubelen. Wanneer je ervoor 
zorgt dat die zaken goed in balans zijn, help je ook jezelf om goed in balans te 
komen en te blijven…!

Je interieur is van invloed op je humeur
Een keuken vol kleur
Zo neutraal als veel mensen de woonkamer wil-
len houden, zo kleurrijk is juist vaak de keuken. 
Opvallend is bijvoorbeeld de toename van het 
aantal mensen dat geel behang toepast in de-
ze ruimte. Verder doen vooral ambertinten het 
goed, net als champagnekleuren en crèmekleu-
ren. Maar wat verklaart nu die � ink gestegen 
populariteit van de kleur geel? Dat heeft voor-
al te maken met het feit dat we deze kleur, mits 
men kiest voor een warme tint, wordt geasso-
cieerd met de zon, vrolijkheid en optimisme. 
Niet in elke keuken is sprake van een natuurlijke 
lichtinval. Dat gemis valt goed te compenseren 
door een gele kleur als basis te nemen.

Blauw nog altijd favoriet in de slaapkamer
De kleur blauw wordt al vele jaren geadviseerd 
voor toepassing in de slaapkamer. Dat heeft 
een duidelijke reden, want deze kleur heeft 
een rustgevend e� ect en rusten is juist wat we 
moeten doen in de slaapkamer. Althans, het 
grootste deel van de tijd in elk geval wel. Het 
advies blijkt massaal ter harte te worden geno-
men, want verf en behang in blauwtinten van 

kobalt tot hemelsblauw blijken niet aan te sle-
pen te zijn voor de slaapkamer. Met blauw om 
je heen waan je jezelf in feite een beetje bui-
ten, terwijl je toch buiten bent. Wat leuke acces-
soires erbij mag, maar overdrijf het vooral niet. 
Een te drukke slaapkamer leidt tot een onrus-
tig gevoel.

Het kantoor aan huis moet inspireren
Als je een werkplek in huis hebt, is het belang-
rijk dat het een plek is waar je jezelf goed kunt 
concentreren op wat je doet. Tegelijk moet het 
ook een plek zijn die inspireert. Denk daarbij 
vooral eens aan de kleur groen. Vaak zoeken 
mensen de natuur op, als ze nieuwe inspiratie 
willen opdoen. Men trekt eropuit om het hoofd 
leeg te maken en de accu op te laden. Met die 
gedachte in het achterhoofd is de kleur groen 
op de werkplek natuurlijk helemaal geen goed 
idee. Zeker wanneer tijdens je werk stress op de 
loer ligt, is groen een topkeuze. Je zult ervaren 
dat het helpt om de bloeddruk onder controle 
te houden en dat je er rustig van wordt. Precies 
wat je nodig hebt om tijdens het thuiswerken 
de volle aandacht erbij te houden!



Neutrale kleuren
Op de eerste plaats speelt de kleurstelling een 
belangrijke rol. Slapen doe je bij voorkeur in 
een rustige omgeving waarin kleuren je niet 
te veel a� eiden. Hier pas je dus bij voorkeur 
geen drukke, schreeuwerige kleuren toe, maar 
zachte, rustgevende tinten met veel licht. De 
kleur blauw wordt al sinds lange tijd geadvi-
seerd voor de slaapkamer, omdat deze kleur 
de rust geeft die we ’s nachts nodig hebben. 
Maar de hele kamer in het blauw zetten is ook 
geen goed idee. Denk in het kader van Natu-
ral Living vooral ook aan wit, taupe, zand en 
nude. Dit zijn prima kleuren voor de wanden, 
je kunt ze bovendien uitstekend combineren 
met bijvoorbeeld een lichte houten vloer.

Kleuren op je bed
De kamer zelf kan nog zo mooi in balans zijn, 
maar als het textiel op je bed daar niet mee 
in overeenstemming is, werkt het alsnog niet 
goed. Je zult ook de kleuren van je hoeslakens, 
dekbedovertrekken en kussenslopen moe-
ten afstemmen op de gekozen stijl. Het bed 

vormt immers - zeker als het 
tweepersoons is - een behoor-
lijk oppervlak in de ruimte en 
is daarmee een echte blikvan-
ger. Gelukkig zijn er duizenden 
prints te vinden in alle kleuren 
van de regenboog. Bovendien 
gaan de ontwerpers van derge-
lijk geprint textiel ook mee met 
de trends, zodat je altijd volop 
keus hebt.

Gordijnen
Vraag jezelf eens af of je werke-
lijk gordijnen nodig hebt. Het 
antwoord zal misschien afhan-
gen van de mate waarin er spra-
ke is van inkijk. Als niemand je slaapkamer 
binnenkijkt, waarom zou je dan kiezen voor 
gordijnen? Of anders gezegd, waarom zou 
je ze sluiten? Bij Natural Living hoort in feite 
ook leven volgens het ritme van de natuur. Als 
je slaapt met de gordijnen dicht, houd je ei-
genlijk jezelf voor de gek. Je maakt je lichaam 

wijs dat het nog niet licht is buiten en daar-
mee ontregel je in feite je biologische klok. De 
natuur ontwaakt langzaam, heel geleidelijk 
wordt het ’s morgens minuut voor minuut een 
klein beetje lichter. Als je geen gordijnen sluit, 
kan het daglicht dus beetje voor beetje door-
dringen in je slaapkamer, waardoor je op na-

tuurlijke wijze kunt ontwaken.

De trend valt eveneens samen met de ‘kleur 
van 2019’; een warme aardetint genaamd 
Spiced Honey, ontwikkeld door het bekende 
verfmerk Flexa. De sfeervolle kleur sluit per-
fect aan op de Natural Living trend en zorgt 
voor een elegante touch.

Breng sfeer aan in de slaapkamer met de Na-
tural Living trend #slaapkamer #beddengoed

Warm en sfeervol
Door in de basis (muren, vloer, vitrage) te 
starten met het doorvoeren van rustige kleu-
ren, ontwikkel je een warm en sfeervol ge-
heel. Kleed het vervolgens aan met mooi 
beddengoed. Met het passende, brede aan-
bod van Smulders Textiel kun je alle kanten 
op. Ook de bijpassende accessoires zoals ver-
lichting, een vloerkleed, bedsprei of bijvoor-
beeld een mooie wandhanger mag je niet 
vergeten.

Binnen de Natural Living woontrend speelt 
duurzaamheid een prominente rol. Je ziet 
het terug in het gebruik van hergebruikte en/
of natuurlijke materialen, zoals hout, linnen, 
wol en riet. Er wordt veelal gekozen voor de 

pure en onbehandelde versie, die de authen-
tieke sfeer met zich meebrengt. Ook in het 
beddengoed komt het duurzame aspect te-
rug. Er wordt steeds meer gekozen voor het 
gebruik van biologisch katoen, linnen en ka-
toen-satijn, waarbij merken ook vaker wor-
den gecerti� ceerd met speciale keurmerken 
en certi� caten.

Breng sfeer aan in de slaapkamer met de Na-
tural Living trend #slaapkamer #beddengoed

Rustgevende sfeer op bed
Na het vormgeven van de basis is het tijd voor 
de verdere aankleding. Heb je een heerlijk 
ruim bed? Dan hoort een mooi dekbedover-
trek daar steevast bij. Binnen de nieuwe woon-
trend tref je veel dekbedovertrekken in e� en 
dessins en zachte en natuurlijke kleuren zo-
als o� -white, beige, zand en taupe. Ook tinten 
richting het roze, grijs en zelfs geel horen hier-
in thuis.

Breng sfeer aan in de slaapkamer met de Na-
tural Living trend #slaapkamer #beddengoed

Maak het plaatje vervolgens compleet met 
een royale stapel sierkussens, een bijpassen-
de bedsprei of een heerlijk zachte plaid. Houd 
hierbij de materialen wol, linnen en luchtig 
katoen in gedachten. Natuurlijk mag je ook 
de hoeslakens niet vergeten. Een hoeslaken 
dient niet alleen ter bescherming van het ma-
tras, door te kiezen voor een bijpassende kleur 
vormt het ook een mooi geheel met het over-
trek!

De slaapkamer is in het algemeen de ruimte in huis waarin 
je het vaakst te vinden bent. Een derde van je leven breng 
je immers door in bed. Je mag dus gerust wel even stilstaan 
bij de inrichting van deze ruimte. Vaak wordt hieraan onvol-
doende tijd besteed. Om echt goed tot rust te kunnen ko-
men in de slaapkamer, is het van belang dat je de ruimte in 
balans brengt. Een recente trend qua inrichting van slaapka-
mers is Natural Living, een interieurstijl die zich spiegelt aan 
de natuur.

Zo breng je sfeer in je slaapkamer

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer

DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest
Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl
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Ideale 
nieuwe vloer
De nieuwe COREtec® vloer STONE CE-
RAtouch is ideaal als je een nieuwe 
vloer wilt. De ondergrond hoeft niet 
vlak te zijn en vergt geen voorberei-
dend werk. CERAtouch past zich aan 
de meeste one� enheden aan. Zelfs de 
bestaande vloer mag blijven liggen, 
CERAtouch kan er zo bovenop. Plaat-
sing en verwerking zijn makkelijk en 
eenvoudig dankzij het beperkte ge-
wicht, de losse plaatsing zonder lijm 
en het kliksysteem. CERAtouch is de-
zelfde dag beloopbaar!

www.coretec� oors.com

Stoer en robuust badmeubel
Stoer en robuust, dat is de Coast van Primabad. Het keramische wastafelblad steekt hoog boven 
de wastafelkast uit en zorgt voor het kenmerkende stoere aanzicht van deze collectie. Daarnaast 
behoort ook tot de mogelijkheden een wastafelblad van imposant beton of een strak Cerablad 
met envelopbodem. De combinatie met een houtstructuur of één van de vele andere corpus- en 
frontkleuren maakt dit design tot in de puntjes af. Vanzelfsprekend zijn er verschillende greep-
mogelijkheden om het meubel naar eigen smaak te complementeren. www.primabad.nl

Perfecte afwerking 
van minerale ondergronden
De trend van nu: betonlook! 
Badkamers, tafels en andere 
meubels met deze betonlook 
hebben een robuuste en toch 
lichte uitstraling, supermooi! 
Maar hoe werk je zo’n beton 
oppervlak netjes af? Je wil im-
mers een onzichtbare en wa-
terdichte, bescherming voor je 
muur of meubel. Trae Lyx Mine-
ral Finish is hiervoor uitermate 
geschikt! De lak heeft een ultra 
matte uitstraling, waardoor de 
kleur en uitstraling van de on-
dergrond niet verandert, maar 
de ondergrond wel optimaal 
beschermt.
www.traelyx.nl

Quooker Fusion Messing Patina
Geef hem de tijd om te rijpen en 
hij wordt mooier, steeds mooi-
er: de Quooker Fusion Messing 
Patina. Patina is een laag die op 
het messing ontstaat door oxi-
datie. Deze verandert langzaam 
van kleur, en wordt plaatselijk 
lichter of juist donkerder bruin. 
Ook het aanraken van het ma-
teriaal heeft invloed. Daar waar 
jouw vingertoppen de kraan 
vastpakken, verkleurt het op-
pervlak. Door dit natuurlijke 
proces wordt jouw kraan veel 
meer dan die praktische keu-
kenhulp. Een persoonlijk sie-
raad voor op het aanrecht. 
www.quooker.nl

Gebruiksvriendelijke thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een 
thermostaat met ongekend gebrui-
kersgemak in een verblu� end com-
pact en modern design. Door ge-
bruik te maken van een touchscreen 
is de bediening intuïtief, eenvoudig 
en simpel. De compacte afmetingen 
en het moderne design zorgen er-
voor dat de thermostaat probleem-
loos in elk interieur past. Hij kan een-
voudig worden geïnstalleerd en is 
zowel verkrijgbaar in een zwarte als 
witte uitvoering.
www.intergas-verwarming.nl

Effectief tegen aerosolen
De nieuwe PlasmaMa-
de Air Cleaner AAC37170 
met gepatenteerde Plas-
maMade technologie 
is speciaal ontworpen 
om de aerosolen druk 
in sportscholen, scho-
len maar ook in andere 
toepassingsgebieden te 
verlagen. De PlasmaMa-
de Air Cleaner is zeer ef-
fectief tegen aerosolen, 
huisstofmijt, bacteriën, pollen en stof. Met deze mobiele Air Cleaner is schone 
lucht altijd en overal mogelijk. De Air Cleaner creëert een verticale luchtstro-
ming. Deze verticale, opwaartse luchtstroming neemt de aanwezige (� jn)sto� en 
en aerosolen, welke vrij in de ruimte zweven, mee naar beneden.
www.plasmamade.com

Wellness 
op je toilet
Een douchewc is de ultieme li-
chaamshygiëne. Door ook je bil-
len op het toilet met water schoon 
te maken, behoud je de hele dag 
het gevoel of je net onder de dou-
che vandaan komt. Je kan een op-
zetbril met douchefunctie plaat-
sen op je huidige toiletpot of je 
kan kiezen voor een compleet toi-
let met ingebouwde douchefunc-
tie. Alle twee zijn binnen 1 dag te 
realiseren. Vanaf dat moment kan 
je genieten van wellness op je toi-
let. Met één druk op de knop van 
de afstandsbediening of van het 
zijpaneel van het toilet wordt 
de douchefunctie gestart en het 
onderlichaam zacht met water 
schoongemaakt.
www.geberit-aquaclean.nl

Kunst toegankelijk voor iedereen
Onlangs is Swapkunst gelanceerd, een nieuw online initiatief in de kunstwereld waarmee abon-
nees voor een laag bedrag per maand kunst aan de muur kunnen hangen. Marieke Sulman is 
een van de initiatiefnemers van Swapkunst en staat nu aan het roer van de online kunstuitleen-
dienst: ’Mensen hechten steeds minder aan bezit en meer aan gebruik. Dat geldt ook voor kunst. 
Authenticiteit is daarbij wel enorm belangrijk. Wij bieden dan ook echte kunst aan voor een klein 
bedrag per maand. Als mensen hun schilderij willen vervangen, kunnen ze dat direct online re-
gelen.’ Kunstwerken zijn te leen vanaf 12 euro per maand.
www.swapkunst.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends 
op woongebied.  Hier geven we je een kort overzicht, 
op de website vind je nog veel meer info!

Gespot op WONEN.nl
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Door Bart Jonker

Heemstede – Maandagavond 14 
december vond de start van de 
Joodse Chanoeka viering op het 
Raadhuisplein plaats. De Joodse 
Chanoeka viering duurt acht dagen 
en wordt ook wel ‘feest der lichtjes’ 
genoemd. Iedere dag steken Joodse 
gelovigen een kaars aan in een 
speciale kandelaar. Hiermee wordt 
de bevrijding van de heilige tempel 
in Jeruzalem her- dacht, alsmede het 
wonder van de kandelaar die bij de 
herinwijding op een klein kruikje 
reine olie acht dagen lang bleef 
branden.Deze reine olie staat ook 
symbolisch voor eer-lijkheid en 
waarheid.

Vanwege de coronamaatregelen 
vond de plechtigheid in besloten 
kring zonder publiek plaats, in aan-
wezigheid van burgemeester Astrid 
Nienhuis, rabbijn Shmuel Spiero en 
Ruben Boas, de voorzitter van de 
Joodse gemeenschap Noord-Holland 
West. De menora (zevenarmige kan-

delaar) werd aangestoken door Meir 
Spiero, de zoon van rabbijn Spiero. 
De jongste zoon Shimon zong tijdens 
de plechtigheid.

Rabbijn Shmuel Spiero attendeerde 
op de symboliek van dit ontstoken 
licht, vooral nu in deze donkere 
dagen van het coronavirus. “Het aan- 
steken van het licht staat voor de 
warmte en bezinning die we met 
elkaar delen, doorgeven en aanste-
kelijk werkt, juist in deze moeilijke 
coronaperiode. Het is niet alleen het 
licht voor de Joodse religie, maar ook 
een licht voor alle religies en alle 
mensen in de samenleving”, aldus de 
rabbijn. Ook burgemeester Nienhuis 
stond stil bij de waardevolle bete-
kenis van dit licht, dat juist nu die 
belangrijke warmte, hoop en bezin-
ning geeft in deze dagen.

Na het einde van de plechtigheid 
deelde de rabbijn de traditionele 
oliebol met jam uit, gebakken in 
reine olie, die staat voor de zuiver-
heid van de inwendige mens.

Besloten plechtigheid van de Joodse Chanoeka viering

V.l.n.r.: Rabbijn Spiero en burgemeester Astrid Nienhuis. Foto: Bart Jonker.

Heemstede - Ook dit jaar was er 
vanuit de gemeente aandacht voor 
vrijwilligerswerk in Heemstede. 
Helaas geen Vrijwilligersfeest met 
uitreiking van de Vrijwilligersprijs.
Wel konden organisaties en inwoners 
hun ‘Betrokken Vrijwilliger van het 
Jaar’ nomineren.
Afgelopen week ging wethouder 
Sjaak Struijf langs bij de elf voorge-
dragen genomineerden, zette hen in 
het zonnetje en reikte aan ieder een 
blijk van waardering uit.
Leden van het Klijn Örkest Heem-
stede – Harmonie St. Michaël – 
zorgden voor muzikale omlijsting. 
De organisatie was in handen van 
het Vrijwilligerspunt Heemstede.

Wie zijn de genomineerden?
Corrie Leen – Taalcoaches 
Zuid-Kennemerland 
Corrie is secretaris van stichting Taal-
coaches Zuid-Kennemerland. Met 
verve beheert zij de vrijwilligersad-
ministratie voor inmiddels 250 man. 
Daarnaast zorgt ze dat deze vrijwil-
ligers betrokken blijven. Ze werkt 
snel, accuraat en is inventief. 
Dominieke Bos 
Dominieke zet zich in voor een inclu-
sieve maatschappij, waarin mensen 
met een beperking zich niet beperkt 
voelen. Zij doe dit via de Wmo Klank-
bordgroep en is op verzoek van ge- 
meente Heemstede gestart met de 
werkgroep Toegankelijk Heemstede. 
Tevens heeft zij zitting in het overleg 
Regiorijder. En dit jaar is zij voorzitter 
geworden van de EHBO vereniging 
Heemstede. 
Formulierenbrigade, WIJ 
Heemstede Dienstverlening Plein1 
De vrijwilligers geven hulp en uitleg 
bij het invullen van formulieren. Zij 
brengen hun eigen opgedane kennis 
mee, denken mee en hebben nieu-
we, bruikbare ideeën. Zij zijn enthou-
siast, willen de klant graag helpen en 
vinden het leuk werk. Binnen de 
coronamaatregelen zijn zij doorge-
gaan op Plein1 of bij de mensen 
thuis op gepaste afstand. 
Echtpaar Kerkstra – H. Bavokerk 
Heemstede 
Genomineerd omdat zij zo ontzet-

tend veel doen voor de H. Bavo paro-
chie Heemstede. Erica is dé spil van 
de parochie. Zij is dikwijls 6 à 7 dagen 
in touw, ook in de avonden. Is het 
niet in de parochie, dan wel ’s avonds 
thuis. Tjerk is betrokken bij alles wat 
komt kijken als er een uitvaart en/of 
begrafenis is. Ook doet hij het onder-
houd op het Kerkplein. Daarnaast zet 
hij zich in voor de Parochiële Charitas 
Instelling (PCI) van de parochie. 
Jan Zwarter, HBC Voetbal 
Jan is al jaren wedstrijdsecretaris en 
bestuurslid van HBC Voetbal. Hij fluit 
ieder weekend meerdere wedstrij-
den, zet vrijdagavond de velden uit 
voor zaterdag en keurt bij slecht 
weer de velden. Hij zorgt dat de 
jeugdleden hun verplichte spelregel-
bewijs halen. 
Voor menig team zorgt hij dat de 
shirts, broeken en kousen gewassen 
worden. Een echte manus van alles!
Nelleke van der Preyt –
De Heemstroom, Zorgbalans 
Nelleke is iedere maandag van de 
partij! Je kunt op haar rekenen dat zij 
als vrijwilligster voor de clubleden 
met dementie klaarstaat. Dit jaar op 
Wereld Alzheimerdag droeg zij met 
veel inleving een prachtig gedicht 
voor. Vervolgens werden zij en haar 
man allebei ziek door het corona-
virus. Nelleke is goed hersteld en 
begeleidt de groep weer. 
Peter van der Loo –
Vluchtelingenwerk Heemstede 
Al ruim 15 jaar zet Peter zich voor 
150% in voor de begeleiding van 
nieuwkomers in de gemeente. 
Hij zorgt er voor dat de statushou-
ders hun weg weten te vinden in 
hun nieuwe woonplaats, de ruimste 
zin van het woord: zorgverzekering 
regelen, ouders inburgeren en 
kinderen naar school. De lijst is 
te lang om het allemaal te 
benoemen. 
Vrijwilligers HeemSteeds 
Duurzamer 
Ruud Snikkenburg,
Wietse Gelderloos, Rocus Brasz,
Pjotr van Oeveren, Paul de Haan 
De vrijwilligers van HeemSteeds 
Duurzamer gaan in het wintersei-
zoen voor dag en dauw de deur uit 

voor het maken van infraroodop-
names om zo inwoners te helpen bij 
het in beeld brengen van de energie-
transitie. Ieder brengt zijn eigen erva-
ring mee. Van architectonische blik, 
de technische knowhow tot oog voor 
het sociale aspect, met enorm enthou- 
siasme en betrokkenheid gaan deze 
heren voor een Duurzaam Heem- 
stede.
Martijn Papendrecht –
Scouting Graaf Bernadotte 
Martijn is al een aantal jaar erg 
betrokken bij de vereniging. Hij is pas 
25 maar zet zich al 4 jaar onvermoei-
baar in. Met zijn inzet als materiaal- 
en gebouwbeheerder is het clubhuis 
van Scouting Graaf Bernadotte het 
afgelopen jaar grondig opgeknapt. 
De lockdown leverde de nodige 
problemen op en samen met een 
klein groepje vrijwilligers en vrien-
den heeft hij de moed (en vaart) erin 

gehouden. Tussen alle klusdrukte 
door heeft Martijn samen met de 
Explorers ook nog ‘even’ een aange-
past zomerkamp georganiseerd. 
Marc Suerink –
Scouting WABO Heemstede 
Marc heeft zich jarenlang ingezet als 
lid van het verenigingsbestuur van 
Scouting WABO . Dit jaar heeft hij het 
stokje overgedragen aan anderen. 
WABO wil hem met deze nominatie 
in zonnetje zetten als dank voor zijn 
inzet. Als betrokken materiaal-
meester kan WABO altijd op zijn inzet 
rekenen als er geklust moet worden. 
Tijdens de eerste lockdown is Marc 
regelmatig in zijn eentje bij het club-
huis actief geweest om allerlei kleine 
klussen uit te voeren.   
Jan van der Kolk –
Harmonie St. Michaël 
Al jaren is hij een waardevol lid op 
muzikaal en organisatorisch gebied. 

Zo heeft hij, naast zijn fulltime baan, 
diverse bestuursfuncties vervuld en 
is hij muzikaal leider van ’t Klijn 
Örkest.
In dit jaar heeft Jan er voor gezorgd 
dat veel van de leden het weer 
aandurfden om weer te komen repe-
teren zodra de regels dat toe- 
lieten: gedisciplineerd, rustig en 
veilig. Door zijn aanpak durfden ook 
‘risicogroepers’ als ouderen en kwets-
baren het aan om hun hobby te 
komen uitoefenen. 

Zonder uitzondering betrokken vrij-
willigers, zoals er nog veel meer zijn 
in Heemstede. Enorm blij verrast en 
soms ook ontroerd waren zij door het 
feestelijk en muzikaal onthaal bij hun 
voordeur of op hun vrijwilligersplek. 

Het werd toch nog een leuk feestje 
zo!

Elf genomineerden voor ‘Betrokken Vrijwilliger van het Jaar’

Veel betrokken vrijwilligers. Foto: aangeleverd door WIJ Heemstede.
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Door Bart Jonker

Zandvoort – Het Zandvoorts 
Museum aan de Swaluëstraat 1 in 
Zandvoort heeft sinds kort een per- 
manente speel/leerruimte voor kin-
deren van drie tot zes jaar: Kees de 
Muis in Zandvoort. Kom alles te we- 
ten over Kees de Muis en zijn vrien-
dinnetje Julia, met spelen en leren 
tegelijk. Op deze kleine speelzolder 
leren kinderen zo spelenderwijs over 
de geschiedenis van Zandvoort. Kees 
de Muis werd bedacht en uitgevoerd 
door kunstenaars Sandra Overweg 
(tekst) en Henriet van Roosmalen 
(illustraties). Beiden komen ze uit het 
basisonderwijs. Sinds 2002 werken 
Sandra en Henriët samen aan projec-
ten op het gebied van erfgoed en 
geschiedenis. Afgelopen zaterdag 12 
december werd in het bijzijn van de 
Zandvoortse wethouder van cultuur, 
Gert-Jan Bluijs, deze speelruimte 
geopend.  

Namens het bestuur deed Bob Cre- 
zee het woord. Hij blikte terug op het 
project dat als proef van een paar 
maanden is begonnen en nu dus een 
permanente bestemming in het 
Zandvoorts Museum heeft gekregen. 
Het project werd financieel mogelijk 
gemaakt door verschillende fondsen 
en het Zandvoorts Museum zelf. 
“Kinderen leren zo alles over cultuur 
en geschiedenis en dat is heel be- 
langrijk in deze steeds meer verdeel-
de samenleving”, aldus Bob Crezee.  
Kunstenaar Henriet van Roosmalen 
noemde de creatie Kees de Muis een 

droom die in Zandvoort werkelijk-
heid is geworden. Tot slot nam wet-
houder Gert-Jan Bluijs het woord. Hij 
roemde het enthousiaste team en 
stelde dat hij graag mee had willen 
timmeren aan het bouwen van de 
speelzolder als hij tijd over had ge- 
had. “Met plezier spelen en leren 
zoals op deze speelzolder van Kees 
de Muis gebeurt is de beste manier. 
Zo blijft de stof ook beter hangen bij 

de kinderen”, verklaarde hij. “Dat kun 
je nimmer via de computer of Face-
book bereiken.” 

Op dit moment is vanwege de afge-
kondigde lockdown het Zandvoorts 
Museum gesloten. Na 19 januari 
hoopt het museum weer open te 
gaan.
Meer informatie over Kees de Muis 
op: www.keesdemuis.nl.

Zandvoorts Museum opent officieel de 
speelzolder van Kees de Muis

Wethouder Gert-Jan Bluijs speelt met de kinderen mee. 

Heemstede - Het team van Brokking 
& Bokslag Uitvaartbegeleiding wilde 
Wereldlichtjesdag afgelopen zondag 
13 decemeber niet zomaar voorbij 
laten gaan nu het door de corona-
maatregelen niet mogelijk was elkaar 
fysiek te zien. Per post stuurden de 
uitvaartbegeleiders een pakketje 
rond met de ingrediënten om zelf 
een kaarsje te maken. 
 
Ieder jaar wordt wereldwijd op de 
tweede zondag in december Wereld-
lichtjesdag gehouden. De dag 
waarop een lichtje ontstoken wordt 
om alle overleden kinderen te 
gedenken, te eren en lief te hebben. 
Op deze manier vormt zich een lint 
van licht om de aarde.   
Helaas was het die dag niet mogelijk 
om elkaar fysiek te ontmoeten door 
de aangescherpte coronamaatre-
gelen. Het team van Brokking & 
Bokslag Uitvaartbegeleiding wilde 
deze mooie traditie graag op een 
andere manier vormgeven. Uitvaart-
begeleider Monique Siers: “Zeker in 
deze moeilijke en bizarre tijd is het 
belangrijker dan ooit om de verbin-
ding met elkaar te zoeken.” Per post 
stuurde het team een pakketje rond 
met de ingrediënten om zelf een 
kaarsje te maken. Daarmee kon er 
toch met z’n allen op 13 december 
om 19.00 uur een lichtje aange-
stoken worden, dit in verbinding en 
in de hoop een teken van licht en 
troost aan te reiken.

Een teken van licht per post van
Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding

Een teken van licht per post. Foto: aangeleverd door Brokking & Bokslag Uitvaart- 

begeleiding. 

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

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 20 dec. 10u. Spreekster: 
Yvonne Elbers. Leven in het 
december licht 3. YouTube kanaal 
Nehemia-Heemstede.
www.rafael-nehemia.nl

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

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 20 december 10u, Vierde 
Adventszondag, ds. P.I.C. Terpstra. 
Kerkdiensten in elk geval tot en 
met 17 januari 2021 alleen online, 
via YouTube en kerkomroep. 
www.pknheemstede.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 20 december: mw. Bettine 

Siertsema, 10u. Derde zondag van 
Advent. Joostviering. Svp via mail 
opgeven: bennebroek.trefpunt@
quicknet.nl. Vieringen online: 
pkntrefpunt.nl en klik op Actueel.
www.pkntrefpunt.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 17 december, 9u. Eucha- 
ristieviering. Pastor R. Verhaegh.
Zondag 20 december, 10u. Eucha-
ristieviering. Pater Tristan Perez. 
Reserveren verplicht:
hbavo.aanmeldenvieringen@
gmail.com. Of: 023-5280504.
www.parochiesklaverblad.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Za. 19 dec. 17u. Holy Mass / 
Engelse Mis.
Zo. 20 dec. 10u. H. Mis. Pastor Rob 
Verhaegh. 18.45u. Plechtig Lof.
Di. 22 dec. 9u. H. Mis.
Aanmelden per e-mail info@olvhnl 
óf 023-5286608.
Ma-woe- vrij: 9- 12u.
www. parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 20 december, 10u. Propo-
nent W. van Stuijvenberg. De dien-
sten kunt u volgen via de link: 
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl.

KERKDIENSTEN

Heemstede - Een bijna lege winkel-
straat is natuurlijk niet wat we in 
gedachten hadden. In de december-
maand zijn veel mensen bezig met 
het geven van cadeaus en gaan daar-
voor graag nog zelf op pad. Nu de 
meeste winkels tijdelijk dicht zijn, 
vraagt het creativiteit en aanpas-
singsvermogen om iets anders te 
verzinnen.

Gelukkig mag de opticien nog open-
blijven. Stefans Brillen en Lenzen 
staat graag voor u klaar, precies zoals 
u dat van hen gewend bent. Een bril 
of contactlenzen is voor veel mensen 

belangrijk om hun werk te kunnen 
doen of te genieten van een boek 
tijdens de vrije dagen met kerst. En 
een bril moet ook weleens gerepa-
reerd worden. Bij Stefans wordt dit 
graag voor u gedaan. Met vernieuw- 
de apparatuur kunnen zij veilig uw 
oogmeting doen. Contactlenzen 
kunnen gewoon besteld worden en 
ook oogzorg blijft belangrijk.

Belt u gerust voor een afspraak, 
Stefans Brillen en Lenzen neemt de 
tijd voor u, op Binnenweg 114 in 
Heemstede. Tel.: 023-5284921
e-mail: info@stefansoptiek.nl.

Stefans Brillen en Lenzen 
blijft gewoon open

Stefans Brillen en Lenzen. Foto: aangeleverd..

Haarlem - Op station Haarlem 
verdwijnt in de loop van 2021 het 
NS-loket met medewerker. Dit omdat 
volgens de NS veel meer online 
wordt verkocht en er steeds minder 
mensen aan de balie verschijnen. Wel 

blijven op het station medewerkers 
rondlopen om reizigers van infor-
matie te voorzien.
De NS wil in 2021 helemaal gericht 
zijn op self-service, waardoor loket-
ten verdwijnen. 

NS-loket verdwijnt in 
2021 op station Haarlem





32 inderegio.nl • 16 december 2020NIEUWS

Deze puzzel wordt u aangeboden 
door Albert Heijn aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. 
Lekker puzzelen voor een heer-
lijke prijs: een goedgevulde 
AH-tas vol gezonde biologische 
artikelen!

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 21 december 12.00 uur 
naar redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van uw 
naam, telefoonnummer en 
e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht via 
de e-mail waarmee de gewonnen 
boodschappentas afgehaald kan 
worden in de AH-vestiging aan 
de Blekersvaartweg 57 in Heem-
stede. Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd.
Succes!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

79 83 28 53 60 43 55 8 51 13 44

66 19 62 32 25 86 61 33 49 35

59 74 29 7 40 72 42 1 26 48

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. oplichterij; 7. kooktoestel met oven; 12. raam-
scherm; 13. voor de bakker (in orde); 14. deel van etmaal; 15.
nummer (afk.); 17. bouwafval; 19. snaarinstrument; 21. soort
onderwijs (afk.); 22. corpulent; 24. zich andermans verdriet
aantrekken; 27. vragend voornaamwoord; 28. agrariër; 30.
kleur (Engels); 31. afgelegen; 32. militair voertuig; 33. hoog
aanzien; 35. land in Afrika; 37. Griekse godin; 38. gebogen
blaashoorn; 41. voertuig; 42. land in het Midden-Oosten; 44.
werk dat iemand is opgelegd; 46. knevel; 47. drinkgelegen-
heid; 48. onderdanig; 49. honingbij; 50. lekkernij; 52. verdriet;
54. deel van een boek; 56. zwemvogel; 58. plaats in Zuid-Hol-
land; 61. onderricht; 62. deel van een zuigfles; 64. keel-,
neus- en oorheelkunde (afk.); 65. vreemd; 67. afgemat; 68.
elasticiteit; 70. onderaardse ruimte; 72. stapel; 73. zeer
begaafd; 76. paraplu (afk.); 77. persoonlijk voornaamwoord;
78. bagger; 79. tijdsperiode; 81. erbium (scheik. afk.); 82.
voormalig Chinese leider; 83. persoon van adel; 84. deel van
hals; 86. vierstemmig muziek- of zangstuk; 87. teken (sein).

Verticaal  1. kinderspeelplaats; 2. eerwaarde heer (afk.); 3.
pluisje op wollen stoffen; 4. olievat; 5. Europese hoofdstad; 6.
deel van voet; 7. reclamedrukwerk; 8. gecastreerd paard; 9.
voordeel; 10. bijbelse stad; 11. lekkernij; 16. plaats in Brazilië
(afk.); 18. Europeaan; 20. Union Européenne de Radiodiffu-
sion (afk.); 21. Chinese vermicelli; 23. wending; 25. azijn; 26.
werklust; 27. insect; 29. iemand die van zijn geld leeft; 32. rij-
den in een gestolen auto; 34. Raad voor Economische Aan-
gelegenheden (afk.); 36. soort antilope; 37. ik (Lat.); 39.
plaats in Japan; 40. kleine onderbroek; 42. hemelgeest; 43.
grafmonument; 45. soort papegaai; 46. bekende strandjutter;
51. gewicht; 53. eikenschors; 54. open portaal voor de deur
van een huis; 55. doorzichtige harde stof; 56. grappige die-
ren; 57. insnijding; 59. kleine gemeente; 60. onvermengd
(puur); 62. koude drank met ijs; 63. proper (schoon); 66. bin-
nenvaartuig; 67. bloeimaand; 69. Zuid-Koreaans automerk;
71. Spaanse uitroep; 73. (zelfgemaakt) vaartuig; 74. melk-
klier; 75. deel van een huis; 78. plaaggeest; 80. kippenloop;
82. familielid; 85. vogel.

Zandvoort - Al met al is 2020 een 
jaar geworden waar we nog vaak aan 
zullen terugdenken. Vanaf maart is 
het leven voor iedereen anders ge-
worden. Ook voor ons en de dieren 
die we opvangen. Het belangrijkste 
doel was om ervoor te zorgen dat de 
asiel- en pensiondieren verzorgd 
konden blijven worden. En dus is de 
opvang al bijna tien maanden alleen 
op afspraak te bezoeken. En terwijl 
we altijd graag laten zien hoe het 
eraan toegaat in ons asiel willen we 
nu het liefst zo weinig mogelijk men-
sen in de opvang. Iedereen begint 
langzaam een beetje te wennen aan 
‘het nieuwe normaal’. We houden 
afstand, mondkapjes worden een 
modeartikel en handen ontsmetten 
wordt net zo gewoon als tanden-
poetsen. Door al deze maatregelen 
kunnen we blijven doen waar onze 
opvang goed in is: het verzorgen van 
dieren. 

En ook deze kerst zitten er weer vele 
dieren in de asielen van de Dierenbe-
scherming. Van kleine knagers tot 
grote honden, we zorgen dat ze er 
warmpjes bij zitten. Het allerliefst 
krijgen al deze dieren natuurlijk een 
nieuwe baas maar een presentje is 
ook altijd fi jn. Normaal gesproken 

worden er in december veel cadeaus 
gebracht, maar dit jaar kunnen we 
geen spontaan bezoek ontvangen. 
Wil jij toch een kerstgift doen? Dat 
kan via htt ps://doe mee.die ren be-
scher ming.nl/kerst/! Je kunt daar 
aangeven welk cadeau je wilt geven 
en zelfs naar welk asiel het mag gaan. 
Vervolgens ontvang je een Tikkie. En 
een grote online dierenwinkel 
doneert nog een extra cadeau. De 
dieren zullen er blij mee zijn! 
En natuurlijk willen de medewerkers 
van Dierentehuis Kennemerland 

graag alle lezers van de Heemsteder 
gezellige feestdagen en een geluk-
kig, diervriendelijk 2021 wensen.

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

Geopend van maandag tot en met
zaterdag 11.00-16.00 uur, dan ook
telefonisch bereikbaar.

Kerstcadeau in vorm van gift

Huisdieren in kerststemming. Foto: aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland.

Kerststal. Foto: aangeleverd.

Heemstede - Aangezien deze winter het terras niet gebruikt kan worden, 
heeft Broodje Bram aan de Binnenweg het terras omgetoverd tot kerststal.
De aanwezigen in de kerststal hebben natuurlijk wel een mondkapje op, een 
knipoog naar deze moeilijke tijd.

Kerststal in plaats van terras

GEDICHT

Kerstmis, ‘n dag om bij stil te staan
Hoe zou ‘t verder met ons in de toekomst gaan?
Zou ‘corona’ het loodje leggen?
Hebben wij nog wel iets te zeggen?
Hoe veilig zijn wij nog op straat?
Nu men met messen te werk gaat
en mensen worden doodgestoken
Worden alle wetten nu verbroken? 
Vrede op aarde voor mensen met goede wil
Waar blijft de saamhorigheid, die men zo graag wil
Zolang de messen worden geslepen
Wordt het nog steeds niet begrepen
Hopelijk komt men tot andere gedachten
Zodat wij toch nog vrede kunnen verwachten.

Loes Jonker- van der Meer

Kerstmis 2020

Heemstede - In verband met de 
aanhoudende groei van het aantal 
coronabesmettingen heeft het 
kabinet besloten tot een harde lock-
down. Als gevolg daarvan gaan ‘niet-
noodzakelijke winkels’, waaronder de 
boekhandels, op slot.
Helaas mag Boekhandel Blokker 

binnen deze regels ook niet fungeren 
als afhaalloket, dit wil zeggen dat de 
boekhandel momenteel alleen uw 
boeken bij u mag bezorgen. En dat 
gebeurt met liefde. De boeken 
worden natuurlijk mooi ingepakt.
De website www.boekhandelblokker.
nl is 24 uur per dag beschikbaar voor 

uw bestellingen, u kunt kiezen uit 
miljoenen boeken, e-books of luister-
boeken, op voorraad in de boek-
handel of bij onze leveranciers. Ook 
kunt u bestellen via: WhatsApp
06 18336320, per email: info@boek-
handelblokker.nl of telefonisch van 
9.30-18.00 uur op: 023 5282472. 

Boekhandel Blokker is dicht, 
bestellen en bezorgen kan wel
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Regio - In de Provinciale Staten van 
14 december diende het CDA een 
plan in voor een ‘thorium proefre-
actor’. Een moderne en zeer veilige 
kerncentrale, die geen langlevend 
kernafval produceert. Er ligt een 
aangenomen motie uit 2018, dat de 
provincie Noord-Holland tegen de 
bouw van kerncentrales is. “Wij willen 
dat er in ieder geval een uitzondering 
komt voor een proefreactor voor 
thorium”, aldus Niek Wijmenga 
(woordvoerder Klimaat). “Ook al staat 

deze techniek nog in de kinder-
schoenen, het zou fantastisch zijn als 
we het lopende onderzoek naar 
thorium in Noord-Holland kunnen 
versterken. Zonder gebruik van 
(vormen van) kernenergie zeggen 
steeds meer deskundigen dat we de 
klimaatdoelen niet gaan halen”.

Het CDA stelt ook voor om op korte 
termijnplannen uit te werken voor 
twee nieuwe kerncentrales in Neder-
land. Tegelijkertijd wil het CDA Noord- 

Holland dat er gewerkt wordt aan 
innovatieve, nieuwe vormen van 
kernenergie, die nog veel veiliger zijn 
en geen langlevend afval achterlaten. 
“Als dat met thorium zou lukken, 
hebben we een fantastische techniek 
in handen. Het zou geweldig zijn als 
Noord-Holland hier leidend in kan 
worden. Wij zien dat partijen als 
GroenLinks en D66 landelijk opschui- 
ven in deze discussie en hopen dat zij 
dit in de provincie ook zullen doen”, 
aldus Niek Wijmenga.

CDA wil thorium proefreactor in Noord-Holland

Haarlem – Omdat het in deze tijden 
niet mogelijk is om een kerstborrel te 
hebben is er een speciale Kerstbingo 
Online met de Beaversisters. Tijdens 
deze kerstspecial krijg je de gelegen-
heid om je favoriete kerstplaat mee 
te zingen en te dansen, met een 
drankje ernaast en een bingokaart 
voor je. Toch nog een kerstborrel en 
alles zo veilig mogelijk.
In Kerstbingo Online met de Beaver-
sisters trekken dragqueens Miss 
Multiple Joyce (Alexander van der 
Doorn) en Lucinda St. John (Hans 
Goes) weer de bingoballen en geven 
ze fantastische prijzen weg. Natuur-
lijk wordt er even stil gestaan bij de 
grootste kersthits van de afgelopen 
jaren. Omdat er dit jaar, vanwege alle 
maatregelen om verspreiding van 

het virus te voorkomen, geen kerst-
borrels en theatervoorstellingen zijn, 
bedachten de ‘dames’ deze Kerst- 
bingo.
De show begint om 20.00 uur en 
duurt ongeveer twee uur. Miss 
Multiple Joyce is de host en ontvangt 
de deelnemers bij haar thuis en 
iedereen ziet haar via het eigen 
beeldscherm. Voor iedereen is er na 
afloop een prijs. Maar er is voral een 
mooie hoofdprijs: een diner en over-
nachting voor twee personen in een 
fraai hotel in Heemskerk.
De Kerstbingo Online met de Beaver-
sisters is op 18 december om 20.00 
live te volgen via Zoom. De link en de 
bingokaarten ontvang je na het 
aanschaffen van de bingokaarten via 
www.fourdragsandafuneral.nl.

Online kerstbingo als 
alternatieve kerstborrel

Beaversisters  Lucinda St. John en Miss Multiple Joyce. Foto: aangeleverd.

Velsen – Stichting Duinbehoud is 
positief over het nieuwe investerings- 
plan Roadmap+ van Tata Steel dat 
gisteren werd gepresenteerd. Met 
name de bouw van de DeNOx instal-
latie voor de Pellet Fabriek kan posi-
tieve effecten hebben voor de natuur 
in het Noord-Hollands Duinreservaat 
en de Kennemerduinen. “Met deze 
maatregel kan de natuur in de 
duinen weer tot bloei komen”, aldus 
Marc Janssen van de Stichting 
Duinbehoud.

Op dit moment is Tata Steel een van 
de grootste vervuilers in Nederland. 
Naast de uitstoot van roet, stank, fijn-
stof en chemische stoffen wordt ook 
veel stikstof de lucht in geblazen. De 

uitstoot van stikstof van Tata Steel is 
op dit moment 1,7 miljoen kg N per 
jaar. Dat is net zo veel als de uitstoot 
van circa 600 agrarische bedrijven. 
De uitstoot van stikstof leidt tot een 
overbemesting van de natuur en 
achteruitgang van de biodiversiteit 
in de duinen.

Hoe groot de reductie wordt van de 
stikstof uitstoot met de bouw van de 
DeNOx installatie moet nog worden 
afgewacht, maar dat zal toch zeker 
70% tot 80% zijn van de huidige 
uitstoot. De investering voor de 
DeNOx installatie stond al langer in 
de planning, maar het lijkt er nu met 
het nieuwe investeringsplan ook 
echt van te komen.

Investeringsplan Tata Steel 
gunstig voor de natuur

Bloeiende duinen (Copyright Stichting Duinbehoud).

Heemstede - Goed nieuws voor 
treinreizigers vanuit of naar 
Heemstede. Op dit station is sinds 
kort de NS Reisassistentie beschik-
baar. Nu kunnen ook reizigers met 
een motorische of visuele beperking 
zelfstandig reizen.
 
De perrons waren al drempelvrij 
bereikbaar en er reden al rolstoeltoe-
gankelijke Sprinters. Vanaf nu kan 
iedereen die op station Heemstede-
Aerdenhout niet gemakkelijk zelf-
standig de trein in en uit kan komen, 
de NS Reisassistentie aanvragen. De 

bijna blinde Dominieke Bos van de 
Werkgroep Toegankelijkheid Heem-
stede is er heel blij mee: “Voor een 
assistentiehond zijn treinstations 
echt ingewikkeld. Ik laat me zo min 
mogelijk beperken door mijn slechte 
zicht en dit is echt fijn!”
 
Op de site van de NS (www.ns.nl/reis-
informatie/reizen-met-een-beper-
king/ns-reisassistentie.html) is de 
reisassistentie eenvoudig te boeken. 
Zorg vervolgens dat u een kwartier 
vóór vertrek in de stationshal bent, 
dan komt een reisassistent in een 

geel hesje om u naar het juiste per- 
ron en in de trein te helpen.
 
NS en ProRail werken aan reizen 
zonder obstakels - van gelijkvloerse 
perrons tot trapleuningen met 
braille-informatie.
Heemstede-Aerdenhout is een van 
de 25 extra stations waar NS in 2020 
reisassistentie aanbiedt. Andere sta-
tions in de regio zijn: Overveen, Am- 
sterdam Lelylaan, Voorhout, Sassen-
heim en Nieuw- Vennep. Vóór 2025 
zijn alle stations waar NS stopt voor-
zien van reisassistentie.

NS Reisassistentie op station 
Heemstede-Aerdenhout

Reisassistentie op station Heemstede-Aerdenhout. Foto: aangeleverd door NS.

Heemstede/Regio - Doe mee aan de 
schrijfwedstrijd ‘Hoe digitaal ben jij 
met reuma?’ en win een mooie prijs. 
Je kunt je verhaal tot 1 januari 2021 
indienen. Maak jij gebruik van digita-
le oplossingen zoals een app of wear-
able (Smartwatch, chip, sensor)? Zo 
ja, hoe helpen ze jou in jouw leven 
met reuma? Zijn er nog problemen 
waar je met reuma tegenaan loopt 
waar je graag een digitale opl-ossing 
voor zou zien? Reumazorg Nederland 
is benieuwd naar jouw verhaal.

Hoe doe je mee?
• Ben je 18 jaar of ouder en heb je 
reuma, stuur dan je verhaal (max. 2 

pagina’s in lettertype Arial 12) vóór 1 
januari 2021 naar secretaris@reuma-
zorgnederland.nl
• Stuur 6 foto’s in hoge resolutie. 1 
foto van jezelf en 5 actieve foto’s van 
jezelf, bijvoorbeeld bezig op het werk 
of met je hobby.
• Geef je leeftijd door, je e-mailadres, 
telefoonnummer, je postadres, je 
hobby, wat doe je voor werk en 
wáárom doe je mee?

Wat kun je winnen?
•  De winnaar van de 1e prijs krijgt 

€ 175,-.
•  De winnaar van de 2e prijs krijgt 

€ 125,-.

•  De winnaar van de 3e prijs krijgt 
€ 75,-.

•  De winnaars van de 4e tot en met 
de 10e plaats krijgen € 25,-.

Over de schrijfwedstrijd voor 
mensen met reuma
De Edgar Stene-schrijfwedstijd is een 
initiatief van EULAR (European 
League against Rheumatism). Ieder 
jaar staat er een ander thema cen- 
traal. De Nationale Vereniging Reuma- 
Zorg Nederland zet deze schrijfwed-
strijd jaarlijks uit op Nederlandse 
bodem. De winnaar doet ook mee 
aan de Europese Edgar Stene compe- 
titie.

Schrijfwedstrijd: ‘Hoe digitaal ben jij met reuma?’



Heemstede - We hebben allang geen pruikentijd meer, maar nog wel de pruik-
zwam. Plonie van Ruiten fotografeerde dit tafereel in wandelbos Groenendaal. 
Heel bijzonder!

Pruikzwam in wandelbos Groenendaal

ACHTER HET FORNUIS

Deze week een heerlijk recept uit ‘la douce France’.
Prima geschikt als voorgerecht tijdens het kerstdiner. 
 
Benodigdheden (4 personen): 
• 2 preien  
• 250 g mosselen + 150 g koolvis (of andere gekookte vis) 
• 1 sjalot, � jngesneden 
• 150 ml droge witte wijn 
• 300 ml visbouillon 
• 1 eetlepel curry, zout en peper 
• 300 ml kook- of slagroom 
• Geraspte kaas 
 
Bereiding: 
- Verwarm de oven voor op 210 0C. 
- Schil en snipper de sjalot.
-  Was en snijd de prei in plakjes. Doe in een pannetje op een gemiddeld vuur de prei, sjalotten en de koolvis en de 

witte wijn toe en laat even koken.
-  Voeg daarna de visbouillon, de vloeibare room en de curry toe. Even laten koken. 
-  Voeg als laatste de mosselen toe. 
- Giet het mengsel in ovenvaste bakjes.
- Bestrooi deze met geraspte kaas en bak in ongeveer in 10 minuten in de oven bruin. 

Wijnsuggestie: Voor dit delicieuze visgerechtje openden we met plezier een Italiaanse Bianco Veneto van Famiglia 
Pasqua. Met een gera�  neerde en welkome afdronk is deze wijn een genot bij dit gerecht.  Bon appetit!  

Gegratineerde mosselen en koolvis met prei 

achter het fornuis 
250 g mosselen + 150 g koolvis (of andere gekookte vis) 

achter het fornuis achter het fornuis 

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt 
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. 
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de 
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met 
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. 
Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 

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

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken 
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist.

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter 
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om 
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het 
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

Wilt u op de hoogte blijven 
van de bekendmakingen 

in uw buurt?

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Frieslandlaan	35,	het	wijzigen	van	de	

bestemming verkeer naar maatschappelijk, 
uitbreiden van een huisartsenpraktijk 
en het kappen van een Japanse kers, 
wabonummer 730941, ontvangen  
1 december 2020

•	 Jac.	P.	Thijsselaan	7,	het	kappen	van	een	
den en een Acacia, wabonummer 731517, 
ontvangen 2 december 2020

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

Niet in behandeling genomen aanvraag 
omgevingsvergunning 
•	 Chr.	Bruningslaan	13,	het	plaatsen	van	

een overkapping/berging, wabonummer 
702688, deze aanvraag voldoet niet 
aan de voorschriften voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag 
omgevingsvergunning, besluit verzonden  
8 december 2020

Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van een besluit beroep 
aantekenen. (zie :eroep aantekenen).

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Dinkellaan	12,	het	uitbreiden	van	de	

eerste verdieping, wabonummer 705505, 
verzonden 9 december 2020

•	 Ir.	Lelylaan	2-6,	eenmalig	verlengen	termijn	
voor een tijdelijk stretchdoek bij het Oude 
Slot (van november 2020 tot april 2021), 
wabonummer 683821, verzonden  
2 december 2020

•	 Mozartkade	9,	het	uitbreiden	van	het	
woonhuis op de eerste verdieping, 
wabonummer 723268, verzonden  
10 december 2020

•	 Prinsessenhof	15,	het	optrekken	van	
de achtergevel, wabonummer 714541, 
verzonden 8 december 2020

•	 Roerdomplaan	13,	het	plaatsen	van	een	
windscherm, wabonummer 696478, 
verzonden 7 december 2020

•	 Spaarnzichtlaan	31,	het	verhogen	van	de	
nok en plaatsen van een dakkapel op het 
achter- en zijgeveldakvlak, wabonummer 
724524, verzonden 9 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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Beatrixplantsoen	38,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 714850, ontvangen 2 
november 2020

•	 Huizingalaan	2,	het	uitbreiden	van	

een woonhuis, wabonummer 723051, 
ontvangen 17 november 2020

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

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
•	 Huizingalaan	2,	het	uitbreiden	van	

een woonhuis, wabonummer 723051, 
ontvangen 17 november 2020

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

Omgevingsvergunningvrij
•	 Hageveld	16,	het	kappen	van	een	linde,	

wabonummer 725102, voor deze aanvraag 
is geen omgevingsvergunning nodig 
voor de activiteit kappen en aanleggen, 
deze aanvraag is vergunningvrij, besluit 
verzonden 10 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’.

Nieuwe regelgeving 

Op 26 november 2020 heeft de raad de 
Verordening op de vertrouwenscommissie 
burgemeester Heemstede 2020 
(publicatienummer 2020-315899) vastgesteld. 
Deze is op 2 december 2020 in werking 
getreden.

Op 26 november 2020 heeft de raad 
de	Tijdelijke	regeling	van	de	raad	
van de gemeente Heemstede over 
fractievertegenwoordigers in coronatijd 
(publicatienummer 2020-315879) vastgesteld. 
Deze is met terugwerkende kracht in werking 
getreden op 30 oktober 2020.

Op 26 november 2020 heeft de raad het Besluit 
wijziging Verordening precariobelasting 2020 
(publicatienummer 2020-315907) vastgesteld. 
Deze wijzigingen zijn met terugwerkende 
kracht in werking getreden per 1 januari 2020.

Op 20 oktober 2020 heeft het college de 
Reglement draagvlakmeting BIZ Heemstede 
centrum 2021 (publicatienummer  
2020-315919) vastgesteld. Deze regeling is in 
werking getreden op 2 december 2020.

Lees	de	volledige	bekendmaking	in	het	
Gemeenteblad op overheid.nl of via 
heemstede.nl/bekendmakingen en zoek op 
publicatienummer. 

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



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 16 december 2020

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

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

Aangepaste openingstijden:
Donderdag 24 december van 8.30 - 13.00 uur
Vrijdag 25 december gesloten
Donderdag 31 december van 8.30 - 13.00 uur
Vrijdag 1 januari 2021 gesloten
Maandag 4 januari 2021 van 10.00 - 13.00 uur

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

Heemstede

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Brief van de burgemeester

• Doe uw boodschappen doelgericht en 
alleen 

• Vermijd drukte en doe boodschappen zo 
mogelijk op de ‘stille’ tijden (de winkels 
mogen langer open zijn)

• Haal uw boodschappen dichtbij huis en 
steun de lokale ondernemers en horeca

• Ontvang maximaal 2 bezoekers per dag
• Alleen op 24, 25 en 26 december mag u 

3 bezoekers per dag ontvangen
• Alleen categorie F1 vuurwerk is toegestaan 

(sterretjes, knalerwten, trektouwtjes en 
sierfonteintjes)

• Ander vuurwerk is verboden (vervoeren, 
verkopen, afsteken, bezit)

• Carbidschieten is verboden*
• Oproep aan ouders: praat met de kinderen 

over het vuurwerk- en carbidverbod
• De gemeente zet extra handhavers en 

toezichthouders in voor het naleven van de 
regels

* Het vuurwerkverbod leidt mogelijk tot 
carbidschieten als alternatief. Carbidschieten 
is echter niet zonder risico’s en geeft grote 
geluidsoverlast. Daarom wordt carbidschieten (en 
bij zich hebben van carbid) verboden. 
Als de gemeenteraad hiermee op 17 december 
instemt, gaat het verbod op 18 december in.

Onderzoek 
digipanel over 
vuurwerk
Hoe ziet de jaarwisseling de komende 
jaren er uit? Afgelopen najaar hebben 
ongeveer 1000 inwoners van Heemstede 
via het digipanel hun mening gegeven 
over de beleving van vuurwerk tijdens de 
jaarwisseling in Heemstede. De resultaten 
van deze enquête vindt u op heemstede.
nl/digipanel. De uitslag kan bijdragen 
aan de keuze voor de invulling van de 
jaarwisselingen in de komende jaren. 

In de afgelopen maanden hebben veel 
Heemstedenaren elkaar geholpen. Ook nu zijn 
er weer veel mensen die graag hulp bieden.

Gezelligheid in de winter
Samen iets doen in de winterperiode is 
veel gezelliger dan alleen. Zowel binnens- 
als buitenshuis kunnen er samen gezellige 
activiteiten worden ondernomen. Het kan 
gaan om een stukje wandelen, een puzzeltje 
leggen, foto’s uitzoeken, iets creatiefs doen 
zoals schilderen, samen muziek maken en nog 
veel meer leuke activiteiten.

Hulp gevraagd bij het vinden 
van een geschikte woning
Voor een inwoner van Heemstede zijn we op 

zoek naar iemand die hem kan begeleiden bij 
het zoeken naar een geschikte woning. Digitaal 
is deze inwoner nog onvoldoende vaardig om 
dit zelfstandig op te pakken. Bent u digitaal 
vaardig, zoekt u graag mee en hebt u wekelijks 
even tijd, dan is uw hulp zeer welkom!

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

Vrijwilligers gevraagd in Heemstede 

Zo komen we 
de feestdagen 
coronaproof door

Beste inwoners en ondernemers,

Ook in Heemstede beheerst de coronacrisis al negen maanden ons leven. Velen hebben 
2020 als een zwaar jaar ervaren. De regels die nodig zijn, raken ons in het werk, onze vrije 
tijd en het contact met familie en vrienden. Sommigen voelen zich sneller eenzaam, zijn 
angstig of vrezen voor hun inkomen. En de beperkingen die corona met zich meebrengt, 
zijn vooral voor jongeren zwaar. Het geduld en begrip waarmee inwoners en ondernemers 
in Heemstede hiermee omgaan waardeer ik zeer!

Ook de feestdagen zien er dit jaar anders uit. De regels worden niet soepeler maar strenger, 
zo maakte premier Mark Rutte maandagavond bekend. In ‘gewone tijden’ is december voor 
velen een drukke en gezellige feestmaand. Maar helaas kunnen we deze kerst niet met veel 
familie of vrienden bij elkaar komen. En vuurwerk is er dit jaar met oud en nieuw niet bij. 
De meesten snappen dat de extra maatregelen nodig zijn en dat we allemaal ons best 
moeten doen om die in acht te nemen, maar ik begrijp dat het ook een teleurstelling is. 

We zullen andere manieren moeten vinden om er een gezellige decembertijd van te 
maken. Dat gebeurt ook al. Ik vind het mooi te zien hoe deze coronatijd mensen ook creatief 
maakt, in de dagelijkse dingen en bij feesten zoals Sint Maarten en Sinterklaas. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat u ook vindingrijk bent bij de invulling van de komende feestdagen.

De straten, huizen en winkels in Heemstede zijn helemaal in kerstsfeer. Veel inwoners 
hebben gehoor gegeven aan de oproep ‘wees loyaal en koop lokaal’. Een mooie steun in de 
rug voor Heemsteedse ondernemers. Ondanks de sluiting kunt u hen blijven steunen door 
gebruik te maken van online bestel- en bezorgdiensten. Doet u boodschappen, doe dat 
dan als het even kan op rustige momenten, bijvoorbeeld in de ochtend. De winkels die nog 
open mogen zijn, kunnen in december hun openingstijden verruimen, zodat we de drukte 
kunnen spreiden. 

Restaurants, cafés en terrassen zorgen normaal voor gezelligheid en sfeer, maar nu zijn ze 
verplicht al langere tijd gesloten. U kunt de lokale horecaondernemers steunen door lekkere 
hapjes en een heerlijk avondmaal voor de feestdagen bij hen te bestellen. Veel ondernemers 
hebben een afhaal- of bezorgdienst.

Zo maken we er met z’n allen het beste van. En zoals bij de kerstgedachte past: kijk daarbij 
naar elkaar om. Juist nu. Denk aan die buurvrouw waarvan u weet dat zij de dagen alleen 
doorbrengt of de jongere die alleen woont; doe een kaartje in de bus, ga even langs of 
nodig hem/haar uit nu de familie niet kan komen. En laten we op deze oudejaarsavond 
om middernacht virtueel het glas heff en. Het grootste geluk zit immers soms in de kleinste 
dingen.

Het nieuwe jaar 2021 biedt nieuwe perspectieven. De GGD is hard bezig met de 
voorbereidingen voor het vaccinatieprogramma. Als iedereen zich bovendien aan de 
maatregelen houdt, kunnen we in 2021 hopelijk weer langzaam terug naar normaal. 
Dan kijken we op deze decembermaand 2020 terug als een eenmalige bijzondere ervaring, 
waarbij we in kleinere kring maar in gedachten samen kerst en 
oud en nieuw vierden.

Namens de gemeente wens ik u fi jne feestdagen!

Astrid Nienhuis
Burgemeester van Heemstede
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