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Laan van Insulinde ziet kap
van populier niet zitten

Prinses Beatrixschool maakt
kerstattenties voor de
Heemhaven

Hoop op meer donaties voor
het Vogelhospitaal

REGIO MEDIA GROEP

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

Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4
2101 HG Heemstede
schuin t.o. het Raadhuis

Vier deze Kerst met onze
kerstmenu’s A, B en/of C
(met een kleine verrassing)

Tel. 023-528 42 69
vanaf 13.00 uur

Afhalen: 16.00-21.30 uur
m.u.v. dinsdag (gesloten)
www.mandarin-heemstede.nl

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

warme chocolademelk
van
Winters raadhuis in de sneeuw. Foto: Bart Jonker.

Kerst 2020 in Heemstede: maak er wat moois van!
Door Bart Jonker
Heemstede – Voor u ligt het kerstnummer van de Heemsteder. Een
witte kerst in Heemstede zoals op de
foto? Wie weet zit er nog een minuscuul kansje in, maar de weersvoorspellingen wijzen er voorlopig niet
op. Om een beetje in deze nostalgische kerststemming te blijven, toch
deze fraaie foto van ons raadhuis in
de sneeuw, die enkele jaren geleden
is genomen. Dat was nog een jaar
zonder dat we ooit gehoord hadden
over het coronavirus met mondkapjes, 1,5 meter afstand en de
lockdown.
Want 2020 is voor ons allen een bizar
jaar geweest, met nu weer een
andere invulling van de komende
feestdagen dan gewoonlijk. Op de
woelige baren van 2020 was het voor
ons allen roeien met de riemen die
we nog voorhanden hadden in die
vreselijk onvoorspelbare en grillige
coronastorm. Nu maar duimen dat
deze storm echt spoedig en voorgoed gaat liggen.

In de volle hevigheid van deze storm
bleef de Heemsteder het lokale
nieuws bij u in de huiskamer brengen, met ernstig nieuws maar ook
vele hoogtepunten uit het Heemsteedse. Gelukkig wel. En dit blijven
we uiteraard doen, want een gebrek
aan lokaal nieuws is er allerminst.
Daarnaast introduceerden we dit jaar
de Heemsteder in een nieuw modern
jasje: overzichtelijker, strakker, eigentijdser en professioneler dan ooit.
Met deze nieuwe en volwassen uitstraling maakte de krant meteen
korte metten met de laatste stuiptrekkingen van de gewraakte spotnaam ‘het Sufferdje’.
Apetrots op het team
Zo’n krant komt er wekelijks natuurlijk niet vanzelf, daarvoor is hecht
teamwork nodig. Ik ben als redacteur
apetrots op het toegewijde team van
de Heemsteder, dat iedere week
weer vol passie en liefde voor de
kwaliteit gaat. En dat mag best weleens gezegd worden. Daarom neem
ik graag de gelegenheid te baat om

mijn dank en waardering uit te
spreken naar deze geweldige collega’s. Allereerst naar onze correspondenten, die jaar in jaar uit iedere
week alles op alles zetten om u van
lokaal nieuws te voorzien in de brede
zin des woords. Heel veel dank aan
Eric van Westerloo, Mirjam Goossens
én natuurlijk Ton van den Brink, die
na vele jaren deze zomer de pen
neerlegde. Niet helemaal, want
elders in deze krant vindt u nog een
kerstartikel van onze Ton als allerlaatste toegift. Tevens dank aan Harry
Opheikens en Marenka Groenhuijzen
voor hun alom gewaardeerde en
wekelijkse bijdragen in onze krant.
Zonder advertenties kan er geen
gratis krant bestaan. Daarom hulde
en dank aan Joke van der Zee, onze
media-adviseur, die door haar acquisitie iedere week een mooie gratis
krant mogelijk maakt. Vervolgens
veel dank aan Mireille Huiberts, die
met haar engelengeduld de prachtig
opgemaakte redactiepagina’s van de
Heemsteder verzorgt, iedere week
weer, in het kielzog van de deadlines.
Hetzelfde geldt voor Astrid van Loon,

die de advertenties voor deze krant
opmaakt. Ten slotte wil ik niet onze
bezorgers vergeten, die wekelijks
ervoor zorgen dat de Heemsteder bij
u in de bus valt, door weer en wind.
Jullie zijn allemaal regelrechte toppers, dank jullie wel! And last but not
least dank ik u, omdat u als lezer
onze krant zo waardeert.
Namens dit voltallige team van de
Heemsteder wens ik u, ondanks de
coronabeperkingen, gezellige feestdagen toe, met heel veel liefde, licht,
warmte, kracht, bezinning en bovenal gezondheid. Maak wat moois van
kerst 2020!
Veel leesplezier toegewenst met dit
kerstnummer.

dagelijks verkrijgbaar bij

Landgoed Groenendaal

De Heemsteder
verschijnt
volgende week
op dinsdag
Heemstede - Vanwege de feestdagen, verschijnt de Heemsteder
volgende week op dinsdag 29
december. Dit houdt tevens in dat de
deadline voor het aanleveren van
advertenties en kopij naar voren
schuift.
De uiterste deadline voor het aanleveren van advertenties en kopij voor
deze editie is maandag 28 december
12 uur.

In deze krant:
Kerst- en Nieuwjaars-

wensen

van ondernemers en verengingen
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ONBEKEND HEEMSTEDE
VERSCHIJNT WOENSDAG
HEEMSTEDE, HAARLEMZ.
Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur
Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
Oplage: 14.300
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.

Probeer het eens!!

Bronsteeweg toen en nu (43)

GRATIS Personal
Training sessie

Door Harry Opheikens
In 1926 was er een bouwproject
van vijf panden: Bronsteeweg
9-11-13 en Lanckhorstlaan 12
en 14.
In 1909 wordt er echter al gesproken over Bronsteeweg 13. Volgens het Haarlems
Dagblad van 6 maart 1909 was er bij dhr. Booms een
mesthoop voor aardappelteelt te koop. Ook in 1923
wordt de fam. Booms op Bronsteeweg 13 vermeld. In
1924 is dat de familie van der Ham. C.A. van der Ham
was koopman.
Na 1928 (adresboeken Heemstede) zijn er kort na
elkaar nieuwe bewoners: A. Kampman (vanaf 1928),
K.H.K Wijtsma (vanaf 1929) en vanaf 1 januari 1931
zeeman D. Pals tot zeker 1960. Daarna kende de
Bronsteeweg nog de volgende bewoners: kapper
W.G. Kruse (in ieder geval tot 1975), maar ook confectiefabrikant Mw. F.M.L. Obert-Papens (tot zeker 1993). Via
Drimble wordt nog de onderneming ‘Garnet Consulting
bv’ (2002) gevonden.
Op Bronsteeweg 11 woonde eerst wed. H.H. Rademaker, Volgens het adresboek van Heemstede van 1 januari 1940 is de bewoonster wed. D. Rademaker-Sint.
Vanaf 1 januari 1948 woont fam. Ph. De Jager met als
onderneming ‘Philip de Jager’s Fijnhouthandel’, kantoor
op Bronsteeweg 11. Het gezin Jager bestond uit zes
kinderen. In 1952 werd hun zesde kindje geboren.
Op 3 september 1960 adverteert Bloemenmagazijn De
Nijs (Bronsteeweg 6) voor een nette loopjongen, aanmelden op Bronsteeweg 11 bij mw. M.M. de Nijs-van
der Wal. Inwonend op nummer 11 is calculator J. de
Nijs. Op 1 januari 1993 is W.J. Kuijk de bewoner van
Bronsteeweg 11.
Op nummer 9 wordt in 1929 koopman/assuradeur F.C.
Misset genoemd als eerste bewoner met als bedrijf.
‘Quien & Co.’ (Adresdboek Heemstede 1 januari 1931).
Pianolerares Janny Boekkooi (Leiden) geeft op maandag les in Heemstede, voor inlichtingen Bronsteeweg 9.
Buiten Misset worden er nog meer bewoners op nummer 9 genoemd: W.J.L. Berkhout (1936) die Franse- en
Engelse lesgeeft; ambtenaar van de PTT Mej. E.M.

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113, Heemstede

023 5478171

Degens (1942, ook nog in 1948); vertegenwoordiger I.
Reens (vanaf 1948), maar ook banketbakker C. Zut
(1948-1951). In 1956 overleed mevrouw Misset. Van
1957 tot 1966 woonde wed. M. Speerstra-Julianus op
nummer 11. Mw. J. Misset woonde er van 1961 tot
zeker 1975. Van 1963 tot 1975 ook leraar H.C. Beekman.
In het adresboek van 1 januari 1993 C.W.M. van Veen/
tandarts H.C.M. van Veen-Groen.
In de raadsnotulen van 1964 werd gesproken over grondaankoop van o.a. nummer 9 voor plaatsing verkeerslichtinstallaties.
De nu-foto van Harry Opheikens is van 20 december
2020. De toen-foto uit begin 2000 komt van de site
foto.serc.nl.
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).

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
heemsteder.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.HEEMSTEDER.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Het team van de Heemsteder wenst u
21 toe!
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Blijf lokale
winkels
ook online
steunen!
Heemstede - De lockdown is een
feit. De niet-essentiële winkels zijn
dicht en dat kwam hard aan bij de
winkeliers die hun zaak vlak voor de
kerst moesten sluiten. Maar het
goede nieuws is dat een groot deel
van deze ondernemers een bezorgservice zijn gestart. Via de website
www.wch.nl en de Facebookpagina
van de Winkeliersvereniging Raadhuisstraat & Binnenweg staan een
deel van de extra services van deze
winkels benoemd en hoe die te bereiken zijn. Zo kunt u toch nog wat
nieuwe kleding of en cadeautje voor
de kerst regelen. Fijn voor u, maar
uiteraard ook fantastisch als u op
deze manier uw lokale winkeliers
nog steunt. Zij staan voor u klaar!
De supermarkten, slagers, bakkers,
groentewinkels, slijterijen, drogisterijen, apotheken, bloemenwinkels
met buitenverkoop, opticiens en
winkels met diervoeding blijven
open. Bij deze bedrijven is veelal ook
bezorgservice van bestelde artikelen
mogelijk, zodat u drukte kunt mijden.
Ook deze staan vermeld op:
www.wch.nl.
De meeste levensmiddelenwinkels
hebben ruimere openingstijden, om
op deze manier uw kerstboodschappen veilig en gespreid te kunnen
doen. Kortom de winkeliers doen er
alles aan om u toch nog een heerlijke
kerst te bezorgen, of het nou om een
pakje onder de boom gaat, een heerlijk diner of een goed glas wijn.
De leden van de Winkeliersvereniging Raadhuisstraat & Binnenweg en
zijstraten wensen u een heerlijke
kerst en voor 2021 alle goeds, in
goede gezondheid!

Archieffoto uit 2019: v.l.n.r.: Bart Jonker, Joke van der Zee, Ton van den Brink, Mirjam Goossens en Eric van Westerloo.

Probeer het eens!!

GRATIS Personal
Training sessie

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113, Heemstede

023 5478171

Probeer het eens!!

Probeer het eens!!

Probeer het eens!!

Training sessie

GRATIS Personal
Training sessie

GRATIS Personal
Personal
Nieuwe
voorzitterGRATIS
Probus
Kennemerland
Training sessie

Heemstede/Regio - Na 5 jaar voorzitterschap van Probus Kennemerland heeft Heemstedenaar Bob Verburg, oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, het voorzitterschap overgedragen aan Hendrik
Blanksma.
Meer info:
Voorts is Huub Dries na 8 jaar als
FM
HealthClub
gewaardeerd
secretaris
te hebben
Kerklaan
Heemstede
gefungeerd
in die113,
functie
opgevolgd
023
5478171
door Theo Out. Het bestuur bestaat
verder uit Albert Verheggen,

penningmeester en Niek van Trigt,
commissaris.
Stichting Probus Kennemerland is in
1995 opgericht en heeft als doel de
saamhorigheid en vriendschap te
bevorderen van en tussen postactieven die een maatschappelijk
Meer info:
verantwoordelijke functie hebben
vervuld. VanuitFM
eenHealthClub
persoonlijke, in113, Heemstede
tellectueleKerklaan
en maatschappelijke
ach023
5478171
tergrond hechten
zij waarde
aan het
regelmatig ontmoeten van elkaar,

waarbij onderlinge hulpvaardigheid,
verbreding van kennis en interesse,
verruiming van inzicht alsmede ontspanning, de verbinding vormen.
Nederland telt nu 434 Probusclubs,
onderverdeeld in 320 heren, 93 gemengde clubs, en 22 damesclubs
met bij elkaar ruim 12.500 leden.
Ieder jaar komen er ongeveer vijf
clubs bij.
Meer informatie op: https://kennemerland6.probus-nederland.nl/.

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113, Heemstede

023 5478171
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THUISMENU-TEST
Deze week: De Salt Experience Box@Home
(2 personen) shared dining
Heemstede – Nu de horeca is gesloten tonen vele horecaondernemers de creativiteit en het doorzettingsvermogen om met een thuismenu, bezorgd of gehaald, hun klanten te bereiken. Op deze wijze
kunnen ze omzet blijven draaien en hun gasten de belevenis bieden
van een diner in hun restaurant, maar dan thuis.
Ons testteam, deze keer bestaande uit 2 redactieleden, proeft en
beoordeelt het thuismenu van enkele restaurants in Heemstede.
Door Mirjam Goossens
Waar: Salt seafood bar & wines. Zandvoortselaan 139, Heemstede. Salt
biedt deze thuisbox voor 55 euro. De beschrijving op de website omvat 8
gerechten, voornamelijk uit de zee en één vleesgerecht. De verwachtingen zijn hooggespannen.
Wanneer: Vrijdagavond. Bestelling van deze box is minimaal 24 uur van
tevoren. Omdat de gerechten koud worden afgeleverd (instructies bijgesloten) kiezen wij voor het vroegste tijdstip vanaf 16.00 uur. De maaltijd
arriveert om 16.45 uur en een gerecht wordt even later nageleverd. We
hadden hem nog niet gemist.
FM+ HealthClub blijft actief.

FM+ HealthClub houdt ook in
coronatijd de leden bij de les
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Uitermate vervelend
natuurlijk dat veel ondernemers
gedwongen zijn hun zaak te sluiten.
Zo ook alle fitnesscentra in Nederland. FM+ HealthClub aan de Kerklaan 113C ontkomt ook niet aan de
lockdown. Bij de pakken neerzitten is
er voor eigenaar Wouter Brans niet
bij. Het bedrijf, dat al 13 jaar een
begrip is in Heemstede en daarbuiten, toont flexibiliteit en inventiviteit.
Net als in de eerdere lockdownperiode dit jaar is er altijd nog iets te
organiseren. Binnen trainen is uit den
boze, maar buiten kan nog wel het
een en ander. In een grote tent, die
aan drie kanten open is om de buitenlucht vrij spel te geven start FM+
HealthClub 21 december met 1 op 1
(of met max 2) trainingen. In de tent
komen 2 buiten fitnessstudio’s met
banken, fitnessball, gewichten,
bosubal en nog wat kleiner apparatuur.

Binnenkort organiseert FM+ HealthClub een wandeling van 5 km in en
rond Heemstede. De leden kunnen
op ieder gewenste plek de route
begin-nen. Onderweg zorgen medewerkers van FM+ HealthClub voor
iets aparts voor de deelnemers.
Wouter wil er geen grootse happening van maken, dus is het alleen
voorbehouden aan de leden van de
club. Lopen gaat maximaal in
groepjes van twee personen.
Met de kerst kunnen de leden iets
aardigs van Brans en zijn medewerkers verwachten. Hartverwarmend is
de saamhorigheid die, de leden in
deze voor ondernemers moeilijke
tijd, laten zien. Nauwelijks zegt
iemand zijn of haar lidmaatschap op.
Al het personeel is en blijft in dienst,
wat op zich al een prestatie van formaat is. Alle lof zwaait Wouter de
gemeente toe die hem fantastisch
helpen met adviezen. Ondernemers
helpen elkaar waar dat kan. Doordat

de klanten van een supermarkt alleen nog met een winkelwagen
mogen winkelen zijn de mandjes
(tijdelijk) overbodig. De mandjes
staan nu bij FM+ waardoor de leden
tijdens hun training in een privémandje een flesjes ontsmettingsgel
en papieren handdoeken kunnen
gebruiken. Er is een App waarmee
leden thuis lessen kunnen volgen op
een moment dat het hen uitkomt.
Yoga, Pilates en fitness: alles is digitaal te volgen. Zie hier waar een creatieve ondernemer er toch het beste
van maakt.
Mochten de coronamaatregelen op
termijn de samenleving weer terugbrengt naar oude tijden, staat Wouter
en zijn team ook dan weer klaar om
huidige en toekomstige leden warm
te onthalen. Hopelijk dan weer lekker
in de zaal.
Meer informatie op:
ww.fmhealthclub.nl/.

Jorinde Pels nieuwe voorzitter TV HBC
Heemstede – Jorinde Pels is onlangs
benoemd tot nieuwe voorzitter van
Tennisvereniging HBC. Een paar
vragen aan de kersverse voorzitter
om kennis te maken.
Hoe ben je voorzitter geworden?
Jorinde: “Ik vergaderde al mee met
het bestuur vanuit de Jonge Senioren Commissie, om hun stem te
vertegenwoordigen. Toen Hans
Fonkert besloot de hamer na zes jaar
over te geven heb ik over een echte
bestuursfunctie nagedacht. Aangezien ik houd van organiseren en
regelen, heb ik toen aangegeven dat
ik dit ooit wel eens zou willen zijn. En
toen vroeg het bestuur of ik dit niet
nu al wilde: de rest is geschiedenis.”
Wat doe je naast tennis in het
dagelijks leven?
“Ik ben kandidaat-notaris bij een
klein kantoor in Haarlem. Ik doe
daarnaast graag veel dingen met

vrienden zoals wandelen, films kijken
en gezellig uit eten gaan. Sinds kort
woon ik aan de Raadhuisstraat in een
heel fijn huis.”

mijn 16e heb ik hier getennist en na
mijn studie ben ik weer lid geworden. There’s no place like home!”

Wat vind je zo leuk aan tennis?
“Nou, de bal moet over het net dus
dat is belangrijk en leuk en de sport
gaat natuurlijk ook gepaard met een
hele hoop gezelligheid! Vroeger heb
ik wel ook gehockeyd, maar de sfeer
op HBC is zo gezellig, dat gaf de
doorslag om dit mijn hoofdsport te
maken. Vooral de combinatie van
competitie en de gezelligheid daaromheen vind ik heerlijk.”
Waarom is HBC de tennisvereniging
waar jij je hart aan hebt verpand?
“Dat is al begonnen met mijn vader,
die heeft namelijk het eerste Open
Toernooi van het tennispark gesponsord, toen nog het BOW Open genaamd. Verder ben ik vanaf mijn 6e
opgegroeid op de vereniging. Tot

Het menu: Ciabatta met aioli en roomboter - Tonijn tartaar op Oosterse
wijze - Coquille gegrild, in kruidenolie – zeevruchtensoep – Zeeduivel in
pancetta gerold – Boeuf Bourguignon – Rozeval in knoflook en rozemarijn – Portobello gevuld met guinoa en zontomaat.
De uitvoering: De diverse
gerechten worden apart aangeleverd in bakjes die geschikt zijn
voor oven en magnetron. Onze
keus valt op de ovenvariant, op
180 graden en op 150 graden
(soms deksel verwijderen). De
beschrijving is kort en overzichtelijk; wat de sausjes (extra
saffraansaus), dressing en kruidenolie betreft is het even
zoeken, maar uiteindelijk duidelijk voor gebruik. De soep gaat in
een pannetje, alsmede de
saffraansaus.
Eindoordeel: Dit thuismenu, de
Salt Experience Box, hebben wij
beleefd als de originele sensatie
van een etentje in een uitstekend restaurant. De gerechten
hebben een verfijnde smaak. De
tonijntartaar op een bedje van
sla en lente-ui is met lichte
notensmaak (sesamolie?). De
(heldere) zeevruchtensoep
proeft als een Oosterse bouillabaisse (citroengras?), gevuld met
inktvis, garnalen en mosselen. De
coquilles, licht gegrild en juist
gegaard met kruidenolie heeft
iets weg van de Portugese
keuken.
De zeeduivel, een luxere
vissoort, met saffraansaus heeft
een milde smaak en is gecombineerd met geroerbakte paprika,
courgette en peulen, die wat ons
betreft te hard en te rauw waren,
liever zien we de zachte variant.
De Boeuf Bourguignon, rozevalaardappeltjes met gevulde
portobello’s is een maaltijd op
zich, maar valt toch niet te zwaar
op de maag en is verrukkelijk
van smaak.

Vissoep

Tonijn

Coquilles

Conclusie: Het geteste thuismenu van Salt seafood bar &
wines is wat ons betreft de topper van de serie, culinair verantwoord en verzorgd aangeleverd.
Uiteraard is smaak subjectief en
geven wij geen garanties voor
de hierboven vermelde samenstelling en ingrediënten. Die
vormen het geheim van de chefkok en zijn team.
Jorinde Pels. Foto: aangeleverd door
TV HBC.

Wij hebben ervan genoten.

Boeuf bourgignon
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KERKDIENSTEN
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
Vrijdag 25 dec. 10.00 uur
Leiding: Elske & Harrie Stevelmans.
Zondag 27 dec. geen dienst.
YouTube kanaal
Nehemia-Heemstede.
www.rafael-nehemia.nl
PETRAKERK

Judith van Esch (links) ontvangt cheque uit handen van Gerard Meeuwenoord (rechts). Foto: Aad van Koningshoven/Aad Design.

Judith van Esch is de gelukkige winnares
uit loting van Kerstbomenverkoop HvH
Heemstede - Zondag 20 december
vond de trekking van de lootjes
plaats uit de wensboom bij de Kerstbomenverkoop aan de Haven van
Heemstede. Het winnende lootje was
getrokken en de gelukkige winnaar
werd door medewerkster Naomi op
de hoogte gebracht.
De winnares was Judith van Esch uit

Haarlem, zij kwam om 14 uur naar de
Haven van Heemstede. Judith was
enorm blij verrast want tot nu had ze
nooit iets gewonnen. Toen er gevraagd werd wat ze met de prijs gaat
doen zei ze: “De prijs gaan we besteden aan een goede vriend die een rot
jaar gehad heeft en ook nog ontslagen werd bij het Leger de Heils. We
gaan hem, als het weer kan binnen-

kort, eens lekker verwennen met een
etentje of iets dergelijks.”
Gerard Meeuwenoord, de kerstbomenman aan de Haven van Heemstede, werd hartelijk bedankt nadat
hij de cheque van 200 euro had overhandigd. De kerstboom voor het jaar
2021 werd al meteen door Judith bij
hem besteld.

De Haarlemse oliebollen drive-in
Haarlem – 2020 is in veel
gevallen een ander jaar
geworden dan anders. De
Haarlemse Bakker had de
afgelopen jaren altijd een
extra oliebollen winkel
bij de bakkerij. Aangezien dit een ander jaar is
wordt ook dat anders
aangepakt. Op die locatie,
in de Waarderpolder, worden
de oliebollen gebakken. Vandaar
uit gaan de warme oliebollen naar de
winkels. Dit jaar wordt op die plaats
een oliebollen drive-in
georganiseerd.

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
Kerkdiensten in elk geval tot en
met 17 januari 2021 alleen online,
via YouTube en kerkomroep. Zie
advertentie elders in deze krant.
www.pknheemstede.nl
TREFPUNT BENNEBROEK

Akonietenplein 1 Bennebroek
Eerste Kerstdag: ds. Jolien Nak,
10u.
Zondag 27 december: ds. N.G.
Scholten (Aerdenhout), 10u.
Gezamenl. dienst vanuit Trefpunt
Alle vieringen kunnen alleen
online worden gevolgd: www.
pkntrefpunt.nl, klik op Actueel.
www.pkntrefpunt.nl
H. BAVO PAROCHIE

14u. tot 16u. openstelling kerk
voor kinderen. 22u. Eucharistieviering. Pater Diego Pildain (géén
bezoekers).
Vrijdag 25 december 10u. Eucharistieviering. Pater Tristan Perez.
(geen bezoekers). 14u. tot 16u.
openstelling kerk.
Zaterdag 26 december 10u. Eucharistieviering. Pastor R. Verhaegh (volgeboekt).
Zondag 27 december Woord- en
Communieviering. Pastor Ans
Dekker. Reserveren verplicht:
hbavo.aanmeldenvieringen@
gmail.com. Of: 023-5280504.
www.parochiesklaverblad.nl
KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Wo. 23 dec. 10u. H. Mis. Ivm het
max. aantal v. 30 pers. per viering,
hierbij ook het kerstprogramma:
Do 24 dec. 19u. Vroege Nachtmis ;
Nederlands
22u. Nachtmis; Latijn
Vrij 25 dec. 9u. 1e Kerstdag Hoogmis; Nederlands
12u. 1e Kerstdag Hoogmis; latijn
Za 26 dec. 10u. 2e Kerstdag Hoogmis; latijn
Zo 27 dec. 10u. 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
Vrijdag 25 december, 1e Kerstdag,
10u. Ds. Dirk Jorissen.
Zondag 27 december, 10u.
Ds. Dirk Jorissen. De diensten kunt
u volgen via de link: www.kerkomroep.nl/#/kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl.
DOOPSGEZINDE GEMEENTE

Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 24 december, 9u. Eucharistieviering. Pastor R. Verhaegh.

Postlaan 16 Heemstede
Vrijdag 25 december geen dienst.
www.vdgh.nl

FOTOMOMENT
Opmerkelijk Heemstede
Door Marenka Groenhuijzen
Heemstede - Een lichtje in deze donkere tijden, dat kan iedereen wel
gebruiken. Of het nu rood, geel of blauw is, het geeft je warmte, voor
iedereen die het ontvangen wil. Vredige kerstdagen!

Marleen van Esdonk, ieder jaar de
drive(nde) kracht achter de oliebollenwinkel in de Waarderpolder heeft
met haar team een gezellige, functionele en coronaproof oliebollen drivein gemaakt.
Veilig vanuit de auto, zonder parkeerproblemen, oliebollen, appelbeignets, berlinerbollen en meer lekkers
voor oudejaarsavond. De oliebollen
drive-in bevindt zich aan de Waarderweg 11, 2031 BN, in Haarlem. De
openingstijden zijn woensdag 30 en
donderdag 31 december van 7.00 tot
15.00 uur.
Niet onbelangrijk om te vermelden.
De oliebollen van De Haarlemse
Bakker zijn voor het vierde jaar op rij
door keurmeesters met Goud
Bekroond.
Bestellen is niet nodig. De oliebollen
worden ter plaatse gebakken. Zie
elders in deze krant de advertentie.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
Oliebollen gezellig op tafel. Foto’s aangeleverd door de Haarlemse Bakker.
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Laan van Insulinde ziet de kap van
monumentale populier niet zitten
Door Eric van Westerloo
Heemstede - In de Laan van Insulinde staat een zeer oude Italiaans populier. De gemeente heeft, na extern
onderzoek, vastgesteld dat de boom
een gevaar oplevert voor de omgeving. De groep ‘Haarlemse Bomenridders’ bond de kat de bel aan en mobiliseerde de omwonenden. Met een
petitie verzamelden zij rond de 400
handtekeningen. Ongeveer de helft
van de ondertekenaars komt niet uit
Heemstede maar overal vandaan

Enschede, Groningen, Amsterdam ja
zelfs de USA. In de gemeenteraad
van 16 december vroeg Bram Verrips
(GroenLinks) naar het hoe en waarom van dit kapbesluit.
Wethouder Van der Have legde helder uit dat de boom in een ongezonde staat verkeert en de gemeente
het risico niet kan nemen dat de
boom vandaag of morgen op een
huis of perso(o)n(en) valt. Stond hij in
een vrije ruimte in het bos of een
weiland kon de boom nog (even)
blijven staan, maar in een woonwijk

juist niet. Niet zo gek lang geleden
viel een exact dezelfde soort populier
van dezelfde leeftijd op het Josef
Israëlplein tijdens een storm om. De
kruin kraakte net de voordeur van
een woonhuis. De bewoners moesten hun huis uit want ook een tweede populier stond op omvallen. Dit
kan uit het niets ook in de Laan van
Insulinde gebeuren. Herplanten kan
zeker, alleen geen populier. De gemeenteraad ging akkoord met het
omhalen van de boom en de herplant van een andere soort.

Fietsongeluk op Van Merlenlaan.

Bewoners Van Merlenlaan/
Camplaan e.o. zijn verkeer zat
Door Eric van Westerloo
Heemstede - De bewoners van de
straten Van Merlenlaan/Camplaan
e.o. zijn boos, omdat zij nog geen
voortgang zien in het veilig maken
van de kruisingen. Ze dreigen de
landelijke pers of TV in te schakelen,
want het duurt ze allemaal te lang.
Zij maken melding van zeven ongevallen die er recent op de kruising
Van Merlenlaan/ Camplaan en
Camplaan /Dreef zijn voor gevallen.
Wethouder Nicole Mulder is om
opheldering gevraagd. Zij geeft aan
dat er tijdelijke maatregelen in gang
zijn gezet. Ook zij ziet liever dat het
gisteren dan vandaag is opgelost.
Ambtelijke molens draaien niet zo
snel. Zo moeten ook ander stakehol-

ders zoals de politie instemmen met
de aanpassingen of bebording. De
politie heeft momenteel wel wat
anders aan hun hoofd met de
controles rond corona. Ook ambtelijk
is het thuiswerken niet echt bevorderlijk voor een snelle voortgang. De
gemeente heeft ook nog te maken
met personeel dat in quarantaine
moet of ziek is. Wethouder Mulder
zegt in gesprek te zijn met de bewoners en waar lacunes zijn zal ze dat
alsnog bespreekbaar maken. Het is
de bedoeling dat als alle partijen
akkoord zijn er in de eerste maand
(en) van 2021 stappen worden gezet
om verdere ongevallen te voorkomen. De bewoners kunnen gerust
zijn: het heeft prioriteit, maar het
wachten is best lastig.

CDAHeemstede en de merlet
Heemstede - Met een nieuw logo wil
het CDAHeemstede duidelijk maken
dat de inwoners van Heemstede en
de lokale politiek bij de partij centraal staan.

De Italiaanse populier in de Laan van Insulinde.

Rechters komen niet tot een uitspraak
kinderdagverblijf versus gemeente
Door Eric van Westerloo
Heemstede - Na het twee uur uitwisselen van standpunten kon de rechtbank (nog) niet tot een oordeel
komen. De zaak tussen kinderdagverblijf BamBam & Pebbles (hierna
BamBam) en de gemeente
Heemstede is dan ook gecompliceerd. BamBam kreeg in 2013
toestemming van de gemeente om
een kinderdagverblijf met tien
kinderen te exploiteren in een
normaal woonhuis in de Johan
Wagenaarlaan 1. Toen de eigenares
in 2016 een vergunning brandveilig
aanvroeg voor 14 kinderen ging de
bal rollen. Ondanks een positiefadvies van de brandweer meende de
gemeente dat er helemaal geen
kinderdagverblijf mocht zitten in het
pand. Het bestemmingsplan laat het
niet toe.
Een ambtenaar van de gemeente
legde de rechtbank omstandig uit
dat als er iets wordt gevraagd (brandveilig gebruik) zij ook naar andere
zaken kijken zoals vergunning. Dit
vonden de rechters vreemd. Je
vraagt vergunning voor iets en vervolgens krijg je een afwijzing wegens
iets anders. De gemeente stelde een
gedoogbeleid op dat vervolgens
eerder door de voorzieningenrechter van tafel werd geveegd. De
gemeente kan nu gaan werken aan

dwangsommen, maar die optie
houdt waarschijnlijk geen stand.
De advocaat van BamBam stelt zich
op het standpunt dat de gemeente
alleen over de brandveiligheidaanvraag moet beslissen. Ter zitting
kwam opeens de oorspronkelijke
aanvraag van BamBam uit 2012 uit
de gemeentelijke hogehoed. Het
documentje was acht jaar zoek
geweest en zojuist gevonden. Het
kon dus niet meer betrokken worden
bij deze zaak. BamBam vroeg toen
om zes plaatsen, maar kreeg er van
de gemeente tien.
De advocaat van BamBam had via
een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) alle stukken opgevraagd en ook toen zat deze brief er
niet bij. De advocaat van de
gemeente geeft ruimtelijk toe dat de
gemeente fout zit, maar desalniettemin van mening blijft dat het
dagverblijf dicht moet of slechts met
zes kinderen. Ook deze rechtbank
kwalificeerde de gedoogconstructie
als mogelijk onrechtmatig. BamBam
wil het liefst op deze locatie blijven,
maar staat open voor een ander
pand.
De eigenares voelde zich onder druk
gezet door de gemeente. Opeens
volgenden allerlei onaangekondigde
inspecties met als toppunt een bodemonderzoek in de tuin. De wethou-

der ging buiten haar boekje door
haar aan te zeggen “Werk maar mee
anders gaan we moeilijk doen”. Het
alternatief is nog jaren doorprocederen of het treffen van een financiële regeling. De gemeente wil voor
een dubbeltje op de eerste rang
zitten. Het ene onderzoeksbureau
spreekt het andere tegen. Ook hier
werd het niet bepaald correct gespeeld. De gemeente benoemde
eenzijdig een expert zonder BamBam
te informeren. De aanwezige buurtbewoners dachten dat het tijdens de
zitting over geld (schadevergoeding)
zou gaan, maar kwamen terecht in
een juridisch steekspel. “We hebben
last van trillingen en geluid dus
BamBam moet dicht.” De rechtbank
zocht naar oplossingen en constateerde dat de ingeschakelde experts
niet de juiste waren om de schade
vast te stellen. De rechtbank stelde
voor een mediator te benoemen die
op zijn beurt weer een financieel
schade expert voorstelt. De eigenaresse wil verder: ”Het is mijn lust en
mijn leven.”
De rechtbank schorste de zitting en
houdt die tot nader order aan. Het
heeft de gemeente en daarmee de
gemeenschap al geld gekost. Met
een ruimhartige schadevergoeding
worden mogelijk nieuwe langslepende processen voorkomen, zijn de
buurtbewoners tevreden en heeft de
gemeente haar fout hersteld.

“We hebben gekozen voor de merlet
als symbool”, legt fractievoorzitter
Oscar Boeder uit. “Heemsteedser kan
het niet.” Hij verwijst hiermee naar
het wapen van onze gemeente,
waarin zeven van deze heraldische
vogeltjes - zonder snavel en zonder
poten - staan afgebeeld. Die vier
uitgangspunten van het landelijke
CDA, rentmeesterschap, gespreide
verantwoordelijkheid, publieke
gerechtigheid en solidariteit, blijven
bij de partij voorop staan, daarin

Het nieuwe logo van CDAHeemstede.
Aangeleverd door CDAHeemstede).

verandert niets. Oscar: “We zijn en
blijven CDA, maar dan specifiek voor
Heemstede, voor ons dorp.”

LEZERSPOST
De helden van de nacht
Ze komen als dieven in de nacht. Niet om iets bij je weg te halen, maar
juist om je iets te brengen. Hun rotzooi! Midden in de nacht kun je ze
horen als ze hun autoportieren openen en sluiten, hun kofferbakken
open en dichtdoen en hun autolichten fijn bij je naar binnen laten schijnen. Deze nachtelijke helden, die hun huizen keurig van troep ontdoen,
maar die geen zin hebben om de grote kartonnen verpakkingen klein te
maken dus ze gewoon naast de bak zetten en de rommel aan anderen
gunnen, of de bak met veel te grote stukken doen verstoppen.
Die keurige opruimers die het vanzelfsprekend vinden anderen met hun
afval op te zadelen maar liever niet herkend willen worden, en dus als het
donker is,om half drie ‘s nachts ons wakker maken met een carillon van
glaswerk dat in de container wordt gegooid en voor de liefhebber hun
niet door de opening passende spullen als spiegels of te grote vazen
achter laten op onze stoep. Die hun onbruikbare televisietoestellen stiekempjes in de bosjes parkeren: “A,ch een ander ruimt hem wel op.”
Zij, die hun enorme zakken plastic, hun enorme brokken piepschuim
naast de container zetten als deze vol blijkt, in plaats van morgen terug te
komen als de bak is geleegd of het bij het 400 meter verderop gelegen
milieuparkje eens te proberen. Deze helden van de nacht wens ik toch
een heel goede kerst toe en de allerbeste wensen voor een schoon nieuw
jaar.
N. Roza, Heemstede
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Beren in
Leyduin
Door Bart Jonker
Vogelenzang – Kijk, zo suggestief
kan een krantenkop zijn met: ‘Beren
in Leyduin’, maar ze zijn er wel degelijk: de ‘troostberen’ Berie-Beer en
Maartje. Dus geen gevaarlijke grizzly’s of iets dergelijks hoor, voor degenen die meteen beren op de weg
zien. Deze lieve knuffels werden
aangetroffen in het bos. Ze bieden
troost, optimisme en de hoopvolle
boodschap dat alles weer goedkomt.
Een mooi en warm initiatief om
iedereen die passeert een hart onder
de riem te steken in deze corona- en
lockdownperiode.

Troostbeer Maartje.

Zoeken naar beschikbare vacatures. Foto: aangeleverd door UWV.

WW stijgt vooral onder jongeren sterk
Heemstede/Regio – In november
zag UWV het aantal WW-uitkeringen
landelijk dalen met 0,7%. In de NoordHollandse regio’s telde alleen Zaanstreek-Waterland minder WW-uitkeringen dan in oktober (-0,4%). NoordHolland Noord (+1,1%) en ZuidKennemerland en IJmond (+1,5%)
zagen het aantal uitkeringen juist
stijgen. Vooral in de sectoren horeca
en vervoer en logistiek nam het
aantal WW-uitkeringen sterker toe
dan landelijk.
Ten opzichte van november 2019
steeg het aantal WW-uitkeringen in
de drie regio’s met 30%. Aan
jongeren tot 27 jaar verstrekte UWV
zelfs bijna de helft meer uitkeringen
dan vorig jaar.
Veel jongeren hebben een (bij)baan
in de horeca of detailhandel en
werken vaak als oproepkracht of met
een tijdelijk contract. Het waren dan
ook vooral jongeren die hun werk
verloren bij de beperkende corona-

maatregelen in maart, toen de
horeca de deuren sloot en kledingwinkels hun klandizie terug zagen
lopen. Jongeren die hun baan verliezen maar voldoende arbeidsverleden hebben, komen in aanmerking
voor een WW-uitkering. Omdat hun
arbeidsverleden meestal beperkt is,
is hun WW-uitkering vaak van korte
duur.
Kansen op arbeidsmarkt
Zeker niet alle sectoren hebben te
maken met teruglopende werkgelegenheid. De arbeidsmarkt biedt ook
nu nog kansen. UWV heeft een overzicht gepubliceerd van 182 beroepen
die eind 2020 redelijke tot goede
kansen bieden op werk. Dit overzicht
bevat veel beroepen op alle niveaus
in de techniek. Op lager beroepsniveau gaat het onder meer om heiers,
oppermannen en verf- en
lakspuiters.
Op middelbaarniveau zijn goede

kansen voor bouwvakkers en monteurs, maar ook voor lassers en
productieplanners. Op hoger niveau
zijn er goede kansen voor bijvoorbeeld projectleiders grond-, weg- en
waterbouw, werkvoorbereiders en
telecomengineers. Ook de zorg biedt
goede baankansen op alle niveaus.
Naast deze meer voor de hand
liggende sectoren, zijn ook werkgevers in andere richtingen op zoek
naar personeel. Dat geldt onder
andere voor agrarische beroepen
(zoals medewerkers zaadteelt en
plantenveredeling), klantmanagers
bij de overheid, commercieel medewerkers klantcontact en docenten in
verschillende richtingen. Voor werkzoekenden uit sectoren waar de
baankansen (momenteel) klein zijn,
biedt dit overzicht handvatten om te
oriënteren op werk in een andere
richting.
Meer informatie op: www.uwv.nl.

Troostbeer Berie-Beer.

Corona in Heemstede week 51
Door Eric van Westerloo
Heemstede - We hebben er alvast
een weekje aan kunnen wennen. Een
flink zware lockdown daalde over het
land. Dan blijkt het toch opeens
lastig dat veel winkels, sportscholen,
kappers en vele, vele andere gesloten zijn. Net vlak voor de kerst, waar
de winkeliers vaak hoge omzetten
halen, ging alles op slot. Dat het

nodig is staat buiten kijf. Het aantal
besmette personen, ziekenhuisopnames, IC bezetting en sterfgevallen
loopt veel te hoog op. Vaccineren is
er nog even niet bij. Na negen maanden de tijd te hebben gehad zich
voor te bereiden is een sluitend
systeem nog altijd niet op orde. In de
afgelopen week 51 kende Heemstede (t/m 20 december) 84 vastgestelde besmettingen. Dat is een ge-

ringe afname ten opzichte van een
week eerder. De effecten van de lockdown zijn pas rond de kerst zichtbaar. Of de kerstviering in huiselijke
kring weer roet in het eten gooit, zal
pas in de eerste twee weken van
januari blijken.
Nog even flink opletten dus en
contacten zoveel mogelijk ontwijken
blijft het advies.

Veilig Verkeer Nederland blikt terug
Heemstede/Regio - Het einde van
het jaar nadert. Hoe kijk jij terug op
2020, inclusief alle covid-perikelen?
Ongetwijfeld was het ook voor jou
een pittig jaar. Voor Veilig Verkeer
Nederland (VVN) hebben de woorden ‘Iedereen veilig over straat’ een
nog diepere betekenis gekregen.
VVN deelt graag hoe je juist in deze
tijd met het thema verkeer aan de
slag kan.

Verkeerscheck kun je nu online je
kennis testen over bijvoorbeeld afleiding en snelheid. En weet je nog niet
alles over de dode hoek? Speel dan
deze augmented reality game. Heb je
(klein)kinderen en ben je nieuwsgierig hoe je juist in deze tijd op een
leuke manier aandacht besteedt aan
verkeersopvoeding, neem dan zeker
hier een kijkje. Kijk voor dit alles op
de website https://vvn.nl/.

Corona & verkeer
Corona brengt binnen Veilig Verkeer
Nederland de digitalisering in een
stroomversnelling. Met de VVN

VVN Flitspeiling
Het hele jaar door doet VVN onderzoek naar de verkeersveiligheid in
Nederland. En ons bekendste onder-

zoek is misschien wel de VVN Flitspeiling. Ook eind dit jaar hebben we de
resultaten weer paraat. En wat blijkt?
Nederlanders voelen zich in het
verkeer veiliger dan voorgaande
jaren.
Een positieve ontwikkeling. Hier
tegenover staat wel dat slechts de
helft van alle ouders met jonge
kinderen het verkeer voor hun
kinderen als ‘veilig’ bestempelt. Vorig
jaar was dit een derde. Meer resultaten, zoals de Top-3 gevaarlijke
verkeersbewegingen, vind je op
https://vvn.nl/.

Politie zoekt in weilanden naar inbreker. Beeld: NieuwsFoto.nl.

Bewoner betrapt inbreker,
politie zoekt in weilanden
Vogelenzang – Een man heeft woensdagavond 16 december ingebroken
in een woning op de Tweede Doodweg in Vogelenzang. De bewoner
heeft de inbreker overlopen tijdens
zijn daad.
Politie heeft de omgeving strategisch
‘afgeblokt’. Een agent heeft met de
plaatselijke stroboer op een landbouwvoertuig gezocht. Ook speurde
een politiehond door het weiland.
De bewoner heeft nog achter de

inbreker aangezeten, maar verloor
hem uit het oog.
Het gaat om een man van tussen de
dertig en veertig jaar oud. Hij droeg
ten tijde van de inbraak een driekwart kakikleurige jas en werd voor
het laatst gezien tussen de Tweede
Doodweg en de Provincialeweg.
Ondanks de duidelijk beschrijving en
inzet van de politie is de dader niet
meer aangetroffen.
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Supermarktmanager Bas Kaper
geeft straks het winkelstokje door
Door Bart Jonker
Heemstede – Bas Kaper is supermarktmanager van Albert Heijn aan
de Blekersvaartweg 57 in Heemstede.
Binnenkort gaat hij werken als supermarktmanager bij Albert Heijn in
Alkmaar. Een interview met hem over
het assortiment van Albert Heijn, de
lockdown en het leuke van het
werken in Heemstede.
Afgestemd assortiment
Bas Kaper: “De AH-supermarkten zijn
onder te verdelen in drie typen: de
XL-winkels, de wijkwinkel en de ToGo-winkels. Deze indeling heeft te
maken met het assortiment. De
beide AH-winkels in Heemstede zijn
wijkwinkels, met een royaal assortiment dat op de vierkante meter
goed is uitgekiend. In het AH-filaal
op de Blekersvaartweg proberen we
zoveel mogelijk aan te bieden op
1400 meter die hebben. Daarbij
kijken we ook naar de behoefte van
ons winkelend publiek. We hebben
bijvoorbeeld een aparte ruimte gecreëerd voor ons assortiment van
biologisch vlees. We hebben ons
assortiment met veel vega-producten uitgebreid, omdat hier veel vraag
naar is in Heemstede. En de luxe
vleeswaren, borrelhapjes en buitenlandse kazen hebben tevens hier een
prominente plek in de winkel. Juist
deze royalere presentatie is typisch
afgestemd op de smaak van
Heemstede.
Ten slotte houden we ook rekening
met de inkoop van onze wijnen. We
hebben wijntonnetjes in de winkel
waarop we dan bepaalde wijnen
presenteren waarop we zo de
aandacht vestigen. Daarnaast doen

we mee met wijnmarkten, soms wijnproeverijen en we werken vaak
samen op dit gebied met Gall & Gall,
hier aan de overkant.” Jammer dat
alleen dit jaar corona roet in het eten
gooit, maar we gaan er zeker mee
door als het weer mogelijk is.
Veilig boodschappen doen,
daar staan we voor
Dat we als Albert Heijn open mogen
blijven, ervaar ik persoonlijk als dubbel. Je ziet om je heen dat winkels
dicht zijn, dus als collectief in ondernemersland is dit natuurlijk niet
goed. Ik zou zelf veel liever zien dat
we met zijn allen weer open zijn, ook
de horeca, zodat je weer uit eten
kunt en vrij kunt bewegen. De lockdown in kerstperiode betekent ook
dat je als supermarkt goed moet
regelen dat het weer niet te druk
wordt, om het veilig winkelen te
kunnen waarborgen. We nemen al
extra hygiënemaatregelen en het zou
kunnen dat mensen buiten moeten
wachten. Om het toch gezellig te
maken, wordt er buiten af en toe
onaangekondigd en spontaan
muziek gemaakt. Deze coronasituatie
vergt natuurlijk nog wel wat van
onze medewerkers. Er komt gewoon
een hoop bij kijken; je bent niet
alleen maar succesvol omdat je open
bent. We hebben daar een protocol
voor op basis van de richtlijnen van
het RIVM. Veilig boodschappen doen,
daar staan we voor. Doe daarom als
het kan in je eentje boodschappen
om te veel mensen in de winkel te
voorkomen. We hebben bijvoorbeeld winkelmandjes weggehaald. Je
bent nu verplicht een winkelwagentje te nemen om de doodeenvoudige reden dat je zo voldoende
afstand van 1,5 meter schept.

KRUISWOORDPUZZEL

1

Verticaal 1. versteend overblijfsel van plant of dier; 2. en andere (afk.); 3. United States of Amerika (afk.); 4. Turkse anijsdrank;
5. mengkleur van rood en violet; 6. melkklier; 7. laagcalorisch
(mager); 8. pronkzuchtig; 9. deel van boom; 10. inhoudsmaat
(afk.); 11. losse gedeelten; 16. plakmiddel; 18. electronic mailsystem (afk.); 20. (snel)soort; 21. rekenkundige term; 23. sappig; 25. roemen; 26. hetzelfde (Lat.); 27. scheet; 29. betreurenswaardig (beroerd); 32. lengtemaat; 34. schil (vel); 36. blauwe
edelsteen; 37. ogenblik; 39. welpenleidster; 40. projectiel; 42.
heerlijk (aangenaam); 43. dopheide; 45. gevangenis; 46. vestibule; 51. tam; 53. bewegingsorgaan van een vis; 54. zangstem;
55. platzak; 56. mannetjeskip; 57. schaapkameel; 59. bloedvat;
60. rond verkeersplein; 62. mager en benig; 63. Italiaanse barbier; 66. snel; 67. kaal en droog; 69. rivier in Utrecht; 71. baardje; 73. scheldnaam voor politieagent (Bargoens); 74. wraakgevoel (opgekropte haat); 75. familielid; 78. nagerecht; 80.
ontkenning; 82. plaats (afk.); 85. gewicht (afk.).
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Heemstede - Vanaf deze week wordt
de Albert Heijnvestiging aan de
Blekersvaartweg 57 in Heemstede
een nieuw afzetpunt voor de Heemsteder, waar u losse exemplaren van
de krant kunt afhalen.

Winnaar
kruiswoordpuzzel

AH- supermarktmanager Bas Kaper.

Met plezier in Heemstede gewerkt
Ik werk al 30 jaar voor het Aholdconcern. Ik ben ooit begonnen in het
AH-filiaal in mijn woonplaats Bergen
en heb in diverse winkels gewerkt.
Per 4 januari ga ik als supermarktmanager naar Alkmaar. In Heemstede
heb ik drie jaar gestaan en altijd met
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De winnaar ontvangt bericht via
de e-mail waarmee de gewonnen
boodschappentas afgehaald kan
worden in de AH-vestiging aan
de Blekersvaartweg 57 in Heemstede. Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.
Succes!
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Mail uw oplossing uiterlijk
maandag 28 december 12 uur
naar redactie@heemsteder.nl,
onder vermelding van kruiswoordpuzzel, voorzien van uw
naam, telefoonnummer en
e-mailadres.
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Heemstede - De redactie werd wederom overstelpt met oplossingen voor
de kruiswoordpuzzel van vorige
week. De juiste oplossing was: ‘Je
bent groot als je klein durft te zijn’.
Uit de loting van juiste oplossingen is
Frans Leloux de gelukkige winnaar
geworden. Hij mag de goedgevulde
AH-boodschappentas vol biologische
artikelen afhalen in de Albert Heijnvestiging aan de Blekersvaartweg 57
in Heemstede. De winnaar is inmiddels geïnformeerd. Gefeliciteerd!

Deze puzzel wordt u aangeboden
door Albert Heijn aan de Blekersvaartweg 57 in Heemstede.
Lekker puzzelen voor een heerlijke prijs: een goedgevulde
AH-tas vol biologische artikelen!
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veel plezier gewerkt in een goede
sfeer met de medewerkers. Ik vond
Heemstede ook een fijn winkelpubliek en ik wil graag iedereen daarvoor bedanken. Per 4 januari wordt
Dennis van Disveld in dit filiaal mijn
opvolger en ik wens hem veel succes”, aldus Bas Kaper.
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33
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Laat het nieuwe jaar maar komen
laat het binnenstromen
voel wat het heeft te geven
vreugde, gezondheid
genieten van het leven
we laten ons niet in
met de coronagedachte
die angst wil zaaien
en ons ontkrachten
geef de liefde de ruimte
blijf open en zacht
dat schept vrij zijn
in liefdevolle kracht
die kern waarop men bouwt
zit in ons verborgen
zoals in de zee het zout.

AH Blekersvaartweg
nieuw afzetpunt van de
Heemsteder
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28

2021

Ada Lodder

12
15

Horizontaal 1. bloemenverzendorganisatie; 7. plein in Maastricht; 12. eenheid van filmgevoeligheid; 13. afscheidingsproduct
van de nieren; 14. laagte tussen twee bergen; 15. soortelijk
gewicht (afk.); 17. putemmertje; 19. eetlust; 21. familielid; 22.
rekenopgave; 24. bagagerek op een auto; 27. persoonlijk voornaamwoord (Duits); 28. hoofd van een moskee; 30. Sociaal
Economische Raad (afk.); 31. titel (afk.); 32. jong mens; 33.
deel van de mond; 35. lange rij (ris); 37. zachte metaalsoort; 38.
mannelijk beroep; 41. Nederlandse Aardoliemaatschappij (afk.);
42. niet vaak; 44. geestdrift; 46. kring om de zon; 47. aroma
(bouquet); 48. gemengde balsport; 49. knaagdier; 50. rivier in
Noord-Brabant; 52. direct op televisie; 54. Joodse rustdag; 56.
onderwereld; 58. snaarinstrument; 61. waterdoorlatend; 62.
tafelfles voor wijn; 64. Nederland (afk.); 65. waardeloos ding;
67. erfelijk materiaal (afk.); 68. Chinese vermicelli; 70. overschot; 72. knaagdier; 73. behuizing van zigeuners; 76. plaats in
Brazilië (afk.); 77. Amsterdams peil (afk.); 78. deel van bestek;
79. slotwoord; 81. kanon (afk.); 82. paraplu (afk.); 83. elpenbeen; 84. Europese Economische Gemeenschap (afk.); 86. in
gebreke (laks); 87. prijsopgave.
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Een nieuwjaarsgroet door
inwoners, voor inwoners
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 geven en zijn er andere
manieren om er toch een gezellige
decembertijd van te maken. Zo voelen we ons op afstand,
toch met elkaar verbonden.

Hebt u een mooie nieuwjaarsgroet?
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 maandag 28
december naar:
evenementen@heemstede.nl.
Wie weet zien we u in de Heemsteder
van 6 januari!

Kerstgedichtenservice bij de Bieb. Foto: aangeleverd door Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Laat online bij de Bibliotheek een
kerstgedichtje op maat maken
Heemstede/Regio – Geen grote
familiediners bij de kerstboom dit
jaar. Wil je jouw familie en vrienden
toch verrassen? Vraag een kerstgedichtje aan bij de Bibliotheek Gedichtenservice en laat jouw liefsten
weten dat je aan hen denkt.
De feestdagen brengen we dit jaar
noodgedwongen door het corona-

virus in kleine kring door. Wil jij
iemand verrassen met een
kerstgedichtje?
Vul dan gauw een verzoekje in via
het aanvraagformulier op de website
van Bibliotheek Zuid-Kennemerland:
www.bibliotheekzuidkennemerland.
nl/over-ons/nieuwsoverzicht/bibliotheek-gedichtenservice.html.

Huisdichter Mike Warners van de
Bibliotheek Gedichtenservice schrijft
het gedichtje op een digitale kerstkaart. De digitale kerstkaart kun je
vervolgens zelf per WhatsApp of mail
versturen aan jouw vriend, zus, oom,
buuf of collega.
De kerstgedichtenservice is gratis en
actief tot en met 24 december.

Leerlingen van Prinses Beatrixschool
maken kerstattenties voor de Heemhaven
Heemstede - De leerlingen van de
Prinses Beatrixschool hadden voor de
bewoners en verzorgers van de
Heemhaven kerstkaarten, kerstslingers, kerstballen en kersttekeningen
gemaakt. In de klassen werd hard
gewerkt om alle kerstattenties te
voorzien van een persoonlijke boodschap en heel wat glitters.
De bewoners van de Heemhaven
zullen de feestdagen door de corona
anders beleven dan normaal. Alle
leerlingen hopen met deze kerstattentie de bewoners te laten weten
dat er aan hen gedacht wordt.
De enveloppen werden met veel
enthousiasme ontvangen en de
bewoners en verzorgers genoten van
alle gemaakte kerstattenties en de
vele glitters.

Klinken op het nieuwe jaar. Foto: aangeleverd door gemeente Heemstede.

Pak je wens uit de kerstwensboom op de Binnenweg
Heemstede - Sinds zaterdag 19 december staat weer op de hoek van de
Binnenweg en de Julianalaan de kerstwensboom. Dit jaar kun je er geen wens
inhangen, maar pak je er een wens uit. Er hangen duizend kaartjes ‘Houd
moed, heb lief’ in deze boom. Neem er maar eentje mee. Hiermee wil de
Protestantse gemeente Heemstede iedereen een liefdevol hart onder de riem
steken, een mooi en warm initiatief.

Kerstboom met zelf gemaakte kerstballen door groep 3/4.

Kinderkerstfeest van PKN gaat
vanaf 24 december online
Heemstede - Het kerstfeest is bij
elkaar komen en genieten van licht
en een mooi verhaal. Dit jaar kan dat
niet. Daarom hebben de mensen van
de Oude Kerk, het kerstverhaal opgenomen en bieden zij een digitale versie aan. Vanaf 24 december kan dit
door iedereen bekeken via de website www.kerkpleinheemstede.nl.
Wat mag je verwachten? Drie spelers

vertellen samen het kerstverhaal
voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Afgewisseld met muziek en
liedjes door de kinderen en muzikanten uit de Oude Kerk en het
geheel is omlijst met prachtige
tekeningen.
De kerstvideo komt beschikbaar op
24 december in de middag. Kijk voor
de precieze tijd op de website (www.

kerkpleinheemstede.nl). De video
blijft in elk geval de hele kerstvakantie op de website staan.
Wat is er mooier dan de kerstdagen
samen te beginnen kijkend en luisterend naar het kerstverhaal. En vond u
het mooi, stuur de link dan door naar
verre grootouders, vrienden of
gewoon naar iemand die in deze
donkere tijden wel een vrolijk lichtpuntje kan gebruiken.

De kerstwensboom op de Binnenweg. Foto: aangeleverd.
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KEN UW BOS
Vijf beuken en drie linden
Door Trudy Vink
U kent het Bijbelse
verhaal van de 5
broden en de 2 vissen
wellicht. Kent u ook
het verhaal van de 5
beuken en de 3
linden? Er staan veel
bijzondere bomen in
wandelbos Groenendaal, maar sommige hebben een verhaal en maken
deel uit van de groene monumentale status van het
bos. In het zuidelijk deel van het bos staat een raadselachtige rij van vijf beuken. Waarom ze er staan weten
we niet. Misschien is er ooit een laan geweest. Een klein
stukje verder staat een groepje van drie monumentale
linden mooi te wezen. Ook rond de Lindenkom aan de
verharde Sparrenlaan staan prachtige linden. Uit de
jaarringen van gesneuvelde exemplaren is af te lezen
dat de bomen uit ca. 1755 stammen.

De winnende foto pimpelmees. Foto: Anko Lubach.

Hoop op meer donaties
voor het Vogelhospitaal
Haarlem - Niet alleen geduld, een
kien oog en juiste timing zijn bepalend bij het schieten van een puike
vogelfoto. De jury was ontroerd bij
het zien van de inzendingen voor de
fotowedstrijd die werd georganiseerd door het Vogelhospitaal aan de
Vergierdeweg in Haarlem-Noord.
Ruim 30 fotografen deden een gooi
naar de eeuwige roem met de actie
‘Christmas Challenge’. Met minimaal
5 euro per ingezonden foto werd 565
euro opgehaald. “Een fraai bedrag
voor de eerste keer,” aldus beheerder
Wiebe, “Maar we hopen op meer
donaties, want het uiteindelijke bedrag dat opgehaald wordt voor 30
december 12.00 uur wordt via Stichting Dierenlot verdubbeld.” Doneren
kan op: https://bit.ly/3r3CdkB. Het
Vogelhospitaal kan iedere euro goed
gebruiken nu haar gebruikelijke
fondsenwerving wegens corona is
vervallen.
De pimpelmees van Anko Lubach is
de onbetwiste winnaar. “Alles aan
deze foto klopt,” aldus de jury. “De

scherpte, compositie, kleuren van
voor- én achtergrond als de belichting. Kortom, een fijne plaat om naar
te kijken.” De winnaar mag meegaan
bij het uitzetten van herstelde vogels
in de natuur. De ransuil van Corinne
Kalisvaart sleepte de tweede prijs in
de wacht. “De uil kijkt je recht aan
terwijl de boom met een mooie
doorkijk diepte aan de foto geeft,”
aldus de driekoppige, deskundige
jury die haar beloont met een mezenhuisje. Dezelfde beloning gaat naar
Charles Duijff voor zijn knobbelzwanen - goed voor de derde plaats.
“Familie Zwaan geeft ons een warm
gevoel,” zeggen de beoordelaars.
“Gezellig samen een stukje zwemmen, je kan het gezinsgeluk voelen.
De foto is met liefde gemaakt.”
Gerard Tamminga ontvangt een
eervolle vermelding met zijn bijna
onzichtbare, goed gecamoufleerde
roerdomp. “Een dikke pluim dat het
gelukt is. Probeer maar eens zo’n
schuwe vogel voor je lens te krijgen!
Meer informatie op:
www.vogelhospitaal.nl.

FOTOMOMENT
Zonsopgang met gefladder
Heemstede - Dit fraaie plaatje van de zonsopgang met gefladder van
vogels rond de Oude Kerk werd geschoten door Michel Duijves.

Drie linden.

Als u dezer dagen toevallig toch nergens naar toe
moet, kunt u de 5 beuken en de 3 linden proberen te
vinden. Een tip: als u de ingang bij het pannenkoekenrestaurant ingaat en u loopt in zuidelijke richting zo
dicht mogelijk langs de Herenweg, dan komt u eerst
rechts de 5 beuken tegen. En een klein stukje verder
staan de 3 lindenbomen gezellig bij elkaar. Bij uw
speurtocht in dit deel van het bos mag de hond alleen
niet mee!
Langs de Beukenlaan kun je als je goed kijkt nog de
restanten van een strook eikenhakhoutbos vinden. Dit
was een laag eikenbosje waarvan de stammetjes eens
in de 10 à 15 jaar, laag bij de grond, werden gekapt om
het hout te gebruiken.
Er zijn ook veel jongere bomen uit het bos onbedoeld
gesneuveld als hakhout. Dat gebeurde 75 jaar geleden,
tijdens de Hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog.
Door brandstofgebrek zijn veel bomen bij de grond
afgezaagd. Een aantal daarvan is daarna weer gaan
uitlopen en op de afgezaagde stronk is een meerstammige boom ontstaan. In de buurt van de speeltuin kunt
u een aantal indrukwekkende exemplaren vinden.
Op deze manier is ook een hele meerstammige bomenlaan ontstaan: het Platanenpad. Dit is een zijpad van de
Torenlaan, dat schuin richting Herenweg loopt. Een
hele rij bomen is in de Tweede Wereldoorlog afgezaagd
en opnieuw uitgelopen. 75 Jaar later is het een heel
bijzondere laan geworden met 14 meerstammige
platanen.
En dan hebben we het nog niet gehad over al die
mooie bomen langs de andere statige rechte of romantisch kronkelende lanen die Groenendaal zo bijzonder
maken. Daar is vast ook een heel verhaal over te
schrijven. Dat bewaren voor een volgende keer in de
rubriek Ken uw Bos.

Vijf beuken.

In deze nieuwe rubriek leest u van tijd tot tijd wetenswaardigheden over het Heemsteedse wandelbos Groenendaal. De rubriek komt tot stand met medewerking
van de vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.

Meerstammige plataan.

Een winterse strandwandeling doet goed
Regio - Wandelen in de natuur is wel
goed voor de gezondheid. Dus toch
maar weer eens de wandelschoenen
en een dikke jas aantrekken. Bestemming: het strand. Er valt gelukkig ook
in de winter heel wat moois te zien
langs de vloedlijn. Naast de gebruikelijke drieteenstrandlopertjes kun je
ook een goudplevier tegenkomen.
De goudplevier is een van de vogelsoorten die in de zomermaanden in
het noorden van Europa broedt en in
het najaar naar het zuiden trekt. De
Nederlandse kust is voor deze vogels
een prima trekroute. De kust is een
mooi oriëntatiepunt in de route naar
het zuiden en op het strand kunnen

ze af en toe uitrusten en eten zoeken.
Eten is er in de wintermaanden zeker
te vinden op het strand. Het strand
wordt in de wintermaanden gelukkig
niet zo intensief schoongemaakt als
in de zomer. Daardoor blijft er veel
aanspoelsel liggen. Naast schelpen,
zoals de zwaardschede, vind je er
ook verschillende soorten wieren en
restanten van zeedieren. De harige
vliescelpoliep is een mos-diertje dat
in een doosvormig hoornskeletje zit.
Het diertje heeft elf tot vijftien tentakels, waarmee het voedsel haalt uit
de Noordzee. Harige vliescelpoliepen
leven in kolonies. Tussen de diertjes
staan lange stijve haren, vandaar de

naam. Zo’n kolonie ziet eruit als een
bosje lichtbruin zeewier, maar dan
niet glibberig zoals wieren vaak zijn
- eerder zacht donzig zoals de kussentjes mos in het bos. Regelmatig
spoelen zulke kolonies mosdiertjes
massaal aan op de stran-den. Dan
vormen ze een zachte deken langs
de vloedlijn. Tussen de aangespoelde
mosdiertjes leven weer andere dieren zoals strandvlooien, springstaarten en strandvliegen. Voldoende
voedsel voor kustvogels zoals de
goudplevier om de winter door te
komen. Voor meer informatie over
natuur en gezondheid zie:
www.duinbehoud.nl.
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2020 zit er bijna op: nu op weg naar 2021
Door Eric van Westerloo
Het is niet anders 2020 was niet het
fijnste jaar in onze recente geschiedenis. We kunnen er niet omheen,
het virus dwaalt al een jaar rond in
Nederland en ver daarbuiten. Het
drukte en drukt nog steeds een grote
stempel op ons als samenleving.
Vrijwel alles en iedereen wordt
geraakt. Niet alleen de individuele
burger, maar zeker ook de middenstand, met de horeca als uitschieter.
Voor sommigen pakt de crisis juist
goed uit. Denk aan de grootgrutters,
maaltijdbezorgers, onlineverkopers,
of koeriers. Dat wij redelijk in de pas
lopen met de ons omringende
landen is waar, dat neemt niet weg

dat je van de Nederlander iets meer
mag verwachten. Bewust of onbewust niet naleven van de maatregelen heeft velen in gevaar gebracht.
Een flink aantal medeburgers moest
dit zelfs met de dood bekopen.
Het nieuwe jaar gaat altijd gepaard
met goede voornemens. Hoe lastig is
dat, omdat vooruitkijken moeilijk is.
Stoppen met roken, minder opvliegend, meer aandacht voor de familie,
wat extra bewegen en vrienden
koesteren. Dat gaat vast lukken.
Misschien vast dromen van een reis,
familie in den vreemden bezoeken of
uitzicht op een diploma of een
mooie baan.
In deze tijd van overpeinzing en
plannen maken voor de toekomst is

het goed stil te staan bij de ruim
10.000 doden die het gevolg zijn van
de pandemie. Voor een grote groep
nabestaanden geen gezellige kerst.
Zij, de nabestaanden, moeten de
kracht vinden om, ondanks het
gemis, een nieuwe orde te scheppen
in hun persoonlijk leven. Alle niet
direct getroffenen kunnen deze
mensen bijstaan, al is het maar in
gedachte.
Om positief af te sluiten moet mij van
het hart dat wij, ondanks alles, best
gelukkig mogen zijn in het Nederland anno 2020 te leven. Tot slot
wens ik u en uw naasten een heel
gelukkig Kerstfeest en een prachtig,
succesvol en vooral gezond 2021 toe.

Kerstman bezoekt gasten van de Zonnebloem
Door Ton van den Brink
Het ‘ho-ho-ho’ klinkt luid over de
Blekersvaartweg als donderdagochtend 17 december de Kerstman in de
open calèche bij het huis van een
Zonnebloemgast stopt. Met een
grote bel wordt de bewoonster,
mevrouw Armeanu – Nica, zich ervan
bewust dat er iets gaande is en zij
neemt een kijkje bij de voordeur.
Daar staat echt de Kerstman met een
cadeau. In de Kerstman herkent ze
haar vaste bezoekster van de Zonnebloem. Ho-ho ho: dat is Liduin Prins
die haar regelmatig bezoekt als gast
van de Zonnebloem. Wat een verrassing, echt onverwacht en dat in deze
tijd waar bezoek schaars is.
De voorzitter van de Heemsteedse
Zonnebloem, Annelies le Fèvre,
vertelde dat de gasten van de Zonnebloem deze coronatijd vooral de activiteiten hebben gemist. Ook de kerstviering, altijd een hoogtepunt in het
jaar waar men naar uitkeek, mocht
niet doorgaan. Gelukkig kan het
bezoekwerk wel doorgang vinden en
met de corona maatregelen op zak
hebben de dertig vrijwilligers hun
gasten al die tijd regelmatig soms
wel eens per week, bezocht. Dat is
het echte Zonnebloemwerk dat ooit
begon met het Radioziekenbezoek
van de KRO, vlak na WOII. Nu nog
voor vele gasten soms hun enige
houvast met de buitenwereld, vooral
nu in de zo stille tijd rond kerstmis.
Dan is een bezoekje van de kerstman
van de Zonnebloem een echt hoog-

Dromen
Door Bart Jonker
Een roerig jaar was dit, waarbij we
met zijn allen keihard met onze neus
op de feiten werden gedrukt door
een rondwarende pandemie, die
moeilijk te verslaan blijkt.
Februari/maart 2020. Ik verbleef in
mijn tweede vaderland, mijn geliefde
Italië, waar ik zo ontzettend van houd
en met plezier heb gewoond.
Premier Conte deed pats boem
ineens het land op slot. Niets mocht
meer, je werd geacht thuis te blijven.
Met de campagne ‘Io resto a casa’ (ik
blijf thuis) probeerde de regering de
ernst van situatie bij de Italianen
duidelijk te maken.
Een nachtmerrie begon. Terwijl in
Nederland een intelligente lockdown

Kerstmannen bezoeken gasten van de Zonnebloem. Foto: Ton van den Brink.

tepunt en een kerstpakketje helemaal leuk.
In het cadeautje, mogelijk gemaakt
door de AH-statiegeld actie, chocolade en koekjes dankzij een extraatje
van de overheid, een kerststukje met
een korting van een tuincentrum,
een tijdschrift van Museum Plusbus
en van Monnikendam een hoge
korting. Daar kun je als Kerstman van
de Zonnebloem je bezoekwerk van
dit jaar mee onderstrepen. Bezoekwerk is in deze coronatijd heel belangrijk geworden nu vele activiteiten zijn stilgelegd. Niet meer een op
een winkelen op de Binnenweg/
Raadhuisstraat, geen bingo of pannenkoekendiner. Maar de vrijwilligers
weten toch in deze tijd hun gasten
met een lichamelijke beperking te
bezoeken en even dat gevoel van

eenzaamheid weg te nemen. Dat
kopje koffie op corona-afstand
smaakt net zo lekker, de babbel is
nog belangrijker.
Mevrouw Armeanu was blij verrast
met de attentie van de Zonnebloem
Heemstede die Kerstman Annelies
kwam brengen. Nog een kleine
honderd te gaan, maar het zonnetje
schijnt in de versierde Zonnebloemcabrio, een zonnetje dat veel gasten
van de Zonnebloem hard kunnen
gebruiken.

werd afgekondigd, werden het
immer zo levendige en gezellige
Diano Marina en Imperia abrupt
doodse spooksteden met lugubere
lege straten. Met de rolluiken omlaag
en strenge controles van de politie
en carabinieri, die voortdurend
patrouilleerden. Wie zich zonder
geldige reden op straat bevond en
zich niet aan de maatregelen hield,
kreeg zonder pardon een zware
boete of verdween achter de tralies.
Bizar en onwerkelijk, maar het was de
harde realiteit. Op de balkons werd
door de Italianen regelmatig vol
emotie het Italiaanse volkslied
gezongen, om de onderlinge moed
erin te houden. Er werd op de
balkons geklapt voor de zorg- en
hulpdiensten. Prachtig.

brug te ver. Ik was gaan vliegen en
KLM annuleerde steeds weer mijn
vlucht. Uiteindelijk lukte dit op 4 april
en moest ik via Frankrijk terug. Ook
een land in volledige lockdown, met
weer andere geldende regels dan in
Italië. Gewapend met een bulk aan
overheidspapieren van zowel Italië
als Frankrijk, lukte het me uiteindelijk
om naar Nederland terug te keren.
Mijn Italiaanse vrienden hebben mij
constant gesteund en geholpen waar
ze konden. Ik hou zo van dit volk,
ondanks hun eigen ellende stonden
ze steeds voor me klaar. Hun nimmer
verdwijnende optimisme, empathie,
warmte en sociale vaardigheden
naar anderen toe, daar kunnen
sommigen in Nederland af en toe
nog wat van leren.
In september keerde ik terug naar ‘La
Bella’, deze keer met de auto, waar
het dagelijkse leven weer zoveel

Op een of andere manier terugkeren
naar Nederland, dat was steeds een

U hoeft niet voor Kerstman te spelen
om vrijwilliger te worden bij de Zonnebloem Heemstede, maar u kunt
best even een kijkje nemen op hun
website: zonnebloem.nl/heemstede
of het u wat lijkt om vrijwilliger te
worden. Daar word je rijker van!

Waterpas
Door Joke van der Zee
Ze voelt zich heel goed. Samen met
haar kinderen en kleinkinderen gaat
ze een bijzondere kerst tegemoet.
Geen dagen van hoop of goede
moed. Het is geen tijd om feestelijk
te zijn. Nog maar een maand geleden
kreeg ze de uitslag van het ziekenhuis die haar lamlegde: uitgezaaide
kanker in organen en klieren. Ze was
volkomen verrast. Haar sportieve
levensstijl, opgeruimde karakter en
verleden zonder noemenswaardige
aandoeningen, laat staat ziekten
brachten haar nu dít resultaat? Ze
was eigenlijk zo overdonderd dat ze
niet wist wat te doen. Ze schermde
zich een paar dagen van de buitenwereld af om na te denken.
Intussen voelden haar kinderen met
hun gezinnen zich heen- en weer
geslingerd tussen groot verdriet dat
verwerking verdiende en een optimistische houding, die waren ze hun
lieve moeder wel verplicht. Een
moeder die zich zo kranig door het
leven had geslagen. Klein van stuk,
maar behept met een groot hart
waarin voor ieder plaats was. Niet
alleen voor haar eigen gezin maar
ook voor zoveel familie. Ze kwam uit
een katholiek gezin en ook haar
mans familie was groot. Dat betekende van jongs af aan een druk
leven, met veel mensen vooral. Er
waren verlovingen, trouwerijen,
geboorten; er was altijd wel iets te
vieren met zo’n grote familie. Maar
als je ouder wordt zijn verdrietige
momenten even vaak je deel. De
balans bleef echter ‘waterpas’, de
gelukkige momenten hadden een
buffer gebouwd om de droevige
gebeurtenissen aan te kunnen.
Totdat haar echtgenoot stierf. Dat
sloeg een grote barst in de spiegel
van haar leven. Het glas, in haar ogen
weerspiegeld, werd dof. Gelukkig
was daar haar gezin en haar nog
altijd grote familie. Ze vormden met
hun liefde een haag om haar heen
waardoor het licht vanzelf terugkeerde. Zelf gaf ze troost aan haar
kinderen die hun vader zo hadden

mogelijk naar normaal was teruggegaan, weliswaar met mondkapjes.
Wat was ik blij iedereen in goede
gezondheid terug te zien. Omhelzen
en kussen kon helaas niet. Vooral
voor Italianen die elkaar graag knuffelen en aanraken een hel. In de tijd
van de Italiaanse lockdown schreef ik
veel, ook poëzie in het Italiaans. Dit
hoopvolle gedichtje met de vertaling
is speciaal geschreven voor mijn lieve
Italiaanse vrienden en wil ik u niet
onthouden:
Lieve Fabio, Edoardo, Palma, Alessandra, Alessandro, Daniele, Antonio,
nonna Sara, Sylvana, Christian, Nino
en Carmelo: in gedachten ben ik bij
jullie in Italië. Dank voor jullie nooit
aflatende warmte en steun: grazie,
grazie mille, un abbraccio. Ik wens
iedereen een gezellige kerst en blijf
bovenal gezond. Buone feste!

liefgehad. Door er te zijn, opgeruimd,
fit en relativerend nam ze veel verdriet weg. Ze plaveide een pad dat je
als kind nodig hebt om het leven
verder te bewandelen. Dat deed ze
heel goed: ze liet altijd zien dat je
mag huilen als je tranen voelt opkomen maar dat je nooit moet
vergeten te blijven lachen. Ook al is
dat door je tranen heen. Dat je verdriet zo mag uiten was een mooie
levensles.
Nu vloeien de tranen heviger dan
toen. Het valt niet mee om er doorheen te lachen.
Want… wie moet haar kinderen, haar
dochters straks troosten? Zeggen dat
je mag huilen maar dat je daarna
weer moet schaterlachen? Wie legt
een arm om haar kleinzoons heen,
allen twee koppen groter dan hun
oma? Wie zegt hen dat je best je
traan mag laten lopen om daarna
weer door met de dag te gaan? Het is
nog maar kortgeleden dat die stoere
jongens de kist van hun opa
droegen. Wat was dat een krachtig
gebaar geweest.
Ze neemt een besluit. De zorgelijke
toestand waarin ze zich bevindt laat
ze aan haar voorbijgaan. Ze zal leven
in het nu, zoveel mogelijk zorgeloos
net als in de tijd die achter haar ligt
en nooit meer terugkomt. Ze staat
blij op, versiert de kerstboom en belt
haar kinderen. Ze voelt zich geweldig
en is zo opgeruimd, sportief en relativerend als altijd. “Wat boffen we met
het weer! Vanmiddag drinken we er
een wijntje op, komen jullie langs?”
Een van haar dochters belt mij en
geeft aan grote zorgen te hebben
dat haar moeder haar ziekte ontkent,
de situatie niet serieus neemt. Er
moeten afspraken worden gemaakt
voor haar behandeling, die haar niet
beter maakt maar slechts uitstel
geeft. Haar dochter komt in tranen
bij me. Ik laat er ook een.
Maar daarna drogen we ze. We wandelen in de kou en we zeggen tegen
elkaar: “Wat boffen we met het weer!”
En we lachen om onze beslagen
brillen.
Ik denk aan een kleine vrouw die een
groot offer brengt waar oneindig
veel liefde uitspreekt.

Sognare
Dormiamo
sogniamo
finché l’amore
ci risveglia
lentamente
e bacia
il giorno
argento bianco

Dromen (vertaling)
Laten we slapen
laten we dromen
totdat de liefde
ons langzaam
wekt
en de zilverwitte
dag kust
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Kleine meerderheid Heemstede wil vuurwerkverbod
Heemstede - 55 procent van de
Heemstedenaren is voorstander van
een algeheel vuurwerkverbod in het
dorp, ook vanaf de jaarwisseling
2021-2022. Dat blijkt uit de resultaten van het dit najaar gehouden

Digipanel Jaarwisseling, een onderzoek onder 1450 inwoners. Het
college van burgemeester en
wethouders bestempelt de uitkomsten als niet-representatief en schuift
deze door naar de gemeenteraad.

Jeanine van Ooijen en Pim Prins zijn
als burgers op eigen verzoek
betrokken geweest bij de totstandkoming van dit Digipanel. Zij zijn
verbaasd dat de resultaten ervan
door het college als niet-representa-

tief worden aangemerkt: “Van de
respondenten is 1% onder de 28 jaar
en 78% boven de 48 jaar. Dit maakt
dat de uitslag geen representatief
beeld geeft”, aldus hen (zie het collegebericht van 25 november 2020). In
een bericht aan de gemeenteraad op
16 december noemen Van Ooijen en
Prins dit een negatieve en ongefundeerde conclusie, met name als je
kijkt naar de leeftijdsopbouw in
Heemstede.
Tweederde van de Heemsteedse
bevolking boven de 15 is ouder dan
45 jaar. Niet eerder namen zoveel
inwoners deel aan het Digipanel. Niet
eerder was het aantal respondenten
zo hoog. Niet eerder beantwoordden
zoveel Heemstedenaren tussen de 28
en 48 jaar de vragen. Niet eerder was
de response, verdeeld over de leeftijdscategorieën, zo significant hoger.
De categorie 18-28 jaar ontbreekt in
vrijwel alle Digipanels. Het is klaarblijkelijk moeilijk om deze groep te
bereiken. Van Ooijen en Prins durven
de stelling aan dat hetzelfde geldt

voor de leeftijdscategorie 78+. Deze
categorie is echter in het onderzoek
niet apart gespecificeerd. Volgens
Prins en Van Ooijen voelt het om de
uitkomsten van dit panel over de
jaarwisseling als niet-representatief
te kwalificeren, als een klap in het
gezicht van 1011 Heemstedenaren
die de moeite hebben genomen om
de vragen te beantwoorden.
Bovendien is niet via de beschikbare
kanalen actief naar buitengetreden
met de uitkomsten van het Digipanel. Ook hebben de deelnemers
aan het Digipanel geen terugkoppeling gekregen over de uitkomsten.
De resultaten stonden op 3 december zonder nadere aankondiging op
de gemeentelijke website. De briefschrijvers vragen daarom de gemeenteraad met klem om de handschoen
op te pakken en met de uitkomsten
van dit Digipanel vorm te geven aan
het maatschappelijk debat over de
jaarwisseling en vuurwerk(overlast},
zoals dat in januari in de gemeenteraad is besproken.

Tabel uit Resultaten Digipanel Jaarwisseling, oktober 2020.

COLUMNITEITEN
Bashira, 10 jaar, Syrië

IEDER KIND
VERDIENT EEN
EERLĲKE KANS

Dieet
Door Bart Jonker
Weet u waar ik best verdrietig van word? Van al die zogenaamde experts
op de sociale media die achter hun toetsenbord op alles lopen af te
geven en het allemaal beter weten. Kijk maar eens op bijvoorbeeld de
Facebookpagina’s naar de staartjes onder artikelen van de dagbladen en
nieuwssites. Dan weet je meteen waar het spreekwoord ‘De beste stuurlui
staan aan wal’ vandaan komt. Ineens heeft iedereen gestudeerd. Het
grootste gedeelte bevat toetsenbordtrollen die de ballen verstand van
iets hebben en allemaal prullaria verkondigen en zelfs in enkele gevallen
mensen met een andere mening bedreigen. Vaak lieden die alleen nieuws
willen lezen dat hun aanstaat. Stuitend gewoon, hoe triest kun je zijn. Het
is alsof je een stolp optilt, waarbij alle negativiteit en frustratie vrijkomen
uit verveling. Halleluja, we hebben een nieuwe bezigheid ontdekt: de
zeursport. Valt er nog iets af te kraken? We willen kennelijk aandacht, of
het nu positief of negatief is. Het voegt ook werkelijk niets toe. Wat een
ezels. Het beste is om dit soort ezels met hun gebalk geen aandacht te
geven en niet te voeren. Zet ze op dieet. Deze gedachte werd bevestigd
toen ik op de Manpadslaan naar Leyduin liep. Bij de ezels in het weitje
hing aan het hek dit bordje op de foto. Mijn goede voornemen is om dit
bordje ook het volgende jaar om de nek van zulke toetsenbordtrollen te
hangen. Gaan ze misschien eens nadenken en nemen ze tijdens ‘hun
dieet’ echte kost tot zich.

Save the Children geeft in de hele wereld kinderen
een gezonde start, de kans om te leren en we
beschermen ze tegen onrecht en gevaar. Wij
doen alles wat nodig is om het leven van kinderen
- en daarmee de toekomst van onze samenleving te verbeteren. Niet alleen in geval van nood,
maar elke dag weer.

www.savethechildren.nl

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

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

Op zoek naar klein geluk in Heemstede
Al maandenlang houdt het coronavirus ons
in zijn greep. Kinderen krijgen online les,
jongeren vervelen zich, we hebben minder
contacten met anderen, de druk op de zorg
is groot, ondernemers hebben het zwaar.
Kortom, we hebben er allemaal genoeg van.
Maar tot er een vaccin is, zullen we met elkaar
door deze tijd moeten komen. Veerkracht
tonen en ondanks alles dichtbij huis genieten
van de kleine dingen die nog wel kunnen.
Dat gebeurt ook in Heemstede: we bedenken
creatieve manieren om met elkaar in contact
te blijven, er is aandacht voor elkaar, we gaan
- Astrid
meer de natuur in en vinden nieuwe manieren
om te sporten en bewegen.

Klein
Geluk…

Volg ons ook via
Facebook, Twitter
en Instagram

Wat is

Gemeentehuis
is alleen op
afspraak open.
Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

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

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

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

Spontane gesprekjes
tijdens een
wandeling in het
Groenendaalse Bos
- Astrid

Wat is
dat voor jou?

De jaarlijkse kerstboomverbranding
in januari gaat niet door. Kerstbomen
worden in speciale ingeplande
ophaalronden op dinsdag 5 en
woensdag 6 januari opgehaald.

Vóór 5 januari en na 6 januari is
uw oude kerstboom gft-afval
Doet u uw kerstboom vóór 5 januari
of na 6 januari de deur uit? Dan biedt
u deze (in stukken geknipt) aan via de
groene gft-rolemmer of ondergrondse
gft-container.

www.heemstede.nl/kleingeluk

Heeft u ook een verhaal? Laat het weten via
heemstede.nl/kleingeluk. Het grootste geluk zit
immers soms in de kleinste dingen.

Samen houden we de
papiercontainers bruikbaar
December is bij uitstek dé cadeaumaand.
Pakjesavond, cadeaus onder de kerstboom
en de pakketten van webwinkels zijn juist in

deze periode niet aan te slepen. De feestdagen
leveren niet alleen veel blije gezichten op, maar
zorgen ook voor stapels kartonnen dozen.
Dozen die uiteindelijk in een papiercontainer
belanden. In december raken de containers
daarom extra snel vol. Daarnaast worden
te grote dozen in de containers gestopt,
waardoor deze verstopt raken en ‘vol’ lijken.
Als gevolg storingen, zwerfafval en onveilige
situaties.
We roepen u daarom op papier en karton klein
te maken voordat u het in de ondergrondse
container gooit. Papiercontainer vol? Meld
het bij Meerlanden via pi@meerlanden.nl of
(0297) 38 171 17. Zet uw papier nooit naast de
container, maar probeer een andere container.
Samen houden we de papiercontainers
bruikbaar en voorkomen we overlast.

IK HOU
AFSTAND

Hang de poster op met deze zijde naar buiten

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

Wij gaan in Heemstededat
op zoek
naarjou?
voor
datgene wat klein geluk betekent
voor
www.heemstede.nl/kleingeluk
Heemstedenaren. Waarvan krijgt u energie,
wat stemt positief, waaruit put u hoop? In de
campagne ‘Klein Geluk’ delen we bijzondere
verhalen en momenten van klein geluk in
coronatijd. Burgemeester Astrid Nienhuis
trapt af met haar kleine geluk: spontane en
bijzondere gesprekjes tijdens een wandeling,
bijvoorbeeld in het Groenendaalse Bos.

Klein
Geluk…

Kerstbomen
ophalen

VAN JOU

IK BESCHERM JOU

JIJ BESCHERMT MIJ

Campagne in samenwerking met de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede, Uitgeest en Zandvoort

Ik hou afstand van jou
ggdkennemerland.nl/coronavirus

GGD Kennemerland lanceerde vorige week de
campagne IK HOU afstand VAN JOU. Ruim de
helft van alle corona-besmettingen gebeurt
thuis. Handen wassen en afstand houden
zijn belangrijke maatregelen die helpen om
thuisbesmettingen te voorkomen. Het is soms
lastig om dat tegen bezoekers te zeggen.
Inwoners kunnen via ggdkennemerland.nl/
coronavirus/ik-hou-afstand-van-jou gratis
posters en stickers bestellen. Inwoners die de
poster met de tekst IK HOU afstand VAN JOU
voor hun raam plakken, herinneren zichzelf en
gasten aan het belang van de maatregelen.
Een sticker op een handzeeppompje met de
tekst WAS JE handen MAAR BIJ MIJ is ook een
leuke manier om je eraan te herinneren.

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
• Ankerkade 1, het uitbreiden van daghoreca
met avondhoreca, wabonummer 758504,
ontvangen 11 december 2020
• Binnenweg 81, het vervangen van reclame,
wabonummer 748206, ontvangen
9 december 2020
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Nieuwe regelgeving
Besluit maatschappelijke ondersteuning
Heemstede 2021
Op 8 december 2020 heeft het college het
Besluit maatschappelijke ondersteuning
Heemstede 2021 (publicatienummer 2020331558) vastgesteld. Dit besluit treedt
in werking op 1 januari 2021. Het Besluit
maatschappelijke ondersteuning Heemstede
2020 is hiermee vervallen.
Gladheidsbestrijdingsplan Gemeente
Heemstede 2020-2021
Op 1 december 2020 heeft het college
het Gladheidsbestrijdingsplan Gemeente
Heemstede (publicatienummer 2020-330634)
vastgesteld. Dit plan treedt met terugwerkende
kracht in werking op 1 november 2020 en
loopt tot en met 31 maart 2021.
Regeling mandaten, volmachten en
machtigingen Heemstede 2020
Op 1 december 2020 heeft het college
de Regeling mandaten, volmachten
en machtigingen Heemstede 2020
(publicatienummer 2020-332255) vastgesteld.
Deze regeling treedt met terugwerkende
kracht in werking op 15 september 2020. De
HRM-mandaten in de regeling treden met
terugwerkende kracht in werking op
1 januari 2020.
De Regeling mandaten, machtigingen
en volmachten Heemstede 2019 wordt
ingetrokken.
Het mandaatbesluit Wet basisregistratie
ondergrond Bloemendaal en Heemstede 2019
vervalt van rechtswege bij bekendmaking van
de mandaatregeling.
Lees de volledige bekendmakingen in het
Gemeenteblad op overheid.nl of via onze
website heemstede.nl/bekendmakingen en
zoek op publicatienummer.

Verleende omgevingsvergunningen
• Dinkellaan 13, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 727169, verzonden
15 december 2020
• Jac. P. Thijsselaan 7, het kappen van een
den en een acacia, wabonummer 731517,
verzonden 14 december 2020
• Von Brucken Focklaan 47, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak en

verplaatsen trap, wabonummer 714089,
verzonden 15 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
• Ankerkade 1, het uitbreiden van daghoreca
met avondhoreca, wabonummer 758504,
ontvangen 11 december 2020
• Belle van Zuylenlaan 29, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 728748, ontvangen
26 november 2020
• Dr. J.R. Thorbeckelaan 148 en 150, het
plaatsen van een deurluifel, wabonummer
710225, ontvangen 30 november 2020
• Nicolaas Beetslaan 9, het renoveren en

verbouwen van een vrijstaande woning,
wabonummer 713670, ontvangen
30 oktober 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
• Ankerkade 1, het uitbreiden van daghoreca
met avondhoreca, wabonummer 758504,
ontvangen 11 december 2020
Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan
het college van Burgemeester en wethouders.
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

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

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

-

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

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

online

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

VOORLEESHOEK
De gouden dennennaalden
Door Bart Jonker
Geloof jij in kabouters? Zal ik je dan
eens een geheimpje vertellen? Wist
je dat sommige kabouters de
Kerstman helpen? Dat zijn de kerstkabouters. Je ziet ze niet zo gauw.
Weet je waar ze wonen? Hier vlakbij
in het bos Leyduin. Daar ligt namelijk het stadje Stammendam dat is
gebouwd in de wortels en stam van
een grote boom. Het stadje ligt heel
goed verborgen en is nauwelijks te
vinden. Gelukkig maar, want de
kabouters willen niet gezien worden
door mensen. Sommige kerstkabouters wonen zelfs wat hoger in een

Het stadje Stammendam.

boomflat, die Stammenkrabber
wordt genoemd. In Stammendam
en Stammenkrabber is het de dag
voor kerst een drukte van belang,
want alle kabouters werken dan
heel hard voor de Kerstman. En
weet je wat ze doen? Ze plukken en
verzamelen gouden dennennaalden van dennenbomen en sparren
in het bos. Die zijn alleen te vinden
met zonlicht in het bos Leyduin.
Bijzondere honing
In de lente en de zomer maakt een
speciaal soort bijen een bijzondere
honing in hun bijenkorf. De kabouters nemen wat van deze honing en

smeren enkele dennennaalden
hiermee in, de hele zomer lang.
Zodra de zon gaat schijnen, lichten
deze dennennaalden goud op. Pas
op 24 december zijn deze dennennaalden rijp en
van puur goud. Op dat moment
worden ze geplukt door de kabouters. Als het regent of als er geen
zon is blijven de dennennaalden
gewoon groen. De gouden dennennaalden worden verzameld en de
kabouters leggen deze op Kerstavond stiekem onder de kerstboom
van arme gezinnen met kinderen.
Met deze dennennaalden van puur
goud, kunnen de arme gezinnen
dan eten en cadeautjes kopen voor
Kerst. Ssst, niet doorvertellen
hè? Het is echt een goed bewaard
geheim, want spreken is immers
zilver en zwijgen is goud!
Guirlande en Arend Aasgier
Een van deze kerstkabouters heet
Guirlande. Op 24 december liep
Guirlande trots met zijn oogst van
gouden dennennaalden terug naar
Stammendam. Helaas werd hij
onderweg opgemerkt door Arend
Aasgier, een grote dief en schurk,
die te lui is om te werken. Oei, die
Arend heeft nooit veel goeds in de
zin! Arend Aasgier had nog nooit

een kabouter gezien en werd
hebzuchtig van al die blinkende
gouden dennennaalden die kabouter Guirlande in zijn mandje had. Die
wilde Arend wel hebben. De arme
kabouter Guirlande werd aan zijn
kerstmuts opgepakt door Arend
Aas-gier, die vele malen groter was.
“Help, help”, riep de wanhopige
kerstkabouter. Arend stal het
mandje met alle gouden dennennaalden en ging er als een haas
vandoor. Wat een schurk! Kabouter
Guirlande bleef huilend en
wanhopig in het bos achter.
De Kerstman komt te hulp
Gelukkig vloog op datzelfde
moment de Kerstman met zijn
arrenslee en rendieren voorbij. Hij
zag precies wat er gebeurde. Met
grote snelheid zette de Kerstman de
achtervolging in en vatte Arend
Aasgier in zijn kraag. Zo kreeg
kabouter Guirlande de gouden
dennennaalden terug waarmee hij
arme gezinnen en kindertjes kon
helpen.
De Kerstman was heel boos op
Arend Aasgier en wilde hem straffen
voor zijn laffe schurkenstreek. Hij
dacht heel diep na. Arend Aasgier
zat al te beven, want hij was heel
bang voor de Kerstman. En hij wist

ook dat de Kerstman zwaar kon
straffen. En dat gebeurde ook.
De Kerstman bracht Arend Aasgier
met zijn arrenslee naar het Zwarte
Woud in Duitsland. Daar staan heel
veel dennenbomen en sparren. Voor
straf moest Arend Aasgier alle
naalden per boom gaan tellen van
het hele Zwarte Woud, in weer en
wind. Weet je wel hoe groot het
Zwarte Woud is? Arend Aasgier was
pas vrij als hij het juiste aantal
naalden van alle bomen had geteld.
De Kerst-man wist precies hoeveel
naalden iedere boom bevatte.
Arend telde steeds verkeerd en
moest steeds opnieuw beginnen
met het tellen van de naalden. Hij is
nu nog bezig…
Eind goed, al goed.

