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Bloemendaal - In de gemeente Bloemendaal mag geen vuurwerk afgestoken 
worden tijdens de jaarwisseling. Dat heeft de gemeenteraad besloten op 11 
november 2021. De belangrijkste redenen voor het vuurwerkverbod zijn het 
verminderen van het lichamelijk letsel dat vuurwerk veroorzaakt, dierenleed, 
milieuvervuiling. Daarnaast is het risicovol vanwege brandgevaar. 
Wel mag Vuurwerk uit categorie F1 worden afgestoken, zoals sterretjes, knal-
erwten, trekrotjes, grondbloemen en Bengaals vuur.

Tekst en foto’s: Bart Jonker

Bloemendaal – Een bijzondere en 
sfeervolle kerstavond, afgelopen 
zaterdag 24 december. Wat is het 
centrum van Bloemendaal met de 
Dorpskerk toch een prachtig sfeervol 
en vredig decor voor de kerst. Als 
Charles Dickens hier had gewoond, 
dan was hij wellicht zo geïnspireerd 
geraakt van dit prachtige dorp, dat 
hij zijn Christmas Carol waarschijnlijk 
hier had laten afspelen in plaats van 
Londen. Gelukkig zoog onze natio-
nale trots Godfried Bomans al veel 
inspiratie op in Bloemendaal waar hij 
een tijdje woonde.   

Belangstellenden waren in groten 
getale op deze avond afgekomen. 
Het was echt gezellig. Onder het 
motto warmte met veel licht in deze 
donkere tijd, werd de kerstavond 
afgetrapt met een heus in blauw 
verlicht draaiorgel, dat allerhande 
kerstmelodieën voor Restaurant 
Fleur afspeelde. 
Geen Charlie’s Angels, maar echte 
kerstengelen op aarde deelden 
lantaarntjes uit aan de kinderen voor 
de lichtjesoptocht. Als een zwerm 
vuurvliegjes dwaalden deze lantaarn-
tjes tijdens de lichtjesoptocht door 
de winkelstraat vanaf Restaurant 
Fleur richting de mooie Dorpskerk.  

Rijen voor de Dorpskerk met belang-
stellenden, die helemaal volliep. Het 
kon weer eens, na al die jaren van 
corona-ellende. In de kerk BN’er en 
Bloemendaler Bastiaan Ragas, die op 
geheel eigen wijze het kerstverhaal 
vertelde en de aanwezige kinderen 
daarbij betrok. Ontspannen zonder 
dat het ook maar een moment 
statisch werd. Hij las de versie van 
Mattheus voor, zijn eigen persoon-
lijke keuze. De kinderen hingen 
geboeid door het verhaal aan zijn 
lippen.
“Weet iemand wat een engel is?” 
vroeg Bastiaan aan de kinderen.
Een jongetje: riep: “Ik ben een engel”,  
waarmee hij spontaan de lachers in 
de kerk op zijn hand kreeg. Het ging 
allemaal zo heerlijk ongedwongen 
en het was een en al een saamhorig-
heid.     

Later was burgemeester Roest ook 
bij deze sfeervolle kerstviering. 
Muziek, kerstliederen, glühwein en 
chocolademelk maakten de Bloemen-
daalse kerstambiance compleet. 
Warmte, licht en saamhorigheid voor 

iedereen: een boodschap die de 
Bloemendaalse gemeenschap deze 
avond duidelijk heeft afgegeven. Een 
pluim voor de organisatie die deze 
fraaie Kerstavond in al haar facetten 
mogelijk maakte. 

Warmte, licht en saamhorigheid voor iedereen op een 
ongedwongen kerstavond in Dorpskerk Bloemendaal

Bastiaan Ragas weet de kinderen te boeien met zijn kerstverhaal. 

De kerstengeltjes op aarde deelden lichtjes uit.

Vuurwerkverbod in gemeente Bloemendaal

Bloemendalers,

Het jaar ligt bijna achter ons, graag 
blik ik kort met u terug. Na twee jaar 
corona ging het land weer helemaal 
open. Ik koester de vele mooie en 
bijzondere ontmoetingen die ik met 
inwoners had. We kunnen het leven 
weer vieren. 

Maar de wereld om ons heen liet 
ook veel narigheid zien. Gelukkig 
beschikt u als inwoners van onze 
gemeente over veerkracht en opti-
misme. U stak massaal een warme 
hand uit naar Oekraïense vluchtelingen die we als gemeente snel moes-
ten opvangen.

Ook volgend jaar zal weer het nodige van ons vragen. Sommige inwoners 
kunnen maar moeilijk de eindjes aan elkaar knopen. Zorg daarom goed 
voor elkaar en kijk naar elkaar om.

Ik wens u een gelukkig en bovenal gezond 2023. Ik hoop u daarnaast 
persoonlijk een goed nieuwjaar toe te kunnen wensen tijdens de nieuw-
jaarsreceptie op 7 januari in de Adventskerk aan de Leeuwerikenlaan 7 in 
Aerdenhout, van 15 tot 17.30 uur. U komt toch ook?

Burgemeester Elbert Roest

Terugblik en nieuwjaarswens van 
burgemeester Elbert Roest
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Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
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ming van de uitgever!

Privacy
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www.heemsteder.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Dienst te volgen via: www.kerk-
dienstgemist.nl/Adventskerk.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek

De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/ 
11159.

https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 1 januari, 10u.
Ds. Ad Alblas.    
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie: www.pkntrefpunt.nl,
klik op actueel of zoek op You-
Tube naar trefpunt Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL

AH, Bloemendaalseweg 70, Bloemendaal
AH, Bloemendaalseweg 240, Overveen
AH, Schoollaan 23, Bennebroek
AH, Zandvoortselaan 169, Heemstede
All Dente, Kerkplein 15, Bloemendaal
Bieb, Kerklaan 6, Bennebroek
Bieb, Korte Kleverlaan 9, Bloemendaal
Buurtgemak, Zwarteweg 44, Bennebroek
Coop, Deken Zondaglaan 55, Vogelenzang
De Rijp, Bloemendaalseweg 134 Bloemendaal
Dorpshuis, Donkerelaan 20, Bloemendaal 
Dorpshuis, Henk Lensenlaan 2a, Vogelenzang
Duinstaete, Zocherlaan 94, Bloemendaal
Fleurage, Kennemerweg  24-32, Bloemendaal
Gall en Gall, Schoollaan 24, Bennebroek
Goed Speelgoed, Bloemendaalseweg 29, Bloemendaal
Groh Clinic, Korte Kleverlaan 36, Bloemendaal
Hemeltje, Bloemendaalseweg 102, Bloemendaal
Huis te Bennebroek, Binnenweg 6 , Bennebroek 
Kennemerhart, Bramenlaan 2, Bentveld
Kleine Centraal, Tetterodeweg 4, Overveen
Koelewijn, Bloemendaalseweg, Bloemendaal
Kraantje Lek, Duinrustweg 22, Overveen
Nieuw Vreeburg, Kerkplein 16, Bloemendaal
Papyrium, Bloemendaalseweg 78, Bloemendaal
Primera, Bloemendaalseweg 234, Overveen
Restaurant Vogelenzang, Vogelenzangseweg 182, Vogelenzang
Rutte Delicatesse, Bloemendaalseweg 20, Bloemendaal
Visspecialist, Deken Zondaglaan, Vogelenzang
Vooges, Bloemendaalseweg 141, Bloemendaal
Wildhoeve, Donkerelaan 285, Bloemendaal

Bloemendaal - De Bloemendaler is verkrijgbaar op de volgende afzet-
punten binnen de gemeente Bloemendaal:

Bloemendaal - Heeft u tips of kopij 
over Bloemendaal voor de redactie? 
Laat het ons weten via: 
redactie@bloemendaler.nl.
Lees in onze colofon hoe dit werkt.  

Heeft u kopij of tips 
voor de redactie?

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

            Munten            Postzegels          Bankbiljetten
     Goud & Zilver        Sieraden         Kunst & Curiosa

GRATIS TAXATIE! 
  

Wie weet bezit u een kostbaar stuk!
Elke WOENSDAG EN DONDERDAG van 10-16 uur   
Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein (UT)
Info 030-6063944 / www.ha-europe.com (geen afspraak nodig!)
Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein (UT)

(geen afspraak nodig!)

van 10-16 uurvan 10-16 uur   

  

Santpoort-Noord –’t Mosterdzaadje 
aan de Kerkweg 29 in Santpoort-
Noord, luidt 2023 in met twee prach-
tige nieuwjaarsconcerten.  

Trio Panache met Brahms en 
Beethoven 
Het eerste concert in het nieuwe jaar, 
op zaterdag 7 januari om 15 uur 
wordt verzorgd door het Trio 
Panache. Een fantastisch pianotrio 
dat ons in het nieuwe jaar verwel-
komt met ijzeren repertoire, het 
mooiste van Brahms en Beethoven. 
Het trio wordt gevormd door: Sabine 
van Lier - viool, Elisabeth Schijns - 
cello en Marte Gerritse - piano.   
De vriendschap tijdens hun studietijd 
aan het Utrechts Conservatorium is 
de basis geworden van een succesvol 
en hecht trio.  
Het pianotrio in c-klein op.101 van 
Brahms componeerde hij in 1886 
tijdens een vakantie in Zwitserland. 
Clara Schumann schreef in haar dag-
0boek: “Wat een compositie is dit! 
Door en door vernuftig in z’n passie, 
z’n inhoudelijke kracht, z’n charme 
en expressie! Geen enkel ander werk 
van Johannes heeft me zo totaal 
overrompeld”. 
Het Beethoven pianotrio nr. 3 in 
c-klein opus 1 is een symfonie voor 
drie instrumenten. De favoriet van 
Beethoven zelf. Het trio barst van 
verrassende explosieve heftigheid en 
duistere, lyrische schoonheid. 

Abrupte en extreme contrasten zijn 
door alle delen van het trio heen te 
horen.  

Fado-zangeres Magda Mendes: 
Portugese liedjes van de wind 
Op zondag 8 januari om 15 uur waait 
er een Zuidwester Portugese wind 
door Santpoort. De Portugese zange-
res Magda Mendes en de gitarist 
Ward Veenstra brengen in ‘t Mosterd-
zaadje het programma ‘Com o vento’: 
Liedjes van de wind.  
Magda Mendes volgde de zuidwester 
wind, de ’Sudoeste’, totdat ze uitein-
delijk in Rotterdam neerstreek. Een 
reis langs de stranden van de 
Algarve, de kurkbomen van de Alen-
tejo, de steegjes van Lissabon waar 
de Fado klinkt, de olijfbomen van 
haar vader en de bergen van het 
Noorden. Al deze elementen zijn 
terug te horen in haar stem en in 
haar zelfgeschreven liedjes.  
Magda Mendes speelt tevens gitaar, 
ukelele en percussie. Ward Veenstra, 
is co-auteur en bespeelt zowel de 
akoestische als Portugese gitaar. 
Maak kennis met de liedjes die de 
wind haar leerde. 

Informatie via tel.nr. 023-53789625 of 
via www.mosterdzaadje.nl.  
Vanaf een half uur voor aanvang is de 
zaal open. 
Toegang vrij, collecte met richtlijn 
van €10,- wenselijk.

Nieuwjaarsconcerten met Trio Panache en Portugese 
liederen in ’t Mosterdzaadje luiden 2023 in

Trio Panache. Foto’s aangeleverd door ’t Mosterdzaadje.

Ward Veenstra en Magda Mendes.

Bloemendaal - Vanaf zondag 1 
januari te beluisteren in ‘Uit Daan’s 
Platenko�er’ via www.radiobloemen-
daal.nl zonder gesnauw, gekrol, 
geblaas, gejammer en gespin aan het 
begin van 2023. Maar wel een katten-
duet. Geen kat die daaraan te pas 
komt maar wel twee imiterende 
vrouwenstemmen uit het klassieke 
genre.
En meteen is de stemming erin van 
wat er uit de ko�er komt over één 
van de meest populaire huisdieren. 
Met daarna een kinderliedje op een 
vertederende manier gebracht door 

een toen tweejarig meisje gezeten 
op de schoot van een bekende 
komiek. Liedjes over de kat niet 
alleen uit Nederland. Doorgedrongen 
tot allerlei muziekgenres in vele 
landen met de onvermijdelijke keus 
voor dit programma dat ongeveer 
een uur duurt

En als countryartiest Carl Perkins “Go 
cat go” heeft laten horen gaat de 
platenko�er op slot en vanaf zondag 
5 februari komen er liedjes over de 
schooltijd waaraan iedereen wel 
herinneringen aan heeft.

Katten centraal bij Radio Bloemendaal

Winnaar kerstpuzzel
Bloemendaal - De juiste oplossing van de kerstkruiswoordpuzzel van 
vorige week is: ‘Kling klokje klingelingeling’.
Uit de loting van juiste oplossingen is Jannie Failé-Dekker de gelukkige 
winnaar geworden.
Zij kan haar prijs, een mooie �es wijn, afhalen bij Wijnkoperij De Gouden 
Ton aan de Binnenweg 4 in Heemstede. De winnaar is geïnformeerd.
Van harte gefeliciteerd!
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - In de laatste gemeenteraadsverga-
dering van het jaar op 21 december kwamen 
verschillende onderwerpen aan bod. 
Raadsgri�  er Christine Madern heeft de 
gemeente verlaten en wordt voor 6 maanden 
vervangen door de heer Evert Bunt.
Een gri�  er werkt voor de gemeenteraadsleden 
en is de schakel tussen raad en bestuur en assis-
teert de burgemeester bij de raadsvergade-
ringen. 

4,4 miljoen euro voor energietransitie en 
verduurzaming
Er is 4,4 miljoen gealloceerd vanuit de algemene 
reserves (waar ook de Enecogelden in op zijn 
genomen) voor de energietransitie en 
verduurzaming.
Er werd door wethouder Grummel niet bij 
gezegd waaraan dit geld precies wordt uitge-
geven. Verhagen (HBB) wil dat de raad zich houdt 
aan de eigen regel, geen plan geen geld.
Dat is bij dit voorstel dus niet het geval. HBB 
stemde tegen, de rest van de raad voor. De 
wethouder werkt aan een overzichten met 
plannen op het gebied van de energiestransitie 
met daaraan een prijskaartje. In het eerste kwar-
taal 2023 hoort de raad meer. 

Wegcategoriseringsplan
Vraagtekens zijn door het CDA gezet bij het WCP 
(wegcategoriseringplan). Grote ingrepen zijn 
nodig om alle wegen, behalve de doorgaande 
routes, 30 km-wegen te maken. Echter signalen 
zijn opgevangen dat andere gemeenten het 
anders benaderen dan Heemstede. Bijvoorbeeld 
Amsterdam, met simpele belijning van het 
wegdek en borden. Het CDA vraagt om een 
onderbouwing van waarom Heemstede het doet 
zoals ze doen en hoe het kan het dat andere 
gemeenten het anders zien. Geschatte kosten 
Johan Wagenaarlaan en César Francklaan 5 a 6 
miljoen. Wethouder Stam (VVD) liet eerder al 
weten Heemstede tot voorbeeldgemeente te 
willen maken maken qua 30 km-inrichting. Het 
krijgt nog een vervolg. 

Openstelling gemeentelijke gebouwen tijdens 
extreme kou 
In een motie pleitte de PvdA ervoor om alle 
gemeentelijke gebouwen tijdens extreme kou 
open te stellen voor inwoners. Dat is al het geval 
bij Plein1.Ook ander gemeentelijk onroerend 
goed of partners van de gemeente moeten daar 
werk van maken. Zij die de hoge gasrekening 
willen ontlopen kunnen zich dan warmen in een 
gemeentelijk gebouw. De voltallige raad steunde 
deze motie. 

OZB-verhoging
HBB stemde tegen de 
belastingverordening, 
omdat er geen verwij-
zing is gemaakt m.b.t. 
de OZB-verhoging. 
Het college (begroting 2023) rekent met 5,8% 
wat in feite 10% moet zijn. Dit door een foutieve 
OZB-berekening in 2021/2022 zijn de inkomsten 
te laag zijn geschat.
Niele (D66) wees HBB erop dat als er nu geen 
verhoging wordt doorgevoerd dit de komende 
jaren doorwerkt. Omdat de woningwaarde is 
afgenomen zal de OZB-rekening over 2023 niet 
veel hoger uitpakken dan het voorgaande jaar. 
De overige partijen stemden tegen.
Ates (VVD) vroeg Verhagen (HBB) hoe hij denk 
het te dekken. Verhage wist dat er een overschot 
op de begroting staat plus dat Heemstede nog 
een fors onverwacht bedrag uit Den Haag
krijgt. Het ingediende amendement haalde het 
niet. 

Najaarsnota en vierde wethouder
De najaarsnota werd unaniem goedgekeurd, met 
dien verstande dat HBB opmerkte tegen de 
kosten voor de vierde wethouder te zijn. Eerder 
had HBB al laten weten een vierde wethouder 
voor Heemstede onnodig te vinden. 

WEETJES UIT DE HEEMSTEEDSE GEMEENTERAAD 

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Of het zo moet zijn, 
vrijwel ieder jaar wordt de gemeen-
teraad geconfronteerd met stukken 
die het college graag voor de jaarwis-
seling nog behandeld wil hebben. Of 
de raadsleden met hun gedachten al 
aan de kalkoen zitten?  Niet deze 
laatste vergadering van 2022. 

Er stond een onderwerp op de 
agenda dat behelsde een nieuwe 
gemeenschappelijke regeling waarin 
Heemstede en Bloemendaal samen-
werken. De onderbouwing bestaat 
vooral uit de overtuiging betere 
dienstverlening te leveren aan de 
inwoners. Daarnaast wil men gebruik 
maken van elkaars expertise. Of dit in 
de praktijk ook geldt, bleef 
onbesproken. 

Overvallen
Oscar Broeder (CDA) gooide de 
knuppel in het hoenderhok. Hij had 
het ellenlange verhaal een jurist ter 
inzage gegeven. Deze kwam tot de 

slotsom dat het rammelde. Per juni 
2022 heeft Den Haag richtlijnen 
opgesteld m.b.t. gemeenschappe-
lijke regelingen. Boeder sprak, inge-
geven door de jurist, over onrecht-
matigheid. Hij neemt de fouten in 
het voorliggende stuk het college 
kwalijk. De termijn voor een ziens-
wijze zou overschreden zijn. De rege-
ling is in strijd met het recht en 
voldoet niet aan de kaders die de 
rekenkamercommissie en de raad 
eerder stelden.
Boeder had meer bezwaren. Er is 
niets opgenomen qua participatie, 
geen mogelijkheid voor de raad een 
zienswijze te geven enz. Hij wil eerst 
zorgvuldigheid en daarna pas een 
zienswijze geven. Jan Verhagen (HBB) 
spuugde ook zijn gal richting college. 
Twee dagen voor deze vergade-
ringen komen de stukken pas, 
vervolgens nog één, twee uur voor 
de vergadering. Hij stelt voor de 
behandeling uit te stellen tot het 
eerste kwartaal 2023. Rocourt (D66) 
was overvallen met deze gang van 
zaken. Het college zou met voor-

stellen komen, en dat is niet gebeurd. 
Waarom die grote haast? Ook John 
Wulfers (VVD) sprak zijn ongenoegen 
uit over het proces. Thera van der 
Heijden (GL) sprak als enige met 
waardering over de inhoud, maar 
vond het proces waardeloos. Romee 
Pameijer vroeg naar de consequen-
ties bij uitstel. 

Burgemeester Nienhuis maakte geen 
excuses, maar heeft wel begrip dat 
de raad zich overvallen voelt. Ze gaat 
mee met de wens om meer tijd te 
nemen. Zij is zich wel bewust dat het 
proces beter moet. Bij uitstel gaat de 
regeling met terugwerkende kracht 
in. Als dat niet kan dan wordt het pas 
1 januari 2024. Boeder stelt voor om 
advies te vragen aan een externe 
partij. Nienhuis antwoord, “dat kan 
maar ik raad dit af. Als de raad dit 
noodzakelijk acht dan kan het wel.” 
Volgens haar zijn de bezwaren niet 
van toepassing op dit dossier. De in- 
en externe juridische adviseurs van 
de gemeente hebben dit stuk goed-
gekeurd. Richting Boeder, “u heeft 

grote woorden gebruikt, zoals 
onrechtmatigheid”. Boeder was met 
deze opmerking in zijn wiek 
geschoten. Nienhuis stelt voor de 
huisadvocaat het nogmaals te laten 
beoordelen. 

Rocourt zoek de waarheid en helder-
heid. Wil een nota waarin de 
verschillen in de interpretaties 
worden aangegeven. Ates (VVD) wil 
een externe adviseur, als de huisad-
vocaat dit doet, keurt hij zijn eigen 
vlees. Pameijer wil vertrouwen en 
geen wantrouwen. Waarom vragen 
wij geen advies aan de VNG. 
Niele(D66) neemt het op voor het 
college. Andere partijen gaan er te 
hard in. Hij twijfelt of Boeder op het 
juiste spoor zit. Uiteindelijk zal de 
externe jurist zijn bevindingen 
opschrijven. Boeder laat hetzelfde 
doen door zijn raadsman. De 
verschillen worden besproken. Bij 
blijvende twijfel de VNG advies 
vragen. Laatste optie een onafhanke-
lijk derde jurist om een standpunt 
vragen.

Hectische raadsvergadering over gemeenschappelijke 
samenwerking Heemstede en Bloemendaal

Heemstede - Aan de Binnenweg in 
Heemstede wordt medio februari 
begonnen met de bouw van een 
Vomar Voordeelmarkt.

Behalve de 1400 m² grote winkel 
komen er ook negen appartementen 
en een circa 100 plaatsen tellende 
ondergrondse parkeergarage. Naar 
verwachting is de nieuwbouw eind 
2024 gereed.

Het gasloze project wordt gereali-
seerd door bouwbedrijf Niersman 
Bouw Haaglanden BV. Voor het 
maken van de parkeerkelder gaat 
men uit van een periode van elf 
maanden. Aansluitend zijn nog eens 

elf maanden nodig om de Vomar en 
appartementen te bouwen.

Tijdens de werkzaamheden is 
namens de bouwer continu een 
uitvoerder aanwezig en voorafgaand 
aan de bouwstart wordt waarschijn-
lijk in januari 2023 nog een informa-
tieavond voor omwonenden 
gehouden.
Ook geeft de aannemer regelmatig 
updates over het verloop van de 
bouw en de eventuele gevolgen 
daarvan voor de buurt. 

Tevens is informatie te vinden op 
www.nieuwbouw-vomar-heemstede.
nl.

Bouw Vomar aan Binnenweg 
Heemstede start in februari

Beeld van toekomstige Vomar aan Binnenweg. Beeld aangeleverd door Hoorne Vastgoed.

Gedipl. Hovenier
Al 35 Jaar een begrip! 

Voor tuinaanleg, 
onderhoud, 

sierbestrating en 
verwijdering van bomen 

€ 14,50 per uur. 

Tel. 023-5332532  
of 06-54912081

Subsidie provincie voor 
restauratie koepel 
Hageveld, parkrestauratie 
Berkenrode en bruggen op 
Elswout

Heemstede/Overveen – De provin-
cie Noord-Holland heeft bijna 5 mil-
joen euro subsidie verdeeld voor 
de restauratie van 48 rijksmonu-
menten. Er is een grote behoefte 
aan � nanciële bijdragen voor 
restauratieprojecten. Dat blijkt 
uit de vele subsidieaanvragen 
die de provincie de afgelopen 
jaren heeft ontvangen.
De subsidie is bedoeld voor 
rijksmonumenten zonder woon-
functie zoals kerken, orgels en 
industrieel erfgoed.

Naast subsidie voor religieus 
erfgoed is er geld beschikbaar 
voor veel andere bijzondere 
objecten zoals de Tweede 
Chirurgische Kliniek, de Van 
Gendthallen en het Stedelijk 
Museum (alle drie in Amster-
dam), college Hageveld in Heem-
stede, het Westfries Museum in 
Hoorn en acht bruggen op 
buitenplaats Elswout in Over-
veen. De provincie Noord-
Holland verstrekt voor de restau-
aratie van de koepel van college 
Hageveld in Heemstede een 
bedrag van €158.485,-. 
Voor de parkrestauratie van 
Berkenrode in Heemstede wordt 
€34.365,- subsidie vrijgemaakt. 
Voor de restauratie van acht 
rijksmonumentale bruggen op 
buitenplaats Elswout in Over-
veen, wordt €46.384,- gereser-
veerd.
Noord-Holland telt 14.000 rijks-
monumenten (waarvan 8.000 in 
Amsterdam). Daarnaast zijn er 
500 provinciale monumenten en 
enige duizenden gemeentelijke 
monumenten buiten Amster-
dam.
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MAANDAG 2 JANUARI
Spelletjesmiddag in ’t Brem-
metje. Raadhuisstraat 12, Heem-
stede. V.14-16u. 

Open inloop SeniorWeb. Locatie 
Zuid van Welzijn Bloemendaal, 
Kerklaan 6, Bennebroek. 
V.10-12u. Gratis toegang.

VRIJDAG 6 JANUARI
Boeren in 2023 in het Trefpunt-
café. Akonietenplein 1 in Benne-
broek. Vanaf 20u. Gratis toegang. 

DONDERDAG 5 EN 19 JANUARI 

Creatieve inloop Molenwerf. 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
V.14-15.30u. Kosten €3,-.
Van te voren aanmelden bij 
Gaby Godijk, tel. 06-14234580.

ZATERDAG 7 JANUARI
Trio Panache met Brahms en 
Beethoven. ’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord. 
Om 15u. Toegang vrij, collecte 
met richtlijn van €10,- wenselijk. 
www.mosterdzaadje.nl. 

ZONDAG 8 JANUARI 
Fado-zangeres Magda Mendes: 
Portugese liedjes van de wind.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. Om 15u. 
Toegang vrij, collecte met richt-
lijn van €10,- wenselijk.
www.mosterdzaadje.nl.

T/M ZONDAG 8 JAN
Kerstcircus Haarlem met Hans 
Kok. Reinaldapark, Haarlem. 
Meer info en kaarten via: www.
nederlandsekerstcircussen.nl/.

AGENDA

Heemstede - De jubileumwijnactie 
van de kerk heeft een prachtig slot-
akkoord gekregen: alle wijn is 
verkocht! Met een nettowinst van 
€2.825,- Om in het huidig tijdsge-
wricht een kleine drieduizend euro 
bijeen te brengen is een hele 
prestatie.
De jubileumwijn is als cadeau 
gegaan naar de paus, de nuntius, de 
bisschop, naar pastoors en pastores. 
Er waren kopers van buitenaf, maar 
de wijn ging vooral naar de eigen 
parochianen. Soms werden er op een 
zondag maar een paar �essen 
verkocht, een andere keer ging het 
met dozen tegelijk de kerkdeur uit. 
Het wijnvat achterin de kerk ontwik-
kelde zich tot een heel genoeglijk 
trefpunt. 

Een grote pluim voor allen die aan de 
wijnactie hebben deelgenomen, 
vanaf de proeverij met pater Tristan 
tot het genoemde slotakkoord.

Jubileumwijn Hemelvaartkerk is doorslaand succes

De jubileumwijn van de OLV Hemelvaartkerk was een doorslaand succes.
Foto: Bart Jonker.
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Spelletjesmiddag in
’t Bremmetje 
Heemstede - Op de 1e maandag van 
de maand is er een gezellige spel-
middag in ’t Bremmetje aan de Raad-
huisstraat 12 in Heemstede, zo ook 
op maandag 2 januari van 14-16 uur. 
Dit is een initiatief tussen de Brem en 
WIJ Heemstede. Er kan gebiljart en 
gerummikupt worden onder het 
genot van een drankje en met jaren 
50-60 muziek op de achtergrond. 
Alle consumpties zoals ko�e met 
gebak kunnen zij bieden, maar ook 
het ouderwetse advocaatje met slag-
room wordt hier nieuw leven 
ingeblazen.

Creatieve inloop in de 
Molenwerf 
Heemstede - Donderdag 5 en 19 
januari is er weer een creatieve in-
loop in de Molenwerf met Gaby 
Godijk van 14.00 – 15.30 uur In de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11 in 
Heemstede.  Er wordt steeds een 
andere creatieve activiteit aange-
boden. Kosten €3,-.
Als u wilt meedoen, geeft u zich dan 
van te voren op bij Gaby Godijk, tel. 
06-14234580, i.v.m. de aankoop van 
materialen.
Heeft u nog goed bruikbare spullen 
als knutselmateriaal over? Belt u 
even met Gaby om te overleggen 
welke materialen nodig zijn.

Door Bart Jonker

Heemstede - Voor het raadhuis in 
Heemstede vond op een regenach-
tige avond op 20 december de 
Joodse Chanoeka viering plaats.

De Chanoeka duurt acht dagen en 
wordt ook wel ‘feest der lichtjes’ 
genoemd. Iedere dag steken Joodse 
gelovigen een kaars aan in een 
speciale kandelaar, de grote menora. 
Hiermee wordt de bevrijding van de 
heilige tempel in Jeruzalem herdacht 
die werd bezet door de Hellinisten, 
alsmede het wonder van de kande-
laar die bij de herinwijding op een 
klein kruikje reine olie acht dagen 
lang bleef branden. Chanoeka staat 
symbool voor vrijheid van denken, 
geloven en beleven. Een vrijheid die 
inspireert, behouden moet worden 
en ieder jaar gevierd wordt.
De ceremonie werd geleid door 
Rabbijn Spiero en onder meer bijge-
woond door burgemeester Astrid 

Nienhuis, wethouder Eveline Stam, 
de voorzitter van de Joodse gemeen-
schap van Noord-Holland en de 
ambassadrice van Israël. “Neem dit 

inspirerende licht van de Chanoeka 
mee naar huis”, sprak rabbijn Spiero. 
De viering werd opgeluisterd met 
gezangen en muziek.

Chanoeka Heemstede: “Neem dit 
inspirerende licht mee naar huis”

Chanoeka voor het raadhuis met aangestoken menora. Foto: Bart Jonker.

Heemstede - Met 44,1% is de voor-
keur voor het bijbouwen van star-
terswoningen het grootst, gevolgd 
door seniorenwoningen (25,1%). Het 
lijkt hierbij weinig uit te maken in 
welk soort woning men momenteel 
woont. Dit blijkt uit de peiling wonen 
die door 1243 Heemstedenaren is 
ingevuld. Hetzelfde geluid was te 
horen tijdens de bewonersbijeen-
komst in oktober waar ca. 50 inwo-
ners aanwezig waren. 
  
Uit de peiling blijkt ook de vraag naar 
goedkope, middel dure koopwo-
ningen en sociale huurwoningen als 
het gaat om de gewenste prijsklasse. 
De doorstoom kan verbeterd worden 
door o.a. betaalbare en duurzamere 
seniorenwoningen. Energiekosten en 
de wens om duurzamer te wonen 
zijn de belangrijkste motivator bij 
verbouw- of verhuisplannen. Tijdens 
de bewonersavond werd o.a. het 
bewaken van de balans tussen 

bouwen en groen genoemd en het 
belang van woningen voor politie, 
zorg- en onderwijspersoneel die de 
leefbaarheid in Heemstede ten 
goede zouden komen. 
  
Wethouder Eveline Stam: ”De in-
breng van inwoners over wonen in 
Heemstede is zeer waardevol en 
verwerken we in de Woonvisie.
De woonopgave voor verschillende 
groepen is een behoorlijke uitdaging. 
In de woonvisie staan straks richt-
lijnen van de gemeente om te zorgen 
dat de Heemsteedse woningvoor-
raad zo goed mogelijk aansluit op de 
behoefte van inwoners.” 
  
Onlangs en vooruitlopend op de 
woonvisie, tekende de wethouder en 
de initiatiefnemer namens Merwe-
streek die de 15 woningen in de Prin-
cenbuurt realiseert, een voorrangsre-
geling. Inwoners uit Heemstede of 
mensen met een sociaal-maatschap-

pelijke of economische binding met 
Heemstede krijgen voorrang bij de 
verkoop van de woningen. 
De woonvisie geeft straks richting 
aan verschillende partijen. In de 
woonvisie staat bijvoorbeeld hoeveel 
% sociale huurwoningen in een 
woningbouwproject moeten komen. 
Of zelfbewoning verplicht wordt 
gesteld. En hoe wordt omgegaan 
met duurzaamheid. De woonvisie 
vormt ook de basis voor prestatieaf-
spraken tussen de gemeente en 
woningbouwcorporaties. Na het 
opstellen van de Woonvisie worden 
de doelen en prioriteiten uit de 
Woonvisie vertaald in een uitvoerings-
plan. 
  
De resultaten van de peiling over 
wonen leest u op heemstede.nl/
woonvisie. Wanneer de woonvisie in 
de commissie behandeld wordt leest 
u op https://gemeentebestuur.
heemstede.nl/vergaderingen. 

Peiling onder inwoners maakt woonbehoefte 
van Heemstedenaren duidelijk
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Heemstede – Er is een wereld te 
winnen als we elkaar helpen met 
verduurzamen. Op 19 september 
startte in Heem-stede een groep van 
deelnemers aan de 6-delige work-
shopserie KlimaatGesprekken. Vanuit 
humor, hoop en handelingsperspec-
tief gingen zij aan de slag met steeds 
een ander thema. 
De workshops waren afwisselend 
met gesprekken, spellen, �lmpjes, 

quizzen en oefeningen uit een 
werkboek.
De deelnemers werden begeleid 
door twee klimaatcoaches die 
hielpen om de eigen dilemma’s, 
keuzes en kennis te onderzoeken en 
om te zetten in actie.  

Ervaringen van deelnemers: 
• “Sinds ik aan KlimaatGesprekken 
meedoe, let ik veel beter op dat ik 

lichten en apparaten uit zet in 
kamers waar ik niet ben.” 

• “Heerlijk dat er ook veel gelachen 
werd.” 

• “Ik voelde mij best eenzaam met 
mijn klimaatzorgen. Het is �jn dat ik 
mijn dilemma’s kan delen in de 
groep en te ervaren dat ik niet de 
enige ben.”  

De avonden vonden eens per 2 a 3 

weken plaats in de Petrakerk die 
overlegruimtes beschikbaar stelde. 
Het resulteerde in nog een mooi 
staaltje gezamenlijke, maatschappe-
lijke betrokkenheid toen enkele deel-
nemers kleding doneerden aan de 
actie van de kerk voor vluchtelingen 
uit Oekraïne.  
De aanpak van Stichting KlimaatGe-
sprekken werd in Engeland ontwik-
keld onder de noemer CarbonCon-

versations en in 2016 over naar 
Nederland gehaald. Inmiddels 
hebben al meer dan 1500 deelne-
mers meegedaan aan workshopse-
ries door het hele land. De ‘klimaat-
voetafdruk’ loopt bij deelnemers 
terug met 20 tot soms wel 50 
procent, bleek uit onderzoek.  

Meer informatie over de workshops, 
de gratis e-cursus klimaatgesprekken 
voeren en de gratis inspiratiesessies 
ga naar www.klimaatgesprekken.nl/.

Klimaatgesprekken: voetafdruk verkleind, handafdruk vergroot

Foto: Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot.

Heemstede – Maandagochtend 26 december rond kwart voor 
twaalf is op de Beethovenlaan in Heemstede brand ontstaan in 
een schuur.
De schuur brandde helemaal uit. Ook de woning die er aan 
vast zit heeft schade. Er zijn geen gewonden. Hoe de brand is 
ontstaan is niet duidelijk.

Brand in schuur aan Beethovenlaan

9-jarige Finn trotseert de kou in 
korte broek voor KiKa

Heemstede -De 9-jarige Heemsteedse Finn doet wel een 
heel mooie actie voor KiKa, waarbij hij de kou moet trot-
seren in korte broek.
Hij vertelt: “Hoi, ik ben Finn. Ik doe mee omdat mijn buur-
jongen kanker had en daar ben ik heel veel van 
geschrokken. Ik ben al eventjes begonnen en had het 
heel koud. Steun je mij deze week? Want ik hou zeker vol 
en alle beetjes helpen.”

Kijk voor informatie en doneren op: www.kikakortebroek.
nl/�nn-in-korte-broek-voor-kika.

Succes Finn!

Finn trotseert de kou in korte broek. Foto via website KiKa.
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Door Mirjam Goossens

Heemstede – “Middenin in de winter-
nacht ging de hemel open.” Het was 
een van de vele kerstliedjes die volop 
werden meegezongen op vrijdag-
avond 23 december bij kinderboer-
derij ’t Molentje. Enkele tientallen 
kinderen met hun ouders trotseer-
den de miezerregen en vertrokken te 
voet met hun lampjes vanaf het raad-
huis via de Vrijheidsdreef naar de 
kinderboerderij in het Groenendaalse 
bos. Burgemeester Astrid Nienhuis 

en wethouder Sam Meerho� gingen 
voorop in de stoet van lichtjes en 
warempel, de hemel opende niet, 
maar sloot precies op tijd en het 
werd droog.

Bij de kinderboerderij wachtte hen 
een warm onthaal met chocolade-
melk en glühwein in het bijzijn van 2 
betoverend verlichte winterfeeën, 
waarvan er eentje plaatsnam op een 
hoge schommel. Een haast Scandina-
visch wintertafereel. Het werd waar-
lijk een sprookjesachtige avond voor 

het hele gezin, waarmee de toon was 
gezet. Mede dankzij de vele vrijwil-
ligers, van de meiden bij ingang die 
iedereen van een liedjesboekje voor-
zagen tot de dames van de warme 
dranken werd deze samenkomst 
mogelijk gemaakt. Ook hulde ook 
aan het zangkoor onder begeleiding 
van jeugdorkest Da Capo. Wat de 
organisatie betreft is de familie kerst-
samenzang de herstart van een 
jarenlange traditie. 
Even was kinderboerderij ’t Molentje 
de warmste plek van Heemstede.  

Sfeervolle lichtjes en kerstliederen bij 
kinderboerderij ‘t Molentje

Koor en jeugdorkest Da Capo. Foto: Mirjam Goossens.

KEN UW BOS

Tekst en foto’s: Vrienden 
Wandelbos Groenendaal 

Honden zijn vaak aandoen-
lijke beesten. Hijgend, de 
tong uit de bek, trillend van 
opperste concentratie, 
wachten ze het moment af 
dat het baasje de bal gooit. 
Na de worp sjezen ze weg, soms al anticiperend op de 
richting waarin gegooid wordt; dan sjezen ze terug en 
het hele spel kan opnieuw beginnen. Eindeloos! Maar 
niet elke hond houdt ervan. 

Wat bijna alle honden zalig vinden is graven. Met twee 
voorpoten wordt de berg zand onder de buik doorge-
werkt, heuvel op en dan weer verder met graven. 
Ondertussen kan het baasje even een praatje maken 
met een andere wandelaar of even op zijn telefoon 
kijken, bellen of appen. De hond krijgt even geen 
aandacht. 
Die zit daar niet echt mee; kijk hem lekker bezig, staart 
kwispelend en hoog in de lucht. Als maar dieper naar 
wie weet wat voor schat. Diepe kuilen ontstaan vlak 

voor en onder de bank; de bankpoten komen bloot te 
liggen. 

Ach en dan komt onvermijdelijk het moment dat de 
baas z’n telefoon opbergt en de hond roept. Afgelopen 
met de pret. Moe maar voldaan loopt de hond mee 
naar huis. Baas is ook blij. Hond heeft zich lekker uitge-
leefd en kan weer een paar uur uitrusten in de mand.  
En het baasje; vergeet die niet wat? De hond mag 
graven, maar de kuil moet daarna echt wel weer even 
dichtgegooid worden. Anders kun je dat bankje eigen-
lijk niet goed meer gebruiken. 

Vroeger las je nog wel eens van die bordjes met stichte-
lijke teksten: “Laat niet als dank voor het aangenaam 
verpozen, de eigenaar van het bos, de schillen en de 
dozen.”  Zo’n opgeheven vingertje past in deze tijd niet 
meer zo. Maar het blijft nodig om het bos achter te 
laten zoals we het vonden en zoals we het zelf ook 
graag willen terugzien, toch? Zo blijft het verblijf in 
Groenendaal een plezier voor iedereen. 

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Schatgravers in Groenendaal 

BOHEEMS GLAS EN KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

Glasfusing, ook glas gefused glas of 
samengesmolten glas genoemd, is 
een techniek waarbij dezelfde of 
verschillende kleuren glas onder 
zeer hoge temperatuur samenge-
voegd worden om ze gedeeltelijk of 
in zijn geheel met elkaar te laten 
versmelten.
Bij handgemaakt mond geblazen 
glas worden glazenvoorwerpen 
vervaardigd door lucht te blazen in 
roodgloeiend, vloeibaar gemaakt 
glas. Het is een vrij moeilijke tech-
niek die veel geduld en aanleg 
vergt. Het warme en vloeibaar glas 
wordt ‘geplukt’met behulp een pijp 
in een smeltoven.
Aan het einde van de pijp wordt het glas gevormd met behulp van 
houten of metalen tool en d.m.v. blazen in de pijp.
Er wordt gewerkt bij een temperatuur variërend van 1100-1200 graden 
Celsius.

Marenka Groenhuijzen wenst de lezers een gezond en een mooi 2023.

Handgemaakt mond geblazen: glazen met 
veel technieken

Tekst en foto’s: Eric van Westerloo 

Heemstede - Heemstedenaren laten zich door de oplopende energie-
kosten passende feestverlichting niet ontzeggen. 
Door het hele dorp heen zijn tuinen, ramen en gevels voorzien van veel 
lichtjes dat zo mooi past in deze donkere dagen. Het geeft een �jne sfeer 
weer, waaraan eenieder zijn hart kan ophalen.

Heemstede weer feeëriek verlicht
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12 56 49  1 28 37  

17 7 67 43  50 15 8  

12 22 57 64  49 54 35 40 61

45 47  69 27 32 16 66 39 49

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 boom  6 bekwaam  12 ploegsnede  14 jaartel-
ling  15 ego  17 denkbeeldige aardcirkel  20 zijns inziens  21 
sneu  22 Noorse godheid  23 halsbont  24 oosterlengte  25 
karakter  27 pret  30 domina  31 grensbewaking  33 dader  
35 lofspraak  37 riv. in Limburg  38 niets uitgezonderd  40 
snack  42 nauwe straat  46 uitgelezen  48 bijwoord  50 kunst-
matige inseminatie  51 rookgerei  53 ar  54 dierengeluid  55 
persbureau  56 op de wijze van  58 voordat  59 de dato  60 
likdoorn  64 tijdelijk  65 span  66 fris  68 gymnastiekoefening  
69 gevleugeld paard.

Verticaal: 1 hoofdstuk  2 deo volente  3 eveneens  4 keu-
kenkruid  5 soort hert  7 liefkozing  8 uurwerk  9 kwaad  10 
uitroep van afkeer  11 leegloper  13 grote bijl  16 gewicht  18 
wiel  19 opstootje  20 plag  25 liefdegift  26 roeiwedstrijd  28 
brief  29 danig  32 usus externus  34 Gedeputeerde Staten  
36 profeet  37 pl. op Ameland  39 smaldeel  40 buisverlichting  
41 kettingring  43 huldeblijk  44 pers. vnw.  45 Hongaarse 
dans  47 afloop  49 ontkenning  52 opening  53 plaaggeest  
57 deel v.h. oor  60 wandversiering  61 bladgroente  62 in 
orde  63 godin v.d. aarde  65 sine dubio  67 de lezer heil.

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

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

Mail uw oplossing uiterlijk maandag 
2 januari, 17.00 uur naar: 
redactie@heemsteder.nl, onder 
vermelding van kruiswoordpuzzel, 
voorzien van uw naam, telefoonnr. 
en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht via de 
e-mail waarmee de gewonnen bood-
schappentas afgehaald kan worden 
in de AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. Over de 
uitslag wordt niet gecorrepondeerd. 
Succes!

Chocolademelk en glühwein op de weekmarkt. Fotograaf: Bart Jonker.

Door Bart Jonker

Heemstede – Ook de weekmarkt op de Valkenburgerlaan in Heemstede bereidde zich vol verve voor op de feest-
dagen. De marktkooplui hadden een spontane en leuke actie voor het winkelend publiek bedacht afgelopen 
woens-dag 21 december. Marktbezoekers werden tijdens hun kerstinkopen bij de ko�ekraam op een gratis warme 
chocolademelk of glühwein getrakteerd. De actie werd zeer gewaardeerd door het winkelend publiek.
Een en al gezelligheid zo op de markt, proost!

Weekmarkt trakteert winkelend publiek 
spontaan op chocolademelk en glühwein

Heemstede – De gemeente Heem-
stede onderzoekt locaties waar status-
houders en vluchtelingen uit 
Oekraïne (tijdelijk) kunnen wonen. In 
november zijn nieuwe locaties aan 
het onderzoek toegevoegd. De 
eerste resultaten van dit onderzoek 
over de locaties zijn woensdag
21 december gepubliceerd op de 
website van de gemeente Heem-

stede (zie hieronder). Het onderzoek 
wordt komende periode verder 
voortgezet.

Op basis van dat onderzoek neemt 
het college op 7 februari een voorge-
nomen besluit. Dit voorgenomen 
besluit gaat over op welke locaties 
we de tijdelijke woonunits plaatsen 
en wordt op 7 maart in de Commissie 

Samenleving besproken. Inwoners 
hebben tijdens die commissieverga-
dering de mogelijkheid om in te 
spreken.

Kijk voor meer informatie op:
www.heemstede.nl/meedenken-en-
meedoen/tijdelijke-en-
permanente-huisvesting-urgente-
woningzoekenden.

Update onderzoek naar tijdelijke locaties 
huisvesting vluchtelingen en statushouders

FM HealthClub aan de Kerklaan. Foto aangeleverd.

Heemstede - Wie bang is om aan te 
komen tijdens de feestdagen hoeft 
dat niet meer te zijn. FM HealthClub, 
de kleinschalige sportschool aan de 
Kerklaan 113c in Heemstede, komt 
met een bizarre maar gezonde 
aanbieding.
Zo kunnen alle Heemstedenaren die 
zich aanmelden bij de sportschool 
gratis tot februari trainen. Een unieke 
kans om niet alleen lekker te 
bewegen tijdens de feestdagen maar 
ook om eens te kijken wat de sport-
school allemaal te bieden heeft, zoals 
Pilates, Yoga, �tness, fysiotherapie, 
personal training, sauna, gezellige 
ko�ecorner.

Tot 15 januari kunnen geïnteres-
seerden zich aanmelden voor deze 
gezonde aanbieding en de gehele 
maand januari, en deels december, 
gebruik maken van de sportschool. 

Hoe eerder je dus start hoe groter 
het voordeel. Na een kennismakings-
gesprek kan iedereen jong, oud, 
sportief.…  aan de slag.
Een team van deskundige trainers zal 
u adviseren, begeleiden en een trai-
ningsprogramma opstellen. Deze 
gezonde aanbieding is tot stand 
gekomen vanuit diverse onder-
zoeken waaruit blijkt dat je tussen de 
0,5 kg en 6 kg aankomt tijdens de 
feestdagen, dat hoeft dus niet. 
“Meestal starten de gezonde aanbie-
dingen pas in januari, wij niet. 
Iedereen kan zich nu al aanmelden 
en tot februari gratis trainen”, aldus 
Wouter Brans eigenaar FM Health-
Club. 

Geïnteresseerden kunnen langsgaan 
bij FM HealthClub op de Kerklaan of 
contact opnemen voor meer info
023 5478171.

Gezond de feestdagen door, 
gratis bij FM HealthClub
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Door Bart Jonker

Heemstede luidt met frisse moed 
en neus het nieuwe jaar in.
Expositie Adriaan Pauw en tijdge-
noten op het raadhuis.
Nieuwjaarsduik in Haven van 
Heemstede.
Weer jonge ree in Groenendaal 
doodgebeten.
Fijnschilder Gabe de Vries expo-
seert met nostalgische schilderijen 
op Plein1. 
Winnaars fotowedstrijd Winkel-
centrum Heemstede bekend.
Lichaam vermiste Sam Hooftman 
na zoektocht aangetro�en in 
Leidsevaart.

Brandweer in actie vanwege mist-
generator op Valkenburgerlaan.
Striptekenwedstijd Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland in stijl afge-
sloten.
Klantenspaaractie supermarkt 
levert �inke �nanciële ‘plus’ op 
voor Kinderboerderij ’t Molentje.
Heemsteedse ondernemers 
protesteren met lawaai tegen het 
lockdownbeleid.
Hockeyclub Alliance vergroent 
haar terrein.
WMO Klankbordgroep werkt hard 
aan oplossing sanitaire voorzie-
ningen winkelcentrum Heemstede.
Onvrede binnen de lokale partij 
HBB: deel HBB-fractie gaat  zelf-

standig verder onder Lijst Jagten-
berg.
Nieuwe partij Samen Sterk Heem-
stede presenteert kandidatenlijst 
voor gemeenteraadsverkiezingen.
Podia Heemstede schort voorstel-
lingen door coronamaatregelen 
tot en met 25 januari op.
Word-up-project gestart over 
sombere gevoelens jongeren.
Raad van State verwerpt bezwaren 
Buurtcomité Nova inzake Provin-
ciaal Inpassingsplan Cruquiusbrug.
Regio Media Groep geen voor-
stander van digitale Ja/Nee-sticker.
Voorbereidingskrediet van 110.000 
euro voor tunneltje onder spoor 
nabij Leyduin.

Oudste inwoonster van Heemstede 
Joukje Dinkelman op 107-jarige 
leeftijd overleden.
Pop Up-store HeemSteeds Duur-
zamer opent deuren op Binnen-
weg.
Werkgroep Toegankelijkheid over-
handigt overzicht activiteiten aan 
wethouder Struijf.
Nieuwe website WIJ Heemstede.
Bloemenzee op Wipperplein voor 
omgekomen 16-jarige scholiere 
Maia.
VVD gaat met elektrische stembus 
de wijken in en met inwoners in 
gesprek.
Aftrap verkiezingscampagne voor 
gemeenteraad Heemstede.
Hubo Kort Heemstede stopt er-
mee.
Wethouder Van der Have over-
handigt eerste afvalpas in wijk 
Merlenhoven.
Gezellig en gezond bezig zijn met 
de 10.000-stappenwandeling.
College voornemens om oude 
postkantoor op Binnenweg aan te 
wijzen als monument.

Veel schade bij woningbrand op 
Vijfherenstraat.
Omgaan met mensen met 
dementie: “Geef ze het gevoel dat 
ze goud waard zijn.” 
Nieuwe bestemming voor Heem-
steedse wees�ets. 
Heemstedenaar Cornelius Kersten 
schaatsdeelnemer Winterspelen in 
Beijing.
Gemeente Heemstede brengt 
aangedragen verbeterpunten door 
inwoners in praktijk.
Kom In Mijn Tuin (KIMT) bestaat 
tien jaar.
Kieslijsten en kandidaten gemeen-
teraadsverkiezingen o�cieel vast-
gesteld.
Motoragent botst op Lanckhorst-
laan tijdens spoedrit op personen-
auto.
Winkeliers Binnenweg/Raadhuis-
straat reiken bloemetje uit aan 
winkelend publiek.
Hartverwarmende Valentijnsdag in 
de Heemhaven.
Grafkisten in grafmonument Van 
Vollenhove gerestaureerd.

Verkiezingsdebat in de Oude Kerk. 
Gouden Schoolkantineschaal voor 
Haemstede-Barger Mavo.
Mevrouw De Vries wint cadeaubon 
van Tuincentrum de Oosteinde 
met haar inzending Feestdagen-
verlichtingswedstrijd. 
Heemsteedse dresuurruiter, 
speaker en instructeur Eric Hart 
onverwacht overleden.
Eetbaar hart onder de riem voor 
energiecoaches.
Opening Adriaan Pauw Expositie in 
het raadhuis.
Start aanleg van glasvezelaanslui-
tingen in wijken Heeemstede, 
Aerdenhout, Bentveld en deel van 
Haarlem. 
200-jarig Kunst Zij Ons Doel 
(KZOD) rondt jubileumjaar af met 
jubileumboek.
Vrouw bevalt in auto nabij station 
Heemstede/Aerdenhout.
Loslaten afstandseis windturbines 
ter discussie vanwege vermeende 
schadelijke gevolgen gezondheid.
Plan ‘Tijdelijke school’ overvalt 
commissieleden Samenleving.

College wil alsnog oude post-
kantoor als monument bestempe-
len.
Witte wieven waaien op KIMT. 
Plek voor 15 statushouders in het 
oude politiebureau aan de Kerk-
laan.

HBC-voetbal zet zegereeks voort 
tegen Bloemendaal.
VVD-selectie opnieuw in de fout: 
kandidaat Bonnema trekt zich 
terug.
Wandelbos Groenendaal doet mee 
aan NLDoet.

Bibliotheek en WIJ Heemstede 
bezegelen samenwerking voor de 
VoorleesExpress.
Solidair met Oekraïne: raadhuis 
verlicht in kleuren Oekraïense vlag.
Bloembollentoernooi VEW groot 
succes.
Internationale Vrouwendag: lezing 
en meet & greet met vrouwelijke 
raadsleden.
Feestelijke lancering van digitaal 
platform ‘Beleef Heemstede.nl’ in 
Oude Kerk met wethouder Sjaal 
Struijf. 
Wethouder Sjaak Struijf blikt terug 
op zijn ambtstermijn.
OLV Hemelvaartkerk houdt vasten-
actie voor Voedselbank.
Woningcorporaties slaan handen 
ineen met woningruil.
Valentijntjes maken bewoners van 
de Geleerden- en Provinciënwijk 
blij.
40-jarige jubilarissen Jeanette 
Mauro en Sanny Hirs in het zon-
netje gezet bij HBC Gymnastics.
Wij Heemstede heeft Team Vroeg 
Eropaf: “Een schuld of betalings-
achterstand kan iedereen over-
komen.”
Oude Kerk fraai decor voor het 
eerste debat gemeenteraads-
verkiezingen.
Heemstedenaren positief over 
wonen en leven in hun gemeente.

Manpadslaandossier wordt over 
gemeenteraadsverkiezingen 
getild.
CDAHeemstede presenteert 
Arianne de Wit als kandidaat 
wethouder.
Onderzoek: veel vertrouwen in het 
gemeentebestuur.
Dorcaswinkel in Heemstede in 
actie voor noodhulp Oekraïne.
Lunchconcert door het Van Stol-
berg Trio op College Hageveld.
NLDoet op KIMT.
Oekraïners in Heemstede maken 
zich grote zorgen.
Lijsttrekkers debatteren op zeep-
kist om kiezers over de streep te 
trekken.
Jubileumjaar 75-jarige HVHB 
begint met drie tentoonstellingen.
Schoonmaakactie zwerfafval op-
ruimen op Landelijke Opschoon-
dag 19 maart. 
Werkgroep Toegankelijkheid gaat 
in gesprek met inwoners op week-
markt.
Gemeente Heemstede in gesprek 
met jongeren: wat vinden zij 
belangrijk?
Landgoed Groenendaal presen-
teert bonbons in kleuren Oekraïne.
Heemstede en Bloemendaal 
tre�en voorbereidingen extra 
energietoeslag voor lagere 
inkomens.

Restaurant De Konijnenberg 
doneert dagomzet pannenkoeken 
en Tennisvereniging HBC doneert 
deel baromzet dubbeltoernooi aan 
giro 555 Oekraïne.
Controle 140 garageboxen in het 
kader van preventief onderzoek 
ondermijning.
Handen uit de mouwen bij de 
Heemhaven bij NLDoet.
Kunstbeurs in Heemstede.
Erik Groot stopt als voorzitter van 
Podia Heemstede.
Opening van het Kleinste Museum 
bij het raadhuis: beeldende kunst 
en dichtkunst verbonden.
Uitslag gemeenteraadsverkie-
zingen Heemstede: HBB verliest, 
VVD, D66 en PvdA winnen, CDA en 
GroenLinks handhaven zich.
Samen Sterk Heemstede (SSH) van 
Eric Geels haalt net geen zetel en 
vraagt hertelling stemmen aan.
Leerlingen Crayenesterschool 
lopen voor Oekraïne.
Gemeente Heemstede roept inwo-
ners op spullen te doneren voor 
Oekraïne.
Schermster Ava Emanuel gekwali�-
ceerd voor WJK 2022.
Statiegeldzuil supermarkt levert al 
zes jaar aardige bijdragen op voor 
Unicef.
Eindelijk weer een zwemfeest bij 
de Heemsteedse Reddingsbrigade.

Wethouder Sjaak Struijf opent jubi-
leumtentoonstelling van de HVHB. 
PvdA viert tweede zetel in de 
gemeenteraad.
Irene Moors bezoekt studio Radio 
Gemiva.
Aandacht voor duurzame afval-
scheiding met de GFT-bak�ets.
Heemsteedse Isabel Peralta 
Schutte winnaar �nale Noord-
Hollandse voorleeswedstrijd 
Read2Me.

Eerste opvang Oekraïense vluchte-
lingen in Heemstede.
Theeconcert voor Oekraïne door 
koor Slavuj.
Het inbreien van nieuwe woningen 
op de Glip gaat lukken.
Boekpresentatie Stabat Mater 
Dolorosa door Hannie van 
Osnabrugge.
Voorbereidingen ‘Heemstede
Hapt’ op Bevrijdingsdag in volle 
gang.

Fijnschilder Gabe de Vries aan het werk. Foto: Bart Jonker.

Overhandiging eerste wees�ets door burgemeester Astrid Nienhuis (midden foto). 
Foto aangeleverd door gemeente Heemstede.

De feestelijke opening van het digitale platform BeleefHeemstede.nl in de Oude 
Kerk. Foto: Bart Jonker. 
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Beëdiging van de nieuwe gemeen-
teraad: het slot van een enerve-
rende verkiezingstijd.
Derby BSM - Heemstede met BSM 
als winnaar.
End Plastic Soup: eerste tegel ‘De 
zee begint hier’ bij Haemstede-
Barger Mavo.
Gemeente Heemstede gaat rond 
de 100 vluchtelingen huisvesten.
Brandweer rukt groots uit voor 
smeulende verlichting in winkel 
Raadhuisstraat.
Illegale mollenklemmen aange-
tro�en in de grasperken rond 
Spaarneborgh, gemeente haalt 
klemmen weg.
Hommelkoningin wil zich in 
keuken Haemstedeplein nestelen.
Rob Lubbers ontvangt koninklijke 
onderscheiding voor 30 jaar 
scoutingwerk.
Kennismakingslesje KIMT op 
Crayenesterschool.
Burgemeesters Heemstede, Bloe-
mendaal en Zandvoort openen 

nieuw stafhuis Scouting Label-
terrein het Naaldenveld.
Lezing over Godfried Bomans bij 
NVVH-Vrouwennetwerk.
Podium voor dichter Jan de Bruin 
in voortuin.
Verrassende sneeuwbuien in april: 
Heemstede haalt nog even snel wit 
voetje bij Koning Winter.
Locatie woningen voor vluchte-
lingen stuit op enig verzet.
Vrachtwagen ramt slagboom 
spoorwegovergang Leyduin.
Wethouder Nicole Mulder blikt 
terug op haar wethouderschap.
Gratis bloemzaad voor scholen 
Nationale Zaaidag: parlemen-
tariër Caroline van der Plas zaait 
mee.
Wethouder Struijf werpt eerste bal 
bij start honkbalcompetitie RCH 
Pinguïns.
Jom Hasjoa herdenking op 28 april 
aan Vrijheidsdreef.
Vaktherapeuten jeugdhulp bieden 
wethouder Struijf petitie aan.

O�ciële opening vlinderplantsoen 
op Laan van Insulinde met planten 
van de eerste vlinderstruik.
Expositie over schilder Jacob de 
Wit in Amsterdam, een kunstenaar 
die ook in Heemstede werkte.
Cadeaukaarten voor de vrouwen 
van Oekraïne in Heemstede.
Enorme belangstelling voor 
schrijver Ilja Leonard Pfeij�er bij 
Boekhandel Blokker.
Bloemenfestival en gezellige Wijn-
loop in Winkelcentrum Heemstede 
een doorslaand succes.
Heemstede en ProRail onderte-
kenen intentieovereenkomst 
aanpak spoorwegovergang 
Leyduin.
Heer Bids, de schenker van de 
nieuwe Belvedère overleden.
Annelies van der Have blikt terug 
op haar wethouderschap.
Feestelijk Bloemencorso trekt door 
Bennebroek en Heemstede.
Vorstelijk gezellige Koningsnacht 
in Jan van Goyenstraat.

Bijenkoning Pim Lemmers geeft 
gastles aan groep 3 van basis-
school De Evenaar.
Koninklijke onderscheidingen voor 
Marijke Mous, Harry Opheikens en 
Wilemien Ruijgrok.

Politie veegt Heemsteedse Dreef 
leeg na Koningsnacht.
Heemstede viert frisse, maar droge 
Koningsdag met onder meer 
gezellige vrijmarkt en kleedjes-
markt.

Vrijheidslunch ‘Heemstede Hapt’ 
enorm succes. 
Dierenspeciaalzaak ‘Heems sinds 
1822’ viert 200-jarig bestaan.
Heemstede en Bloemendaal 
kiezen voor ruime doelgroep 
energietoeslag.
Hagevelder Diederick de Gier in de 
prijzen voor informatica pro�el-
werkstuk.
Parochie OLV Hemelvaartkerk viert 
25 jaar Lof. Grote opkomst bij 
dodenherdenking op 4 mei.
40-jarig jubileum voor juf Karin van 
de Prinses Beatrixschool.
Werkgroep Toegankelijkheid reikt 
pluim uit aan Home Made By Ree.
25 jaar Symfonisch Blaasorkest: 
gezellig concert in de Haven van 
Heemstede.
Kon. HFC laat punten liggen tegen 
Rijnsburgse Boys: wedstrijd tijdelijk 
gestaakt wegens vechtpartij op 
terras.
25 jaar HBC Bridge.
Coalitie-onderhandelingen in volle 
gang.
Jarige HVHB trakteert op boeiende 
sprekers, gezellig samenzijn en 
wijn.

HBC viert kampioenschap en 
promotie naar de 1e klasse.
Sam Meerho� kandidaat 
wethouder PvdA Heemstede.
Roeiklassieker Spaarne Lenterace 
bij ‘Het Spaarne’.
Apollo tennishal in Heemstede 
houdt na 45 jaar op te bestaan.
Nieuwe komgrens Cruquiusweg: 
van 80 naar 50 km per uur.
Woonproject Heemstede viert 
feestelijk eerste lustrum van vijf 
jaar.
25 jaar Theeconcert: jubileumcon-
cert in de Oude Kerk met ruim 100 
bezoekers.
Talud Park Meermond weer vrij van 
Japanse duizendknoop.
Veel belangstelling voor (moes)
tuinmarkt op KIMT.
Rederij Haerlem bezorgt Oekra-
iense vluchtelingen supermiddag.
Gemeente Heemstede wijst voor-
malig postkantoor op de Binnen-
weg aan als gemeentelijk 
monument.
Onthulling maquette nieuwe 
Belvedère: “Oude luister in het 
huidige Groenendaalse bos her-
stellen”.

Festival Nicolaas Beetsschool trekt 
veel bekijks.
Veel bezoekers tijdens Lentefair in 

Winkelcentrum Heemstede.
Dorien van HBC Gymnastics 1ste 
op regiokampioenschappen.

Wethouder Van der Have opent 
gerestaureerd grafmonument van 
Vollenhove.

Heemstedenaar Pim Kik vertelt zijn 
persoonlijke verhalen over leven 
met kanker in tv-uitzending ‘Voor 
het leven’.
Merel van der Marel verbetert haar 
persoonlijk record op 5000 meter.
Buurtcomité NOVA erg te spreken 
over de samenwerking met de 
gemeente.
Heemstede in de bres voor 
EndPlasticSoup: “Hier begint de 
zee, niets ingooien a.u.b.”
Beoogd wethouder Anneke 
Grummel (D66) bevlogen om 
stappen te maken.
Politiek in het teken van een nieuw 
college.
Stichting Special Sport verzorgt 
een geslaagde sportdag voor 
scholieren met een beperking.
Heren 1 van Tennisvereniging 
Merlenhove zijn kampioen.
Schoolsportdag in Heemstede: 
zeven scholen, 450 kinderen.
Bosch en Hovenschool met Dikke 

Banden Race in actie voor Stich-
ting Vluchteling.
Geslaagde borrel Politiek Café 
Heemstede.
Winnaars schrijfwedstrijd ‘Liefde in 
Heemstede - Liefde in Benne-
broek’: Flip Hammann, Therry 
Feije-Tuijp en Frans Strunk 
ontvangen hun prijs.
Documentaire Heemsteedse Suzie 
Verwijmeren in Tuschinski.
Feestelijke afsluiting ‘Achter de 
Voordeur’ van WIJ Heemstede.
Tuinenwedstijd weer van start.
WhatsAppbuurtpreventie in 
Heemstede: de eigen ogen en oren 
van je buurt.
Nieuwe ploeg wethouders vol 
ambitie aan de slag.
Nieuwe raadsleden en fractie-
assistent benoemd.
Besloten vergadering mogelijk 
over vestiging �itsbezorger in 
centrum: Flitsbezorgdienst GETIR 
kan mogelijk blijven.

Corrado uit Italië zoekt warm gast-
gezin in Heemstede.
Projectontwikkelaar tekent protest 
aan tegen monumentenstatus 
voormalig postkantoor.
Kapsalon Marja sluit na 55 jaar lief 
en leed.
Dubbel goud voor 16-jarige Ava 
Emanuel van HollandSchermen.
Wethouder Eveline Stam onthult 
het eerste bloeiende straatnaam-
bord aan Blekersvaartweg.
Gemeente Heemstede wil samen 
met inwoners de lokale demo-
cratie versterken.
Veteranendag in Heemstede onder 
een blauwe hemel.
Opening nieuwe skatebaan 
“Heemskate’ op Sportpark 
Sportparklaan.
Brons voor schermster Lotte 
Dammro� in Parijs.
Thijs van Vlijmen - lokale held van 
92 jaar - schrijft boek over teloor-
gang democratie.

Heemstedenaar Ad Hop koninklijk 
onderscheiden tijdens concert 
Groenmarktkerk te Haarlem.
Oud-wethouder en -raadslid Joosje 
Beets overleden.

73-jarige wiskundeleraar Ton 
Sombroek van Haemstede Barger 
Mavo met pensioen.
Succes voor Alliance Veteranen in 
Valencia.

Foto: Eric van Westerloo

Volop enthousiasme voor Heemstede Hapt. Foto: met dank aan Dirk Teeuwen.

Het voormalig postkantoor aan de Binnenweg. Foto: Eric van Westerloo. 
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Heel Zandvoort door het dolle 
heen tijdens het Dutch Grand Prix 
weekend: “Tuurlijk wint Max!”
Bewoners Geleerdenwijk houden 
buurtfeest. 75 jaar HVHB: onderne-
mers vertellen met plezier ver-
halen en geschiedenis over hun 
eigen winkelstraat.
Open Monumentendagen weer 
groot succes. 
Burgemeester Nienhuis bezoekt 
65-jarig huwelijkspaar Potma.
Geslaagde Open Dag: Pauwehof 
geliefd om zijn laagdrempeligheid.
Overdracht vernieuwd Huis in de 
Duinen aan de Hartekamp Groep.
Breed aanbod van cursussen en 
activiteiten: Open Dag WIJ 
Heemstede wordt goed bezocht.
Juf Letty neemt na 44 jaar afscheid 
van de Prinses Beatrixschool.
Tom Geuzebroek winnaar van de 
Tuinenwedstrijd.
Flinke brand in bollenloods aan 
Herenweg zorgt voor veel rook-
overlast in de regio.
Regen deert bezoekers weinig op 
de Kunstmarkt Jan van Goyen-
straat.
Dorcaswinkel Heemstede viert 

haar 10-jarig bestaan.
Bewoners Lorentzlaan vieren 
alweer 27 jaar straatfeest.
50 km-wegen terugbrengen naar 
30 km in de raadscommissie.
Fouten in rapport: kleine overwin-
ning voor omwonenden omtrent 
nieuwe Vomar.
Oorlogsgravenstichting speldt 
Consul Astrid Huis in ’t Veld 
bronzen erespeld op in Heem-
stede.
Samen zwerfafval opruimen in 
Heemstede op World Clean Up 
Day.
Wolter Kymmell kersverse voor-
zitter van Podia Heemstede. 
Bisschop Hendriks bezoekt OLV
Hemelvaartkerk Heemstede. 
Bloemen voor organisten in 
Doopsgezinde Kerk op Open 
Monumentendag.
Wervelende modieuze en gastro-
nomische taferelen bij Fashion & 
Bites in Winkelcentrum Heem-
stede.
Start nieuwe beschoeiing van NJV 
de Haven.
HPC Heemstede zwemt voor 
#SamenSterk.

Pinksterkerk zorgt ervoor dat 
concert ‘Heemstede 1909’ niet in 
het water valt.
Rijnland treft maatregelen vervuild 
water Rivierenbuurt.
Historie Heemsteedse winkelstraat 
in de etalages.
Kleine feestelijke verrassing bij 
Vijfde VerjaardagRun voor Lopers 
Company by Enno.
RCH ‘wint’ de historische Holdert 
Beker.
Vrijwilligerswerk Hospice in beeld 
gebracht in expositie op het raad-
huis van Heemstede.
Bijzonder circus in Heemstede op 
Wereld Alzheimer Dag.
Actie ‘Poppen voor Oekraïne’ op 
Plein1.
Vishandel Molenaar 30 jaar in de 
Jan van Goyenstraat.
Veel te doen in de Week van de 
Ontmoeting.
College Heemstede stelt concept-
begroting 2023 vast.
Meer oog voor elkaar hebben: een 
praatje met een onbekende en 
gratis ko�e op Raadhuisplein.
Warm welkom bij Burendag op 
Kom In Mijn Tuin. 

Gemeente verliest kortgeding over 
monumentenstatus voormalig 
postkantoor.
Wethouder Sam Meerho� heet 15 
statushouders welkom op de 
Sportparklaan.
Scouting WABO bezoekt Wildlands 
in Emmen.
WIJ Heemstede zoekt 85-jarige 
adviseurs voor Huisbezoek.
Grote belangstelling voor herden-
king capitulatie Japan.
Toon van Driel vereeuwigt Max 
Verstappen en Grand Prix in ‘Max 
in Car Toon’ samen met Car Art in 
het Zandvoorts Museum.
Burgemeester Van Rappardlaan 
afgesloten wegens gevaar vallend 
hout en blijft tot uiterlijk 1 
september gesloten.
Krijgt Radio de Branding een 
tweede leven?
Auto te water: bestuurder aange-

houden na speekseltest.
TV HBC open 2022: “Een hot & top 
toernooi”.
Gezellige picknick in Speelbos 
Meermond.
Kom In Mijn Tuin viert uitbundig 
tien jaar groeien en bloeien.
Hemelvaartkerk viert haar 95- jarig 
jubileum op grootse wijze.
Woongemeenschap Slottuin 
verwelkomt knu�elpony’s.
Apollo Tennishal: na 45 jaar is een 
begrip in tennisminnend Heem-
stede niet meer.
Regenboogborrel zoekt gega-
digden open podium.
Lezing over Mathé van der Weiden 
door Johannes van der Weiden.
Politie houdt slapende man aan in 
steunpost politie op Plein1.
Al generaties een familiebedrijf: 
jarige Waardijk Schoenen maakt al 
175 jaar stappen.

Scooter brandt uit op Brabantlaan 
Heemstede.
Dames Bridgeclub Bennebroek 
bestaat 40 jaar. 
Heemsteedse wethouders doen 
inspiratie op bij 25-jarige Meer-
landen op Festival voor Hernieu-
wen.
Stakingen NS tre�en ook Heem-
stede/ Aerdenhout, Overveen en 
Bloemendaal.
Heemsteedse Cuyperslaan viert
3 september 25 jaar straatfeest.
Verbinding tijdens buurtfeest op 
de Grevelingen Heemstede.
Tuinconcert en Moestuinmarkt bij 
Bennebroekse Amateur Tuinders 
Vereniging.
Bennebroekse Muziekvereniging 
‘Kunst Na Arbeid’ bestaat 120 jaar
Oude Kerk geeft haar geheimen 
van de zolder en de klokkentoren 
prijs. 

Bewoners van de Heemhaven
en buurtgenoten ontmoeten el-
kaar tijdens een gezellige wandel-
dag. 
Jaarlijkse herdenking van de ‘Slag 
te Manpad’.
Wethouder Anneke Grummel 
opent nieuwe locatie op Plein1 
voor HeemSteeds Duurzamer.
Lovende woorden voor oud-voor-
zitter Podia Heemstede Erik Groot.
Gezellig en geslaagd NK Knikkeren 
in Bennebroek.
Heemstedenaar Frank Sanders 
brengt eerste roman ‘Wat doe je?’ 
uit.
Boekpresentatie ‘Heemstede in 
klare lijn’ van Erik Coolen.
Nieuwe thriller van Heemsteedse 
Laura van der Wijden.
Bijen Pim Lemmers terug op dak 
Kamergebouw in Den Haag.
Statushouders in plaats van Oekra-
iners in containerwoningen 
Sportparklaan.
Teis Visser winnaar Open Tennis-
toernooi Tennisvereniging 
Merlenhove.

Gemeenteraad Heemstede behan-
delt voorjaars- en kadernota.
Buurt opent nieuw speeltuintje 
aan Constantijn Huygenslaan.
De sociëteit van WIJ Heemstede 
bestaat vijf jaar.
Thijs van Vlijmen (92) schrijft een 
tweede boek ‘Herrijzend 
Nederland’.
Wethouder Eveline Stam opent 
feestelijk de haven.
Schip Olifant heeft eindelijk een 
nieuwe ligplaats gekregen.
Kort geding ontwikkelaar Pentas 
versus de gemeente Heemstede.
Statushouders en jongeren krijgen 
een wooncontainer van +/- 30m2.
Overlast agressieve meeuwen 
Molenwerfslaan.
Winnares actie Chefs Zomermenu 
Inge van der Aart geniet met volle 
teugen bij Restaurant Inheems.
Belangenvereniging bewoners 
BinnenwegOost tart de Vomar 
opnieuw over afvoer.
Jeugdteam Tennisvereniging 
Merlenhove wint zomercompe-
titie.

Zorginstrument Crdl voor SEIN 
dankzij gulle gift. 

Yubiri komt in actie voor KIKA en 
doneert 50 cm van haar haar.

‘Wolf’ gesignaleerd in het Kleinste 
Museum van Heemstede.

Voorzitter Bert Liefveld (rechts) ontvangt de circusbezoekers. Foto: Mirjam Goossens.

Een brede glimlach bij een bewoonster van de Slottuin, die een pony aait.
Foto: Mirjam Goossens.

Ook burgemeester Astrid Nienhuis doet gezellig mee. Foto: Mirjam Goossens.
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Feestelijke verlenging predicaat 
Ho�everancier voor 200-jarige 
dierenspeciaalzaak Heems. 
De Kwakelbrug wordt terugge-
plaatst.
Geslaagd bezoek van Eva Jinek bij 
Boekhandel Blokker.
Geslaagde kerkbollenveiling van 
de H. Bavo-parochie.
Monique Marchand 40 jaar 
verbonden aan de Heemsteedse 
gymnastiek.
GSV-Heemstede huldigt haar 48 
jubilarissen op Jubilarissendag.
Connexxion heeft nieuwe dienstre-
geling en wijzigt enkele halte-
namen in Heemstede.
Imker Pim Lemmers in het Torentje 
bij premier Mark Rutte.
Gemeente Heemstede biedt 
kledingkaart voor kinderen uit 
gezinnen met een laag inkomen.
Klanten Waternet Heemstede gaan 
meterstand in juni doorgeven.
Muzikaal optreden van De Vrolijke 
Noot bij Kennemerhart.
Inwoners gaan niet 5,8%, maar 
10% meer OZB betalen.
Commissaris van de Koning Arthur 
Van Dijk bezoekt Heemstede.

Scholieren College Hageveld 
zetten lieve kerstkaartenactie op 
touw voor de Voedselbank.
Bekende loodgieter Van Taarling 
stopt ermee. 
Zoektocht naar geschikte locaties 
voor de opvang levert een lange 
lijst op.
Bewoners Kohnstammlaan bieden 
wethouder Meerho� petitie aan.
Gemeente Heemstede zoekt 
samenwerking met inwoners voor 
plankaart laadpalen.
Voorzichtige stap tot oplossing 
voor Manpadslaangebied.
Fraaie feestverlichting in Winkel-
centrum Heemstede.
Rotary Club organiseert Nieuw-
jaarsduik in Haven van Heemstede.
College presenteert de Marsroute 
voor het Manpadslaangebied.
College houdt voet bij stuk om de 
strijd voormalig postkantoor.
Warm en lief initiatief Broodje 
Bram: wens iemand iets moois toe 
in de wensboom.
Meezingen op Kerstnacht met de 
Teisterband bij de dorpspomp.
Overal warmte op Winterfair in 
Winkel Centrum Heemstede.

Wethouder Sam Meerho� doopt 
nieuwe roeiboot van KR&ZV Het 
Spaarne.
Dorpse gezelligheid tijdens Winter 
Wonderland in Bennebroek.
Verraderlijke gladheid door ijzel 
speelt Heemstede parten.
Schaatsen was even mogelijk in 
Heemsteedse Haven.
Sfeervolle kerstsamenzang op 
Kinderboerderij ’t Molentje.
Jubileumwijn OLV Hemelvaart 
doorslaand succes.
Weekmarkt trakteert winkelend 
publiek op gratis chocolademelk 
en glühwein.
Update onderzoek naar tijdelijke 
locaties huisvesting vluchtelingen 
en statushouders.
Subsidie provincie voor restauratie 
koepel Hageveld, parkrestauratie 
Berkenrode en bruggen op Els-
wout.
Peiling onder inwoners maakt 
woonbehoefte van Heemstede-
naren duidelijk.
Lichtjes ontstoken bij Joodse 
Chanoeka voor het raadhuis.
9-jarige Finn trotseert de kou in 
korte broek voor KiKa. 

17de eeuws schilderij van Klaes 
Molenaer met Heemsteeds tafereel 
wordt geveild in Bern.
Gemeente Heemstede trapt Natio-
nale Klimaatweek af.
Buurtkastje om levensmiddelen te 
delen aan muur Pauwehof.
Bezwaren omwonenden Oude Slot 
en Kerklaan over woonruimte 
statushouders en Oekraïners.
Jan Verhagen volgt Annelies van 
der Have op als fractievoorzitter 
voor HBB.
Open dag Bosbeek wordt ge�an-
keerd door een gezellige sfeer.
Dierenspeciaalzaak Heems over-
handigt prijs leukste huisdierfoto 
aan Milou de Soeten.
Kunstlijn: centrale expositie van 
kunstenaars uit Heemstede in de 
Luifel met verbindend thema 
‘Stilte’.
Feest voor vrijwilligers in het raad-
huis. Heemstede staat stil bij de 
Week van Respect.
Gemeentelijke begroting 
goedgekeurd.
Schoolontbijt ook in Heemstede 
broodnodig.

Week van de Pleegzorg richt aan-
dacht op pleegzorg en het tekort 
aan pleegouders.
Roze Kunstlijn op het raadhuis van 
Heemstede.
Yori Bonnema uit de fractie van 
VVD Heemstede en dient ontslag 
in als gemeenteraadslid.
Bekende Heemstedenaar Boude-
wijn de Groot signeert zijn nieuwe 
cd/ boek ‘Windveren’ bij Boek-
handel Blokker.
Sint-Nicolaas en zijn Pieten komen 
na een lange reis in de haven en in 
het Winkelcentrum van Heemstede 
aan.
De nieuwe Kwakelbrug schiet niet 
op.
Waar zijn de miljoenen aan ENECO-
gelden?
Mantelzorgers genieten van de 
verwendag op de Dag van de 
Mantelzorg.
Lezing Joris Luyendijk  óver ‘De 
Zeven vinkjes’ in de Oude Kerk.
Burgemeester Nienhuis en wet-
houder Meerho� onthullen 
tweede regenboogbankje op 
Plein1.

Enorme belangstelling voor Licht-
jesavond op de begraafplaats van 
de Herfstlaan. 
Wethouder Eveline Stam opent 
gerestaureerd pand ‘Het Dubbeld 
Ancker’ op historisch Wilhelmina-
plein.
De Heemsteedse Courant houdt 
op te bestaan.
Toneelgroep J.J. Cremer viert 
140-jarig jubileum met een schit-
terend stuk op de planken.
Nog steeds geen plaats voor �ex-
woningen: bewoners bieden 
petitie aan met 650 handteke-
ningen en 130 tekeningen van 
kinderen.
Goedheiligman trotseert regen op 
het dak in de Jan van Goyenstraat.
WIJ Heemstede bekrachtigt voort-
zetting samenwerking met 
SeniorWeb.
Opmerkelijke motie van D66 en 
GL: de Luifel verhuizen naar het 
oude postkantoor.
Ties van der Beeke wordt Vrijwil-
liger van het Jaar.
Iedereen wil met Sint en zijn pieten 
op de foto in het winkelcentrum.

Een middag met een gouden 
randje voor 50-jarige bruidsparen 
op het raadhuis.
Vraag of nieuwe Belvedère er nog 
wel komt.
Gijs de Vries stopt met acupun-
tuurpraktijk, maar zet strijd tegen 

Parkinson onverminderd voort.
Overweldigend aantal sintrijmpjes 
voor de Van Dam chocoladeletters: 
geen 10 maar 16 winnaars.
Verplaatsen huidige �exwoningen 
wordt door college met drie tot zes 
maanden uitgesteld.

Tuinprijs De Oosteinde ‘kroon op 
het werk’ voor Tom Geuzebroek.
Muzikaal optreden Rudolf Kreuger 
voor de Dierenbescherming.
Zeepkistdebat: Rake vragen voor 
raadsleden.
Verfhandel Ree 75 jaar een begrip 
in Heemstede.
Square Mode stopt na zevenen-
dertig jaar.
Veel onnodig dierenleed: “Infor-
meer jezelf goed voordat je aan 
een huisdier begint.”
100 jaar Van Zanten Meubelstof-
feerderij.
Overval tankstation Rijksstraatweg 
Bennebroek.
Vrijwilligers Tennisvereniging HBC 
spelen padel.
Dr. Jude Nicholas Fernando, beter 
bekend als ‘Father Jude’ in de OLV 
Hemelvaartkerk.

Eindelijk weer publiek bij zwem-
vereniging HPC.
Gemeente Heemstede maakt werk 
van direct en duidelijk communi-
ceren.
Dirk Scheele krijgt een zaal vol 
kleuters op de banken.
HBB’er Jan Verhagen neemt raads-
zetel Olav Lommerse in.
Betaalbare woningen voor starters 
en sociale huurwoningen op 
wensenlijst voor Woonvisie.
Wethouder Anneke Grummel 
roept op tot isoleren en verlagen 
energieverbruik.
‘Klimkat’ Beer van Milou de Soeten 
wint wedstrijd ‘leukste huisdier’.
Imker Pim Lemmers voor de klas 
tijdens de Kinderboekenweek.
Nieuwe huisvestinglocaties in 
Heemstede voor statushouders en 
Oekraïners stuiten op verzet.

Commissariaat voor de Media: 
’Huis-aanhuiskrant heeft grootste 
bereik’.
Gemeente Heemstede levert 
bijdrage aan bestrijding energie-
armoede.
Pater Esko Kissboat welkom 
geheten door de vier parochies 
van het Klaverblad.
Gemeentebegroting nader 
bekeken: in�atie en stijgende 
prijzen voelbaar.
Première ‘Heemsteder Serenade’ 
tijdens jubileumconcert Symfo-
nisch Blaasorkest Heemstede.
Bewoners Fazantenlaan e.o. tegen 
de komst van containerwoningen.
Zangeres Yvonne Weijers zingt 
gedichten van Elly de Waard als 
Nederlandstalige chansons.
Nieuw sprookjesboek van Godfried 
Bomans en Thé Tjong-Khing. 

Kinderen, maar ook volwassenen beleefden een heerlijke voorstelling. 
Foto: Mirjam Goossens.

Sfeervol ontstoken vuur op Lichtjesavond. Foto: Eric van Westerloo.

De familie Heems voor hun zaak met burgemeester Astrid Nienhuis.  Foto: Bart 
Jonker.
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Door Bart Jonker

Bloemendaal luidt met frisse moed 
en neus het nieuwe jaar in.
Onderzoek explosieven Leidse-
vaart Vogelenzang.
Samen vrolijke noten strijken op 
viool dankzij bemiddeling Welzijn 
Bloemendaal.
Gemeente berekent WOZ-waarde 
voortaan op vierkante meters.
Gemeente Bloemendaal zoekt 
nachtbeelden van nachtdieren.
Optreden sopraan Johanette 
Zomer in gemeentehuis.
Repaircafé Vogelenzang hoopt 
weer te openen na 
coronamaatregelen.
Blekersveld blijft splijtzwam
tussen gemeente en belangen-
groep Stichting Blekersveld
Groen.
Leerlingen zoeken tijdens stage 
tuinkabouters voor kabouterpad in 
buurttuin Welzijn Bloemendaal in 
Bennebroek.

Welzijn Bloemendaal en Stichting 
Brijder zeggen volmondig ‘ja’ tegen 
Dry January. Meerlanden verrast 
breiclub Bennebroek met een 
cheque.

Bloemendaal het groenste dorp 
van Nederland.
CDA noemt haar verkiezingspro-
gramma ‘Om het karakter van 
Bloemendaal’.

WonenPlus biedt praktische dien-
sten voor huurders van Brederode 
Wonen Bloemendaal.
Bisschop Hendriks te gast in Tref-
punt Bennebroek.
Wethouder Susanne de Roy van 
Zuidewijn in gesprek over huisves-
tingsplannen statushouders
: 90 statushouders op Oldenhove.
Bibliotheek en Welzijn Bloemen-
daal maken ‘Huiskamer van het 
Dorp’.
Aerdenhout, bekend om zijn archi-
tectonische hoogstandjes en een 
verzetsman.
Kleine bolletjes olie spoelen aan 
op strand Bloemendaal.
Bornwaterschool plant bomen in 
Bloemendaalse bos.
Winkeldiefstallen verdriedubbeld 
in Bloemendaal.
Natuurgids Reinier Hopmans in 
actie tegen zwerfafval.
Gemeente Bloemendaal stelt 
nieuwe verdeling hondenlosloop-
gebieden vast. 

Stap gezet in bouwproject ‘Vitaal 
Vogelenzang’.

Rie van der Linden viert haar 
100ste verjaardag met de paarden-
tram in Vogelenzang.
Gemeentehuis Bloemendaal in 
kleuren van Oekraïne.
Friso Le Poole toekomstig raadslid 
met ambitie voor Bloemendaal.
Ajax speelt tegen jeugd BSM.
Tentoonstelling HVHB in Centraal 
Servicepunt Bennebroek.
Rondetafelbijeenkomst’ over 
brandpreventie in het duingebied 
gemeente Bloemendaal.
Vondelschool Aerdenhout zamelt 
in voor Oekraïne.
Annette Molkenboer is Bloemen-
daler van het Jaar.
Jorrit Croon verlengt contract bij 
HC Bloemendaal.
Florian Fuchs kondigt afscheid aan 
bij Hockey Club Bloemendaal.
Onderzoek: Bloemendaal op zesde 
plaats overmatige drinkers in 
Noord-Holland.
Hoofdklasse clubs vragen 
aandacht voor de situatie in 
Oekraïne.

Meer plasticvrije terrassen in Bloe-
mendaal aan Zee.
Uitslag gemeenteraadsverkie-
zingen Bloemendaal: D66, HvB en 
Zelfstandig Bloemendaal boeken 1 
zetel winst, CDA verliest meeste 
zetels.
Bornwaterschool deelnemer 
Korenbattle in Philharmonie.

Simonetta Beenders en Joop Goudsmit repeteren samen viool. Foto: Bart Jonker.

Losloopgebieden voor honden 
vastgesteld. Foto: Bigstock.

Annette Molkenboer (links) en 
burgemeester Elbert Roest (rechts). 
Foto aangeleverd.

Bloemendaal prepareert zich op 
passende laadinfrastructuur voor 
elektrische auto’s.
Stinsenplantendag op Thijsse’s Hof.
Bernt Schneiders informateur voor 
nieuwe coalitie gemeenteraad en 
brengt advies uit.
Automobilist rijdt in Aerdenhout 
het groen in.
Derby BSM - Heemstede met BSM 
als winnaar. Burgemeesters 
openen nieuw stafhuis Scouting 
Labelterrein het Naaldenveld.
Rob Lubbers ontvangt koninklijke 
onderscheiding voor 30 jaar 
scoutingwerk.
Arthur van Doren verlengt contract 
bij HC Bloemendaal.
Ontruiming meerdere woningen 
na brand aan de Veen in Duin.
Nieuw beleid om bijtincidenten 
met honden te voorkomen.
Leefgeldregeling voor Oekraïense 
vluchtelingen.
Vrachtwagen ramt slagboom 
spoorwegovergang Leyduin.
Afscheid José van Schaik bij 

Aerdenhout Apotheek.
Tom Hiebendaal en Jasper 
Brinkman verlengen hun contract 
bij Hockeyclub Bloemendaal.
Motorrijder raakt zwaargewond bij 
eenzijdig ongeluk Overveen.
Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
introduceert de Duintuinen.
Stemming zit er goed in tijdens de 
Koningsspelen in Bloemendaal aan 
Zee.
BSM verzaakt tegen Rood-Wit 
Zaanstad: 2-4.

Vakantiedroom wordt werkelijk-
heid voor deelnemers dagbeste-
ding Vogelhart.
Feestelijk Bloemencorso trekt door 
Bennebroek en Heemstede.
Wethouder Henk Wijkhuisen 
onthult eerste nieuwe paaltje 
hondenlosloopgebied in 
Overveen.
Rick Mathijssen langer bij Hockey-
club Bloemendaal.
Koningsdag Bennebroek waar 
walhalla voor de jeugd.

Heerlijk weer tijdens de Koningsspelen. Foto’s: Joke van der Zee.

Lintjesregen van zes Koninklijke 
Onderscheidingen in Bloemen-
daal.
Park Vogelenzang in Bennebroek 
wordt tijdelijke opvang Oekraïense 
vluchtelingen.
Bloemendaal kiest voor ruime 
doelgroep energietoeslag.
Plechtige Nationale Herdenking op 
4 mei in Bloemendaal.
Kranslegging vijf gemeenten Zuid-
Kennemerland voor gevallenen op 
Eerebegraafplaats Bloemendaal.
Aanhouding na vernielingen op 
station Heemstede-Aerdenhout.
Wethouder Nico Heijink trapt de 
route van de GFT-bakets af op de 
Deken Zondaglaan in Vogelen-
zang.
Argentijnse topspits Demi Hilter-
man tekent bij Dames 1 HC 
Bloemendaal.
Overveense Eugenie Ruiter schrijft 
boek over nieuwe aanpak chroni-
sche pijn.
Borski-jaar van start met boek-
presentatie ‘De Borski’s’.
Lentefair in Vogelenzang.

Keurmerk Blauwe Vlag 2022 voor 
Bloemendaal aan Zee.
Duitse Sonja Zimmermann naar 
HC Bloemendaal.
Prachtig kunstwerk van plastic 
doppen voor jubilerende Anto-
niusschool Aerdenhout.
Mishandeling van beveiliger 
tijdens hockeyfeest aan de 
Bergweg.
Huldiging Bloemendaalse 
Sportkampioenen. 
Achtervolging vanuit Bentveld 
eindigt in Haarlem-Centrum.

Collegelid en burgemeester Roest. 
Foto: Joke van der Zee.

Cricket Bloemendaal - Rood en Wit 
Haarlem beslist in het voordeel van 
Bloemendaal.
Gemeente Bloemendaal mag 
Oldenhove 10 jaar huren.
Veteranendag in Bloemendaal.
Floris van der Kroon: “Voor mij 
staat hockey op nummer 1 en daar 
krijg ik ook de ruimte voor”.
6e Stormschool Bloemendaal 
Memorial.
Burgemeester Roest: “Niet-integer 
gedrag schaadt reputatie Bloemen-
daal.”
JO13-2 ongeslagen kampioen. 
BSM grijpt net naast het kampioen-
schap.
‘De Vogelenzangse Strandvlakte’: 
leerzame dag voor scholieren over 
het eeuwenoude erfgoed in hun 
omgeving.
Eerste Oekraïense vluchtelingen 
op Park Vogelenzang.
Afhandeling integriteitsmeldingen 
volgens vastgesteld protocol.
Clubleden van ontmoetingscen-
trum Bloemenstroom brengen 
album uit.

Jeugdinternationals naar Dames 1 
Bloemendaal.
Dierenambulance overrijdt vrouw 
op strand Bloemendaal.
Open dag bij amateur tuinders-
vereniging BATV.
Boom valt op auto en verspert weg.
Verse Coronades: nieuwe corona-
gedichtjes van Leonard Schutte uit 
Aerdenhout.

Jubileumconcert Muzenforum.
Bloemendaal dicht bij een nieuw 
college.
Onderzoek wijst uit dat wettelijke 
reactietermijnen op een Wob-
verzoek conform de ‘Wet open-
baarheid van bestuur’ (Wob) niet 
altijd worden gehaald.
Verwacht coalitieakkoord VVD, D66 
en PvdA. 

Gelukkige gezichten na de overwinning. Foto aangeleverd.
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Heel Zandvoort door het dolle 
heen tijdens het Dutch Grand Prix 
weekend: “Tuurlijk wint Max!”
Burgemeester Elbert Roest bij 
nieuwe editie ‘Raadslid in de klas’ 
bij De Josephschool.
Opperbeste stemming op de Jaar-
markt in Bloemendaal.

Susanne de Roy van Zuidewijn 
neemt afscheid als wethouder van 
Bloemendaal.
Nieuwe inwoners verwelkomd op 
gemeentehuis Bloemendaal.
Aannemer treft botten van walvis-
kaak aan bij graafwerkzaamheden 
op Blekersveld.

Paul Dubbe wordt gemeentesecre-
taris gemeente Bloemendaal.
Bestuurder rijdt op vangrail Voge-
lenzangseweg en rijdt door na.
Walking Hockey succes bij hockey-
club HBS in Bloemendaal.
Buitenplaats Leyduin heeft kudde 
schapen te gast.

Tweede editie van het Bomans 
Schaaktoernooi in Dorpshuis 
Vogelenzang.
Terugblik participatie-bijeenkomst 
omwonenden Oldenhove.
Stappen gezet bij voortgang Vitaal 
Vogelenzang.
Zonovergoten Brouwerskolk in 
beeldschoon zomers kleurenpalet.
Avontuurlijke muziekroute met 
Tim Knol in Caprera.
Toon van Driel vereeuwigt Max 
Verstappen en Grand Prix in ‘Max 
in Car Toon’ samen met Car Art in 
het Zandvoorts Museum.
Lichaam van vermiste 32-jarige 
man bij strandje in ’t Wed in Over-
veen gevonden.
Herfstkleuren treden eerder in 
door aanhoudende droogte.
Stakingen NS tre�en ook Heem-
stedeAerdenhout, Overveen en 
Bloemendaal.
Dames Bridgeclub Bennebroek 
bestaat 40 jaar.

Burgemeester Elbert Roest lost 
belofte in met ritje maken op 
duo-�ets. 
Tuinconcert en Moestuinmarkt bij 

Bennebroekse Amateur Tuinders 
Vereniging.
Bennebroekse muziekvereniging 
‘Kunst Na Arbeid’ bestaat 120 jaar. 

Huldiging sportkampioenen in 
Caprera een groot feest. 
Politie houdt verdachte aan na 
vechtpartij op Bloemendaalseweg.
Tyler Lench is versterking uit 
Nieuw-Zeeland voor Dames 1 HC 
Bloemendaal.
Gezellig en geslaagd NK Knikkeren 
in Bennebroek.
Overveense Ellen Oosterom brengt 
debuut ‘Bloedband’ uit: een boek 
over ziekte, kwetsbaarheid en 
familiebanden.
Bouw van brandweerkazerne 
Bennebroek dichterbij.
Verrassend programma door Ame-
rikaanse pianiste Heather Pinkham 
in de Lutherse Kerk van Haarlem.
Willem Slinger nieuwe assistent-
coach bij Dames 1 van Bloemen-
daal.
Akkoord voor aanleg kunstgras-
velden SV Vogelenzang.
Twee vuurwapens bij verkeerscon-
trole op Dr. Dirk Bakkerlaan.

Brief van burgemeester Elbert 
Roest n.a.v. rapporten van de 
commissie Integriteit.

Foto: Bart Jonker.

Huldiging sportkampioenen in 
Caprera. Foto: Joke van der Zee.

Moon Zantvoort en vrijwilliger Jan Veenstra helpen de burgemeester en heer Jans 
op weg. Foto aangeleverd door Welzijn Bloemendaal.

Week van de Pleegzorg: aandacht 
voor tekort pleegouders.
De Fotogroep exposeert in 
Centraal Service Punt
Bennebroek.
BSM blijft eenvoudig overeind 
tegen Zaandijk.
Mooie opkomst eerste Regenboog 
Lokaal in Bloemendaal.
Samen aan de slag voor de Groene 
Strand Wimpel.
Doorstart Kledingruilcafé 
Bloemendaal 
Nieuwe bewoners voor Oldenhove 
in Overveen.
PvdA en D66 willen dat Bloemen-
daal Regenbooggemeente
wordt.
Gemeente Bloemendaal licht raad-
huis niet oranje uit.
Gemeente Bloemendaal verstrekt 
kledingkaart voor kinderen uit 
gezinnen met laag inkomen
Zonnig en vrolijk onthaal voor 
Sinterklaas en zijn Pieten in Benne-
broek en Overveen. Burgemeester 
Roest en Brigitte Kaandorp 
wachten Sint op in Overveen. 

Gemeente Bloemendaal: “Veilig-
heid omwonenden stond voorop 
bij bouwstop Potgieterweg.”
Bloemendaal heeft nog geen 
Klimaatburgemeester.
Casper van der Veen langer bij HC 
Bloemendaal.
Overval op tankstation Rijksstraat-
weg Bennebroek.
Groot Repair Café voor jong en 
oud in Provinciehuis.
Duintocht in alle vroegte op Dag 
van de Stilte.
Bos en Duinschool viert haar 
390-jarig bestaan. 

Gemeentehuis Bloemendaal in 
groen licht uit solidariteit en steun 
voor vrouwenrechten.
Gemeente Bloemendaal levert 
bijdrage aan bestrijding energie-
armoede.
Zorgorganisaties Bloemendaal 
zetten eigen medewerkers in voor 
verduurzaming.
Hartekamp Groep verhuist naar 
twee nieuwe locaties in Zandvoort 
en Bennebroek. 
College B&W legt ontwerpbegro-
ting Bloemendaal 2023 aan 
gemeenteraad voor. 

Feest op de Bos en Duinschool. Foto aangeleverd.

Burgemeester Roest en Brigitte Kaandorp heten Sint welkom in Overveen.

Subsidie voor behoud van Joodse 
begraafplaats Overveen.
Vroege rode kaart nekt BSM bij 
duel tegen DSS Haarlem.
Auto op zijn kop op Zeeweg  in 
Overveen.
Bloemendaal herdenkt overleden 
dierbaren op Lichtjesavond.
Buurtgezinnen Bloemendaal in 
kerstactie voor gezinnen.
Dorpse gezelligheid tijdens Winter 
Wonderland in Bennebroek.
Echtpaar Van den Heuvel-Van de 
Belt 65 jaar getrouwd.

Lions Club zamelt DE-punten en 
vreemd-oud geld in voor stichting 
‘Fight for Sight’.
Onderzoek wijst uit: geen geluids-
overlast spoorlijn Overveen.
Veel belangstelling voor sfeervolle 
kerstviering op kerstavond in 
Bloemendaal.
Subsidie provincie voor resatau-
ratie monumentale bruggen op 
buitenplaats Elswout.
Terugblik op 2022 en nieuwjaars-
wens van burgemeester Elbert 
Roest.

Burgemeester Elbert Roest (Bloemendaal) bezoekt het briljanten echtpaar.
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