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HBC Oliebollentoernooi ‘Adriaan Pauw’
Zaalvoetbal met 300 jeugdleden
Heemstede - Na die rustige 
kerstdagen heerlijk voetballen. 
Van die bank af en rennen maar 
in de sportzaal van Groenendaal 
SportPlaza.

Al vierhonderd jaar de uitlaatklep 
voor de Heemsteedse jeugd of 
is het veertig jaar? In de tijd van 
Adriaan Pauw werd er niet ge-
voetbald, Adriaan had zijn wa-
pencollectie, die hij bewaarde in 
het Oude Slot.

Volgens een opgave uit 1796
waren ze toen nog aanwezig in 
het Oude Slot: 75 Verschillen-
de geweren, 60 lange pieken, 26
degens, 30 hellebaarden, 8 ka-
nonnen en nog allerlei losse wa-
pens.

Driehonderd kinderen hadden 
genoeg aan een balletje nummer 
vier. En maar hollen na al dat eten 
en snoepen. Het gaat nu om de 
oliebollen. Maar ook voor de Fair 
Play bokaal van Adriaan Pauw. 
In leeftijdsgroepen werd er in de 
grote sportzaal gevoetbald, de 
teams hadden heel bekende na-
men. Willem II won al vroeg op 
de vrijdagochtend de eerste pou-
le, Jan Zwarter reikte de medail-
les uit. Kel Koenen had al uitge-
legd wat er bij zo`n organisatie al-
lemaal komt kijken.

Heel veel publiek dat koffi  e wil en 
verder alleen kijken en kletsen. 

Typisch HBC waar gezelligheid 
hoog op het scorebord staat. 

Net als Adriaan Pauw die ook 
graag scoorde, maar dan met een 
geweer.

Hij staat dit jaar in de belangstel-
ling van heel Heemstede en Ben-
nebroek met veel evenementen 

die alle betrokken, voetballers 
en hun familie vast meekregen 
van de Ambassadeur van Adri-
aan Pauw, Jaap Verschoor van de 
Historische Vereniging Heemste-
de Bennebroek, die onvermoei-
baar de boodschap 2020 Adriaan 
Pauwjaar uitdraagt.

Ton van den Brink

Heemstede luidt een bijzonder nieuw jaar in

2020: start van het Adriaan 
Pauwjaar en 75 jaar Vrijheid
Heemstede - En toen was het in-
eens 2020. Met deze fraaie fo-
to van Marenka Groenhuijzen 
opent de Heemsteder een spec-
taculair nieuw jaar. De champag-
nefl essen mogen nog een keer 
open, want dit wordt het jaar 
voor Heemstede. Enerzijds na-
tuurlijk de aftrap van het Adri-
aan Pauwjaar, bedacht als beste 
idee van Heemstede door Mari-
anne Wever. De Heer van Heem-
stede Adriaan Pauw staat dit jaar 
extra in de schijnwerpers. Daar-
voor is de Stichting Adriaan Pauw 
opgericht.

In deze krant wordt natuurlijk re-
gelmatig ook over de diverse ac-
tiviteiten bericht voor en door 
Heemstedenaren, die in het te-
ken staan van Adriaan Pauw. En 
in deze editie is hier al het een en 
ander over te vinden, zoals hier-
onder het HBC Oliebollentoer-
nooi Adriaan Pauw, waar Ton van 
den Brink over schreef. Elders in 
deze krant nog een mooi artikel 
door Hans Krol over een nieuw 
portret uit 1632 van Anna Pauw-
van Ruytenburg, de tweede echt-
genote van Adriaan Pauw. En
Marenka Groenhuijzen fotogra-
feert vanaf volgende week de 
plekken in Heemstede die ken-
merkend zijn voor  Adriaan Pauw.

Anderzijds wordt 2020 een uniek 
jaar dat in het teken staat van 75 
jaar Vrijheid. Sinds het einde van 
de Tweede Wereldoorlog in 1945, 
leeft Nederland in vrede en vrij-

Foto: Marenka Groenhuijzen

heid. Daar mogen we met zijn al-
len best eens stil bij blijven staan 
en trots op zijn. Vrijheid is een 
kostbaar goed, iets wat we har-
monieus met zijn allen koeste-
ren. Vrijheid is echter niet altijd 
vanzelfsprekend. Verhalen uit het 
verleden én uit het heden in de 

wereld zijn hier nog immer getui-
ge van. Wat betekent 75 jaar Vrij-
heid voor u? Heemstede en de 
Heemsteder gaan 75 jaar Vrijheid 
in de brede zin des woord belich-
ten, met bijvoorbeeld verhalen 
en foto’s van mensen.  
Al met al wordt 2020 sowieso 

weer een nieuwswaardig jaar, een 
jaar waar we met zijn allen invul-
ling aan gaan geven.
Laten we daarom samen van 
2020 een prachtig gedenkwaar-
dig jaar maken.

Bart Jonker

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

Arjen van der Slikke 
keurslager
J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
 

2020
Wij wensen 
iedereen 
een
gelukkigNieuwjaarswerkdag 

in Poelbroekbos
Haarlem - Het IVN Zuid-Kenne-
merland verzorgt in samenwer-
king met gemeente Haarlem en 
Spaarnelanden zaterdag 4 janu-
ari een bijzondere werkdag nl. 
een Nieuwjaarswerkdag. De 1e 
werkdag in de natuur in het nieu-
we jaar in het Poelbroekbos in 
Schalkwijk. Wie zin heeft en het 
leuk vindt om het nieuwe jaar 
goed te beginnen en deze dagen 
graag de handen uit de mouwen 
wil steken in de Haarlemse natuur 
is zeker welkom.  
Het Poelbroekbos is aangelegd 
als wandelbos voor de bewo-
ners van Schalkwijk, maar on-
dertussen is er ook mooie na-
tuur ontstaan. Het Poelbroekbos 
ligt in Schalkwijk ten zuiden van 
de volkstuincomplex Poelpolder-
vreugd langs de Boerhaavelaan 
en tussen Schalkwijk en de Ring-
vaart Haarlemmermeerpolder.
Iedereen kan en mag meedoen. 

Verzamelen om 9.30 uur op de 
parkeerplaats van volkstuincom-
plex Poelpoldervreugd langs de 
Boerhaavelaan / Oude Schiphol-
weg. Neem eigen koffi  e/thee en 
lunch mee. Doe werkkleding aan 
en trek stevig schoeisel aan. Het 
IVN  zorgt voor gereedschap, be-
geleiding, handschoenen, extra 
koffi  e en thee en vlaai. Ervaring is 
niet noodzakelijk.
Aanmelden en info via:
www.ivn.nl/zk of bel Marc van 
Schie 06- 22 5757 48. 

U heeft vast wel in het afgelo-
pen jaar iets in het nieuws ver-
nomen over de Franse haan 
Maurice. Tegen hem was een 
rechtszaak aangespannen 
door een stads echtpaar, dat 
verhuisd was naar het platte-
land en niet de slaap kon vat-
ten door zijn gekraai. Haan 
Maurice werd door deze zaak 
het trotse symbool van Frank-
rijk en had nagenoeg de
hele Franse bevolking achter 
zich.  Zo oordeelde de rechter 
ook en Maurice won uiteinde-
lijk de rechtszaak.
Zo was ik bij mijn nicht die in 
Friesland woont in een woon-
wijk met vrijstaande huizen, 
met daarachter vrij uitzicht 
en land. Mijn nicht heeft een 
kippenhok. Nee, geen dames-
kransje. Het is een heuse kip-
penren, die haar dagelijks van 
verse eieren voorziet.
Op een dag kregen de kippe-
tjes de schrik van hun leven. In 
de kippenren werd een nieu-
we bewoner toegevoegd, in 
de hoedanigheid van een gi-
gantisch uit de kluiten gewas-
sen haan, die mijn nicht Kluk-
kluk noemde, naar de beroem-
de indiaan uit de serie Pipo de 
Clown.
Nou, Klukkluk stak vanaf het 
eerste ogenblik zijn aanwezig-
heid niet bepaald onder stoe-
len of banken. Hij gooide zijn 

knuppel letterlijk in het hoen-
derhok. Die nam het niet zo 
nauw. De dames kregen geen 
moment rust meer, wisten het 
niet meer hoe ze het hadden 
en waren een paar dagen van 
de leg. Opgetogen en enthou-
siaste geluiden kwamen er in-
eens uit de kippenren van-
daan sinds de komst van Kluk-
kluk. En Klukkluk maar voort-
durend de victorie kraaien.
Helaas begon hij daarmee al 
vier uur ’s nachts, zodat mijn 
nicht al spoedig in het holst 
van de nacht een boze Fries 
in zijn pyjama voor haar deur 
had staan, die zijn gekraai ab-
soluut niet kon waarderen en 
door de gepassioneerde Kluk-
kluk niet kon slapen. “En dat is 
natuurlijk van de gekke”, zo-
als de indiaan Klukkluk dit kon 
zeggen in Pipo de Clown. (De-
ze uitspraak uit de serie is ove-
rigens offi  cieel in de Neder-
landse taal opgenomen, wist 
u dat?)

Mijn nicht moest daardoor 
met pijn in haar hart Klukkluk 
afstaan: zijn gekraai bij dag en 
dauw was onaanvaardbaar ge-
worden. Een jager heeft hem 
meegenomen en Klukkluk 
moest daarbij menig veertje 
laten voordat zijn eindbestem-
ming in de vrieskast eindig-
de. En tja, dan kraait er ineens 
geen haan meer naar je…

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Klukkluk

Foto aangeleverd door
IVN Zuid-Kennemerland
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Kerkdiensten

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Zondag 5 januari, 10u. 
Eucharistieviering m.m.v. alle 

koren. Pater Diego Pildain. Koffi  e.

Donderdag 9 januari, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 5 januari, 10u.
Oude Kerk: ds. P.I.C. Terpstra, 

dienst van Schrift en Tafel. 
Crèche, Kinder Anders-dienst, 

Verhalenboom en
De Kerk Draait Door.

www.pknheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Zondag 5 januari, 10u. 
Voorganger ds. N. Scholten.

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek

Zondag 5 januari, 10u.
ds. Dirk Jorissen

Nieuwjaarsdienst
 

 Koffi  edrinken in kerkelijk 
centrum het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 5 januari, 10u.
ds. Jolien Nak.

Dienst van Schrift en Tafel.

Nieuwjaarswensen.

www.pkntrefpunt.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 5 januari, 10u.
Leiding: Rob

Spreekster: Y. Elbers
Onderwerp: Leven in een ander 

Licht

www.rafael-nehemia.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

Za.  17u.  Holy Mass
Zo  10u.  Hoogmis
Zo  18.45u.  Plechtig Lof
Di  9u.  H. Mis
Wo  10u.  H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
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.
Heemstede
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, tele-
foonnummer en/of e-mailadres. 
Anoniem ingezonden brieven 
worden niet in behandeling ge-
nomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd 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 volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL
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Dit 300ste schrijven gaat over 
Zandvoortselaan 161 (+ boven-
woning) en is de laatste in het 
bouwproject vanaf nr. 179 van 
1927.

In april 1928 staat de opening 
van ‘Een nieuwe Vleeschhou-
werij’, te lezen in Bloemendaal’s 
editie van 6 april 1928. Het nieu-
we fi liaal van de ‘Fa. Gebrs. Ak-
kermans Electrische Vleeshou-
werij’. Het is het 4de fi liaal. Hy-
giëne staat hoog in het vaandel 
bij de slagerij. Schoon en goed 
verpakt wordt het vlees bij de 
klanten bezorgd.

Op 1 januari 1940 wordt A.J. 
Vreeburg als slager genoemd 
op nr. 161, maar ook H.J. Akker-
mans. Cor. Akkermans zat op 
Zandvoortselaan 59 met een 
slagerij.

In een adressenboek van 1 ja-
nuari 1942 staat een adverten-
tie waarin vermeld wordt dat 
de slagerij is bekroond met de 
hoogste onderscheidingen. In 
het Haarlems Dagblad van 18 
april 1953 krijgt Akkermans 
een vermelding van het winnen 
van diverse bekers: Wisselbeker 
best geslaagde etalage; beker 

voor de mooiste etalage; be-
ker voor de beste verkoopetala-
ge en ook nog een beker voor 
de origineelste etalage. Dit al-
les naar aanleiding van een eta-
lagewedstrijd om de midden-
stand in de gelegenheid te stel-
len zichzelf te presenteren. Een 
idee vanuit de gemeente.

In het adressenboek van Heem-
stede van 1 november 1963 ver-
koopt J.W. Henneman vlees en 
fi jne vleeswaren. In 1969 wordt 
Henneman opgevolgd door sla-
gerij Van Bentem. Zijn opvolger 
is G. H. Bood vanaf 1992. Bood 
staat vermeld in het adressen-
boek van Heemstede van 1 ja-
nuari 1993. Coen en Bas Bood 
namen in 2000 de slagerij over 
van hun vader, die 8 jaar eer-
der begonnen was op de Zand-
voortselaan 161.

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 29 december 2019. 
De toen-foto is uit het archief 
van mevrouw Riet Govers (telg 
van de Akkermanfamilie) uit de 
jaren 30.
Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben, dan 
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook 
zijn we op zoek naar beeld-
materiaal. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (82)

Harry Opheikens schreef 
voor de editie van deze week 
zijn 300ste artikel over On-
bekend Heemstede. Hij ver-
zorgt maar liefst zes jaar deze
rubriek. En dat is zeker een
felicitatie waard. Harry, na-
mens het team van de Heem-
steder van harte profi ciat met
deze mijlpaal!

Alweer 300ste artikel 
Onbekend Heemstede

Zandvoort - Op 1 november jl. 
hebben we drie kittens binnen-
gekregen die gevonden waren 
in het Reinaldapark in Haarlem. 
De jonge katjes waren er toen 
slecht aan toe. Gelukkig zijn ze 
goed opgeknapt en kunnen ze 
geadopteerd worden. Eén van 
de katertjes is al geplaatst maar 
zijn broer en zus zoeken nog 
een nieuw baasje. We willen ze 
graag samen plaatsen.

Adella en Anthony hebben 
wel even de tijd nodig om aan 
nieuwe mensen en situaties te 
wennen en willen mettertijd 
graag naar buiten. We denken 
dat ze iets oudere kinderen wel 
leuk zullen vinden.

Twee andere broertjes ver-
blijven al sinds eind augus-
tus bij ons; eerst in het asiel en 
de laatste tijd in een gastge-
zin. Ukkie en Uiltje zijn gebo-
ren bij Speeltuin Groenendaal 
en hebben in de eerste weken 
van hun leven geen mensen 
gezien. Ze zijn nu een half jaar 
oud. Een van de katertjes snapt 
inmiddels dat mensen best oké 
zijn en komt ook gezellig knuf-
felen. Uiltje vindt het leuk om 
je overal in huis te volgen. Hij 
is erg speels en heeft het daar-
bij vooral vaak op je blote gro-
te teen voorzien.

Ukkie gaat helaas nog wat va-
ker voor je op de loop. Als hij 
geaaid wil worden komt hij zelf 
gezellig tegen je aan liggen om 
te kroelen en spelen. En met 
een lekker hapje zijn ze natuur-
lijk allebei te paaien!

Nieuwjaar: 
nieuwe kans? 

Zou het niet mooi zijn als de-
ze jonge katjes in het nieuwe 
jaar snel een nieuw huis vin-
den? Ze wonen bij (2 verschil-
lende) gastgezinnen. Om ken-
nis te maken kun je via het asiel 
een afspraak maken.

Dierentehuis Kennemerland 
wenst iedereen een gelukkig, 
gezond en vooral diervriende-
lijk 2020!

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

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

Foto’s aangeleverd door Dierentehuis Zandvoort

(Inloop)activiteiten van WIJ 
Heemstede op Plein1 voor ouderen
Heemstede - In januari zijn er di-
verse inloopactiviteiten van WIJ 
Heemstede op Plein1 (Juliana-
plein 1, Heemstede) voor oude-
ren: Stoelyoga start vanaf maan-
dag 20 januari van 13.00 tot 13.45 
uur. U kunt 10 keer meedoen voor 
€5,- per keer, incl. koffi  e of thee. 
Een 10-strippenkaart kost €45,-.
Laat even weten of u komt, dan 
kunnen we het juiste aantal stoe-
len klaarzetten in Plein Oranje (1 
hoog), 023-528 85 10.
Bij de Sociëteit kunt u van-
af woensdagochtend 8 januari
in Plein Geel (BG) van 10.00 tot 
12.00 uur terecht voor een kop 
koffi  e, een praatje of een spelle-
tje. Soms doen we een gezamen-
lijk programma. U betaalt € 2,- per 

keer en als u aansluitend wilt blij-
ven lunchen nog € 3,- (dit graag 
wel even voor 11 uur aangeven) 
bij de begeleiding.
Bij de Losse Steek, de wekelijk-
se brei- en haaksoos kunt u elke 
vrijdag om 10.30 uur aanschui-
ven vanaf 10 januari in de hal op 
de eerste etage. De mooiste din-
gen worden gemaakt, u brengt 
elkaar op ideeën en helpt elkaar. 
Een kop koffi  e kost slechts 1 euro.
Koffi  e met Muziek , een serie van 
4 bijeenkomsten waarin muziek 
die u mooi vindt met elkaar be-
sproken wordt onder leiding van 
Ineke de Jonge, start op dinsdag-
ochtend 21 januari van 10.30 tot 
12.00 uur, 4 keer om de week in 
Plein Oranje.

Ko-bus tochtjes
Haalt u na 8 januari ook onze 
nieuwe Ko-busfolder met aan-
meldformulier op met de nieu-
we tochtjes voor het voorjaar? Er 
is weer een afwisselend program-
ma met bustochtjes voor u sa-
mengeteld, welke vanaf eind ja-
nuari weer op een aantal woens-
dagen rijden, vanaf half maart 
zelfs weer elke woensdag!

Adriaan Pauwjaar 2020
Natuurlijk doet WIJ Heemstede 
in 2020 ook mee met het Adri-
aan Pauwjaar. Opgeven voor de 
bovenstaande activiteiten kan 
bij WIJ Heemstede op Plein1, Ju-
lianaplein 1, Heemstede, tel.: 023-
528 85 10, e-mail: dienstverle-
ning@wijheemstede.nl. Alle deze 
activiteiten voor senioren zijn bij 
WIJ Heemstede op Plein1, tenzij 
anders aangegeven.
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Gemeente en Hoorne b.v. (Vomar) komen boeteclausule overeen. 
Gemeente Heemstede uit overleg Duinpolderweg gekieperd.Eerste 
Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis: “Heemstedenaren
zijn betrokken met inzet en passie.  da en Gaius blijven ‘Ping-Pong-
stars’ van Heemstede bij HBC tafeltennis. -jarige Finn Flintrop zamelt 
meer dan 100 kerstbomen in. Negen Heemsteedse inwoners Res Nova 
plein in de prijzen bij Postcode Loterij. Geen tariefsverhoging marktgel-
den. Nieuwjaarsduik Bronsteevijver: De kruin moet nat  Alle registers 
open bij Nieuwjaarsconcert Stichting Vrienden Oude Kerk. Nieuwjaars-
concert Kunstkring met uitreiking Minervaprijs aan HVHB. Jubileumjaar 
100-jarige. Reddingsbrigade spectaculair geopend met nieuwe mascotte 
Herbie. PKN Heemstede distantieert zich openlijk van omstreden Nash-
ville-document. Heemsteedse inwoners geven gehoor aan Facebookop-
roep van de Heemsteder en leggen zonsopkomst vast. Jaarlijkse kerst-
boomverbranding aan de Vrijheidsdreef. Team Gijs ontvangt 1025 euro 
als gift in de strijd tegen Parkinson. Oud-inwoner A. Zwarter krijgt na 50 
jaar onderscheiding voor redden 3-jarige drenkeling. Geplande nieuw-
bouw Haarlem-Zuid baart Heemstede zorgen. Harry Opheikens met 
5-jarig jubileum rubriek ‘Onbekend Heemstede’ in het zonnetje gezet. 
Gemeente Heemstede ontvangt royale gift voor herbouw Belved re. 
Nieuwbouw Vomar blijft politiek nog steeds bezighouden. Crowdfun-
dingsactie scoutingvereniging Junioren NJV de Haven. The Great Bub-
ble Barrier onder de aandacht bij Rotary Club Heemstede. Oud-burge-
meester O.R. van den Bosch op 10 januari overleden. Scouting WABO 
luidt 2019 in met boerenkoolmaaltijd. rene Moors leest kleuters voor op 
Plein1.  Zebrapad voor de Dekamarkt. Bloemendalers maken zich zor-
gen over eventuele fusie met Heemstede. Politicus Jeroen Dijsselbloem 
in de Oude Kerk. Winterse expositie Ger Daniëls. Reanimatie-instruc-
teurs op bezoek bij burgemeester Nienhuis. Dubbelconcert Harmonieor-
kest uit Zwaag en Blaasorkest Heemstede.

Vijfmaal Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Seminarhotel in Mariën-
heuvel is een kwestie van tijd. Uitbreiding kinderopvang Camplaan dicht-
bij. Scholen samen aan de slag voor PWN en Hartekamp Groep. Mats 
Jutte tenniskampioen t m 10 jr.  van provincie Noord-Holland. Jom 
Hasjoa-herdenking bij Joods Monument. Bouw van het aantal woningen
Manpadslaangebied stap dichterbij. Wij staan stil : Plechtige 4 mei-her-
denking op Vrijheidsdreef. Heemstedenaar 10.000ste bezoeker van 
Nachtwacht Emmen. Heemsteeds raadhuis lichtblauw op voor ziekte ME. 
Opening door wethouder Nicole Mulder van educatieve weertuin bij kin-
derboerderij ’t Molentje. Leo de Vries van GSV krijgt bridgeonderschei-
ding uitgereikt. Politicus Lodewijk Asscher bij Boekhandel Blokker. Contai-
nerbrand in Raadhuisstraat. Heemstede heeft tussen 201 -2024 behoefte 
aan 220 huizen  reeds 144 gerealiseerd. Buxusmot zorgt voor kaalslag 
in Heemsteedse tuinen. Geen duidelijkheid over toekomst kinderopvang 
Camplaan. 41ste Spaarne Lenterace vindt plaats. Riek Hoeke 2  jaar 
vrijwilligster bij de Pauwehof. 23 medailles voor HBC Gymnastics. ‘Kal-
meerbeer’ van Team Redband slimste oplossing Makathon Zorg en Wel-
zijn. Heemstedenaar Jack Kokelaar geslaagd voor danstest rolstoeldan-
sers. Heemsteedse fotograaf Geek Zwetsloot exposeert in Rome. Licht 
aan het eind van de tunnel voor Manpadslaangebied. Bridgeclub BCG 
trots op kampioenen. Voormalig D66 wethouder Sebastiaan Nieuwland 
wordt wethouder in Vlaardingen. Rotary Club en gemeente slaan handen 
ineen tegen plastic soep. Basisschool de Evenaar bestaat 30 jaar. Mark 
Hemetsberger organiseert speciale benefi etavond voor KiKa. HBC glori-
eus kampioen. Smaakvol concert door harmonie St Michaël in Pinkster-
kerk. Tentoonstelling over handschoenenfi rma Laimböck in Pomphuis. 
Bijenhotel geplaatst bij basisschool de carus. Wethouder Struijf veiling-
meester bij veiling Oude Kerk  opbrengst 5000 euro. Grote voorjaarsmarkt 
in winkelcentrum Heemstede vol gezelligheid. Docenten Bosch en Hoven-
school als V P naar concert Marco Borsato. Uitslag Europese verkiezin-
gen Heemstede: VVD heeft meeste stemmen  gevolgd door PvdA  D  
GroenLinks en Forum van Democratie. Bomen moeten wijken voor par-
keerplaats bij Mariënheuvel. RCH sluit seizoen in stijl af. Directeur Suzan-
ne Confurius van de Ark krijgt lipdub als afscheidscadeau. Heemsteedse 
Maxime Croft wordt coureur van het Solar Team. Het Heemsteeds Philhar-
monisch Orkest gaat met muziekvrienden de grens over. Ook Heemsteed-
se dichters bij Haarlemse Dichtlijn. Studio Artistiek exposeert in Burger-
zaal van het raadhuis. 
HVHB vertelt verha-
len uit verleden op 
begraafplaats Herfst-
laan. Fotoboekje 
HVHB op jaarmarkt. 
Michel Radix wordt 
fractievoorzitter VVD 
Heemstede. Myste-
rieus gat aangetrof-
fen in het Sorghbos  
rondom Kennemer-
duin aan de Heren-
weg.
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Zes leerlingen van College Hageveld op weg naar European outh Parlia-
ment. Plannen om Jacobaschool en Bronstee af te breken. Mehmet Sim-
sek nieuwe hoofdtrainer RCH 2019-2020.  CDA’er Boeder op het matje 
geroepen in raadsvergadering wegens ingezonden brief waarin hij uithaalt 
naar college. Vrouwen van Nu bridgen al 40 jaar. Vocal group ‘Good Vibes’ 
neemt deel aan ‘Gluren bij de buren’. Niet meer roken op en rond de kin-
derboerderij. HVHB zoekt kandidaten voor de Erfgoedprijs. Zeilvereniging 
NJV de Haven zoekt vrienden voor activiteiten tijdens ‘Doe-bijeenkomst’. 
PKN Heemstede organiseert Kunstvesper in de Oude Kerk. Heemsteedse 
vrouwentrimclub viert 50-jarig bestaan. Swimkickers HPC timmeren aan de 
weg. Wandelbos Groenendaal in TV-programma ‘BinnensteBuiten’. Bingo 
en lekker eten bij HBC Gymnastics. Rolf Hoogenberg zet zich in om taai-
slijmziekte onder de aandacht te brengen. Academische statushouder Iljaz 

adeer krijgt kans aan de universiteit. Erica Terpstra bij Boekhandel Blok-
ker. Minisymposium ’Preventie kan eerder’: actiever op zoek naar vragen 
van burgers. Komt er mettertijd een Action in het Vomarpand? Wandelnet 
en Fietsersbond vechten afsluiting van Laantje van Alverna aan. Burge-
meester Nienhuis in gesprek op straat: Wat moet hetzelfde blijven en wat 
ziet u graag veranderd?  Bouwplannen Haarlem Zuidwest in commissie-
vergadering. Samenwerking gemeente en EHBO-vereniging: gratis reani-
matietrainingen op vijf data. Zwemvereniging HPC in de prijzen bij Vlin-
derslaggala. Drie rayonkampioenen voor HBC Gymnastics. Wethouder 
Sjaak Struijf op de weekmarkt. Proefafvalinzameling wijk Merlenhoven van 
start op 1 maart. Huis-aan-huisbladen veel gelezen en gewaardeerd vol-
gens N PO. Alle tien de basisscholen op de nominatie voor bouw of ver-
bouw. Noodkreet bewoners: Wijzig bouwplannen Haarlem Zuidwest.  De 
Heemsteder introduceert pagina’s ‘Cultuur her en der’ en ‘Natuur her en 
der’. Fietsenstalling Station Heemstede-Aerdenhout te vol. TV-program-
ma van 12 delen: ‘Typisch Heemstede’. n memoriam: Simon Paagman. 
Bijeenkomst CDA in Heemstede: ‘Minder verkeersdruk en droge voeten’. 
Hockeyclub Alliance vraagt voorfi nanciering voor opblaasbare hal.
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Nuna Solarteam bij Hageveld. Heemsteedse minima blijven onder de 
radar. Theatermaker Johan Fretz bezoekt boekhandel Blokker. Vijf archi-
tecten krijgen opdracht voor ontwerp Belved re Groenendaal. Colle-
ge onderzoekt nieuw soort asfalt Provinciënlaan. Nominaties Erfgoedprijs 
2019 bekend: gemeente Heemstede met herinrichting Wilhelminaplein  
team Groenbeheer voor het resterende Engelse park op Hageveld en 
parochieteam en gebouwencommissie OLV Hemelvaart Valkenburgerplein 
voor onderhoud en instandhouding kerk. Jongens Nicolaas Beetsschool 
en meisjes carus winnaars schoolvoetbal. Fancy Fair Bosbeek gestopt. 
Voortbestaan seniorensoos van bewoners Roodmus in gevaar. Groenen-
daalkwartier eerste wijk met ‘ogen- en orenproject’. Plexat kondigt Adriaan 
Pauwjaar aan. Gemeente discussieert over samenwerking Bloemendaal. 
Het Spaarne roeit met tal van acties voor KiKa. Bouw Kennemerduin zaak 
van lange adem. Heemsteedse koren zingen samen met 120 man in Pink-
sterkerk. Mogelijk eenrichtingsverkeer voor Burgemeester Van Lennep-
weg en Oude Posthuisstraat. Wisseling van de wacht bij de Heemsteder: 
Joke van der Zee doet Media-advies-en acquisitie  Bart Jonker wordt eind-
redacteur. Politiekids met burgemeester op inbraakpreventie. Heemsteed-
se Lynn Stoffers wint vakjury- en publieksprijs voor haar boek ‘De Sneeuw-
geest’. Brandweer rukt uit naar Crayenestersingel. Kunstvesper met Arjan 
Bosch in de Oude Kerk. Overdracht monumenten aan kinderen groep . 
Oude Kerk houdt kunst-  kitsch- en dienstenveiling. Bloemencorso in ijzi-
ge kou  maar warme ontvangst door Binnenweg en Raadhuisstraat. Andr  
Kuipers opent met KC de Molenwerf de Mus. Burgemeester Nienhuis traint 
mee als burgerhulpverlener. Bewoners Kennemerduin maken groenten in. 
Moestuintjes weer van start op Kom n Mijn Tuin.  Nieuwe duurzame polikli-
niek op komst voor SE N. Wethouders Sjaak Struijf en Nicole Mulder ope-
nen nieuw kringloopwarenhuis. Wereldkampioene Els Wermerbol zwemt 
ijskoud. Hagevelders Steven en Mathijs winnen eervolle vermelding voor 
hun profi elwerkstukken. HPC zwemt op Ranomi 400 euro bij elkaar. Sasja 
Prins wint Libero fotowedstrijd. 1 de eeuws portret Adriaan Pauw aange-
troffen in gebouw van de Senaat. Wiet uit Heemstede wint 10.000 euro in 
Bankgiroloterij. Ster vijf voor veilig ondernemen Winkelcentrum Heemste-
de. Ook Heemstede van het gas af  maar hoe en wanneer nog niet duide-
lijk. College krijgt rode kaart van gemeenteraad inzake moties. Koningsdag 
met een druppie.

Jaarlijkse kunstmarkt in Jan van Goyenstraat goed bezocht. Parkeertarie-
ven Heemstede blijven tot 2020 gelijk. Barry Hughes overleden. Gemeen-
te behandelt kadernota 2020-2023. Vrouw gewond bij kop-staartbotsing 
op Zandvoortselaan. Zomermarkt met veel activiteiten op Kennemerduin. 
Wethouder Van der Have onder vuur over kinderopvang Camplaan. Twee 
nieuwe raadsleden ge nstalleerd ter vervanging. Expositie Heemsteedse 
Vera Bruggeman in Caf  Raecks. Wat brengt de Formule 1 voor Heemste-
de? Beroering over wel of niet strategisch vastgoed bij inspreekavond. 
Geslaagde Meet Greet van taalcoaches. Alarm om brandmelding senio-
renwoning aan Von Brucken Focklaan. Gemeente: Wees alert op eiken-
processierups.  Bijzondere vaderdag dankzij Daddy Camp. Een en al 
gezelligheid op streek- en brocantemarkt in winkelcentrum Heemstede.
Bosch en Hovenschool bestaat 95 jaar. Bosbeek wandelt niet  maar danst. 
Verzoek ingediend voor OLV Hemelvaartkerk als gemeentelijk monument. 
Japanse duizendknoop plaagt ook Heemsteedse tuinen. Heemstedenaar 
Jeffrey van de Wakker in Nederlandse bowlingselectie EK Heren. David 
van Lennep Erfgoedprijs voor Engels landschapspark Hageveld. Poster-
protest WCH tegen voorgenomen verhoging parkeertarieven. Heemstede 
herdenkt Veteranendag. College Hageveld en Zon op Heemstede samen 
aan de slag voor zonnepanelen. Tieners op snorscooter onderuit op Zand-
voortselaan. Zwemspektakel ‘Let’s Glow’voor groepen  bij Sportplaza. 
Avondvierdaagse met duizend lopers. Veteranen hockeyclub Alliance 
bereiken wederom podiumplaats. Heemsteeds echtpaar schrijft ‘Gids naar 
Nederlandse Musea’.
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Camplaan West onveilig: bewoners bezorgd en boos. Koninklijke onder-
scheiding voor mevrouw J.M. Hutter-Visser. nternationale Vrouwendag 
ook in Heemstede. OLV Hemelvaartkerk inventariseert voorkeur voor 
andere parochies. Heemsteedse neke van Eden exposeert kerami-
sche kunst bij Kunstcentrum Haarlem. Provincie geen partij voor ontwik-
keling Manpads-laangebied. Doorgereden na aanrijding op Zandvoort-
selaan: politie spoort automobiliste alsnog op. Voor twee oudste huisjes 
van Heemstede op Glipperweg dreigt afbraak. Carla Lagas trimt al 50 
jaar bij HBC Gym. Lancering Annie Klotsprijs voor vrouwenboegbeeld. 
Kunstmarkt in kader van KikaRow. Gezamenlijke voorjaarsmarkt ont-
moetingscentra op Plein1. Heemsteedse raadsleden spreken in op com-
missievergadering Haarlem inzake voorgenomen woningbouw Haarlem 
Zuidwest. Sterrengala Haarlem van Lionsclub Heemstede-Bennebroek 
brengt mooi bedrag op van 2.500 euro. 21 nieuwe bomen geplant bij 
Huis te Manpad. PvdA pleit voor extra ruimte fi etsenstalling station. Nog 
geen horeca-ondernemer gevonden  partijen akkoord met inrichting 
haven. Verkeersdruk Heemstede verminderen kan niet zonder regioge-
meenten. Haemstede-Barger Mavo HBM  start College Tour met Twee-
de Kamerlid Michel Rog van het CDA. Kinderen planten heesters in 
Groenendaal. Kunstbeurs in Sportplaza Groenendaal: ‘vernieuwd en 
spannend’. Coach Stephan Spruijt verlaat RCH. Aanvang gemaakt met 
renovatie clubhuis Scouting Graaf Bernadotte. 100-jarige Heemsteed-
se Reddingsbrigade houdt kano-clinic. Burgemeester Nienhuis steekt 
de handen uit de mouwen bij Kom n Mijn Tuin. NL Doet: bijenhotels 
maken voor scholen met Stichting Bijenvrienden. Voorlichting over ver-
slaving voor leerlingen College Hageveld. Uitslag Provinciale verkie-
zingen: VVD blijft het grootst  ook in Heemstede winst voor Forum voor 
Democratie en GroenLinks. Benefi etconcert Voorwegkoor in Oude Kerk. 
Heemsteedse slager Johan van Uden krijgt prestigieuze titel Meester-
slager. Politiek verdeeld over Manpadslaangebied. Uitdeeldag compost 
bij Milieustraat Cruquiusweg. Tweetal aangehouden op Johan Wage-
naarlaan na achtervolging. Succesvol schoolvolleybaltoernooi GSV 
Heemstede. Spinningmarathon Team Gijs met aandacht voor Parkinson.
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De Tuinenwedstrijd van de Heemsteder met Tuincentrum De Oostein-
de gaat weer van start. Wethouder Ellen Verheij van Zandvoort geeft 
samen met Robert van den Overdijk, directeur van het Circuit Zand-
voort, een toelichting in de Burgerzaal over de Formule 1 in 2020. 
Geslaagd zomerfeest Kom In Mijn Tuin. Afsluiting KiKaRow-jaar door 
roeivereniging Het Spaarne. Geweldige seizoenafsluiting RCH. Voor-
wegschool bij Battle of the Beach. Jonge schermsters Lotte Dammroff 
en Ava Emmanuel in de prijzen. Later wint Lotte Dammroff nog eerste 
prijs bij schermen in Parijs. Muziek en spel bij straatfeest Rododen-
dronplein. Heemstedenaar Marten Janse presenteert dichtbundel ‘Als 
doden zo stil’. Opgerichte Adriaan Pauwstichting aan de slag met Adri-
aan Pauwjaar. De Heemsteder organiseert met Boekhandel Blokker een 
Zomerpoëziewedstrijd. Kettingbotsing op Heemsteedse Dreef. Plechti-
ge herdenking van Slag bij het Manpad. Hartekamp Groep zoekt oldti-
mers voor traditionele oldtimerrit. Colin de Heer opnieuw winnaar Open 
Merlenhove Toernooi. Jeugd Clubkampioenschappen TV HBC met 
38 bekers. Karin Bloemen bij Boekhandel Blokker. Maxime Croft uit 
Heemstede presenteert haar zonneauto. Imker Pim lemmers te gast bij 
Rotaryclub Heemstede. 30 jaar Vrienden Wandelbos Groenendaal. Ten-
nisclinic Team Gijs 4 Parkinson op TV Merlenhove: ook Astrid Nienhuis 
slaat balletje mee. Kindcentrum de Molenwerf houdt sponsorloop voor 
de VoorleesExpress. Afscheid van zuster Pauline Marie van Bavokoor. 
Burgemeester Nienhuis kijkt toe hoe kinderen was kammen van de bij-
en en honing slingeren. Boekhandel Blokker verhuist tijdelijk vanwege 
verbouwing en uitbreiding winkel. Afsluiting van het seizoen bij scouting 
WABO. Familie De Bruin zestig jaar getrouwd. Grote oogst: pruimen-
tijd op Meermond. Gezoem en gezelligheid in de tuin van Blauwvink. 
Betonspijlen in water Van den Eijndekade. Fietsen van Duitsland naar 
Heemstede: 2000 euro voor hospice in Bad Pyrmont. Oudere vrouw 
onwel door hitte op Heemsteedse Dreef.

Grote opknapbeurt voor Molentje van Groenendaal. Gemeenteraad 
akkoord om 1,4 miljoen euro te onttrekken aan regionaal mobiliteitsfonds. 
Heemsteedse schermers stelen de show. Fietscontrole op Bosch en 
Hovenschool. Boekhandel Blokker opent deuren vernieuwde winkel met 
Erik van Muiswinkel. Astrid Nienhuis neemt exemplaar fotoboek ‘Heemste-
de in zwart-wit’ in ontvangst. Petitie voor handhaving vuurwerkverbod aan-
geboden. Omwonenden Kennemerduin ongerust over de nieuwbouw. 
Jaap Stork bij Theeconcert Oude Kerk. Symfonisch Blaasorkest Heemste-
de geeft concert in Pinksterkerk. Jong talent Coornhert en Hageveld bij 
Heemsteedse Kunstkring. ‘Verklaring gelijke behandeling in de sport’ge-
tekend. Openluchtbioscoop van Rotary Club brengt 2600 euro bijeen voor 
Stichting Bijenvrienden. Mevrouw Anna Frencken 100 jaar. Groei & Bloei 
Zuid-Kennemerland 140 jaar. Groot feest voor vrijwilligers in het raadhuis. 
‘Bootnomaden’ bij park Meermond. OZB-verhoging vanaf 2021 voorlopig 
van de baan. Familieportret Adriaan Pauw te koop bij Sotheby’s Londen. 
Bewoners kunnen kiezen uit vijf ontwerpen voor nieuwe Belvedère
Groenendaal. 80.000 Vrijheidstulpen geplant bij raadhuis. De redactie 
ontvangt vele inzendingen voor de mooiste herfstfoto. Geen Afrikaanse 
berg te hoog: Heemstedenaar Sjoerd Bakker gaat War Child Kill-Challen-
ge aan. Winterdiner Oude Kerk voor 400-jarig bestaan. Marco Meeuwisse 
presenteert zijn tweede boek ‘De Duivelsvogel’. Vereniging voor hoogop-
geleide vrouwen in het oranje om geweld tegen vrouwen aan te kaarten. 
Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest viert de herfst met muziek. Klas-
sieke muziek op Hageveld. Sinterklaas komt bij het Molentje in Groenen-
daal aan en bezoekt later het Pietenpakhuis. Station Heemstede-Aerden-
hout heeft huiskamer. Discussie over ontwerpen Belvedère. 49 gouden 
echtparen in het raadhuis. Inspreker Reinout Schotman: “Raad en colle-
ge falen in beleid energietransitie.” Jonge Heemsteedse ambassadeur 
Rick Peschar (13) met de gezelligste caissières op de foto en haalt met 
statiegeld geld op voor Stichting Opkikker t.b.v. langdurig zieke kinderen. 
Astrid Nienhuis met 230 basisschoolscholieren bij het Sportontbijt. GSV 
Heemstede huldigt haar jubilarissen. Drukke herdenking Lichtjesavond 
op begraafplaats Herfstlaan. Voor 143ste keer kerkbollenveiling Bavo. 
Op reis naar Spanje met Vocaal Ensemblel Sola Re Sonare. Philip Fon-
tana is winnaar van de mooiste herfstfoto en neemt zijn prijs in ontvangst 
bij Foto Vincent van Dijk. Energiebedrijf Eneco verkocht: Heeemstede mil-
joenen rijker. PvdA: “Proef afvalinzameling Merlenhoven succesvol voor-

beeld.” Orange the 
World-campagne 
inzake geweld tegen 
vrouwen: raadhuis 
Heemstede oranje ver-
licht. Sprookjestocht 
door kinderboerde-
rij. Drie medailles bij 
eerste wedstrijd HBC 
Gymnastics. Maestro 
Leon Bosch van Sym-
fonisch Blaasorkest 
gehuldigd tijdens ’10 
met een baton’.

Jamborette te gast in Cruquiusmuseum. Koffi e met Heerlijkheden van 
HVHB in het Pomphuis. Laatste fases wegwerkzaamheden Provinciën-
laan. Monet en Italiaanse hapjes bij dagbesteding Dreefhart. Samen eten 
met Team Gijs tegen Parkinson bij Theehuis Cruquius.Veel last van bab-
beltrucs in Heemstede. Veel belangstelling Heemstede Sportief in winkel-
centrum. Veel distelvlinders gesignaleerd in Heemstede. Tuinconcert op 
Berkenrode. Straatroof op Torenlaan. Hartekampbewoners in oldtimers
naar Zandvoort. Bloemendaal wijst bezwaar Laantje van Alverna af. 
Afscheid voorzitter Jaap Verschoor van HVHB. Nog eenmaal genieten 
van groot muziekteam evangelische kerken. Buitenmiddag door Platform 
Vluchtelingen. Goud voor 14-jarige Heemsteedse schermster Ava Ema-
nuel.

Zuster Laeta: 100 jaar 
en 100 procent. WIJ 
Heemstede vervangt De 
Princehof voor andere 
locatie. Prijzen uitgereikt 
aan winnaars Tuinen-
wedstrijd. Budget van 
gemeente voor bewo-
ners- en buurtinitiatie-
ven. Bezoekers Open 
dag brandweer laai-
end enthousiast. Dagbe-
steding Kennemerhart 
kiest leukste huisdier-
foto: hondje Izzy van 
Petra van Wezel is de 
winnaar. Heemsteedse 
kunstenares Rian Pee-
perkorn exposeert in 
Mondriaanhuis Amers-
foort. Kunstkijken met 
Kennemerhart en bij-

kletsen op Burendag. Parochie bestaat 325 jaar, Bavokerk 140 jaar. EHBO 
Vereniging bestaat 80 jaar. Laatste heen en weer van Cruquiuspontje.
De Heemsteder feliciteert 100-jarige KLM. Jos Holdorp 50 jaar gymtrainer. 
RCH-voetbaldames houden reünie. Jubileumvoorstelling 110-jarige
Harmonie St. Michaël. Vrijwilligers TV HBC naar de Marker Wadden. 
Frans Roozen 80 jaar vrijwilliger bij de Bavo. Nieuw record onderwaterhoc-
key voor Heemsteedse Reddingsbrigade. De Heemsteder verkrijgbaar bij 
Bibliotheek Bennebroek. Schrijver en piloot Hans Nordsiek op Voorwegs-
school. Muzikale opening Kinderboekenweek op basisschool De Evenaar. 
VVD organiseert discussieavonden over impact energietransitie. Samen-
werking Hartekamp Groep en HeemSteeds Gezwam. Kleurige en muzi-
kale Coming Out-dag op raadhuis met onthulling regenboogbankje. Veel 
vragen tijdens Politiek Café. Bijval voor lokale pers: discussie over Ja-Ja-
sticker. Succesvolle Heemstede Sportdag voor basisscholen. Kromme 
Rijn Kwartet bij Theeconcert Oude Kerk. Drukbezochte avond inzake duur-
zame jaren ’30-woningen. Gezonde pauzehap voor basisschool Molen-
werf. Heemstedenaar Paul Herber fi nalist Ouderen Songfestival. Gastles-
sen over de Holocaust op scholen. De Heemsteder geeft workshop ‘Hoe 
wordt een krant gemaakt’ op Plein1. EenVandaag maakt reportage over de 
Haemstede Barger Mavo. Burgemeester Nienhuis bezoekt taalsoos Biblio-
theek. Al 40 jaar Bridgeclub Centrum 111.  Begroting Heemstede 2020 uit 
de doeken gedaan, lasten blijven op redelijk niveau. Zorg over onveilige 
oversteek Herenweg/Adriaan Pauwlaan. Heemstede Loop met aantal nieu-
we records. Albert Röllich en Jan Reijnders na jaren weer terug als orga-
nisatieduo Kunstlijn. Kunstlijn weer bol van fraaie kunst. Journaliste Clairy 
Polak bij Boekhandel Blokker. Glutenvrije Piet bij Sinterklaasintocht op 16 
november in Heemstede. Leesclub Rivierenwijk 25 jaar. Astrid Nienhuis 
doet Preek van de Leek: ‘De Menswereld’. Unieke tekeningen met uitzich-
ten Belvedère Groenendaal ontdekt. Bavokoren op hun mooist in jubileum-
concert.

Actrice/Schrijfster Manouk 
van der Meulen bij Boekhan-
del Blokker. Keuze Belvedère 
krijgt nog een staartje. Brand-
weer rukt met veel materieel 
uit voor schoorsteenbrand op 
Landzichtlaan. Katholieke Bond 
van Ouderen Heemstede bij-
na 65 jaar. Veel rijmhulp voor 
de Sint bij sintgedichtenwed-
strijd van de Heemsteder en 
Chocolaterie Van Dam. Alge-
heel vuurwerkverbod komt er 
niet in 2019. Jaarlijkse subsi-
die voor Bibliotheek leidt tot 

discussie in raadscommissie. 25 jaar Teisterband in december. Singing 
Christmas door Vocaal Ensemble Kwarts in Oude Kerk. Zuurkool en mos-
terd gemaakt op Kom In Mijn Tuin. Arjan Hooiveld al vier jaar voetbalmaa-
tje voor Hartekamp Groep. Sinterklaas weet V.E.W. te vinden. Taalcoa-
ches winnen Vrijwilligersprijs. HVHB zoekt onbekende foto’s uit 1940-1945.  
Wandelnet & Fietsersbond dagen Bloemendaal opnieuw voor de rech-
ter inzake Laantje van Alverna. Politie geeft scholieren voorlichting over 
cyberpesten met politiebus Mobiel Media Lab. Mevrouw Phien Sieburgh-
van den Bout uit Heemstede vervaardigt al 35 jaar zelfgemaakte unieke 
kerstballen. Schilderij geveild met afkondiging Vrede van Münster, in Haar-
lem. Buurtbewoners klagen over wissellocatie scholen in voormalig politie-
bureau aan de Kerklaan. Druk bezochte thema-avond VVD over klimaat. 
Architect winnend ontwerp Belvedère moet in overleg met de schenker. 
Imker Pim Lemmers haalt bijenvolk weg uit dak aan de César Francklaan. 
Voorlichting over babbeltruc op Plein1. Paul en Marion mans stoppen na 
46 jaar met hun winkel aan de Zandvoortselaan. Voor het eerst verza-
melboxen voor D.E.-punten in Heemstede en Bennebroek van de Lions 
Club. Frits Spits bij Boekhandel Blokker. Kerstwensboom op de Binnen-
weg. Expositie cusisten Nicky Schouten in de Bibliotheek. Goed bezoch-
te kerstmarkt op Binnenweg. Kerstproeverijen op Jan van Goyenstraat. 
Kerstfeest Zonnebloem met kerstliederen uit de hele wereld. Clubs uit 
Heemstede halen 13.809 euro op met Grote Clubactie. Koninklijke onder-
scheiding voor de heer Jacques van Exter. Overleden columnist Wim Bak 
geëerd in kerstcolumn. Heemsteedse Annie Klots emancipatieprijs voor 
Willemien Ruijgrok. Gemeente biedt muzikale lunch aan voor mantelzor-
gers op raadhuis. Merlenhoven kan afval na proefperiode  gescheiden 
blijven aanbieden. Heemstedenaar Loek Bakker brengt boek ‘Ken je me 
land?’ uit. Teisterband bij Kerstsamenzang op kerstavond. Haemstede Bar-
ger Mavo verdient gouden Schoolkantine Schaal. Ontmoetingscentrum 
Heemstede wordt Pleinhart. Inbraak bij juwelier in Heemstede. Gespon-
sorde kerstboom voor de Heemhaven. ‘Het Goede Verhaal’ bij PKN-vie-
ring Heemsteedse ouderen. In memoriam Willem Meuwese. Heemsteed-
se Marije Uilenreef schrijft kinderboek ‘Professor Bitter en het stinkparfum’. 
Portret Ambachtsvrouw Heemstede aangetroffen in Museum Dijon. Expo-
sitie van kunstenaar Scott Bronfman in het raadhuis. Ondanks protesten 
bewoners: Integraal Huisvestings Plan gaat gewoon door. Omgevingswet 
besproken in raadsvergadering. Familiekerstzang op kinderboerderij.
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Heemstede in de ban van straatfeesten. Mooi bedrag voor Team Gijs 
‘Samen eten tegen Parkinson’. Benefi etconcert Vrienden Oude Kerk. 
Prijswinnaars Tuinenwedstrijd bekend: de eerste prijs voor de fami-
lie Keehnen, tweede prijs voor mevrouw Van Nes en de derde prijs 
voor Laura van Vliet. Monumenten te bezichtigen op Open Monumen-
tendagen. Fietstochtje langs plekken Adriaan Pauw met stichting Adri-
aan Pauw. Korendag in OLV Hemelvaartkerk. Emmy Grooff brengt 
autobiografi sche verhalenbundel ‘Alle tijd’ uit. Start tweede informatie-
punt ‘WeHelpen’ op Plein1. Duits boek uitgebracht over Von Pannwitz 
en de Hartekamp. Rogier Cornelisse wint zomerpoëziewedstrijd. Uit-
breiding fi etsenstalling station in opstartfase. Uitbreiding kinderopvang 
Camplaan lijkt gelopen race. Mooie opbrengst Team Gijs na Bikevoor-
Parkinson in Valkenburg. 50 Heemstedenaren in Tv-uitzending Post-
code Loterij Miljoenenjacht. Een aantal Heemsteedse vrouwen maakt 
een fi etsreis door Rwanda voor het goede doel. Gewonde bij kettingbot-
sing tussen vier auto’s op Heemsteedse Dreef. Burendag bij De Heem-
haven. Fietser gewond na valpartij op Raadhuisstraat. Molentje Groe-
nendaal niet open op Open Monumentendagen. Mascotte Herbie opent 
expositie 100-jarige Reddingsbrigade. 14de Loek Bekkerstoernooi bij 
RCH. Afscheid Cees de Schipper als coördinator BOA’s. Openluchtbio-
scoop aan de Vrijheidsdreef. Open Dag op Pauwehof. Paul Rosenmöller 
bij College Tour op Haemstede-Barger Mavo. Flinke opkomst bij dag van 
de nieuwe bewoners op het raadhuis. Geslaagde tournee van Teister-
band naar Münster. Stichting De Vrolijke Noot viert feestelijk 12,5-jarig 
bestaan. Gezellige Vive la France op Binnenweg/Raadhuisstraat. Kijk-
je bij woonzorgcentrum Bosbeek tijdens Open Dag. Aanpak van zwerf-
vuil met World Clean Up Day. Fred Teeven bij College Tour Haemstede-
Barger Mavo. Kunstkennis opfrissen in de Schilderswijk: wie is degene 
op het straatbordje? Bosch en Hovenschool wil vernieuwd groen school-
plein. Burgemeester Astrid Nienhuis feliciteert trimclub EMWG. Jaap 
Cashoek 50 jaar trainer bij KennemerRand. Ans Burgers 30 jaar sportief 
bij HBC Gymnastics. Kom In Mijn Tuin krijgt regeninstallatie.
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Gezellige kerstborrel bij FM Health
Heemstede - Honderdtwintig le-
den kwamen vrijdagavond 20 de-
cember op de uitnodiging van 
Wouter Brans, eigenaar van sport-
club FM Health, af. Een kerstbor-
rel in een vertrouwde omgeving 
waar de leden regelmatig spor-
ten. Een traditionele kerstborrel, 
alhoewel, vorig jaar werd die niet 
gehouden, maar dat kwam om-
dat er voor een goed doel gesport 
moest worden. 24 uur  hardlopen 
voor een fi tnessruimte voor de 
Hartekamp. Een 24 uursloop met 
veel deelnemers en dus een fl in-
ke opbrengst. De fi tnessruimte is 
al een jaar in gebruik. Daar mag 
je een kerstborrel best voor la-
ten staan. Dit jaar weer een ou-
derwetse toeloop van FM Health-
leden met hun aanhang die graag 
wat wilden bijpraten. Dat is trou-
wens de tweede sport aan de ta-
fels waar je zelf je koffi  e, thee of 
jus kan halen.
Wouter Brans gaf in zijn praatje 
aan dat men nu inde fase zit van 
het goede behouden. Doorgaan 
met je sterke punten, de sfeer, ge-
zelligheid en de onderlinge ver-
bondenheid die zich laat zien in 

de vele activiteiten. Zoals bij de 
club barbecue, de bollenfi ets-
tocht, de strandwandeling Pier-
tje Tik en de bezoeken aan de ei-
landen Terschelling, Schiermon-
nikoog en Ameland. Voor 2020 
staat Vlieland op het program-
ma. Altijd goed voor veel en-
thousiasme. Dat kom je ook te-

gen bij de groepen die door de 
week in de grote zaal sporten.
Altijd vinden ze  na afl oop dat 
rustpuntje naast de bar. Dat is FM 
Health, altijd goed voor jou aan 
de Kerklaan achter woninginrich-
ting  De Zwart.

Ton van den Brink

V.E.W. houdt traditie hoog
Heemstede - Al ruim 35 jaar 
speelt de V.E.W.-jeugd rond Oud 
en Nieuw het traditionele Olie-
bollentoernooi. Werden in een 
grijs verleden de Spaarnehal of 
Beyneshal nog weleens aange-
daan, nu is Sportplaza Groenen-
daal al weer jaar en dag de vaste 
gastheer. Het spits werd afgebe-
ten door de mini’s. Onder begelei-
ding van vaste trainers Samantha 

Dol en Levy van Rooijen werkten 
de jongste V.E.W.’ers, na een goe-
de warming-up, hun wedstrijden 
af met als hoogtepunt de wed-
strijd tegen de trainersstaf. Uiter-
aard wonnen de kinderen afge-
tekend. Daarna was het de beurt 
aan de JO-08 en JO-09 pupillen. 
Ook zij maakten er in een aan-
tal spannende wedstrijden een 
fantastisch mooi toernooi van. 
Het is alleen wel jammer dat er 
in een sporthal zoveel lijnen op 
de vloer staan of zoals één van 
de V.E.W.’ers het zo mooi wist te 
brengen; “Ik word helemaal kleu-
renblind van al die lijnen.”

De dag werd afgesloten met het 
onderlinge toernooi van de JO-
10 en de JO-11. Dat ook deze leef-
tijdscategorieën goed in de zaal 
uit de voeten konden bleek wel 
uit een paar mooie vuurpijlen in 
de kruising. Na het toernooi was 
er voor iedereen natuurlijk een 
lekkere olie- of krentenbol. Ho-
pelijk ligt die niet te zwaar op de 
maag want op 4 januari mag de 
V.E.W.-jeugd alweer aan de bak 
met het toernooi voorafgaande 
aan de nieuwjaarsreceptie.

Foto aangeleverd door V.E.W.

Maandagavond 23 de-
cember jl. is er bij diverse 
adressen van ouderen on-
gewenst bezoek geweest. 
Een dame en heer, 2 zo-
genaamde ‘medewerkers 
van de thuiszorg’ hebben 
bij deze ouderen aange-
beld om zorg te verlenen. 
Echter deze medewerkers 
hadden andere bedoelin-
gen en er is helaas bij twee 
adressen het een en ander 
meegenomen. Verschrik-
kelijk en schandalig dat de-
ze kwetsbare groep oude-
ren hier het slachtoff er van 
is. De politie stelt elke me-
dewerking enorm op prijs, 
dus bij volgend onraad 
meteen aangifte doen. Of 
neem meteen contact op 
de eigen thuiszorg. Men is 
gewaarschuwd!

K. Koenders, Heemstede

LEZERSPOST

Ongewenst 
bezoek

Veel inwoners zien kerstnacht met Teisterband 
graag terug naar de Raadhuisstraat
Heemstede - Jarenlang speelde 
in de kerstnacht het Heemsteed-
se Symfonisch Blaasorkest (Big 
Band) Teisterband op de Raad-
huisstraat. Op het brede gedeel-
te was voldoende ruimte om een 
paar honderd toeschouwers te la-
ten meegenieten van overbeken-
de kerstliederen.

Het festijn is door de gemeen-
te verplaatst naar de kinderboer-
derij in het bos. Een mooie loca-
tie en door de bomen en de ver-
lichting een sfeervol geheel. Het 
ligt helaas wat ver van het cen-
trum en vooral ouderen vinden 
de gang daarnaar toe te gevaar-
lijk. Een kleine 100 inwoners had-
den op 24 december rond mid-
dernacht de warme schoenen en 
dito kleding aangetrokken om te 
genieten van de muziek.

Moeilijk spelen is het wel voor de 
leden van Teisterband. Met kou-
de vingers of handschoenen aan 
zijn de saxofoon, klarinet, hoorns 
of trompet lastig te bespelen. Een 
valse noot nemen de aanwezigen 
dan met respect voor lief. Miklós 
Fürst stond als dirigent voor zijn 
troepen en praatte de verschil-
lende muziekstukken met hu-
mor aan elkaar. Feliz Navidad, 
De Herdertjes of Winter Wonder-
land werden uit volle borst mee-
gezongen. Zelfs de parkietjes in 
de kooien lieten horen dat ook 
zij kunnen zingen, al kwamen ze 
moeilijk boven de zingende me-
nigte en Teisterband uit. 

De geserveerde Glühwein en 
warme chocolademelk zorg-
den voor een beetje warmte van 
de inwendige mens. Wethouder 
Sjaak Struijf bediende zijn inwo-
ners dit keer vanuit een kraampje 
waar al dit lekkers gratis werd ge-
schonken. De Stichting Vrienden 

Kinderboerderij Heemstede zorg-
de voor de feestelijke aankleding, 
de Terrasverwarmers en de licht-
jes. Aan de organisatie en de bij-
zondere locatie lag het geenszins, 

maar veel inwoners zien de vol-
gende editie graag weer terug in 
de Raadhuisstraat.   
 
Eric van Westerloo

Activiteiten 
Knutselclub
(5-10 jaar)
Heemstede - Op woensdag 8 ja-
nuari wordt er bij de Knutselclub 
(5-10 jaar) een houten hart mooi 
beplakt met stof. Op woensdag 
15 januari gaan de kinderen een 
bakje kleuren met porseleinstif-
ten. Van 13.30 tot 15.00 uur bij 
WIJ in de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kosten: € 5,- 
per keer of een kaart voor 5x kost 
€ 22,50. Graag de kinderen per 
keer aanmelden via tel.: 5483828.

Cursus In Balans
Heemstede - De cursus In Balans 
is in november gestart, er waren 
echter zoveel aanmeldingen dat 
een 2e cursus start op vrijdag 24 
januari van 15.00 tot 16.00 uur bij 
WIJ Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. De men-
sen die op de wachtlijst staan krij-
gen een bericht, na 8 januari kunt 
u informeren of er nog een plekje 
vrij is via 023-528 85 10.
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Rectifi catie
In de Heemsteder van 27 de-
cember jl. is in het artikel op 
de voorpagina abusievelijk 
vermeld dat Dreefhart Plein-
hart gaat heten. Alleen Ont-
moetingscentrum Heemste-
de wordt Pleinhart, de naam 
Dreefhart blijft gewoon van 
kracht. De redactie biedt 
haar excuses aan voor het 
ongemak.
De redactie

Fitness bij FM HealthClub: 
een gezonde start
Heemstede - Wie het jaar ge-
zond en fi t wil beginnen kan dit 
bij de FM HealthClub doen, waar 
bij inschrijving je gratis tot febru-
ari kunt sporten. Met per maand 
opzegbare lidmaatschappen is 
dit een unieke kans om de sport-
school aan de Kerklaan 113C 
eens te proberen. Vele Heemste-
denaren hebben het afgelopen 
jaar veel baat gehad bij de diver-
se programma’s die het te bieden 
heeft. “Met name de Pilates, Yo-
ga en FysioFit groepslessen wa-
ren het afgelopen jaar zeer popu-
lair”, merkt Marja Heeremans, do-
cent Pilates op.
 
De pilateslessen worden goed 
bezocht, Marja houdt zich aan 
de 34 klassieke oefeningen zo-
als Joseph Pilates deze beschre-
ven heeft. In zijn oefeningen 
draait het om de spieren rond-
om de wervelkolom en wordt er 
gewerkt aan souplesse en kracht. 

Eke oefening heeft een opbouw-
fase, dus zowel voor beginners 
als gevorderden is er een uit-
daging. “Het is mooi om te zien 
dat de deelnemers de oefenin-
gen steeds beter gaan uitvoeren 
waardoor eventuele rugklachten 
kunnen verminderen en ze een 
betere lichaamshouding krijgen”, 
vertelt Marja.
Naast het volgen van diverse 
groepslessen kan er ook onder 
persoonlijke begeleiding gefi t-
nest worden. Met een persoonlijk 
trainingsprogramma kunnen le-
den hun doelstellingen bereiken 
als conditieverbetering, afvallen 
en souplesse vergroten. Binnen 
het lidmaatschap is alles inbegre-
pen.
 
Geïnteresseerden kunnen langs-
gaan bij FM HealthClub op de 
Kerklaan 113C achter de Zwart in-
terieur of contact opnemen voor 
meer info op 023-54781171.

Foto aangeleverd door FM HealthClub

Nieuwjaarsmenu 
met stamppotten
Heemstede - Op maandag 6 ja-
nuari is de themamaltijd een 
Nieuwjaarsmenu met stampot-
tenbuff et in de Luifel, Herenweg 
96 te Heemstede. Voor de maaltij-
den kunt u aan tafel tussen 17.15 
en 18.00 uur. De tafel staat gedekt 
voor het aantal personen waar-
voor u reserveert. Kosten €11,50.  
Reserveren hiervoor kan tot uiter-
lijk 10.00 uur op de dag zelf, belt u 
hiervoor: 023 - 5483828.
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Het Amsterdam Wind Quintet in de Oude Kerk
Nieuwjaar met muzikaal vuurwerk uit Wenen
Heemstede - Het Amsterdam 
Wind Quintet geeft zaterdag 4 
januari om 20.15 uur in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein een 
sprankelend Nieuwjaarsconcert, 
samengesteld in de geest van de 
beroemde Wiener Philharmoni-
ker uit Wenen.

De klassiekers als Hongaarse 
dans, An der schönen blauen Do-
nau worden uitgevoerd maar ook 
zonnige klanken uit Italië met 
melodieën van Rossini en de vuri-
ge Czardas van Monti komen aan 
bod.  En natuurlijk als afsluiter de 
Radetzky Marsch.
 
Het Amsterdam Wind Quintet is 
opgericht in 2006 en geeft sinds-
dien niet alleen kamermuziek-
concerten door heel Nederland 
maar heeft ook een internationa-
le reputatie weten op te bouwen. 
Hoogtepunten van het Amster-
dam Wind Quintet waren concer-
ten in het bijzijn van Hare Konink-
lijke Hoogheid Prinses Beatrix, di-
verse optredens in het Koninklijk 
Concertgebouw te Amsterdam 
en liveoptredens voor o.a. het Ra-
dio 1 programma Vroege Vogels 
en Radio 4.
In 2014 en 2017 toerde het en-

semble door China waar het o.a. 
optrad in het National Centre for 
the Performing Arts in Beijing.
 
Het ensemble hecht veel waarde 
aan het uitvoeren van Nederland-
se en hedendaagse muziek. Om 
ook de nieuwe generatie in aan-
raking te laten komen met klas-
sieke muziek speelt het Amster-
dam Wind Quintet ook regelma-

tig kinderconcerten.
Het Quintet wordt gevormd door: 
Tim Wintersohl (fl uit), Marije Cle-
mens (hobo), Hanka Clout (klari-
net), Margreet Mulder (hoorn) en 
Daniël Garrido Iglesias (fagot).

Kaarten à €22,50 via: www.podia-
heemstede.nl of via de theaterlijn 
023 5483838 of op de avond van 
het concert aan de zaal.

 Foto: Jerrie Knies

‘Hemels Haarlem! De Kerstrevue’ via 
streaming te zien in meer dan 20 zorgcentra
Haarlem/Heemstede - Met 
Hemels Haarlem! De Kerstre-
vue veroverden de jonge ma-
kers nu ook meer dan 20 zorgin-
stellingen in Haarlem en omge-
ving. In het kader van ‘komt al-
len tezamen’ en ‘hoe meer zielen 
hoe meer vreugd’ zorgt Stichting 
Stadsschouwburg & Philharmo-
nie Haarlem ervoor dat mensen 
in zorginstellingen sinds 30 de-
cember t/m 9 januari door mid-
del van streaming de productie 
‘Hemels Haarlem! De Kerstrevue’ 
kunnen beleven.
Op deze manier kan iedereen, 
jong en oud, genieten van deze 
vrolijke familievoorstelling met 
zang, dans, sketches en grappi-
ge kerstclichés. Verbinden Stads-
schouwburg & Philharmonie 
Haarlem heeft als doel om een 
verbindende rol in Haarlem en 
omgeving te spelen door men-
sen samen te brengen en te in-
spireren.

Het enthousiasme vanuit de zor-
ginstellingen om Hemels Haar-
lem! De Kerstrevue op locatie te 
tonen is zeer groot. Meer dan 20 
locaties waaronder Kennemer-
hart, Zorgbalans, Pro Senectu-
te, Haarlem Eff ect en particulie-
re zorginstellingen doen mee. Op 
alle locaties komt een medewer-
ker van de Stadsschouwburg de 
opname inleiden en wordt er iets 
lekkers voor de mensen meege-

nomen. Frivoliteit voor alle leef-
tijden in een heerlijke revue ‘He-
mels Haarlem!’ is een revue voor 
de hele familie. Het verhaal over 
engelen met een missie is een 
mooie kapstok om allerlei sket-
ches, feestelijke scènes, liedjes en 
dansjes aan op te hangen. Direc-
teur Edwin van Balken “Het ene 
kerstcliché is nog groter dan het 
andere, grappig voor zowel ou-
ders als kinderen. Qua muziek is 
het bijna een kerstjukebox”. De 
acteurs Bart Sietsema en Em-
ma van Muiswinkel hebben gro-
te kersthits vertaald naar het Ne-
derlands, zodat ze in het teken 

staan van de scènes. Ze maken 
een combinatie van muziek, dans 
én verhaal, zodat het publiek niet 
twee, maar drie vliegen in een 
klap slaat. De cast bestaat uit Em-
ma van Muiswinkel, Bart Sietse-
ma, Jasper van Hofwegen, Rem-
co Sietsema, Sophie Bakker en 
Marcel Harteveld. Mede moge-
lijk gemaakt door De streaming 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door een bijdrage diverse fond-
sen, waaronder de Bavo Stichting 
Heemstede. 
Meer informatie op website:
www.theater-haarlem.nl/hemels-
haarlem.

Foto: Melle Meivo-

Start 2020 met zingen in Knipkaartkoor
Haarlem - Wie zich heeft voorgenomen om 
in 2020 veel te gaan zingen kan meteen be-
ginnen op zondag 5 januari bij het Knipkaart-
koor van Leny van Schaik van 12.00 tot 13.30 
uur, in Gebouw Zang & Vriendschap, Jansstraat 
74, Haarlem.

Iedere zangliefhebber van 12 tot 100 jaar is 
welkom. Naast het zingen van gevarieerd re-
pertoire, wordt aandacht besteed aan stem-
vorming. Knipkaarten à € 30,- voor vijf keer zin-
gen zijn een half uur voor aanvang aan de zaal 
verkrijgbaar.

‘Overstappen 
naar Windows 10’ 
door SeniorWeb
Heemstede - Op maandag 6 en 
13 januari vindt van 10-12 uur 
in twee bijeenkomsten de work-
shop ‘Overstappen naar Windows 
10’ plaats door SeniorWeb bij de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemste-
de. U hebt een nieuwe computer 
of laptop gekocht met Windows 
10. Dan is het handig om deze 
workshops te volgen. De docen-
ten zijn vrijwilligers van Senior-
web en de manier van lesgeven 
is aangepast aan de behoefte van 
senioren. Docent: Cor Vronik. Kos-
ten: € 22,- voor twee bijeenkom-
sten.
Opgeven via: www.wijheemste-
de.nl of 023-548 38 28 op werk-
dagen tussen 9-13 uur.

Creatieve 
middag met 
Gaby Godijk
Heemstede - Op donderdag 9 
en 23 januari vindt er weer een 
creatieve middag plaats met 
Gaby Godijk i.s.m. Ontmoe-
tingscentrum Heemstroom, 
in de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede.  Van 
14.00-15.30 uur.
Heeft u nog bruikbare spul-
len als knutselmateriaal over? 
Graag even van tevoren bellen 
met de Molenwerf voor over-
leg welke materialen u heeft 
en wanneer deze gebracht 
kunnen worden.
Tel: 023 - 5483831.

Museum Haarlem zoekt beeldmateriaal
Haarlem - Voor de nieuwe over-
zichtstentoonstelling ‘Allemaal 
Haarlemmers’ van Museum Haar-
lem aan het Groot Heiligland 
47 in Haarlem, zoekt het muse-
um aanvullende persoonlijke en 
unieke beelden die door bewo-
ners van Haarlem en omgeving 
zelf gemaakt zijn. Het museum is 
op zoek naar:

•  beelden uit Zuid-Kennemerland 
tijdens WOII, bijv. marcherende 
Duitsers door de stad

•  maar ook van de Bloemencor-
so, bloemenvelden en de bloe-
menmeisjes

•  naar foto’s of fi lms van het straat-
beeld van Zuid-Kennemerland 
en gemaakt tijdens het werk in 
een van de Haarlemse bedrijven

•  ook zijn ze op zoek naar foto’s 
uit de jaren zestig en zeventig 
met van die prachtige suiker-
spinnen en minirokjes, van Be-
vrijdingspop en andere Haar-
lemse festivals.

Heeft u zo’n fi lm of zulke prachti-
ge foto’s? Laat dit weten via info@
museumhaarlem.nl t.n.v. ‘Beeld-

materiaal Allemaal Haarlem-
mers’. Misschien vindt u uw foto’s 
of fi lm straks terug als de perfec-
te illustratie van het leven in deze 
mooie stad.
P.S.: Vergeet niet bij het beeldma-
teriaal expliciet te vermelden dat 
het gebruikt mag worden voor de 
tentoonstelling. Anders kan het 
helaas niet gebruikt worden.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com



4 januari
  Nieuwjaarsconcert Rotterdam-
se Harbour Jazzband in Oude 
Kerk. Wilhelminaplein, Heem-
stede. Om 15 u. zaal open om 
14 u. Toegang: € 15,- incl, een 
drankje na afl oop. Kaarten via  
www.oudekerkheemstede.nl/
nieuwjaarsconcert.

  Traditionele Nieuwjaarswed-
strijd Ex-Internationals KNVB 
en Ex-Oranje Leeuwinnen bij 
HFC. Damesteam om 12 u., he-
renteam om 14.30 u. Kaarten 
via www.konhfc.nl.

  Nieuwjaarswerkdag Poelbroek-
bos. Verzamelen om 9.30 u. op 
de parkeerplaats van volkstuin-
complex Poelpoldervreugd
langs de Boerhaavelaan / Oude
Schipholweg. Aanmelden en 
info via www.ivn.nl/zk of op 
06- 22575748. 

  Nieuwjaarsconcert door het
Amsterdam Wind Quin-
tet. Oude Kerk, Wilhelmin-
aplein, Heemstede. Om 20.15 
u. Kaarten à € 22,50 via:
www. podiaheemstede.nl of
via 023 5483838 of aan de
1zaal.

4 januari, 1 februari,
7 maart

  Oud Zandvoort wandeling op 
iedere eerste zaterdag van de 
maand. Zandvoorts Museum, 
Swaluestraat 1 in Zandvoort. 
Tijdstip: 14 u., prijs: € 5,- per 
persoon.

5 januari
  Knipkaartkoor. Van 12- 13.30 u. 

▲

Gebouw Zang & Vriendschap, 
Jansstraat 74, Haarlem. Knip-
kaarten à € 30,- voor vijf keer 
zingen aan zaal verkrijgbaar.

12 januari
  Vlooienmarkt in Sportplaza 
Groenendaal. Sportparklaan 
16,  Heemstede. Van 9.30-16 u. 
Toegang: 2,20 euro p.p., kinde-
ren t/m 11 jr. gratis. Meer infor-
matie op: www.mikki.nl.

6 januari
  Nieuwjaarsbijeenkomst op 
raadhuis Heemstede. Raad-
huisplein 1, Heemstede. Van-
af 18.30 u. 

  Alzheimer Café. Trefpunt ‘t Tri-
onk, Van Oosten de Bruyn-
straat 60, Haarlem. Om 19.30 u. 
Toegang gratis.

6 en 13 januari
  Workshop ‘Overstappen naar 
Windows 10’ door SeniorWeb. 
De Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. Van 10-12 u. Kos-
ten: € 22,- voor twee bijeen-
komsten. Opgeven: www.wij-
heemstede.nl of 023-5483828.

  Nieuwjaarsmenu met stamp-
potten. De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Aan tafel tus-
sen 17.15-18 u. Kosten € 11,50.  
Reserveren tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf, via 023 - 
5483828.

8 januari
  Presentatie in Parkinson Ca-
fé. Wijkcentrum De Ringvaart, 
Floris van Adrichemlaan 98, 
Haarlem. Van 14-16 u. Toe-
gang € 2,- p.p. incl. koffi  e/thee. 
Informatie: 023-5278170 of
06-36323306.

  3-gangen diner met Neder-
landse dramafi lm. De Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 

Vanaf 18 u. aan tafel. 19.15 u. 
start de fi lm. Diner & Film sa-
men € 17,50, alleen fi lm € 7,-.
Opgeven via www.wijheem-
stede.nl of via 023-5483828.

8 en 15 januari
  Activiteiten Knutselclub (5-10 
jaar). Van 13.30 -15 u. bij WIJ 
in de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kosten: 
€5,- per keer of een kaart voor 
5x kost €22,50. Graag per keer 
aanmelden via: 5483828. 

9 en 23 januari
  Creatieve middag met Gaby 
Godijk. De Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Van 
14-15.30 u.

9 januari, 23 januari en
5 februari

  Monnikenwerk: kloosterlingen 
aan het woord in Verhalenhuis. 
Van Egmondstraat 7, Haarlem-
Noord. 20 u., toegang € 5,-. Re-
serveren: www.verhalenhuis-
haarlem.nl/monnikenwerk.

30 januari
  Brokking & Bokslag Uitvaart-
begeleiding organiseert de le-
zing ‘Wat gebeurt er met de 
ziel na de dood?’ door schrijver 
Willem Glaudemans.  Haarlem-
merhout Theater, Van Olden-
barneveldtlaan 17, Haarlem. 
Inloop 19 u, aanvang 19.30 u.  
Op basis van het ‘Boek van het 
Eeuwige leven - Een cursus in 
sterven’ neemt Glaudemans 
tijdens deze lezing de deelne-
mers mee op zielenreis.

TENTOONSTELLINGEN
T/m 31 januari

  Exposite Luna Meis ‘Egypte in 
de Luifel’. Herenweg 96, Heem-
stede. Info: www.lunameis.com.

  Expositie ‘Nieuwe Groei’. Raad-
zaal, van het raadhuis Heem-
stede, Raadhuisplaein 1, 
Heemstede.

Tot 1 maart
  Tentoonstelling Keizerin Sisi. 
Zandvoorts Museum, Swaluës-
traat 1, Zandvoort. Meer infor-
matie op: www.zandvoorts-
museum.nl.

Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

Nieuw portret uit 1632 van Anna Pauw-van Ruytenburg
Heemstede - Adriaan Pauw, sinds 
1620 Heer van Heemstede, is na-
dat zijn echtgenote Anna Seys 
op 26 januari 1606 in het kraam-
bed kwam te overlijden, op 7 fe-
bruari 1610 in de Oude Kerk te 
Amsterdam hertrouwd met An-
na van Ruytenburgh, dochter van 
een vermogende Amsterdamse 
koopman, die zich heer van Vlaar-
dingen mocht noemen. Bij het 
huwelijk vervaardigde een ano-
nieme dichter een romantische 
bruiloftszang van 12 strofen ‘Tri-
umph Liedt van Cupido’, die in 
een bundel ‘Apollo of Ghesang 
der Musen’ is opgenomen.
Een broer van haar was Willem 
van Ruytenburg van de Amster-
damse schutterij, die in zijn ge-
le uniform prominent is afge-
beeld naast kapitein Frans Ban-
ning Cocq op de Nachtwacht van 
Rembrandt van Rijn. Uit dit hu-
welijk met Pauw zijn zes kinde-
ren geboren. In 1628 was Anna 
aanwezig toen haar man op 4 ju-
li een ere-doctoraat ontving van 
de Universiteit van Cambridge. 
Algemeen bekend is het portret 
dat de kunstschilder Gerard ter 
Borgh (1583/1584-1662) in 1646 
van haar vervaardigde en als pen-
dant dat van Adriaan Pauw.

De portretten van olieverf op ko-
per waren lang in bezit van de 

familie Pauw van Wieldrecht en 
zijn in bruikleen gegeven aan het 
Frans Hals Museum te Haarlem. 
Opvallend is de vale gelaatskleur 
van Anna Pauw-van Ruytenburg. 
die de laatste jaren van haar le-
ven ziekelijk was, ook te zien op 
het schilderij van de aankomst 
van Adriaan Pauw in een koets 
getrokken door vier paarden en 
omringd door enkele pages. In de 
reiswagen is tevens een kleinkind 
van het echtpaar afgebeeld. Het 
doek is pronkstuk van het Stads-
museum in Münster. Ter Borgh, 
die in het gezelschap van Pauw 
was meegereisd, maakte voor de 
achtergrond, de stad Münster, ge-
bruik van een schilderij van Her-
man van der Horst uit 1629.

Mevrouw Pauw is op 10 novem-
ber in aanwezigheid van haar in-
tussen uitgebreide familie begra-
ven in de grafkelder van de Ou-
de Kerk te Heemstede. Anna van 
Ruytenburgh met inscriptie “(…) 
In Haer Leven vrouwe van Heem-
stede, Bennebrouck, Hogersmil-
de, Rietwijck, Nieuwerkerck etc 
Christelijk in Den Heere ontsla-
pen in ’s-Gravenhage op den 3e 
(…)”  is behalve in 1646 ook later 
nog twee keer naar Münster ge-
reisd om haar man te bezoeken 
die druk was met de vredeson-
derhandelingen.

Cornelis Musch, griffi  er van de 
Staten-Generaal, die zelf het top-
punt van corruptie was – bij een 
inkomen van 1.800 gulden liet hij 
zijn dood ongeveer twee miljoen 
gulden na - beweerde dat de Por-
tugese ambassadeur aan Pauw 
100.000 gulden - voor die tijd een 
miljoenenbedrag - had aangebo-
den, omdat Portugal geen vre-
de wenste. Pauw voelde zich als 
door een wesp gestoken en ge-
tuigde dat hij zich bij voortduring 
slechts had laten leiden door het 
landsbelang en verwees naar zijn 
echtgenote, aan wie ook het aan-
bod was gedaan, dat resoluut had 
afgewezen. 

Aldus Pauw in een pamfl et van 
zijn hand, evenals in een brief 
aan de Graaf van Vidigueira, die 
Portugees ambassadeur in Pa-
rijs was. Enige weken later zond 
die ambassadeur zelfs zijn biecht-
vader naar Münster om er Pauw, 
maar eigenlijk zijn vrouw, nog 
eens te herinneren aan het gene-
reuze aanbod

Op 12 april 1648 reisde Pauw 
rechtstreeks vanuit Münster naar 
Den Haag om de Staten op de 
hoogte te brengen van de laat-
ste ontwikkelingen bij het vre-
desproces en in afwachting van 
besluiten op het Binnenhof. Me-
vrouw Pauw reisde apart. Op 
de heenweg naar Münster werd 
ze nabij Wesel overvallen door 
Spaanse soldaten uit de garnizoe-
nen in Roermond of Venlo en die 
hebben haar bagage gestolen. 
Graaf de Penaranda, voornaam-
ste Spaanse onderhandelaar, was 
woedend en stuurde bij terug-
keer ter bescherming Spaanse 
trompetters mee, want het mee-
gereisde dienstmeisje zou in ge-
val van een poging tot herhaling 
de overvallers herkennen. Die lie-
ten zich echter niet meer zien. 
[Reizen was in de 17de eeuw niet 
zonder gevaar. Op 7 april 1647 is 
Adriaan Pauw in zijn luxe reiska-
ros tussen Haltern en ’s Heeren-

hoek overvallen. Voor zijn gesto-
len bagage, bestaande uit kle-
ding en damasten beddengoed 
diende hij een declaratie in bij de 
Staten van Holland voor een be-
drag van 2.650 gulden].

Op 15 mei 1648 was de grote dag 
toen in het stadhuis van Munster 
de vrede is getekend, waarbij me-
vrouw Pauw-van Ruytenburgh 
vanwege haar ziekte niet aanwe-
zig kon zijn. De Nederlandse ge-
zanten ontvingen allemaal na-
mens koning Philips IV van Span-
je een zilveren ketting ter waarde 
van 8.000 tot 9.000 gulden. Om-
dat voor zover mij bekend geen 
enkele ketting is overgeleverd, 
veronderstel ik dat deze vanwe-
ge de zilverwaarde later, moge-
lijk door erfgenamen, zijn omge-
smolten.
Mevrouw Pauw is op 10 novem-
ber 1648 in aanwezigheid van 
haar familie ten grave gedra-
gen in de grafkelder van de Ou-
de Kerk te Heemstede. Op een in-
scriptie bij het monument lezen 
we o.a. ‘(…) In Haer leven vrouwe 
van Heemstede, Bennebrouck, 
Hoogersmilde, Rietwijk, Nieuwer-
kerck etc. Christelijk in Den Hee-
re ontslapen in ’s-Gravenhage op 
den 3e (…)’. Bij haar overlijden liet 
Anna haar kinderen 400.000 gul-
den na.

Michiel van Mierevelt
Sinds enige tijd is bekend gewor-
den dat de gewaardeerde kunst-
schilder van portretten Michiel 
van Mierevelt in 1632 pendant 
portretten heeft vervaardigd van 
Adriaan Pauw (toen 45 jaar) en 
echtgenote Anna van Ruyten-
burgh op 42-jarige leeftijd. Deze 
zijn via Rudolf van Ommeren die 
was gehuwd met jonkvrouw An-
na Albertina Pauw (1635-1707), 
vrouwe van Vijfhuizen en doch-
ter van Reinier Pauw (ov.1652) en 
aldus kleinkind van Adriaan Pauw 
en Anna van Ruytenburgh, dank-
zij vererving in privébezit geble-
ven. Het schilderij is tegenwoor-
dig in eigendom van een familie 
Rotterdam.   
                                                         
Hans Krol

Portret uit 1632 van Anna Pauw-
van Ruytenburgh (in privébezit).

Portret Anna van Ruytenburgh uit 
1646 (bruikleen Frans Hals Museum) 

Is de heer Bids man van het jaar 2019?
Heemstede - De tijd van over-
zichten en lijstjes is weer aange-
broken. Een terugblik op het jaar 
2019 treft u elders aan in deze 
krant. Het zijn gebeurtenissen die 
ons als Heemsteedse bevolking 
hebben beziggehouden in 2019. 
Een item ontbreekt en dat is de 
verkiezing van de man of vrouw 
van het jaar. De schrijver van dit 
artikel heeft, geheel op eigen ti-
tel, de heer Bids deze eer toebe-
dacht. Waarom, leest u hier.

Bids (1919), geboren Haarlem-
mer waar hij tot 1985 heeft ge-
woond. Hij ging al jong aan de 
slag bij een uitgeverij in Haar-
lem, waar de overbekende Enk-
huizer Almanak werd vervaar-
digd. Het was crisistijd in vrijwel 
de gehele wereld. Men was al blij 
een baan te hebben, want grote 
groepen inwoners waren langdu-
rig werkloos. De Tweede Wereld-
oorlog diende zich aan. Om niet 
te worden afgevoerd voor de Ar-
beitseinzatz dook hij onder in zijn 
ouderlijk huis. Als de dag van gis-
teren kan hij zich nog herinneren 
dat een dikke Duitse soldaat naar 
de vliering wilde. Het trapgat was 
te smal voor de corpulente sol-
daat. Hij zag daarom maar af van 
verder zoeken, dit was de redding 
voor de heer Bids.

Na de bevrijding vond hij een 
baan bij de Provincie Noord-Hol-
land. Daar was hij onder meer be-

last met de controle op de fi nan-
ciële administratie van de water-
schappen. Net voordat de com-
puter haar intrede deed, kon hij 
met een welverdiend pensioen. 
Zijn leven lang woonde hij thuis 
met zijn ouders en zuster. Hij 
zorgde voor zijn ouders en jaren 
later voor zijn zus. Een mantelzor-
ger pur sang.
In 1985 besloot hij samen met 
zijn zus om te verhuizen. Hun ou-
derlijkhuis in het Kleverpark had 
last van grondwater waardoor 
het altijd muf was in de woning. 
Op de Heemsteedse Dreef von-
den zij een geschikt pand. Zijn 
zus, die toen al sterk afhankelijk 
van hem was, kon niet per auto, 
bus of trein reizen. Er was één al-
ternatief, de benenwagen. Zo lie-
pen ze dagelijks naar Groenen-
daal of het Bennebroekse bos. In 
Groenendaal zaten ze rustig op 
een van de bankjes, die zij ove-
rigens zelf eerder al aan de ge-
meente hadden geschonken. 
“Als je maar rustig blijft zitten zie 
je van alle kanten dieren voorbij-
komen”, lichtte hij hun fascinatie 
voor Groenendaal toe.

Na een spaarzaam leven was er 
voldoende geld om iets terug te 
doen voor de gemeenschap. Me-
de door een royale schenking van 
de heer en mevrouw Bids aan de 
KNRM stelde dit onze redders op 
zee in staat om een kostbare red-
dingsboot aan te schaff en.

Al in 2002 vatten broer en zus 
Bids het plan op om iets te doen 
met de Belvedère in Groenen-
daal. De oorspronkelijke Belve-
dère was een bouwval en daar-
om in de jaren zestig gesloopt. 
Plezierige gesprekken met voor-
malig burgemeester Tine van der 
Stroom en ambtenaren leidde tot 
plannen om na het overlijden van 
hen beiden de Belvedère te laten 
herbouwen. Zijn zuster overleed 
in 2018 en de heer Bids beloof-
de haar zich opnieuw in te zet-
ten voor ‘hun Belvedère’. Zo ge-
schiedde en na overleg met de 
gemeente werd een half miljoen 
euro naar de gemeente overge-
maakt.

Het vervolg is bekend. Na het te-
kenen van de schenkingsacte 
werd duidelijk dat de gemeen-
te in plaats van de Sprookjesto-
ren van Bids een ander plan had. 
Het moest een democratisch pro-
ces worden, waarbij de burgers 
konden kiezen uit ontwerpen. 
Dit was nooit besproken, waar-
door Bids hier pas na onderte-
kening van de schenkingsactie 
achter kwam. Hij had vooraf wat 
voorwaarden gesteld en zelfs een 
ruwe schets ingeleverd. Een jaar 
lang zat hij te wachten op berich-
ten van de gemeente. Na vragen 
vanuit de gemeenteraad over de 
lopende stemming van de ont-
werpen, ontstond commotie. Het 
bleek onmogelijk om aan te ge-

Heemstede - Frans van den Berg uit Heemstede stuurde deze bijzondere foto in: 
“Deze foto nam ik op de ochtend van Eerste Kerstdag vanaf de Rijnlaan. Vanuit de 
hemel werden wij getrakteerd op prachtige kerstverlichting”, vermeldt hij erbij.

Prachtige kerstverlichting

ven dat men geen van de ontwer-
pen geschikt vond. Bids zelf heeft 
een soort sprookjestoren voor 
ogen. Felrode dakpannen en een-
zelfde kleur stenen aan de basis.  
Na alle ophef trok het college het 
boetekleed aan en bezocht de 
heer Bids diverse malen. Voorlo-
pig is overeengekomen dat de 
winnende architect de opdracht 
krijgt om samen met de heer Bids 
iets anders uit te werken. Hij is er 
nog steeds niet gerust op dat zijn 
schenking uiteindelijk de Belve-
dère oplevert die hij voor ogen 
heeft.

In 2020 viert hij zijn 101e verjaar-
dag. Het zou prachtig zijn als hij 
de Belvedère hoogstpersoonlijk 
nog kan openen.  Zelden of nooit 
heeft een inwoner van Heemste-
de zo’n enorm bedrag aan de ge-
meente geschonken. De heer 
Bids is, ondanks alles, positief ge-
bleven en wacht in spanning af 
wat er met zijn plan gaat gebeu-
ren. Dat hij iets groots achterlaat 
voor volgende generaties maakt 
hem tot de man van 2019.   
 
Eric van Westerloo  

10 2 januari 2020



Gewijzigde 
openingstijden 
raadhuis
Op maandag 6 januari is het raadhuis 
open van 10.00-17.00 uur.

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 2 januari 2020

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur 
(geopend voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, 
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u altijd vooraf een afspraak maken. 
Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur 
en donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken 
voor een huisbezoek.

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

Heemstede
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Nieuwjaarsreceptie 
maandag 6 januari
vanaf 18.30 uur
De nieuwjaarsbijeenkomst is hét 
moment om gezamenlijk het nieuwe 
jaar in te luiden. Alle inwoners worden 
van harte uitgenodigd met elkaar 
in gesprek te komen en te toosten 
op 2020. Ook wie niet in Heemstede 
woont, maar hier bijvoorbeeld werkt 
of sport, is van harte welkom. Om 
19.00 uur houdt burgemeester Astrid 
Nienhuis haar nieuwjaarstoespraak. 

De nieuwjaarsbijeenkomst wordt in het 
nieuwe jaar in een ander jasje gestoken. 
Niet ín het raadhuis, maar ervoor, op 
het plein. Er is live muziek, en naast een 
drankje zijn er ook friet en bijzondere 
bitterballen ‘met een verhaal’. Een 
informele sfeer die uitnodigt om een 
praatje met elkaar te maken. Bovendien 
wordt ook hoog bezoek verwacht!

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Nieuwe website: 
Wij maken Heemstede

Samen maken we Heemstede

Inwoners, ondernemers, organisaties en 
gemeente: samen maken wij Heemstede. 
Waar ontmoeten wij elkaar, hoe kunnen we 
duurzamer leven en hoe delen we goede 
ideeën met elkaar? 

U leest het op onze nieuwe website 
www.wijmakenheemstede.nl. 
U kunt zich hier ook direct aanmelden 
voor de digitale nieuwsbrief. U ontvangt 
deze dan periodiek via e-mail.

Heemstede

Kerstboom eruit na de feestdagen?
Vanaf maandag 6 januari kunt u uw 
kerstboom aanbieden langs de openbare weg. 
Kinderen kunnen dan de bomen inzamelen. 
Een deel van de opgehaalde bomen wordt 
gebruikt voor de kerstboomverbranding op 
woensdag 8 januari. Het overgrote deel van de 
bomen wordt versnipperd.

Lever uw kerstboom in
Dat kan op woensdag 8 januari tussen 14.00 en 
16.00 uur op de volgende plaatsen:

- hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee 
- Glipper Dreef bij winkelcentrum
- Jan Miense Molenaerplein 
- parkeerterrein Kohnstammlaan 
- parkeerterrein Amstellaan
- Raadhuisplein, voor het raadhuis 
 (tot 18.30 uur)

Elke ingeleverde kerstboom levert een lootje 
voor de loterij en € 0,20 op. De trekking van de 
loterij wordt verricht door burgemeester Astrid 
Nienhuis om 18.30 uur op het trapveldje aan 

de Vrijheidsdreef. Om 19.00 uur worden hier de 
ingeleverde kerstbomen verbrand.

Meer kerstbomen aanbieden?
Heeft u meer dan 80 bomen ingezameld dan 
kunnen de bomen thuis worden opgehaald 
door Meerlanden. De bomen moeten dan wel 
op de openbare weg worden aangeboden.
Neem hiervoor op woensdag 8 januari tussen 
09.00 uur en 12.00 uur telefonisch contact 
op met Niels Ottenhof via het algemene 
telefoonnummer 14 023 

Overlastspreekuur 
op 9 januari 
Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.
Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 
9 januari tussen 14.00-15.00 uur in De 
Luifel (WIJ Heemstede) aan de Herenweg 96. 
U hoeft zich vooraf niet aanmelden. U kunt vrij 
inlopen. Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl

Samen werken aan 
een omgevingsvisie 
voor Heemstede
Op 20 november was de eerste in een 
reeks werkateliers om te komen tot een 
omgevingsvisie voor Heemstede. De 
Omgevingsvisie is de langetermijnvisie van 
de gemeente over de fysieke leefomgeving in 
de gemeente. Dat is de omgeving waarin we 
wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. 
De keuzes voor de toekomst komen in de 
omgevingsvisie te staan. 
Kijk voor meer informatie op 
www.heemstede.nl/omgevingvisie

Aanmelden
Wilt u ook meewerken aan de Omgevingsvisie? 
Stuur dan een e-mail naar 
omgevingsvisie@heemstede.nl. Vermeld hierin 
uw contactgegevens zodat wij contact met 
u kunnen opnemen. Aanmelding voor één 
of meerdere werkateliers is op volgorde van 
binnenkomst. Meld u voor het tweede atelier 
uiterlijk 9 maart 2020 aan.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg



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’.

Nieuwe regelgeving

Vergaderingen 
raadscommissies 
januari
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 14, 15 en 16 januari 2020. Al 
deze openbare vergaderingen zijn om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1. 
U bent van harte uitgenodigd bij hierbij 
aanwezig te zijn.

Agenda raadscommissie Samenleving 
14 januari
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Presentatie Stichting WIJ Heemstede
- Budgetsubsidie Stichting WIJ Heemstede 

2020 - 2023
- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief 

Paswerk en RegioRijder
- Ontwikkelingen participatie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Middelen 
15 januari
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Controleprotocol accountantscontrole 

jaarrekening 2019 en 2020 gemeente 
Heemstede

- Verkoop van aandelen Eneco Groep N.V.
- Zuid-Kennemer Agenda
- Benoeming leden Rekenkamer Heemstede
- Regionale energiestrategie
- Toekomst Heemsteedse 

onroerendgoedportefeuille
- Bevindingen managementletter interim 

controle 2019
- Intentieovereenkomst 

haalbaarheidsstudie restwarmtebenutting 
Watertransportmaatschappij Rijn - 
Kennemerlandleiding van Waternet.

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
16 januari
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Bestemmingsplan ‘Aanvullende voorschriften 

parkeren’
- Omgevingswet
- Inrichtingsplan Slottuin II
- Prestatieafspraken 2020
- Definitief plan voor aanpassingen kruising 

Heemsteedse Dreef - Camplaan
- Jaarverslag 2018 De Meerlanden Holding B.V. 
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

U kunt uw visie kenbaar maken 
aan de commissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier via 
(023) 548 56 37 of per e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Aanwijzingsbesluiten
De rechtspositie van gemeenteambtenaren 
wijzigt per 1 januari 2020 vanwege de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren 
(Wnra). Deze wet zorgt voor een 
systeemwijziging en andere terminologie. 
Vanwege de Wnra is een aanwijzingsbesluit 
noodzakelijk zodat de Ambtenaar 
Burgerlijke Stand (ABS) en de Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar (BOA), ongewijzigd, hun 
bevoegdheden kunnen blijven uitoefenen. 
Het ministerie van BZK en de VNG adviseren 
gemeenten dit aanwijzingsbesluit te nemen.
In de huidige situatie is de (loco) secretaris 
benoemd door de gemeente. Vanwege de 
Wnra is een aanwijzingsbesluit noodzakelijk 
zodat de secretaris en locosecretarissen, 
ongewijzigd, hun bevoegdheden kunnen 
blijven uitoefenen. Het ministerie van 
BZK en de VNG adviseren gemeenten dit 
aanwijzingsbesluit te nemen.
Op 20 december 2019 heeft het college 
de ABS‘en, de BOA’s en de secretaris en 
locosecretarissen aangewezen.

Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting 
Heemstede 2020
Op 20 december 2019 heeft het college 
het Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting 
Heemstede 2020 vastgesteld. Dit besluit 
treedt in werking op 1 januari 2020. Het 
Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting 
Heemstede 2019 is hiermee vervallen.

Aanwijzingsbesluiten informatiebeheer 
gemeente Heemstede 2020
Op 20 december 2019 heeft het college 
de Aanwijzingsbesluiten informatiebeheer 
gemeente Heemstede 2020 vastgesteld. Deze 
besluiten treden op 1 januari 2020 in werking.

Beheerregeling informatiebeheer 
Heemstede 2020
Op 20 december 2019 heeft het college de 
Beheerregeling informatiebeheer Heemstede 
2020 vastgesteld. Deze regeling treedt 

in werking op 1 januari 2020. Het Besluit 
informatiebeheer gemeente Heemstede 2016 
is hiermee vervallen.

Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2020
Op 20 december 2019 heeft het college het 
Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2020 vastgesteld. Dit besluit 
treedt in werking op 1 januari 2020. Het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 
2019 is hiermee vervallen.

Beleidsregels minimabeleid 
Heemstede 2020
Op 17 december 2019 heeft het college de 
Beleidsregels minimabeleid Heemstede 2020 
vastgesteld. Deze beleidsregels treden in 
werking op 1 januari 2020. De Beleidsregels 
minimabeleid Heemstede 2017 is hiermee 
vervallen.

Algemene Plaatselijke Verordening 
Heemstede 2020
Op 18 december 2019 heeft de raad 
wijzigingen vastgesteld in de Algemene 
Plaatselijke Verordening vastgesteld. Deze 
wijzigingen treden in werking op 1 januari 
2020. De naam van de Algemene Plaatselijke 
Verordening is ook gewijzigd, hij heet nu 
Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 
2020.

Baggerplan Heemstede 2020-2029
Op 18 december 2019 heeft de raad het 
Baggerplan Heemstede 2020-2029 vastgesteld. 
Het Baggerplan van 2015-2024 is hiermee 
vervallen.

Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Heemstede 2020
Op 18 december 2019 heeft de raad de 
Verordening maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2020 vastgesteld. Deze 
verordening treedt in werking op1 januari 
2020. De Verordening maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Heemstede 2015 is 
hiermee vervallen.

Verordening op de rekenkamer 
Heemstede 2020
Op 18 december 2019 heeft de raad de 
Verordening op de rekenkamer Heemstede 
2020 vastgesteld. Deze verordening treedt in 
werking op 1 januari 2020. De Verordening 
rekenkamercommissie, vastgesteld bij 
raadsbesluit van 29 mei 2008 en gewijzigd 
bij raadsbesluit van 26 mei 2011 is hiermee 
vervallen.

Belastingverordeningen
Op 18 december 2019 heeft de raad de 
volgende belastingverordeningen vastgesteld: 
- Verordening onroerendezaakbelastingen 

Heemstede 2020
- Verordening afvalstoffenheffing Heemstede 

2020
- Verordening rioolheffing Heemstede 2020
- Verordening leges Heemstede 2020
- Verordening lijkbezorgingsrechten 

Heemstede 2020
- Verordening precariobelasting Heemstede 

2020 
- Verordening hondenbelasting Heemstede 

2020
- Verordening marktgelden Heemstede 2020
- Verordening belasting op roerende woon- 

en bedrijfsruimten Heemstede 2020
- Verordening liggeld woonschepen 

Cruquiushaven Heemstede 2020 
- Verordening parkeerbelastingen Heemstede 

2020
Deze verordeningen zijn in werking getreden 
op 24 december 2019 respectievelijk (leges 
en afvalstoffenheffing) op 28 december 
2019. De belastingverordeningen 2019 en de 
Verordening marktgelden 2018 zijn hiermee 
vervallen.

Lees de volledige bekendmakingen in 
het digitale Gemeenteblad via 
zoek.officielebekendmakingen.nl

Uitschrijvingen Basisregistratie personen (BRP)
Uit adresonderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer wonen op het ingeschreven 
adres in de Basisregistratie personen (BRP). 
Dit kan gevolgen hebben voor het recht op 
overheidsvoorzieningen en -diensten. Het 
college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 13-12-2019: L.G. Ramokone, 
 geboren 12-05-1985, Tooropkade 1
- Per 23-12-2019: S.R. Trel, 
 geboren 31-01-1987, Zandvoortselaan 70

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen 4 weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, tel: 14 023).

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 14-11-2019: B.I. Crică, geboren 
 15-09-1986, Havenstraat 63 en 

 A.M. Tescariu, geboren  06-12-1975, 
Havenstraat 63

- Per 20-11-2019: M. Giuseppe, 
 geboren 23-02-1982, Meer en Boslaan 22

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen 6 weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen 
van een bezwaarschrift bij het college van 
burgemeester en wethouders van Heemstede 
(Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Zie verder bij 
‘Inzien, reageren, bezwaar maken’

Burgernet oproep!
Burgernet is een uniek 
samenwerkingsverband tussen 
burgers, gemeente en politie 
om de veiligheid in de woon- en 
werkomgeving te bevorderen. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een 
telefonisch netwerk van inwoners en 
medewerkers van bedrijven uit de 
gemeente. Bent u al lid van Burgernet? 
Schrijf u in via www.mijnburgernet.nl.




