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Heemstede – Zaterdag 2 januari reed ‘De Karel’, een voormalige Mat’64 trein van de Karel Foundation, door station 
Heemstede-Aerdenhout met als eindpunt Zandvoort. Deze trein had een speciale rit. Samen met de ‘Wens Ambulance 
Brabant’ werd iemand met de naam Christel vanuit Tilburg naar Zandvoort gebracht, omdat ze graag nog een keer de 
zee en het mooie Nederlandse landschap wilde zien. De route voerde via Den Bosch, Utrecht, Woerden, Leiden 
Centraal, Heemstede-Aerdenhout en Haarlem naar Zandvoort. Prachtig dat zo’n mooi initiatief opgezet kan worden.

Trein ‘De Karel’ rijdt door Heemstede

Door Eric van Westerloo 
 
Heemstede – De gemeente heeft 
een enquête doen uitgaan naar 
bewoners in een groot gebied rond 
de Bronsteevijver. In 2013 verzetten 
aanwonenden zich al tegen de komst 
van ligplaatsen voor boten.

De vijver is een bijzonder stukje 
water in Heemstede. Vanuit de 
bodem vult schoon kwelwater de 
vijver. Het is dus mooi schoon water, 
waardoor de jeugd het op warme 
dagen gebruikt als openlucht-
zwembad. In de winter wordt er, als 
het even kan, geschaatst. Bewoners 
schenken chocolademelk, draaien 
muziek en houden een oogje in het 
zeil.

De ligplaatsen zijn er, ondanks tegen-
stand, toch gekomen waardoor het 
recreatieve gebruik van de vijver 
lastiger wordt. De gemeente plantte 
een rietkraag, zodat de toegang tot 
het water nu beperkt is tot twee 
meter. Omwonenden vinden het 
prachtige stukje natuur verkwanseld. 
De direct aanwonenden kijken nu 
tegen boten aan, iets wat zij nooit 
wilden.

Op alle vragen die de gemeente stelt, 
hebben veel omwonenden maar een 
antwoord: “Herstel de oude situatie”. 
Uit archieven blijkt dat het inderdaad 
een unieke vijver is. De landelijk be- 
kende beeldhouwer Van den Eijnde 

voorzag de brug over de Bronstee-
vaart van een beeld, de vrouw die 
water schenkt in een kan. Symbool 
van het schone water dat in de vijver 
ontspringt. De tijd loopt door en 
inzichten veranderen. Toch hoopt 

een aantal omwonenden dat de 
vijver zijn oude glorie en functie 
behoudt, zodat de buurtbewoners, 
vooral de kinderen, zonder hinder-
nissen kunnen recreëren aan dit 
unieke stukje Heemstede.  

Bewoners rond de Bronsteevijver 
roeren zich na gemeente-enquête

De Karel, een Mat’64 trein. Foto: Harry Opheikens.

De Bronsteevijver. Foto: Eric van Westerloo.

 

Omgeving Anna van Burenlaan, Crayenesterlaan (Haarlem-Zuid) (280 kranten).
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Nieuwe ronden en 
kansen in 2021
Heemstede - Het eerste num- 
mer van 2021 ligt nu voor u: een 
jaar dat weer veel nieuwe ron- 
den en kansen biedt. In dit num- 
mer vindt u de leukste nieuw-
jaarswensen met selfies: een 
goede en positieve manier om 
het nieuwe jaar te begroeten. 
Daar gaan we met zijn allen 
voor. In deze krant blikken we 
tevens terug op het roerige jaar 
2020 in ons jaaroverzicht, dat 
wel heel nieuwswaardig was.
Op een gezond 2021 met de 
Heemsteder, het enige lokale 
nieuwsblad in Heemstede dat 
iedere week verschijnt!
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Bronsteeweg 7 is in 1926/1927 
samen gebouwd met Bronstee-
weg 5 en Lanckhorstlaan 59, 61 
en 63. Als eerste bewoner staat 
in het adresboek van Haarlem 
van 1 januari 1926 bloemistknecht J. Ch. Booms. Het 
adresboek van Heemstede van 1 januari 1929 meldt 
een nieuwe bewoner: arts Dr. Th. W. Beeker. In 1940 
woont hij daar nog steeds en ook inwonend onderwij-
zeres Mej. G.M.G Swart.  
In het Haarlems Dagblad van 7 oktober 1946 staat het 
overlijdensbericht van de op dat moment 82-jarige 
arts. 
In het Haarlems Dagblad van 10 december 1946 een 
wat bijzondere advertentie: “Hebt u een groot huis en 
wenscht u gedwongen inwoning te voorkomen, staat 
dan een gedeelte af aan een leeraarsgezin zonder kind, 
dat dringend behoefte heeft aan woongelegenheid. 
Per 1 jan. A.s.. Brief aan Bronsteeweg 7”. 
Volgens het adresboek van 1 januari 1948 woont J. Avis 
op Bronsteeweg 7, maar er wonen meer mensen: 
weduwe Paulen-Sieverdink en nog steeds onderwij-
zeres Swart. 
In 1949 doet dokter J.J. van Luin de zondagdienst op 
Bronsteeweg 7. J. Avis woont daar nog steeds (1951).  
Mw. Swart woont er al een tijdje en wordt zelfs in 1971 
op Bronsteeweg 7 vermeld. In die periode wonen er 
echter ook nog andere personen, resp. J. v.d. Weiden, 
J.M. van der Weiden en L.A.J. van der Weiden. 
In het adresboek van 1975 staat G.A.M. van Leeuwen 
op Bronsteeweg 7 vermeld. In 1993 is dat H.M. Fabriek. 
In 1993 H.M. Fabriek. 
Via Drimble worden de tandartsen Promes en M.P.A. 
Mul nog genoemd op Bronsteeweg 7. 

De nu-foto van Harry Opheikens is van 2 januari 2021 
en laat nummer 5 en 7 (rechts) zien. De toen-foto is een 
fragment uit de bouwtekening van de gemeente 
Heemstede. 

Mocht u informatie of oude foto’s over de Bronsteeweg 
hebben, dan kunt u terecht via webmaster@hv-hb.nl 
(H. Opheikens). Fotomateriaal van de panden is ook 
zeer welkom.
Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Bronsteeweg toen en nu (45)

GEEN KRANT?
0251-674433

Vechtpartij in de 
Zeelandlaan
Heemstede – Twee 18-jarige 
mannen uit Heemstede zijn in de 
nacht van 31 december op 1 januari 
aangehouden op verdenking van 
openlijke geweldpleging. Zij zouden 
een minderjarige jongen uit Heem-
stede hebben geslagen.
Omstreeks 01.15 uur kreeg de politie 
een melding van een vechtpartij in 
de Zeelandlaan waar 20 personen bij 
betrokken zouden zijn. Toen agenten 
arriveerden was de groep uiteen en 
werd een van de verdachten op de 
grond gehouden door buurtbewo-
ners. Een tweede vermoedelijke 
dader was er vandoor gegaan maar 
kon later in zijn woning alsnog 
worden aangehouden.
De verdachten zitten vast en zullen 
worden verhoord. Het slachtoffer 
heeft aangifte gedaan. De politie 
doet verder onderzoek naar het 
incident.

Bron: Politie.nl.
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Heemstede – De adventsactie van 
de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk 
voor de Voedselbank Haarlem was 
zeer succesvol. Het begon zo voor-
zichtig. Immers, de corona-maatre-
gelen beperken kerken in de bewe-
gingsvrijheid. Slechts mondjesmaat 
geopend en dan ook nog voor kleine 
groepen. Op verzoek van het bisdom 
toch gestart. Met een enthousiaste 
groep voortrekkers en gesteund 
door het  secretariaat. De eigen 
Caritas-commissie doneerde een 
bijdrage waaruit de eerste levens-
middelen werden gekocht.

De nood was nu ook veel groter dan 
bij eerdere voedselbankacties. 
Corona treft velen, ook in de porte-
monnee, ook in Heemstede. De 
Voedselbank steunde de actie met 
promotiemateriaal. Oproepen door 
priesters en paters bereikten de 
parochianen vanaf de kansel. Van 
groot belang was ook de steun van 
de lokale kranten. Het bleek dat daar-
door veel meer mensen de weg naar 
de kerk wisten te vinden dan anders. 
Ook niet-parochianen stonden in- 
eens met tassen levensmiddelen 
voor de deur van de pastorie en de 
leden van het voedselbankteam 
werden zelfs op straat aangesproken 
met de vraag waar en hoe goederen 
konden worden aangeboden.

Het stroomde binnen. In de kerk was 
een soort pakhuisje ingericht waar 
alles tijdelijk werd opgeslagen en 
vanwaar de voedselbank in vijf 
etappes de volle kratten kon opha- 
len. Tweede Kerstdag sloot de actie. 
“Het was hartverwarmend op bij elke 
H. Mis een zacht geknisper van papie- 
ren zakken of het zacht neerzetten 
van blikjes, potjes en dozen te horen.”

En dan: hoeveel was het nu eigenlijk? 
Het vorige record stond op 23. 
Nu: 36 bomvolle kratten. Een beetje 
tot ieders verbazing want dwars 
tegen de belemmeringen in – 
misschien wel juist daardoor – deden 
veel meer mensen mee.

Langs deze weg wil de parochie ook 
heel graag alle niet-parochianen 
bedanken die de actie gesteund 
hebben. “Elke keer dat de voedsel-
bank langs kwam stonden ze geheel 
verbaasd te kijken. Dat hadden ze 
niet verwacht. Elke keer kregen ze 
veel lof!
De parochie benadrukt dat die lof 
heel Heemstede toekomt.

Voedselbankactie Hemelvaartkerk succes

Kratten voor de voedselbank worden klaargemaakt. Foto: aangeleverd door O.L.V. 

Hemelvaartkerk.

INGEZONDEN 
POLITIEK

Ik kreeg de 2021 rolemmer-
sticker binnen. Even gloorde er 
hoop dat men teruggekomen 
was van de plastic verpakkingen, 
blik- en drinkpakkenrage, maar 
helaas.

Wat moet er toch gebeuren om 
iedereen te laten inzien, dat we 
met het thuis scheiden op de 
verkeerde weg zijn.

Gewoon onze grijze rolemmer 
weer inzetten voor restafval met 
nascheiding is beter voor het 
milieu, minder belasting voor de 
burger en voorkomt peperdure 
voorzieningen.

Raad, laat je niet inpakken.
Vast bedankt.
Een 85-jarige ervarings- 
deskundige.

R. Prins, Heemstede

Raad, laat je niet 
inpakken
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Heemstede - Home Made By REE 
helpt jou graag een fijn en persoon-
lijk thuis te maken. Vooral nu. Door 
de lockdown zijn zij bijzonder gemo-
tiveerd om het aankleden, inrichten 
of onderhouden van jouw thuis nog 
gemakkelijker te maken.  

Nu de winkel gesloten is, is REE 
bereikbaar per info@homemadeby-
ree.nl voor advies en bestellingen. 
Tip: denk ook aan afplaktape, rollers, 
plamuur, verfkwast, kit en schuurpa-
pier bij je verfbestelling of lijm bij je 
behangbestelling. Samen met jou 
wordt er een afhaal- of bezorgmo-
ment ingepland. 

Omdat jij nu niet de winkel in mag 
komen, brengt Home Made By REE 
haar collecties ook graag bij je thuis. 
Vertel waar je naar op zoek bent en 
wat je mooi vindt. Gordijnstalen, 
vloerstalen, behangcollecties en 
kleurenwaaiers; de stalen worden 
persoonlijk bij je afgeven. Desge-
wenst plan je gelijk een gratis Design 
Date aan huis met de styliste. 
Nergens kunnen zij je beter advise-
ren als bij je thuis. 

De stoffeerders en monteurs van REE 
komen nog steeds jouw nieuwe inte-
rieurproducten inmeten of instal-
leren. Deze vakmensen kunnen hun 
werk gewoon veilig bij jou thuis 
blijven uitvoeren en zij nemen je het 
werk graag uit handen. Bel REE voor 
het maken van een afspraak:
023 5286479.

Home Made By REE bereikbaar voor 
advies, bestellingen en bezorging

Je huis als thuis inrichten. Foto aangeleverd door Home Made By REE.

Heemstede - De veerkracht van Café 
de 1ste Aanleg om steeds weer mee 
te buigen met nieuwe ontwikkelin-
gen oogst veel bewondering. Eige-
naar Kees Heger maakte bijna 20 jaar 
geleden een vliegende start en kreeg 
in 2007 grote tegenslag door de in- 
voer van het rookverbod. Het duurde 
jaren voor dat dat hersteld was naar 
een nieuwe vorm van ondernemen. 
Nog nauwelijks bekomen van het 
rookverbod diende zich de financiële 
crisis aan. Met heel de wereld in een 
financiële kramp moest Heger op- 
nieuw de sleutel vinden naar een 
ondernemersvorm die paste bij de 
tijdsgeest. Gelukkig slaagde hij daar 
goed in door meer aandacht voor 
feesten en partijen, ruim aanbod van 
speciaalbieren en luxe proeverijen en 
een hele eigen persoonlijke benade-
ring in het café. Dan lijkt het café zijn 
draai gevonden te hebben en in 
maart 2020 slaat de Covid-19 pande-
mie toe die het café al 6 maanden 
met de deuren dicht houdt. Het 
grote verschil met het rookverbod en 
de crisis is dat creativiteit in de trend 
van organisatie van publiekstrek-
kende acties geheel niet kunnen. En 
dat vraag om nieuwe creativiteit.  
 Heger is vast besloten ook deze 

pandemie met zijn café te overleven. 
Wekelijks zijn de afhaaldaghappen 
op www.1steaanleg.nl te bestellen 
en de kookervaring van Heger uit het 
verleden komt zeer goed van pas en 
wordt bijzonder gewaardeerd. Daar-
naast is de verkoop van cadeaubon-
nen een enorme steun in de rug. In 
december was er succes met de ver-
koop van speciaalbierpakketten en 
voor januari en februari komt de 
zaterdagsoep daar nog bij. Traditio-
neel staat de 1ste Aanleg bekend om 
de winterse soepen op de zaterdag-
middagen. Vanaf 2002 werd deze 
huisgemaakte eerlijke soep altijd 
kosteloos aangeboden in het veelal 
stampvolle borreluur. Een groot ge- 
mis voor de liefhebbers van deze 
zaterdagmiddaggezelligheid en 
daarom start zaterdag 9 januari de 
verkoop van de huisgemaakte soe- 
pen. Vooraf bestellen via www.1ste-
aanleg.nl is noodzakelijk want de 
deur is alleen los voor afhalen van 
bestellingen. Het meenemen van een 
eigen bak, kom of pan met deksel is 
noodzakelijk want Heger wil geen 
plasticsoep produceren. Op is op: 
dus bestel snel. De soep wordt iedere 
zaterdag op deze manier aangebo-
den voor de duur van de lockdown. 

Café de 1ste Aanleg blijft

Door Bart Jonker

Heemstede – Rinke van den Bor is coördinator evenementen bij de gemeente Heemstede en marktmeester van de 
weekmarkt op woensdag op de Valkenburgerlaan. Woensdag 30 december stond hij zelf in de marktkraam, samen met 
Marlies Drogtrop, die lid is van de marktcommissie.
De reden hiervoor was een bedankactie van de standplaatshouders van de weekmarkt aan de bewoners achter de 
markt. Deze bewoners hadden onlangs in de brievenbus een brief ontvangen met een voucher. Deze voucher konden 
ze op 30 december tussen 9-12 uur inleveren bij de marktkraam van Rinke en Marlies en verzilveren voor een leuke 
attentie. De actie werd zeer gewaardeerd en vond veel aftrek.

Attentie voor omwonenden weekmarkt

Rinke van den Bor (links) en Marlies Drogtrop (rechts) met de bedankattenties voor de bewoners achter de weekmarkt.

Foto: Bart Jonker.

OPINIE

Door Eric van Westerloo

Hoe durven de directeuren van het RIVM en de GGD en minister De Jonge 
drogredenen te bedenken en te zeggen dat het in Nederland juist prima 
geregeld is met de planning voor vaccinatie. Zij gooien alles in de strijd 
om hun eigen onvermogen te bagatelliseren. 
“Ja”, zegt Jaap van Delden programmadirecteur vaccinatie, “Door het 
koude  -70 Pfizer vaccin is het niet mogelijk het kleinschalig te verstrek-
ken aan huisartsen.” Onzin, het vaccin wordt bij de distributeur in een uur 
of vier ontdooid. Daarna gaat het over de weg naar de bestemming in 
doosjes van 1000 stuks. Op locatie kan het vaccin nog +/- 5 dagen in een 
koelkast worden bewaard. Het kan dus wel degelijk, maar Van Delden 
denkt dat de huisartsen terughoudend zijn.  
Neem Heemstede als simpel voorbeeld. Er zijn negen huisartspraktijken 
met 16 artsen. Bepaal één bezorgpunt in de gemeente en maak kleinere 
hoeveelheden en verdeel die. Geef elke praktijk het gewenste aantal. De 
huisarts heeft vervolgens een paar dagen om het vaccin toe te dienen. 
Het moet gek lopen als de artsen niet willen meewerken.  
Onzin, Van Delden neemt aan dat je kwetsbare inwoners niet naar een 
grote vaccinatielocatie kunt sturen in de winter. Als je naar de supermarkt 
kunt, kun je ook naar een priklocatie. Familie, vrienden of buren zijn best 
bereid kwetsbaren zonder vervoer te brengen. Om de vertraging in de 
vaccinatie te maskeren, komen er steeds nieuwe argumenten op tafel. 
Zou eerste een groep kwetsbare ouderen geholpen worden, nu eisen de 
zorgmedewerkers om als eersten aan de beurt te komen. Op zondag 
meldden de huisartsen zich ook. Zij willen vooraan in de rij staan.  
De verpleeghuizen hadden de hoogste prioriteit, al is dat nu weer ver-
schoven. Mobiele vaccinatietrucks, zoals in het buitenland, heeft Neder-
land niet. Had men dat niet eerder kunnen bedenken? Gestart wordt met 
drie grote vaccinatie locaties de rest (+/-) 25 volgen later. Waarom staan 
die er nog niet? Volgens het RIVM zijn er voor zoveel locaties te weinig 
vaccins. Waarom niet vast neerzetten? Ze komen echt wel van pas. 
Waarom geen gebruik maken van leegstaande scholen, theaters, feest-
zalen, e.d? Het kan, maar het blijkt in de praktijk allemaal te lastig om te 
organiseren. Ministers De Jonge en Rutte blijven optimistisch en wilden 
lang niet terugkijken. Groepsimmuniteit, de corona app en overige voor-
spellingen die zij deden zijn nooit uitgekomen. Nog steeds weet drie-
kwart van de Nederlanders niet waar zij aan toe zijn. Waarschijnlijk zal de 
tweede kamer na de pandemie indringend ingaan op de rol van het RIVM 
en de GGD, OMT, gezondheidsraad en andere instanties, alsmede het 
ministerie van VWS. Op dinsdag 5 januari zijn de minister De Jonge en 
premier Rutte flink aan de tand gevoeld tijdens een spoeddebat. De 
Jonge heeft al toegegeven dat hij fout zat door te gokken op het verkeer-
de vaccin en verzuimde de GGD opdracht te geven zich klaar te maken 
voor het Pfizer vaccin. Uiteraard is een koe achteraf in de kont kijken mak-
kelijk, maar neemt niet weg dat er objectief mag worden vastgesteld dat 
er niet bepaald professioneel gehandeld is. Oud-directeur van het RIVM 
Roel Coutinho sprak over een verbijsterende en beschamende zaak dat 
Nederland als laatste gaat vaccineren. “Dit kost levens, waar elke week 
telt”, sprak hij op 28 december.

Coronaprietpraat  
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - De cijfers m.b.t de 
besmettingen vliegen alle kanten op. 
Eind juni werd er bij 0,6% van de 
uitgevoerde testen corona vastge-
steld. Tussen 19 en 25 oktober liep 
dat op tot ruim 18%. Werden er op 29 
december slechts 2 besmettingen 
vastgesteld bij Heemstedenaren, een 
dag later op 30 december liep dat op 
naar 15. In het nieuwe jaar laten de 
cijfers enige verbetering zien. In de 
afgelopen week werden er 64 inwo-
ners besmet verklaard tegenover 95 
een week eerder. Gevreesd moet 
worden dat er de komende weken 
nog een flink aantal bij zal komen. 
Vraagtekens zijn er opnieuw te 
zetten bij de GGD-cijfers. Vaak lopen 
die achter bij de werkelijkheid. In het 
weekend van 3 januari lag de compu- 
ter van de GGD er weer eens uit. 
Cijfers van huisartsen, privétestloca-

ties of bij de GGD zelf worden niet 
altijd direct en accuraat doorgege-
ven. Dit voorspelt niet veel goeds als 
er op 8 januari met de vaccinatie 
wordt begonnen. Het gesteggel over 
welke groep er nu als eerste een prik 
mag halen blijft volop in het nieuws. 
Na negen maanden zich te hebben 
kunnen voorbereiden is Nederland 
het laatste land in Europa dat begint 
met het injecteren van de inwoners. 
Het gaat ook nog even duren voor- 
dat, zij die dat willen, allen zijn ge- 
vaccineerd. Versoepeling van de 
lockdownmaatregelen is in het voor-
uitzicht gesteld rond 19 januari. Zoals 
de kaarten nu liggen kan dat wel 
eens met een maand of meer worden 
verlengd.
Rest ons als burgers niets anders dan 
thuiswerken, contacten vermijden, 
niet met het OV reizen, handen veel-
vuldig wassen en vooral goed op te 
letten.  

Corona in Heemstede week 53

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Het Centrum voor 
Economisch Welzijn deed onderzoek 
naar de stand van zaken m.b.t. de 
bijstand in Nederland. Per provincie 
en per gemeente werden de cijfers 
tussen 2019 en 2020 vergeleken op 
basis van CBS cijfers en cijfers van de 
afzonderlijke gemeenten. Het geheel 
geeft een sterk diffuus beeld. Er zijn 
gemeenten waar het aantal uitke-
ringen is afgenomen waar andere 
steden of dorpen juist een flinke 
toename zagen. Zelfs in een stad als 
Amsterdam zou men een flinke 
toename verwachten, maar daar nam 
het in 2020 juist af met 1,4%. In de 
gemeente Sluis in Zeeland steeg het 
percentage met 181%. Grootste daler 

was de gemeente Weert -86%.  In 
Heemstede steeg het aantal bijstands- 
uitkeringen met 4,5% per 1000 inwo-
ners. Dat komt neer op een plus van 
ongeveer 120 extra inwoners met 
een bijstandsuitkering. Tot maart 
2020 was het aantal uitkeringen 
stabiel rond de 235. Dit is nu dus wel 
opgelopen. Een en ander houdt sterk 
verband met de pandemie. Bij de 
cijfers kunnen wat vraagtekens 
worden gezet. Er lopen los van de 
bijstand nog uitkeringen in het kader 
van de coronacrisis uitkeringen /
ondersteuning via NOW, Tozo en 
andere. Deze ondersteunen be- 
drijven en instellingen. Zonder deze 
regelingen zou het aantal bijstands-
uitkeringen sterk zijn opgelopen. Als 
een echtpaar een uitkering krijgt, 

wordt dat als één geteld. De uitke-
ringen aan personen in instellingen 
en aan dak en thuislozen zijn niet 
meegeteld.  
 
De cijfers zijn meegenomen tot en 
met oktober 2020. Er zal naar aanlei-
ding van de meeste recente ontwik-
kelingen nog wel een aantal extra 
uitkeringen bijkomen. De cijfers 
geven slechts een momentopname 
weer, de cijfers fluctueren dagelijks. 
Het is dus slechts een vingerwijzing, 
al lijkt het overall beeld in heel Neder- 
land beter te zijn dan was verwacht. 
411.500 Nederlanders kregen in 
oktober 2020 een bijstandsuitkering. 
Een plus van 2,6 % ten opzichte van 
eind 2019 toen lag het cijfer op 
400.670.    

Heemstede laat lichte stijging 
zien in bijstandsuitkeringen

Heemstede - GGD Kennemerland 
start net als andere GGD’en eerder 
dan gepland met de vaccinatie van 
zorgmedewerkers, namelijk op 15 
januari in plaats van 18 januari. De 
aftrap in de eerste drie regio’s blijft 
ongewijzigd op vrijdag 8 januari.  
Na het vaccineren van de zorgmede-
werkers vaccineert GGD Kennemer-

land de groep 18 tot 60-jarigen. De 
GGD dient verder als vangnet voor 
andere doelgroepen.
Het vaccineren in de 1e fase vindt 
plaats in hal A op het parkeerterrein 
P4 van Airport Amsterdam Schiphol, 
Loevesteinserandweg, 1171 PK 
Badhoevedorp waar nu ook de 
XL-teststraat is geplaatst. 

Vaccinatie zorgmedewerkers
Alle zorgmedewerkers van 18 jaar en 
ouder die direct contact hebben met 
cliënten komen vanaf 15 januari 
aanstaande in aanmerking voor een 
vaccinatie tegen corona. Stagiaires, 
leerlingen, ZZP’ers en uitzend-
krachten vallen hier ook onder.

Als eerste worden zorgmedewerkers 
die direct cliëntcontact hebben 
binnen de verpleeghuizen en klein-
schalige woonvormen per brief door 
hun werkgever uitgenodigd.

Afspraak maken
Zorgmedewerkers kunnen alleen een 
afspraak maken voor de vaccinatie 
nadat zij een uitnodigingsbrief van 
hun werkgever hebben ontvangen. 
Als zij die niet ontvangen, nemen zij 
contact op met de werkgever.

Starten met vaccineren,
maar blijven testen
Naast de start van het vaccinatietra-
ject, blijft testen een belangrijke taak 
van GGD Kennemerland. Inwoners 
kunnen zich laten testen in Haarlem, 
Vijfhuizen en bij Schiphol. Laatstge-
noemde blijft ook een testlocatie.

Bron: GGD Kennemerland

Wekelijkse corona-update GGD:
vaccinatie start op 15 januari

FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Je hebt licht en hoop nodig.  
Het is niet zo dat wij de weg kwijt zijn; eerder is de weg ons kwijt.
 
Deze boodschap van de Oude Kerk geeft aan dat het licht ook weer zal 
gaan schijnen. Hoop is ook belangrijk, vooral in deze tijden.
 
Zo brengt de Oude Kerk licht en hoop over.

Opmerkelijk Heemstede

Heemstede – Een man is zaterdag-
middag 2 januari gewond geraakt bij 
een ongeluk op het fietspad langs de 
Glipperdreef in Heemstede. Rond 
13.45 uur ging het mis ter hoogte 
van de Belle van Zuylenlaan. Een 
fietsster was bezig met een inhaal-
manoeuvre, toen de man opeens 
naar links bewoog. De twee fietsers 
kwamen tegen elkaar aan en beiden 
kwamen ten val. De man kwam 
daarbij lelijk op het asfalt terecht. 
Twee ambulances kwamen ter 
plaatse. De man is na de eerste zorg 
per ambulance naar het Spaarne 
Gasthuis in Haarlem-Zuid gebracht. 
Hij had onder andere klachten aan 
zijn torso. De fiets van de man is 
achtergebleven en later opgehaald.

Fietsers ten val bij inhaalmanoeuvre

Beeld: NieuwsFoto/Laurens Bosch.

Heemstede – Een auto is maandag-
avond 4 januari te water geraakt in 
de Leidsevaart in Heemstede. Even 
na 18.00 uur ging het mis. De be- 
stuurder kwam vanaf Bennebroek en 
reed richting Heemstede. Door onbe-
kende reden verloor de automobilist 
de macht over het stuur. De auto 

raakte half te water, maar de man 
kon zelfstandig zijn voertuig verlaten.
De opgeroepen brandweer kon 
onverrichter zake retour.

De man is opgehaald door zijn 
vrouw. Een berger komt ter plaatse 
om het voertuig weg te slepen.

Auto te water in Leidsevaart

Beeld: NieuwsFoto/Laurens Bosch.

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

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 11 januari 17 uur naar 
redactie@heemsteder.nl, onder 
vermelding van kruiswoord-
puzzel, voorzien van uw naam, 
telefoonnummer en e-mailadres.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

74 4 44 73 87 51 23 11 48 83 55 20 17 7 32 58

61 43 29 54 65 3 70 47 27 62 53 42 39 19 6 35

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. vol afgunst; 7. bestanddeel van koffie; 12.
gesloten; 13. katachtig roofdier; 14. Arctische zwemvogel; 15.
rivier in Italië; 17. zijrivier van de Donau; 19. muziekfilmpje; 21.
vrije universiteit (afk.); 22. in plaats van (afk.); 24. periode van
drie maanden; 27. Zuid-Koreaans automerk; 28. bruinachtige
verfstof; 30. keel-, neus- en oorheelkunde (afk.); 31. bierkan
met oor; 32. huisdier; 33. binnenvaartuig; 35. hoofdstad van
Tunesië; 37. jongensnaam; 38. turntoestel; 41. oeverkant; 42.
familielid; 44. insecteneter; 46. deel van een schip; 47. behaag-
ziek (pronkzuchtig); 48. weerkerend couplet; 49. nijlreiger; 50.
ruwe steenmassa; 52. hap; 54. reistas (koffer); 56. bruin-grijs
vogeltje; 58. oogvocht (mv.); 61. lidwoord; 62. leemte (verlies);
64. streling; 65. pakruimte in een schip; 67. horizon; 68. Baski-
sche afscheidingsbeweging (afk.); 70. deel van camera; 72.
openbaar vervoermiddel; 73. mannelijk beroep; 76. knaagdier;
77. winters voertuig; 78. donkere kamer (afk.); 79. god van de
liefde; 81. rijksoverheid (afk.); 82. plaaggeest; 83. herfstbloem;
84. bierkraan; 86. donker; 87. blaasinstrument.

Verticaal  1. bekende planeet; 2. militaire rang (afk.); 3. vrouw-
tjesschaap; 4. droogoven; 5. snelle korte ren; 6. godin van de
jeugd; 7. stekelige plant; 8. sportief; 9. ivoor; 10. persoonlijk
voornaamwoord; 11. land in Zuid-Amerika; 16. familielid; 18.
woonboot; 20. deel van oor; 21. bewegingsorgaan van een vis;
23. vlag (banier); 25. deel van een jas; 26. naaf; 27. achter-
werk; 29. deel van een vinger; 32. ziekenhuis; 34. spie (wig);
36. zilverwit metaal; 37. sterke drank; 39. land in Azië; 40. bont-
soort; 42. daarjuist (zopas); 43. kleine groep van voorname
mensen; 45. onderricht; 46. borstbeen; 51. onnozel persoon;
53. tijdperk; 54. windsel of zwachtel; 55. riem voor jagershon-
den; 56. korte mededeling; 57. tooi (opsmuk); 59. inwendig
orgaan; 60. biljartterm; 62. snaarinstrument; 63. het achterste
uiteinde van een dier; 66. deel van etmaal; 67. etenbereider;
69. vochtmaat van vier ankers wijn; 71. grappenmaker; 73.
vesting (bastion); 74. holle steekbeitel; 75. kiekje; 78. marter-
achtig roofdier; 80. mannetjesschaap; 82. muzieknoot; 85. per
persoon (afk.).

Heemstede - ‘Het prikkelbaredarm-
syndroom onder controle - Leven 
met onderbuikgevoelens’ van An 
Lommerse uit Heemstede is een leer-
zaam boek met uitgebreide informa-
tie over allerlei aspecten van het prik-
kelbaredarmsyndroom (PDS).  PDS is 
geen levensbedreigende ziekte, maar 
kan wel uiterst vervelend zijn, zoals 
de auteur uit eigen ervaring weet. 
Darmkrampen, buikpijn, verstopping 
of diarree en het niet kunnen ophou-
den van ontlasting hebben grote im- 
pact op het leven van mensen die 
met PDS te kampen hebben. Hoe ga 
je daarmee om en wat kun je eraan 
doen? Auteur An Lommerse (1954) 

gaat in dit boek op zoek naar moge-
lijke oor-zaken en gevolgen van het 
prikkelbaredarmsyndroom. Zelf werd 
ze in 2016 met deze vervelende aan-
doening geconfronteerd. Ze verdiep-
te zich in het onderwerp: deed uitge-
breid research en literatuuronder-
zoek. Ook sprak ze met drie vrouwen 
die eveneens PDS hebben en met 
een ervaren diëtist. Eerder schreef ze 
een boek over fibromyalgie, waar-
mee ze in 2019 de Vakjuryprijs van 
Uitgeverij Boekscout heeft gewon-
nen. Het boek is verkrijgbaar via 
Uitgeverij Boekscout:
www.boekscout.nl/shop2/boek.
php?bid=11335. 

Boek over het prikkelbaredarm-
syndroom door An Lommerse 

FOTOMOMENT

Heemstede - Jacqueline Leroy-Jongejans stuurde deze bijzondere foto 
naar de redactie. “Vreemd ‘schaapje’ op het weiland gespot op 26.12.2020 
bij de Höckervaart. Het rende op het weiland heen en weer, zwom de 
vaart over en verdween in de Staatsliedenbuurt”, aldus Jacqueline.

Vreemd ‘schaapje’

Heemstede -Woensdag 30 decem- 
ber en dinsdag 5 januari heeft FM 
HealthClub een wandeling van 6 km 
langs de mooiste plekjes van Heem-
stede georganiseerd voor haar leden. 

Langs de route stonden de trainers 
van FM met een oliebol of banaan 
klaar en was het toch mogelijk om, 
ondanks de lockdown,veel leden een 
gelukkig, gezond en fit 2021 toe te 
wensen. Hoewel het weer niet erg 
meewerkte, waren er toch 72 leden 
aan de wandel gegaan.
“Het was leuk om ze weer even te 
zien en om ze weer in beweging te 
brengen”, aldus de trainers langs de 
kant van weg.
Het afgelopen jaar hebben de leden 
veel moeten missen, zo was er geen 
bollenfietstocht, geen strandwande-
ling en nu ook geen kerst- of nieuw-
jaarsborrel. De leden worden erg 
gemist. FM HealthClub hoopt dit 
komend jaar allemaal in te halen en 
wenst iedereen een gezond en fit 
2021 toe.

Wandeling FM HealthClub langs de 
Heemsteedse plekjes groot succes

Trainers van FM HealthClub stonden langs de wandelroute klaar. Foto: aangeleverd 

door FM HealthClub.

COLUMNITEITEN

Door Bart Jonker

Gedurende de lockdown mogen maximaal drie 
personen, buiten de personen uit een huishouden op 
bezoek komen. Sommigen nemen de term ‘een huis-
houden’ wel erg letterlijk en moeten dit op visite blijk-
baar overdreven kenbaar maken. In de vorm van een 
liefdeskoppeltje dat niet van elkaar af kan blijven en 
louter aandacht voor elkaar heeft. Waar jij tijdens de 
feestdagen je best doet om met een hapje en een 
drankje het je gasten naar de zin te maken, wordt er 
dan wat afgelebberd, gesabbeld en knietje gewreven 
tussen de borrelnootjes door. Alsof ze in hun babytijd 
een speen gemist hebben. Jouw huiskamer is dan 

ineens het decor van een soort voorspel: een balts zo 
gezegd. Er was toch een vuurwerkverbod? Je vult de 
wijnglazen weer eens, zonder een achtergelaten afdruk 
van lippenstift deze keer. Die is door het vele gelebber 
achterwege gebleven. Je hoeft ook geen anekdotes of 
een verhaal te vertellen, want ze horen je toch niet: ze 
hebben namelijk alleen aandacht voor elkaar. Waarom 
kom je dan op bezoek en waarom moeten eigenlijk 
anderen hiervan zo overdreven meegenieten? Je ziet 
deze liefdestaferelen ook nog weleens in de bus, 
achterlijk gewoon.

Bij het afscheid aan de voordeur op 1,5 meter wens je 
de torteldui�es tussen de kussen door een gezellige 
jaarwisseling toe. Verbaasd kijken ze je dan aan als je ze 
een lolly meegeeft. Kunnen Snolly en Lolly coronaproof 
weer eens op wat anders sabbelen in 2021.

Voorspel
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JANUARI

JAAROVERZICHT2020

 Het jaar 2020 start als Adriaan 
Pauwjaar én het jaar van 75 jaar 
Vrijheid. Het Adriaan Pauwjaar 
wordt afgetrapt met het HBC-olie- 
bollenzaalvoetbaltoernooi.

 Nieuw portret ontdekt uit 1632 
van Anna Pauw-van Ruytenburg, 
de tweede echtgenote van Adriaan 
Pauw.

 Harry Opheikens schrijft zijn 
300ste ‘Onbekend Heemstede’.

 Veel inwoners zien graag kerst-
nacht met Teisterband terug-
komen op de Raadhuisstraat.

 Interview met de heer Bids, die een 
bedrag schonk voor de bouw van 
de nieuwe Belvedère in Groenen- 
daal.

 Kinderen van BSO Op Stoom verza-
melen zwerfafval en maken er 
kunst van die wordt tentoonge-
steld op Plein1.

 Het nieuwe jaar wordt ingeluid 
door burgemeester Astrid Nien-

huis en Adriaan Pauw op het 
Raadhuisplein.

 Jaarlijks HFC-toernooi met de 
oud-voetbalinternationals.

 Introductie van Adriaan Pauwbier.
 Odeon Kwartet bij Theeconcert in 
Oude Kerk.

 Heemstede Cup bij V.E.W.
 Gemeente legt knikkerputjes voor 
kinderen aan in Rijnlaan.

 Wandschildering van Adriaan 
Pauw door Eric J. Coolen in de 
Pauwehof.

 Nationale Voorleesdagen in de 
Bibliotheek.

 Winkeliers begroeten het nieuwe 
jaar 2020.

 Jaarlijkse kerstbomenverbranding.
 College Tour met burgemeester 
Astrid Nienhuis op Haemstede 
Barger Mavo.

 HFC Heemstede wint Heemstede 
Cup.

 Heemsteedse Lotte Dammroff 

behaalt goud op internationaal 
schermtoernooi in België.

 Nieuwjaarsconcert van de Kunst-
kring opent 2020 jeugdig.

 Interview met Astrid Nienhuis bij 
de redacteur aan tafel.

 VVD houdt derde sessie energie-
transitie over lokale effecten.

 Verschijning boek ‘Een roze bril is 
onontbeerlijk’ met getuigenissen 
over oorlogstijd in Nederlands- 
Indië.

 Onthulling Holocaustmonument 
‘Levenslicht’ voor het raadhuis.

 Commissie Middelen vergadert 
over gemeentelijk onroerend goed.

 Commissie Ruimte bespreekt 30 
km snelheid voor doorgaande 
routes. 

 Gemeenteraad akkoord met 
verkoop aandelen Eneco.

 Heemsteedse kunstsschaatster 
Jasperina de Vries schittert in 
Innsbruck. 

 Expositie van Wim Altena in raad- 
huis.

 Voorleesontbijt voor peuters op 
Plein1. 

 Honderdjarige Joos Swellengreber 

nog steeds actief in de Pauwehof.
 Holocaustslachtoffers uit Heem-
stede herdacht.

 Jeugdschermers behalen goud, 
zilver en brons.

FEBRUARI

MAART

 Acht lezers winnen vrijkaarten 
voor David Bowie-tribute door de 
band Thin White Duke in het 
Patronaat.

 Fred Teeven in de Preek van de 
Leek in de Oude Kerk.

 Meerderheid gemeenteraad 
besluit vooralsnog het afsteken 
van vuurwerk tijdens de jaarwisse-
ling niet te verbieden.

 Dieuwertje Blok bij Voorlees- 
Express.

 Landelijke Poëzieweek: lokale 
dichters dragen bij Boekhandel 
Blokker hun werk voor.

 Nieuwe website ‘Wij maken Heem- 
stede’.

 Nieuw logo voor Casca Kinder- 
opvang.

 Lezing ‘duurzaam tuinieren’ op 
Kom In Mijn Tuin.

 RCH verlengt contract met trainer 
Mehmet Simsek.

 Annette Aukema en Mirjam Dik 
nemen afscheid van WIJ Heem- 
stede.

 Nieuw logo scouting WABO.
 Maaltijdkoeriers nemen deel aan 
een theorie- en praktijkgedeelte 
van een verkeersveiligheidproject.

 D66 fractie vraagt naar situatie 
loden waterleidingen in Heem- 
stede.

 Zorg over eventuele nieuwbouw in 
Lombokstraat.

 Twee rayonkampioenen bij HBC 
Gymnastics.

 Menso de Maar wordt nieuwe 
directeur WIJ Heemstede.

 Ontploffing in de portiek van 
appartementencomplex Waterhof.

 Vandalen en inbrekers op een 
Bennebroeks tuinencomplex BATV.

 Winnaars Valentijnsgedichtenwed-
strijd bekend: Wendy van der Aar 
wint eerste prijs.

 Dodelijk slachtoffer bij woning-
brand aan Glipperweg.

 Open dag bij RCH.
 Ontmoetingsavond ‘Denk en Doen’ 
voor hoogbegaafde kinderen met 
hun ouders.

 Heleen Hooij wordt wethouder in 
Teylingen.

 Afvalexpertavond vindt plaats.
 Heemstedenaren best tevreden 
over hun leven en hun gemeente.

 Inspraakavond over Havendreef.
 O.L.V. Hemelvaartkerk zet weer een 
voedselbankactie op touw.

 Winnaars van de Valentijnsgedich-
ten smakelijk in zonnetje gezet.

 Bij de redacteur aan tafel Cees 
Schenkel en Paul Emondt over het 
behoud van geallieerde oorlogs-
voertuigen en de vereniging ‘Keep 
Them Rolling’.

 Dick Koomans restaureert mee aan 

het fraaie Flentrop orgel in de 
Doopsgezinde kerk.

 Stadsecoloog Niels de Zwarte bij 
PKN.

 Opera van Carmen en Tosca bij 
Theeconcert van Oude Kerk.

 Cabaretière Anouk Kragtwijk zoekt 
Heemsteedse huiskamers.

 13-jarige Heemsteedse Levi Otto 
speelt hoofdrol in familiefilm.

 College Hageveld in voorronde ‘Op 
weg naar het Lagerhuis’.

 Formule 1: wat zijn nou eigenlijk 
de consequenties voor Heem- 
stede?

 Introductie van de Adriaan Pauw- 
kaas.

 Caroline van Dijk op de fiets voor 
stichting Melania.

 Presentatie over Adriaan Pauw in 
de de Oude Kerk.

 WCH wil Wijnloop organiseren.
 Open culturele eettafel voor 
55-plussers.

 Herenweg krijgt energiezuinige 
verlichting.

 Unieke Formule 1 foto’s gemaakt 
door Aad van Koningshoven, die te 
bewonderen zijn in het Zandvoorts 
Museum.

 Het Spaarne Gasthuis locatie 
Heemstede gaat haar deuren 
sluiten.

 Start nieuwe serie ‘Onbekend 
Heemstede’ over de Bronsteeweg.

 Heemsteedse gemeenteraad niet 
akkoord met bereikbaarheidsvisie.

 Onthulling van het Adriaan Pauw-
beeld op het raadhuis.

 Presentatie van het boek ‘50 van 
70’, met portretten van 50 zeven- 
tigers.

 Invoering van de verplichte Ja-Ja-
sticker/Ja-Nee-sticker in strijd is 
met het Europese Verdrag waarin 
de Rechten van de Mens verankerd 
zijn.

 Heemstede partner Meld Misdaad 
Anoniem.

 Politie houdt jongeren aan wegens 
aftrappen autospiegels.

 Beeldend kunstenaar Fokelien 
Faber schuift aan bij de redacteur 
aan tafel.

 Brildragende hond Fleur over- 
leden.

 Boekenweek muzikaal ingeluid 

door Harmonie St. Michaël in de 
Bibliotheek.

 Discussie rondom de verplaatsing 
van een 50 km bord op de 
Cruquiusweg.

 Nieuwe wending rond het Manpads- 
laangebied.

 Eerste coronageval van COVID-19 
bevestigd in Heemstede.

 Heemsteedse Rian Peeperkorn 
exposeert in Amersfoort.

 Lezing ‘Toch een Gouden Eeuw’ bij 
NVVH Vrouwennetwerk en lezing 
over ‘De nieuwe Hollandse Water-
linie’ bij Vrouwen van Nu.

 Geslaagd schoolvolleybaltoernooi 
bij GSV. 

 Impact van het coronavirus en 
invoering van intelligente lock-
down heeft grote weerslag op 
Heemstede: veel evenementen, 
concerten, bijeenkomsten etc. 

afgelast of tot nader order uitge-
steld. Ook scholen, bibliotheken, 
ontmoetingscentra, musea, thea-
ters, restaurants, tentoonstel-
lingen, kerken en sportscholen 
sluiten deuren.

 Corona: WIJ Heemstede biedt hulp, 
een luisterend oor en zelfs een 
maaltijdbezorging aan.

 Door de coronacrisis ontstaan veel 
mooie buurt- en wijkinitiatieven 
om de kwetsbare personen tege-
moet te komen.

 Brief burgemeester Nienhuis over 
coronavirus aan de inwoners van 
Heemstede.

 De Jacob van Ruisdaellaan krijgt 
nieuwe bomen.

 Gemeentebode Hans Zwemmer 
neemt na 32 jaar afscheid.

 Basisschool de Ark rent voor de 
Voedselbank.

 Heemstede krijgt vrijwel zeker 
Herenboerenbedrijf.

 Afvalscheidingsplan pakt anders 
uit dan college dacht.

 Vrachtwagen beschadigt spoor-
wegviaduct, treinverkeer plat.

 Veel luisterlijnen of andere dien-
sten vanwege corona opgezet 
door kerken en (welzijns)organi- 
saties.

 Spaarne Gasthuis dankt iedereen 
voor zijn of haar hulp, support en 
begrip.

 Vrouw raakt te water langs Schouw- 
broekerbrug.

 Noodopvang voor kinderen van 0 
t/m 12 jaar.

 Meerlanden neemt vanwege coro-
navirus maatregelen rond afval- 
inzameling.

 VEW krijgt een nieuwe trainer, 
Ajacied Jordi Schell. 

Honderdjarige Joos Swellengreber. Foto: Ton van den Brink.

Maaltijdkoeriers op cursus. Foto: Bart Jonker.

Fleur de brildragende hond overleden.

Foto: aangeleverd.

Door Bart Jonker

Heemstede – 2020 was een bewogen, maar tevens een zeer nieuwswaardig jaar. Het coronavirus wierp ook zijn donkere schaduw over ons dorp. Een jaar met dieptepunten, maar vooral met 
ook gelukkig veel hoogtepunten. Een overzicht van de Heemsteedse nieuwsfeiten van het afgelopen jaar, hier per maand nog eens voor u op een rijtje gezet. 

Heemstede in een bewogen en nieuwswaardig jaar
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APRIL

JAAROVERZICHT2020
 Koop lokaal: winkeliers willen 
graag openblijven in coronatijd.

 Bosjes tulpen uitgedeeld aan de 
bewoners in de Strawinskylaan.

 Bloemenzee aan boeketten voor 
de winkeliers van de Jan van 
Goyenstraat door omwonenden.

 ‘Berenjacht’ in Heemstede.
 De weekmarkt op woensdag gaat 
in aangepaste vorm door.

 Interview met voorzitter Erik Groot 
van Podia Heemstede over hoe 
geplande voorstellingen en 
concerten te verplaatsen.

 Provincie ziet af van plan Duin- 
polderweg.

 Politie betrapt op heterdaad 
scooterdieven.

 Gemeente Heemstede neemt 
aanvullende uitstel van betalings-
maatregelen vanwege 
coronacrisis.

 Cliënten Kennemerhart stappen in 
huwelijksbootje.

 Kinderen maken stoeptekeningen 
als verrassing voor bewoners 
Heemhaven.

 Zaaiactie ‘Blekersvaart in Bloei’ 
voorlopig opgeschort.

 Mooie opbrengst voor voedsel-
bank door vinylactie van Café de 
1ste Aanleg.

 Buitenoptreden voor bewoners 
Kennemerduin.

 Bouw Spaarnelicht bij Schouw-
broekerbrug schiet aardig op.

 Raadhuis Heemstede heeft twee-
lingbroertje in Gelderse Gorssel.

 Bloemengroet voor bewoners 
Heemhaven.

 Start actie ‘Kunst voor je raam’.
 10-jarige Heemsteedse Isabel le 
Noble finalist van 
Jeugdjournaalwedstrijd.

 Gekrijte paaswens voor de 
Apenrots.

 Heemsteedse gemeenteraad gaat 
digitaal vergaderen vanwege 
corona.

 Expositie Heemsteedse Kunstbeurs 
op Facebook.

 Havendreef nadert eindfase.
 Rabbijn Spiero spreekt gebed uit 
op Jom Hasjoa bij Joods 
monument.

 Spaarnzichtlaan bewijst laatste eer 
aan overleden bewoonster bij 
uitvaartstoet door de straat.

 Zieke reusachtige iep geveld op de 
Zandvoortselaan.

 Spaarnegeuzen zoemen zowel on- 
als offline.

 Coronavirus eist slachtoffers in 
woonzorgcentrum Kennemerduin.

 Woningsdag: Koningsdag in eigen 
tuin en kinderen hebben hun 
eigen pret op straat.

 Brand in woning aan Herenweg.

 Samenwerking vanwege corona in 
Heemsteedse straten.

 Stichting Adriaan Pauw deelt 
Adriaan Pauwpuzzels uit.

 Lintjesregen anders dan gebrui- 
kelijk.

 Vijf aanhoudingen na incident 
Timorstraat.

MEI

JUNI

 75 jaar vrijheid, een interview met 
de 95-jarige vliegerveteraan Nick 
van Keppel.

 Sobere Nationale Herdenking: 
burgemeester Astrid Nienhuis legt 
de krans bij het Vrijheidsmonu-
ment zonder publiek, Harmonie St. 
Michael speelt het Wilhelmus. Ook 
de Rotaryclub legt een herden-
kingskrans neer.

 Het verhaal van de ondergedoken 
pater Prins tijdens WO II. 

 Oud-raadslid Eef Klinkert overlijdt.
 Bestelbus rijdt Leidsevaart in.
 Interview met de 29-jarige Eva 
Herwig, die door corona niet terug 
kon komen uit Colombia.

 De jeugd mag weer sporten, mits 
de RIVM-richtlijnen nageleefd 
worden.

 TV Merlenhove heeft een inloop 
voor niet-jeugdleden en RCH heeft 
Open Voetbaldag.

 Joukje Dinkelman viert haar 106de 
verjaardag en is daarmee de 

oudste inwoner van Heemstede.
 Diverse scenario’s voor het Spaarne 
Gasthuis locatie Heemstede.

 Sportclubs beginnen zoetjes aan 
weer op te leven: de Open Voet-
baldag van RCH voor de jeugd, 
HBC Gymnastics ging de wei in en 
GSV start met Nordic walking 
tours.

 Ook musea en bibliotheken gaan 
weer langzaam open, wel conform 
de RIVM-richtlijnen.

 Eikenprocessierups- en mezenkast-
controle door Stichting MEER- 
groen.

 De Haarlemmermeersche Golfclub 
nodigt het zorgpersoneel van het 
Spaarne Gasthuis uit voor een 
golfdag, vanwege hun strijd tegen 
het coronavirus.

 Adriaan Pauw Stichting zet haar 
activiteiten nu ook op Facebook.

 Bewoners van de Camplaan/Van 
Merlenlaan willen zones met max 
30 km per uur.

 Medewerkers Sportplaza Groenen-
daal luiden noodklok.

 Koster voor de Oude Kerk en Pauwe- 
hof Remko de Reus overlijdt.

 Adriaan Pauw Foodbox wordt aan 
Adriaan Pauw, zijn gemalin Anna 
van Ruytenburg en burgemeester 
Astrid Nienhuis overhandigd.

 Gemoederen lopen op over de 
bestemming van het Spaarne 
Gasthuis locatie Heemstede.

 College Hageveld weet door chal-
lenges 50.000 euro op te halen 
voor het Rode Kruis tegen corona.

 Schrijfwedstrijd over Adriaan 
Pauw. 

 Mik van der Bor van Kom In Mijn 
Tuin te gast in de tuin van de 
redacteur.

 Coronaproof winkelen in Heem- 
stede.

 De provincie Noord-Holland gaat 
alleen de Bennebroekerweg op- 
waarderen in het Duinpolderweg- 
project. 

 Tekenwedstrijd voor kids over de 
Bevrijding:  9-jarige Rebecca 

Jansen maakte de mooiste teke- 
ning.

 Dagbesteding van Plein1 van 
Kennemerhart maakt alles weer 
leefbaar met inachtneming van de 
coronarichtlijnen.

 De gemeente Heemstede roept 
samen met de Heemsteder 
mensen op om een column of 
anekdotes te verhalen met het 
themá verbinding in het kader van 
corona.

 Stichting OOPOEH zoekt senioren 
als oppasbaasje voor honden.

 Bij de redacteur in de tuin is Anouk 
de Groot te gast die aan het Medi-
acollege in Amsterdam studeert: 
zij interviewt de redacteur als 
gastredacteur.

 De Bavokerk is weer open, alsmede 
tal van musea.

 RCH promoveert.
 Motie dwingt college randvoor-
waarden terug te nemen (her)
bouw Spaarne Gasthuis Heem- 
stede.

 Exclusief interview met grandslam 
tennisser Robin Haase, die op TV 
Merlenhove was en zich inzet voor 
‘Nederland in beweging’.

 College Hageveld overhandigt 
bijna 83.000 euro aan het Rode 
Kruis voor corona.

 Horeca in Heemstede weer open.
 Beeldend kunstenaar An Luthart te 
gast bij de redacteur in de tuin.

 Tuinenwedstrijd gaat vervroegd 
van start.

 De Heemsteder gaat uit wandelen.
 Generatietuinen Kom In Mijn Tuin 
weer open.

 Veel 30 km zones als maximum-
snelheid in aantocht voor Heem- 
stede.

 Discussie over afvalinzameling 
leidt tot aangekondigde motie.

 Klokken van  de coronaproof O.L.V. 
Hemelvaartkerk luiden weer.

 Poging tot inbraak bij een juwelier 
aan de Binnenweg. 

 Adriaan Pauw kijkt of in Heem-
stede de 1,5 meter afstand wel 
wordt nageleefd.

 Verhalenjuf Sybil van Dam schrijft 
boek over verhalen uit WO II af- 
komstig van de Verhalentafel.

 Gewelddadige beroving van een 
71-jarige vrouw op de Overijssel-
laan, politie zoekt getuigen.

 Miljoen gratis bomen voor klimaat 
en biodiversiteit.

 Nieuwe rubriek over oldtimers en 
klassieke auto’s van start in de 
Heemsteder.

 Heemstede staat er financieel 
goed voor en spint garen bij de 
verkoop van het Heemsteedse 
aandeel in Eneco.

 Man gewond bij botsing met trein.
 Haarlemse illustrator Eric J. Coolen 
en schrijver Bies van Ede publi-
ceren stripverhaal over Adriaan 
Pauw als exclusief feuilleton in de 
Heemsteder. 

Koningsdag wordt Woningsdag. Foto: Bart Jonker.

Rebecca Jansen en haar broer Booy, winnaars van de tekenwedstrijd. Foto: Ton van 

den Brink.

Adriaan Pauw met Anna van Ruytenburg op weekmarkt. Foto: Ton van den Brink.
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JULI

JAAROVERZICHT2020
 De Bosch en Hovenschool heeft 
nieuw schoolplein.

 Basisschool De Evenaar houdt een 
statiegeldactie van plastic flessen 
voor het Rode Kruis. 

 De Voorweg houdt eindmusical in 
de Stadsschouwburg.

 Haemstede Barger Mavo doet 
speciale diplomauitreiking.

 Discussie over Bronsteevijver, waar 
een rietkraag aan een groot deel 
van de oever is geplant: kinderen 
overhandigen petitie aan burge-
meester Astrid Nienhuis.

 Motie van wantrouwen tegen de 
wethouder die motie van afkeu-
ring wordt, maar weggestemd 
wordt.

 Redactieteam maakt een tochtje 
met salonboot op het water.

 VEW heeft waterplezier met zeep- 
baan.

 Kap met wieken van het Molentje 
in Groenendaal teruggeplaatst.

 De Heemsteder gaat uit wandelen 
met de Vereniging Vrienden Wan- 
delbos Groenendaal.

 Marjoleine Tel schrijft boek ‘Meer 
Campinggeluk’.

 Lopen voor corona-onderzoek in 
Leyduin.

 Sasja Prins vertelt over haar hobby, 
het maken van poppenhuisattri- 
buten.

 Koninklijke Onderscheiding opge-
speld bij de heer Kerkhoff.

 Burgemeester Astrid Nienhuis 
deelt de diploma’s uit aan de 
eerste jeugd Cyber Agents die het 
spel Hackshield speelden om 
zich tegen het hacken te bewa- 
penen.

 Dorien Lenos van basisschool De 
Ark neemt nog een keer afscheid.

 Nieuwe regels omtrent het stallen 
van fietsen op station Heemstede- 
Aerdenhout.

 Brute inbraak in de O.L.V. Hemel-
vaartkerk aan het Valkenburger- 
plein.

 Het college B&W besluit geen extra 
belastingen te heffen voor terras-
sen van de horeca.

 Willem van Dam trouwt met Eve-
line Stam.

 Ineke Blom wint Adriaan Pauw- 
verhalenwedstrijd.

 Honingslingeren bij de Zusters 
Augustinessen.

 Station Heemstede-Aerdenhout 
wordt stap voor stap opgewaar- 
deerd.

 Vliegend personeel van KLM werkt 
als vrijwilliger in de zorg.

 Imker Pim Lemmers haalt zijn 
250ste bijenzwerm weg.

 Openluchtconcerten op Huis Te 
Manpad van Podia Heemstede. 

 Voetbalclub Kon. HFC schenkt zijn 
T-shirts aan een dorp in Gambia.

 Fred Teeven signeert zijn boek in 
Heemstede.

 Hondje Jansen II ruimt zwerfafval 
op.

 Installatie van de nieuwe Reken- 
kamer.

 Filmopnamen in de Rembrandt-
laan met o.a. Yolanthe Cabau en 
Jim Bakkum in de hoofdrollen.

 Steeds meer boomspiegeltuintjes 
in Heemstede.

 Harry Opheikens schuift aan bij de 
redacteur in de tuin en schrijft zijn 
330ste ‘Onbekend Heemstede’.

 Ton van den Brink Laat Adriaan 
Pauw door de Heerlyckheid 
dwalen.

 Aangrijpend interview met de 
28-jarige Hester Bosma, die door 
een ongelukkige val hersenletsel 
opliep en door de Edwin van der 
Sar Foundation studiecoaching 
kreeg om te kunnen afstuderen.

 Wederom commotie rond het 
kruispunt Camplaan/Valkenburger- 
laan.

 Restauratie van het graf van Van 
Vollenhoven.

 Atalanta meest waargenomen 
dagvlinder.

 Fred Rosenhart, alias Adriaan 
Pauw, ontvangt een roze pluim 
voor zijn inbreng Roze Kunstlijn. 

AUGUSTUS

SEPTEMBER

 Na bijna 30 jaar legt correspondent 
Ton van den Brink zijn schrijvers- 
pen voor de Heemsteder neer.

 Communicatiemedewerkster 
Nancy Dooijes van de gemeente 
wordt in het zonnetje gezet 
vanwege haar goede werk in de 
Werkgroep Toegankelijkheid.

 Gratis reanimatietrainingen Bur- 
gerhulpverlening weer opgestart.

 Nelleke van Noordervliet komt 
peilen hoe lezers over haar nieuwe 
roman denken.

 Politie houdt drankrijder aan op 
Cruquiusweg.

 Edmé Strauss is bij de redacteur in 
de tuin te gast en vertelt over haar 
jeugd en de oorlog in Nederlands- 
Indië.

 17-jarig tennistalent Bente 
Spee gooit internationaal hoge 
ogen.

 Verhalenjuf Sybil van Dam viert 

een klein feestje vanwege haar 
Koninklijke lintje op Plein1. 

 Capitulatie van de Japanners in 
1945 herdacht op het Raadhuis-
plein, in kleinschalige vorm 
vanwege de coronarichtlijnen.

 Kijkje bij de Taalsoos in de grote 
coronaproof tent op Plein1.

 Diamanten bruiloft van Ad en 
Netty Hop, verrassing door het 
Symfonisch Blaasorkest met 
concert op straat.

 Tweede gewelddadige beroving 
op de Overijssellaan.

 75 jaar bevrijding: herdenking van 
oorlogsslachtoffers van Neder-
lands-Indië door de veteranen 
op de Herfstlaan en bij de herden-
king op het Raadhuisplein, waarbij 
ook burgemeester Astrid Nienhuis 
aanwezig is.

 Slootjessafari op Kom In Mijn 
Tuin.

 Speciaal en uitgebreid interview 
met nestor Ton van den Brink, die 
het redactieschip van de Heem-
steder verlaat.

 WCH organiseert Adriaan Pauw- 
puzzelactie.

 Lezing en concert in het kader van 
Adriaan Pauwjaar.

 Burgemeester Astrid Nienhuis 
vereert Ton van den Brink met een 
verrassingsbezoek.

 Directeur van WIJ Heemstede 
Menso de Maar vertrekt per 1 sep-
tember op eigen verzoek.

 Energiecoaches op bezoek in het 
kader van Heemsteeds Duur- 
zamer.

 De Havendreef nadert voltooiing.
 Grote pompoenen in de Sumatra- 
straat.

 Heemsteedse winkeliers helpen 
het KWF een handje met de 
collecte. 

 Opening van de woongemeen-
schap in de Slottuin, door Zorgba-
lans en Elan Wonen.

 Heemstedenaren kunnen via het 
digipanel kenbaar maken hoe ze 
denken over de jaarwisseling en 
vuurwerk in Heemstede.

 Bijzondere trein ‘Muizenneus’ 
Mat’46 en Hondenkop Mat’54 
rijden door Heemstede.

 Roei- en Zeilvereniging Het 
Spaarne 135 jaar.

 Clubkampioenschappen bij TV 
HBC.

 Uitbreiding hospicecapaciteit 
noodzakelijk in de toekomst.

 World Clean Up Day in Heemstede.
 Boom waait om op Zomerlaan.
 Spectaculaire verplaatsing van 
twee bomen op de Havendreef.

 Kom In Mijn Tuin verrast Ton van 
den Brink met een fruit- en 
groentemand.

 Publieksjury kiest favoriet Adriaan 
Pauw-kunstwerk.

 Open Monumentendag vanwege 
corona afgelast.

 Team Gijs fietst voor de actie Bike-
voorParkinson: in totaal wordt er 
50.000 km en 50.000 euro bij 
elkaar gefietst.

 Auteur Sander Kollaard krijgt in 
Heemstede bij Boekhandel Blokker 
de Libris Literatuur Prijs uitgereikt.

 De 50-jarige jubilerende trimclub 
E.M.W.G. presenteert het jublieum-
boek in bijzijn van burgemeester 
Astrid Nienhuis.

 Burgemeester Nienhuis opent het 
thema ‘Heemstede, ons dorp’ op 
basisschool De Ark.

 Winnaars van de Tuinenwedstrijd 
bekend: Carien van Donselaar wint 
eerste prijs, Laura van Vliet de 
tweede prijs en het geadopteerde 
gemeenteplantsoen ingestuurd 
door Martine Roos wint de derde 
en aanmoedigingsprijs. 

 Adriaan Pauw vertelvoorstelling 
‘Deugnieten in het Oude Slot’ voor 
de kleintjes in het Oude Slot.

 Gebakkelei over afvalscheiden: 
voor- of nascheiden?

 Zuster Tinie Verbeek neemt af- 

scheid als vrijwilligster van WIJ 
Heemstede.

 Hanneke Notenboom-Ooms 
nieuwe directeur Haemstede 
Barger Mavo.

 Nieuwe rubriek ‘Ken uw bos’ in de 
Heemsteder van start door Vereni-
ging Vrienden Wandelbos Groe- 
nendaal.

 De Adriaan Pauwdag georgani-
seerd door WCH  in het winkelcen-
trum is een doorslaand succes.

 Coronabesmettingen steken flink 
de kop op: Kennemerland is met 
17 gevallen in Heemstede een van 
de regio’s die in de rode zone is 
geraakt.

 Marti Metvedev wint Adriaan Pauw 
schermtoernooi.

 HBC Gymnastics huldigt Eva 
Dijkstra.

 Vanwege corona verschijnt dit jaar 
voor het eerst in de 70 jaar geen 
Sinterklaas op het dak van de Jan 
van Goyenstraat. 

 HBC’er Juul van der Veldt ontvangt 
een Koninklijke Onderscheiding.

 Fotowedstrijd ‘Het liefste huisdier’ 
gaat van start.

 De winnaars van de Tuinenwed-
strijd krijgen hun prijs uitgereikt.

 Kinderboekenschrijver Jozua 
Douglas vlak voor de start van de 
Kinderboekenweek te gast in 
Heemstede.

 Coronacrisis zorgt bij Matilda Mija-
tovic voor een positieve wending 
en carrièreswitch.

 Burendag overal uitgebreid ge- 
vierd in Heemstede.

 Eerste dubbel huwelijk voltrokken 
in Heemstede.

 Woningbouw Manpadslaangebied 
in de versnelling.

 Bewoners Spaarneziekenhuis 
Heemstede hebben veel wensen.

 Workshops WIJ Heemstede in ‘de 
week van de eenzaamheid’ en ‘de 
week van de ontmoeting’.

 Nieuw boek over het panorama 
Constantinopel in het Huis te 
Heemstede van Adriaan Pauw 
door Hans Krol en Mehmet 
Tütüncü.

 Heemstedenaar Tom Wesseling 
loopt Pieterpad voor zijn dochter 
Pippa die aan zeldzame aandoe-
ning FoxP1 lijdt.

KLM vrijwilligers Astrid Apeldoorn en Patricia Bekker. Foto: Bart Jonker.

Ton van den Brink met zijn vrouw Ria. Foto: Bart Jonker.

Tom Wesseling met zijn dochter Pippa. 

Foto: aangeleverd.
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OKTOBER

JAAROVERZICHT2020
 Het coronavirus is qua besmet-
tingen nog iedere dag stijgende, 
burger gebaat bij duidelijke 
communicatie.

 Heemstede Loop dit jaar afgelast 
vanwege coronavirus.

 Neeltje Parkema winnaar van de 
Leukste huisdierfoto.

 Bestuur TV HBC gaat langs bij vrij-
willigers in plaats van ‘Bloemetjes- 
dag’.

 Vera de Backker leest voor bij Boek- 
handel Blokker voor de allerklein-
sten vanwege de Kinderboeken- 
week.

 Gezamenlijke collecte van het 
Reumafonds, de Hartstichting en 
het Longfonds.

 Mantelzorgdag met 105 mantel-
zorgers gespreid over de dag is 
een fleurig succes.

 GroenLinks presenteert suggesties 
voor het Manpadslaangebied.

 D66 kaart ventilatie op scholen 
aan.

 Verdachten van een winkeldiefstal 
aangehouden.

 Adriaan Pauw stripboek van Bies 
van Ede en Eric J. Coolen ver- 
schenen.

 Prof. J. de Vries ontvangt een 
Koninklijke Onderscheiding.

 Burgemeester Astrid Nienhuis 
vertelt in interview over corona en 
de situatie in Heemstede.

 Nieuwe coronamaatregelen ge- 
maakt.

 Woning aan de Spinozalaan geslo- 
ten vanwege hennepkwekerij.

 Lezing over Hongkong in de Oude 
Kerk, georganiseerd door PKN en 
de Doopsgezinde gemeente.

 Willem van Dam houdt weer een 
knuffelbeestenactie voor Gambia.

 Gemeenteraad vergadert opnieuw 
over Manpadslaangebied.

 Begroting Heemstede 2021: waar 
te investeren en waar even niet?

 Casca Kinderopvang deelt Adriaan 
Pauw omkeerboeken uit aan leer-
lingen van de basisscholen, ge- 
maakt door Bianca van Loon,

 Eric J. Coolen en Bies van Ede.
 Ria van Breukelen wint met haar 
kunstwerk de Adriaan Pauw-hoed 
de Adriaan Pauw-kunstwedstrijd.

 Auto zwaar gecrasht op de Heem- 
steedse Dreef, in auto worden een 
lachgastank en ballonen aange- 
troffen.

 Raadhuis en het Molentje kleuren 
VN-blauw.

 Verfraaiing van entree in gebouw 4 
op Roerdomplaan.

 Ajax-clinic bij RCH.
 Start Halloween pompoenwed- 
strijd.

 Mevrouw Tienstra gelukkige winna- 
res van de Adriaan Pauw-puzzel, 

georganiseerd door WCH Heem- 
stede.

 Manon Kerkhof en Maaike de Vries 
publiceren boek over de overgang.

 Tumult rond bestemming Spaarne 
Gasthuis. Heemstede en het Man- 
padslaangebied.

 Start van fotowedstrijd Herfstig 
Heemstede.

 Fotograaf Geek Zwetsloot expo-
seert met ‘Krachtig en kwetsbaar; 
bij de Dotshop in Haarlem.

 Geen expositie Heemsteedse 
Kunstlijn, wel bij uw thuis in de 
brievenbus.

 Ex-profwielrenster Leontien van 
Moorsel fietst door het land om 
dierbare herinneringen van overle-
denen op te halen met nabestaan- 
den.

 Auto’s beschadigd door brand.
 De Bosch en Hovenschool contro-
leert fietsverlichting. 

NOVEMBER

DECEMBER

 Joke Laanbroek zet zich met een 
pepernotenrun in voor de Sinter-
klaasbank voor gezinnen die het 
minder breed hebben.

 Florian Benjamins wint Halloween 
pompoenwedstrijd.

 Heemstedenaren kunnen iemand 
nomineren voor de Vrijwilligers-
prijs 2020.

 GGD Kennemerland legt het 
proces van de coronatesten uit.

 Samenwerkingsovereenkomst 
tussen ondernemers van BIZ 
Heemstede centrum en gemeente 
Heemstede getekend.

 Heemstedenaar Peter Frederiks 
brengt boek ‘Hitte en Heimwee’ uit.

 Rommelige gemeenteraadsverga-
dering eindigt voortijdig.

 MEERgroen zoekt vrijwilligers in 
het kader van ontwikkelingen 
Mariënheuvel.

 Nieuw ingerichte kruispunt Dreef/
Camplaan nog niet veilig.

 Schrijfster Marieke Lucas Rijneveld 
signeert haar nieuwe boek corona-
proof in de etalage van Boekhan- 
del Blokker.

 Idee van de bomenweggeefactie 

van Stichting MEERGroen wordt 
landelijk opgepakt.

 Burgemeester Nienhuis tekent City 
Deal Lokale Weerbaarheid Cyber- 
crime.

 Gemeenteraad keurt unaniem de 
begroting voor 2021 goed.

 Oldtimer vliegt in brand.
 Leerlingenraad Molenwerf geïn-
stalleerd in de raadszaal.

 O.L.V. Hemelvaartkerk start een 
adventsinzamelingsactie van 
dagelijkse levensbehoeften voor 
de Voedselbank.

 Start receptenwedstijd de 
Heemsteder achter het fornuis.

 De Heemsteder heeft een nieuwe 
lay-out en verschijnt in een mo- 
dern jasje met nieuwe huisstijl.

 Zicht op veilige oversteek Adriaan 
Pauwlaan/Herenweg.

 Noah Hovers zwemt voor Movem- 
ber in de Bronsteevijver.

 PvdA wil meer betaalbare wonin- 
gen in Heemstede.

 Groot onderhoud voor de Dreef 
tussen het Wipperplein en de 
Johan Wagenaarlaan aan orde in 
commissie Ruimte.

 Alternatief Sint-Maarten in de 
Geleerdenwijk.

 BIZ-overeenkomst tussen ge- 
meente en winkeliers Binnenweg/
Raadhuisstraat komt tot wasdom.

 Expositiemogelijkheid in de Kunst-
gang op Plein1.

 Frans van den Berg winnaar van de 
herfstfoto.

 Black Friday in winkelcentrum.
 Kinderen kunnen mooiste sinter-
klaastekening naar burgemeester 
sturen.

 Arno Kuiter en Pim Metselaar, 
redders van een drenkeling, onder-
scheiden op het raadhuis.

 Langdurige discussie over afval-
problematiek in commissie Ruimte.

 Heel de Rembrandtlaan bakt.
 Sobere en besloten van tiende 
lichtjesavond, deze keer via live- 
stream.

 Fotoboek ‘Corona Lockdown 
Heemstede 2020’ van Leonne 
Beekmeijer en Roel Ramakers en 
het boek ‘Een verloren panorama 
van Constantinopel’ door Hans Krol 
en Mehmet Tütüncü overhandigd 
aan burgemeester Nienhuis.

 Willem van Dam in het zonnetje 
gezet door WCH vanwege zijn 20- 
jarige jubileum bij het bestuur.

 Gemeentebestuur in de tang bij de 
afvalverwerkers.

 Speurtocht ‘Gluurpietjes spotten’ in 
Heemstede.

 Schrijver Oek de Jong signeert in de 
etalage van Boekhandel Blokker.

 Interview met RCH-voorzitter Kees 
Kokkelkoren.

 Heemstedenaar Michel Duijves 
publiceert boek ‘Return to Familiair 
Grounds’. 

 ‘Orange the world’: het raadhuis en 
het Molentje zijn tot 10 december 
oranje verlicht om het geweld 
tegen vrouwen te stoppen.

 Dreefbewoners organiseren zich 
voor fluisterasfalt.

 D66 wil referendum over de afval- 
problematiek.

 Bewoners rond de Haven maken 
zich zorgen over de komst van een 
horecagelegenheid.

 Bekende Heemsteedse brieven-
schrijver Henk Kruijer overleden.

 Heemstede krijgt haar zin met 
verplaatsen bebouwde kom- 
grens.

 50-jarig bruidspaar Blok reed met 
een rijtuig door Heemstede, net als 
50 jaar geleden.

 Kledingcadeaukaart van gemeente 
voor kinderen uit gezinnen met 
lage inkomens.

 Enkele bewoners van de voorma-
lige aanleunwoningen op Kenne-
merduin tuigen een kerstwens-
boom op.

 De Heemhaven krijgt een kerst-
boom geschonken. 

 College in de problemen door 

kinderdagverblijf aan de Johan 
Wagenaarlaan.

 Bavokerk in Heemstede gaat haar 
vieringen livestreamen.

 Verschillende typen coronavaccins 
uiteengezet.

 Het fluisterasfalt gaat toch komen.
 Motie afvalreferendum ingetrok- 
ken.

 Zwangere vrouw raakt gewond bij 
aanrijding.

 RCH houdt voor de jeugd een 
pepernotentoernooi.

 Afgekondigde lockdown ook in 
Heemstede: wat kan en wat kan er 
niet en welke winkels zijn nog 
open?

 Hulplijnen coronatijd belicht.
 Basisschool De Evenaar maakt 
kaarten voor eenzame ouderen.

 Rotaryclub en WIJ Heemstede 
delen kersttassen uit.

 Ontruiming woningen in Iepenlaan 
na gaslek.

 Drie nieuwe trotse Cyber Agents 
ontvangen hun diploma.

 Boek verschenen over de onderko-
mens van de brandweer van voor 
1940.

 Echtpaar Hamel 70 jaar getrouwd: 
een platina huwelijk.

 Joodse Chanoeka voor raadhuis in 
besloten kring met burgemeester 
Astrid Nienhuis gevierd.

 Elf genomineerden vrijwilligers- 
prijs.

 Hendrik Blanksma nieuwe voor-
zitter Probus Kennemerland.

 Jorinde Pels nieuwe voorzitter TV 
HBC.

 Bewoners van de Laan van Insu-
linde zien de kap van een monu-
mentale populier niet zitten.

 Bewoners van de Van Merlenlaan 
en Camplaan zijn verkeer zat.

 Rechters komen niet tot uitspraak 
kwestie kinderdagverblijf Joh. 
Wagenaarlaan versus gemeente.

 CDAHeemstede presenteert nieuw 
logo met merlet.

 Troostberen in Leyduin.
 Prinses Beatrixschool maakt 
kerstattenties voor de Heemhaven.

 PKN heeft een wensboom om 
ditmaal een wens uit te pakken op 
de Binnenweg en zet kinderkerst-
verhaal online.

 Uitkomst Digipanel: kleine meer-

derheid in Heemstede voor een 
vuurwerkverbod.

 Jan Kroezen en Tanna Sluyter 
wandelen door alle straten en 
wijken van Heemstede.

 Plein1 ondanks de lockdownbe-
perkingen toch in feestdagen- 
stemming.

 Renovatie fietspad Wipperplein/
Cruquiusweg op komst.

 Heemsteedse schrijfster Anne-
marie Balk brengt het boek ‘Prik- 
ken & Spuiten’ uit over de achter-
grond van de chronische ziekte 
diabetes.

 Vuurwerk-, wensballon- en carbid-
schietenverbod in Heemstede 
tijdens jaarwisseling.

 Afvalcontainers overvol door 
online shoppen en lockdown. 

Leontien van Moorsel.

Foto: Bart Jonker.

Hilde Slager, Willem van Dam en Rogier Heijn. Foto: aangeleverd door WCH.

Platina bruidspaar Hamel met in het midden burgemeester Astrid Nienhuis. Foto: 

Eric van Westerloo.
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Heemstede/Regio – Terwijl de coro-
nateststraten hun poorten eind van 
de middag op 31 december sloten, 
begon voor de de meldkamer, brand-
weer, ambulance en politie het aantal 
meldingen juist toe te nemen. Niet 
vreemd voor een oudjaarsdag en – 
nacht. Alle hulpverleningsdisciplines 
samen spreken echter van een goed 
verlopen nacht, volgens Veiligheids-
regio Kennmerland.

Algemeen beeld Kennemerland
De nacht van 31 december 2020 op 1 
januari 2021 is in regio Kennemer-

land over het algemeen rustig ver-
lopen. Het meest druk was het rond 
en vlak na de jaarwisseling, maar 
mede doordat er geen horeca open 
was en het aantal mensen op straat 
dieper in de nacht beduidend min-
der, was het snel rustig. De brand-
weer is 99 keer ingezet (waarvan 83 
keer voor brand gerelateerde mel-
ding) in een periode van 24 uur tot 
08:00 uur vanmorgen, de ambu-
lances 116 keer en samen reden zij 
nog eens 13 keer naar een melding 
toe, bijvoorbeeld naar een reanima-
tie waar zowel brandweer als ambu-
lance voor gealarmeerd kan worden. 

De brandweer- en ambulancehulp-
verleners kregen in totaal 228 inci-
denten te verwerken. Tijdens de 
vorige jaarwisseling ging het om 235 
incidenten. Het betrof veel kleine 
incidenten, bijvoorbeeld container-
branden, maar ook autobranden en 
gebouwbranden behoorden tot de 
meldin-gen. Deze waren echter snel 
onder controle. In Haarlem zijn 

volgens het datasysteem van meld-
kamer Noord-Holland de meeste 
inzetten geweest.

Vuurwerk
Ondanks het vuurwerkverbod werd 
er wel degelijk vuurwerk afgestoken 
om het nieuwe jaar in te luiden. Er is 
een vuurwerkslachtoff er bekend. Dit 
aantal is uiteraard wel lager dan 
voorgaande jaarwisseling. De politie 
ontving meerdere meldingen over 
vuurwerkoverlast en meldde via 
twitter dat ‘meldingen waarbij hulp-
verleners, burgers of de openbare 
orde in gevaar komen voor gaan op 
meldingen van vuurwerkoverlast.’

Agressie tegen hulpverleners
Er zijn op dit moment in Kennemer-
land geen aangiftes gedaan van 
agressie tegen hulpverleners van de 
brandweer en ambulancedienst.
De in dit bericht gegeven cijfers zijn 
voorlopig en betreff en een eerste 
sfeerbeeld.
Bron:Veiligheidsregio Kennemerland

Oudejaarsnacht verloopt in Heemstede 
en Kennemerland relatief rustig

Vuurpijl. Foto: Bigstock.

Gemeente   Incidenten brandweer
Uitgeest   2
Heemskerk   6
Beverwijk   9
Velsen   12
Bloemendaal  –
Heemstede   2
Haarlemmermeer   19
Haarlem   43
Zandvoort   6
Totaal   99

ACHTER HET FORNUIS

Een Franse én Belgische klassieker, dit 
recept voor garnalenkroketjes. De 
ragout kan het beste een dag van 
tevoren bereid worden.
Voor 4 personen. 
 
Benodigdheden dag 1:
• 130 gram roomboter
• een zak (wok)garnalen uit de diepvries
• 100 gram gezeefde bloem
• 2 fi jngehakte sjalotten of witte uitjes in snippers
• 2 eetlepels verse en gehakte bieslook
• een klein glaasje droge witte wijn
• 1 kopje gekookte groentebouillon (bouillonblokje)
• 1 kopje garnalenbouillon (kookwater van de garnalen) 

Benodigdheden dag 2:
• 4 lichtgeklopte eiwitten (van eigeel scheiden)
• 1 bordje bloem
• 1 bordje paneermeel
• 3 liter plantaardige frituurolie

Bereiding dag 1:
Kook in een pan met wat water de bevroren garnalen
Smelt langzaam de boter in een koekenpan en voeg als de boter nog 
blank is de sjalotten toe.
2 minuutjes fruiten.
Roer vervolgens 100 gram bloem in de koekenpan en blus dit af met de 
witte wijn.
Voeg daarna de garnalenbouillon en de groentebouillon toe, met de 
garnalen en de bieslook. Roer tot gladde stevige massa, 2 minuten op 
laag vuur. Niet laten aanbranden, blijf roeren.
Neem vervolgens de stevige ragout van het vuur en laat afkoelen. Zet het 
mengsel daarna afgedekt in een schaal een nachtje in de koelkast.  

Bereiding dag 2:
Doe de frituurolie in de friteuse en verwarm deze op ca 180/190 graden.
Neem de koude gestolde ragout (Let op: houd deze zo koud mogelijk) en 
draai met bebloemde handen hier kroketjes van. Houd deze volgorde 
aan:  eerst de kroketjes helemaal door het bloem halen, dan door de 
eiwitten en als laatste door het paneermeel.
Bak de kroketjes in delen in de hete olie goudbruin. Laat ze uitlekken in 
vergiet met bakpapier. Serveren met een mosterdmayonaise: Meng een 
eetlepel Franse mosterd, twee eetlepels mayonaise en 1 eetlepel 
citroensap. Garneer met cherrytomaatjes, een schij� e citroen, wat sla en 
partjes augurk. Heerlijk als voorgerecht of lunchgerecht. Serveren met 
brood of toast met roomboter.   

Wijnsuggestie: 
Drink er een lekker droge, maar fruitige Sauvignon blanc bij. Vraag uw 
wijnhandelaar of slijter. Bon appetit! 

Huisgemaakte Franse 
garnalenkroketjes   

achter het fornuis 

LEZERSPOST

Waarom moet het kapot? Waarom 
dat vandalisme? Waarom die 
vernielzucht? Waarom spullen 
stelen? Wat bezielt iemand om iets 
dergelijks te doen. Afgelopen week 
was het weer raak op het sportpark. 
Zowel bij RCH (ruit ingegooid van 
het omroephokje, letters van een 
wand stuk getrokken, kaartenhokje 
gesloopt) als bij MHC Alliance (alle 
bloempotten omgegooid) kregen te 
maken met dit asociale gedrag. Ook 
is er een RCH-vlag bij het vuilnis in 
Hoofddorp aangetroff en.
Ja, het sportterrein hoort openbaar 
gebied te zijn waar iedereen lekker 
kan sporten, maar door dit verniel-
gedrag hebbende verenigingen 
steeds meer het idee alles op slot te 
doen als er geen sportevenementen 
zijn. Neem daar nog eens bij mee 
dat de verenigingen het op dit 
moment fi nancieel zwaar hebben, 
omdat er nauwelijks inkomsten zijn, 
waardoor er zeker geen geld is om 
al die vernielingen te herstellen.
We snappen dat iedereen coronare-
gels erg vervelend vindt, zeker nu 
alles dicht is en er weinig vertier is, 
maar het kapotmaken van ander-
mans spullen is geen vertier. 
Niemand heeft respect voor deze 
vernielzucht. Respect verdien je als 
je het voortaan uit je hoofd laat.
Gebruik het sportcomplex waar het 
voor bedoeld is: sporten!

Harry Opheikens, RCH Heemstede

Waarom vernielen?

LEZERSPOST

Op Facebook stond de volgende oproep: “Durf te vragen, wie bakt er 
morgen oudejaarsdag oliebollen en zou er minimaal 10 willen doneren? 
Ik wil namelijk op oudejaars dag minimaal 100 oliebollen gaan bezorgen 
bij verzorgingshuis de Heemhaven. Heeft u geen zin of tijd om te bakken 
vraag dan om een tikkie van een paar euro dat mag natuurlijk ook. De 
bewoners en personeel hebben de afgelopen maand namelijk een hele 
zware periode achter de rug.” 

Diverse bewoners en personeel werden positief getest op corona. Den 
moesten worden overplaatst naar Zuiderhout in Haarlem naar speciale 
afdeling.  Die zijn gelukkig afgelopen week weer teruggekeerd in de 
Heemhaven.

Op de oproep kwamen direct allemaal mooie berichten binnen van 
mensen die een bedrag wilde schenken of zelf ging bakken. 
In totaal is er voor € 163,- aan tikkies binnen gekomen en waren er 
diverse adressen in Heemstede en omtrek waar oliebollen afgehaald 
konden worden. 
. 
Met een wagen vol op naar de Heemhaven onderweg nog maar een paar 
fl essen champagne erbij gedaan voor de mensen die rond de jaarwisse-
ling moesten werken dat hadden ze wel verdiend. 
Voor iedereen die aan deze actie heeft meegedaan allemaal harstikke 
bedankt voor jullie bijdrage: grote klasse. 
  
M. de Bruijn, Heemstede

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

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 10 jan. 10u. Onderwijs 
DVD Willem Ouweneel.
Reservering verplicht.
www.rafael-nehemia.nl.

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

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 10 januari, 10u.                                                                                                                          
ds. P. Terpstra. De diensten zijn 
online te volgen via YouTube en 
kerkomroep.
www.pknheemstede.nl.

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 10 januari, 10u. ds. Kick 
Bras (Haarlem). Vieringen zijn 
alleen online via www.pkntref-
punt.nl, klik op Actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 7 januari, 9u. Eucha-
ristieviering. Pastor R. Verhaegh. 
Zondag 10 januari, 10u. Woord- 
en Communieviering. Pastor A. 
Dekker. Reserveren verplicht:
hbavo.aanmeldenvieringen@
gmail.com. Of: 023-5280504.
www.parochiesklaverblad.nl.

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 6 januari, 10u, Hart 
voor Ouderen.
Saturday 5 P.M., Mass in English, 
father Tristan Perez.
Zondag 10u, hoogmis, pater 
Diego Pildain.
Zondagavond 18.45u: H. Lof
Doordeweekse vieringen:
Dinsdag 9u. Woensdag 10u.
Aanmelden per e-mail info@
olvhnl óf 023-5286608. 9 -12 u.
www. parochiesklaverblad.nl.

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 10 januari, 10u.
ds. G.F. Smaling. Uitzending: 
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159. 
www.hervormdpknbennebroek.
nl.

KERKDIENSTEN

KEN UW BOS

Door Ems Post

Een nieuw jaar. 
Nieuwe vergezichten. 
Nieuwe voornemens.  
Minder vooral. 
Van alles minder. 
Minder eten, minder 
tv kijken, minder 
drinken. Maar ge- 
lukkig ook meer. 
Meer slapen, 
meer lezen, meer klussen afmaken, meer slapen en 
meer wandelen. De ene voet voor de andere. Kijken, 
bewegen, ademen.  
 
Vanaf de Van Merlenlaan, via de Burgemeester Van 
Doornkade, over de Chinese brug, het klaphek door het 
Groenendaalse Bos in, voor de nieuwjaarsduik. Het heil-
zame bos.  
 De vogels hadden het rustig. Veel minder vuurwerk dit 
jaar. Als dank kwetteren ze extra vrolijk. Het pad langs 
de scouting, de heuvel beklimmen naar de zandbak. 
Wie weet wordt dat ooit de plek voor een klimobject.  
   
O wacht, dat klinkt als een goed voornemen. Het glib-
berige bruggetje over de Lelievijver op weg naar de 
voormalige Belvédère. Hoe staat het daarmee trou-
wens? Even gekeken op de website van de gemeente: 
“De schenker bleek niet gelukkig met het doorlopen 
proces en de uitkomst daarvan. In overleg tussen archi-
tect, schenker en gemeente wordt nu gewerkt aan een 
aanpassing van het schetsontwerp waarin de drie 
partijen zich kunnen vinden. Om dit proces zorgvuldig 
te doorlopen in deze coronaperiode, waarin persoonlijk 
overleg niet altijd mogelijk is, kost dit de nodige tijd.” 
Kom op gemeente, maak er wat moois van. 

 
Nog een klein stukje langs het Seringendal waar we 
hopen op echte seringen, naar de uitgang bij de Vrij-
heidsdreef. En zo weer naar de Van Merlenlaan. Naar 
huis, nog de laatste overgebleven oliebollen opwarmen 
voor bij de thee.  
 
Een nieuw jaar met nieuwe voornemens. Geen tijd te 
verliezen. 

In deze nieuwe rubriek leest u van tijd tot tijd wetens-
waardigheden over het Heemsteedse wandelbos Groe-
nendaal. De rubriek komt tot stand met medewerking 
van de vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.

info@wandelbosgroenendaal.nl.
www.wandelbosGroenendaal.nl. 

Gelukkig Nieuwjaar

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Heemstede - Maandag 14 december 
is Nederland in een lockdown 
gegaan vanwege de stijgende coro-
nabesmettingen. Vanwege het feit 
dat WIJ Heemstede activiteiten orga-
niseert voor kwetsbare doelgroepen, 
mogen deze doorgang vinden. 

Wat blijft WIJ Heemstede doen: 

De Winterlijn: is bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 
16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 
12.00 uur. Er kan gebeld worden met 
medewerkers van WIJ Heemstede op 
telefoonnummer: 023 548 38 18. 
Gewoon voor een praatje, een vraag 
om hulp of wat u maar kwijt wilt. 
Receptie van de Luifel: is vanaf 4 
januari telefonisch bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 
16.00 uur en via mail van maandag 
t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 
Dienstverlening Plein1: Plein1 is 
telefonisch bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 09.00 - 13.00 uur.  
Maatschappelijk werk: Klantge-
sprekken vinden zoveel mogelijk 
telefonisch digitaal plaats. Klantge-

sprekken maatschappelijk werk 
kunnen eventueel plaatsvinden op 
de Luifel. 
Het Eethuis in de Luifel: is geopend 
voor het afhalen en/of bezorgen van 
maaltijden voor inwoners van 
Heemstede vanaf 11 januari. In de 
week van 4 t/m 11 januari wordt een 
nieuwe vloer geplaatst in de keuken 
van het Eethuis.  
• Telefooncirkels van activiteiten/
cursussen e.d.: worden waar moge-
lijk door sociaal werkers met onder-
steuning van vrijwilligers en 
docenten weer opgestart  
Sociaal Makelaars in de wijken: WIJ 
Heemstede is afwisselend met 
sociaal makelaars in de periode na de 
kerstvakantie aanwezig in diverse 
wijken.  
Activiteiten voor ouderen in 
Plein1: Activiteiten voor ouderen die 
vanuit Plein1 worden georganiseerd 
vinden doorgang. Voorbeeld is de 
Sociëteit en de Ko-Bus koffie. 
Ouderen worden uitgenodigd door 
de sociaal werker. Daadwerkelijke 
bevestiging van opgave voorafgaand 
aan de activiteit bij de sociaal werker 
is verplicht. 

Vervoer voor ouderen:  
Ko Bus vervoer: t.b.v. cliënten dagbe-
steding Kennemerhart, Pleinhart 
vindt een doorgang.  
Vrijwillig vervoer: alleen medische 
ritten (niet corona gerelateerd). 
Computerhulp: gaat door in nood. 
Klussenhulp: gaat door bij nood. 
Administratieve thuishulp: er 
worden geen nieuwe aanvragen 
aangenomen. Bestaande afspraken 
kunnen doorgang vinden.  
Formulierenbrigade: Gaat door met 
een vooraf gemaakte afspraak op 
maandagmiddag. Afspraak vindt 
plaats bij Plein1. 
80-jarigen Huisbezoek: kan door-
gang vinden als de corona maatre-
gelen gehandhaafd kunnen worden. 
Vrijwillige inzet: WeHelpen/het Vrij-
willigerspunt zijn digitaal beschik-
baar voor het aanbieden van hulp en 
het aanvragen van hulp via de mail 
heemstede@wehelpen.nl of telefo-
nisch 023-548 38 24. Het Vrijwilligers-
punt is digitaal beschikbaar. 
VoorleesExpress: zowel voorlezen 
thuis als voorlezen bij de Luifel gaat 
door (1 op 1 kind / vrijwilliger / 1 
ouder). 

Skateboard & Sport Hangout t/m 
17 jaar: buiten in het sportpark op 
dinsdag en donderdag van 15.00 – 
17.00 uur (1 sociaal werker bij 
aanwezig). 
Kinderkookcafé: gaat door. 
De Open avonden Bewustwording 
van Jan Oostenbrink: op 6, 20 en 27 
januari gaan door.   
Creatief leven door Marijke Coert 
en en Julie Koch: vanaf 18 januari, 8 
bijeenkomsten, gaan door.  
Vriendinnenclub: op maandag 18 
januari om 14.00 uur, gaat door. 
Seniorweb: de cursus en activiteit 
van Seniorweb in de Luifel op 
maandag 18 en dinsdag 19 januari 
gaan door. Vanwege het belang om 
ouderen digitaal vaardig te houden 
naar de buitenwereld. Vooraf 
aanmelden is verplicht. 
De locaties van WIJ Heemstede de 
Luifel en de Molenwerf sluiten voor 
alle overige activiteiten en dienstver-
lening zowel van WIJ Heemstede zelf 
als wanneer er gebruik wordt 
gemaakt door externen. Openstel-
ling is alleen voor bovengenoemde 
activiteiten en dienstverlening bij 
intern en externen.

WIJ Heemstede gedeeltelijk open tijdens lockdown

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Korendag Zandvoort 
gaat door in 2021
Zandvoort - Het bestuur van de 
Korendag Zandvoort heeft besloten 
dat wij volgend jaar op zaterdag 11 
december 2021, weer een Korendag 
gaan organiseren.
Het thema deze keer is ‘Winter Aan 
Zee’.
Nu denkt u misschien, de datum 
klopt niet, maar deze datum klopt 
zeker wel. Wilt u weten wat Korendag 
Zandvoort gaat doen?
Houd dan de website www.zingen-
aanzee.nl goed in de gaten. 
Korendag Zandvoort wenst u een 
veilig, gezond en liefdevol 2021 toe. 
Blijf gezond.

Internationaal Orgel-
festival gaat door in 
aangepaste vorm
Haarlem - Het bestuur van het Inter-
nationaal Festival Haarlem heeft 
besloten om een afgeslankt ‘Orgel-
festival-light’ met de duur van één 
week te houden, van 17 juli tot en 
met 24 juli.
Deze editie bestaat uit een groot 
deel van de programmering van de 
uitgestelde editie van 2020. De 
oorspronkelijk geplande tweede 
festivalweek wordt opnieuw uitge-
steld naar juli 2022.
Het festival opent op 17 juli ’s avonds 
in de Grote of St.-Bavokerk met een 
spectaculair concert door het Natio-
naal Gemengd Jeugdkoor.
Het complete festivalprogramma 
staat op orgelfestivalhaarlem.nl.



ADO’20            
Alzheimer Nederland Afde-
ling Zuid-Kennemerland 
AMHC Rood Wit 
Amsterdam IJmuiden 
O�shore Ports 
Artvark 
Badhuis Leidsebuurt 
Badmintonclub IJmond 
Bedrijf&Samenleving 
Buurtcentrum d’Evelaer.nl 
BVV de Kennemers 
cdp Elza Boules 
Centrum voor de Kunsten 
Beverwijk 
Elactus B.V. TommyTomato 
FC Velsenoord 
Fotocampagne: 
“VASTGELEGD” 
H.T.V. Assumburg 
Hattrick Haarlem 
Heppie Oldtimer Toer 
Honk- en Softbalvereniging 
Kinheim 
HSV ODIN ‘59 
HTV De Hulstenaar 
IJmuidense Voetbalvereni-
ging Stormvogels

Instituut Toegepaste en 
Integrale Waanzin 
ISOO 
Lange nieuw Centrum 
Ijmuiden 
Lawn Tennis Club DEM 
Let’s EAT (Eat Apart 
Together) 
Mixed Hockey Club Houdt 
Braef Standt 
Mixed Hockey Club 
Uitgeest 
Museum Kennemerland 
Museum van de geest | het 
Dolhuys 
Musicalvereniging Time 
Square  
Oranje Vereniging Driehuis 
P.U.K.
Paint it yellow BV 
Protestantse Gemeente
Haarlem 
Racing Club Heemstede 
(RCH) 
RKVV Velsen 
Santpoortse Sportvereniging 
Dschen Dui
 

Scouting NJV de Haven 
Slow Food youth network 
Soroptimist International 
club Haarlem en omstreken 
t.b.v. de Gouden S.T.E.M. 
Spoor Discovery & 
Development 
St. Eloy Jeugdkoor Odulphus 
Wijk aan Zee 
 
Stichting Adriaan Pauw 
Stichting beheer Dierente-
huizen in Kennemerland 
Stichting Bevrijdingspop 
Haarlem 
Stichting Bij Elkaar 
Stichting blocks 
Stichting Buiten Gewoon 
Stichting Citymarketing 
Velsen 
Stichting Cultuur Verbindt 
IJmond 
Stichting De Grijze Ezel 
Stichting de Houten 
Haarlemmer 
Stichting De Wereld 
Kindertheater 
Stichting Fortpop Beverwijk 
Stichting Hartekamp Groep 

 
Stichting Hartekamp Groep 
Stichting Heel Haarlem 
Helpt 
Stichting Heerlijkheid 
Brederode 
Stichting het Kunkelsorgel 
Stichting Hospice Groep 
Midden-Kennemerland 
Stichting Hospice Haarlem 
eo 
Stichting Hwa-Rang 
Dragon 
Stichting Inloophuis 
Kennemerland 
Stichting Jeugdfonds Sport & 
Cultuur Noord-Holland 
Stichting Jeugdraad 
Santpoort 
Stichting Kledingbank 
IJmond - Ondergoedfonds 
Stichting Kunstzinnige en 
Culturele Vorming Beverwijk 
Stichting Lava 
Stichting Mars der 
Muzikanten 
Stichting MooiZooi 
Stichting MuzIC 
Stichting Noordzeevis uit 
Ijmuiden 
Stichting Oorlogshistorie 
Bloemendaal 
Stichting Panopticon 
Stichting ParkLab 
Stichting Patronaat 
Stichting Present Haarlem 

 

Stichting Scoutingcentrum 
De Stierop
Stichting Scouting Graaf 
Floris V 
Stichting Smart Beeing 
Stichting Speeltuin 
Santpoort 
Stichting Speeltuin Zeewijk 
Stichting Sportieve Buren 
Stichting Stadsschouwburg
en Philharmonie Haarlem 
Stichting Stadsschouwburg 
Velsen 
Stichting Talent and Dreams 
Stichting Techniekcampus 
Techport 
Stichting Triple ThreaT 
Stichting Vienna 
Stichting Vrienden van de 
Stompe Toren Spaarnwoude 
Stichting Vrijwilligers Rode 
Kruis Ziekenhuis 
Stichting Vrijwilligers 
 Terminale Zorg IJmond / 
Hospice De Heideberg 
Stichting WN2000, Bunker 
Museum IJmuiden 
Stichting Young Art Festival 
Stichting Zomerpodium 
Heemskerk 
SV Olympia Haarlem 
Techport 
Telstar Thuis in de Wijk 
Theatergroep  Time-Square 
te Uitgeest

Het Coöperatief Dividend van Rabobank Haarlem-IJmond: 

Goed voor jou  & goed voor de buurt!

Samen bereik je meer dan 
alleen. Afgelopen jaar is een
 zwaar jaar geweest. We zijn 
daarom trots dat we deze 
verenigingen en stichtingen 
hebben kunnen steunen.
Tot volgend jaar!

 

Toneelvereniging Vondel 
Uitgeest 
Turn/Trampoline Vereniging 
IJmuiden
Uitheemskerk.nl 
V.V. SVIJ 
Van Streek Spaarnwoude 
Veel Liefs 
Velsenoorder voetbal 
vereniging (VSV) 
Vereniging Rondje Wijk aan 
Zee 
Vereniging winkelcentrum 
schalkwijk 
Voetbalvereniging ADO’20 
W.Th.C. van  Doorn 
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GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

 

 

 

 

 

 

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder 
Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing  
- Maximaal twee kabaaltjen per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje 
 weigeren 
* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor 
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:  
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onder-
werp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een 
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.

5

Haarlem - Mensen in de zorg verdie-
nen deze dagen extra aandacht. 
Voetbalvereniging SV Alliance ’22 is 
daarom in actie gekomen om de be- 
woners en medewerkers van verpleeg- 
huis Martha Flora een prettig Nieuw-
jaar te wensen. De Haarlemse voet-
balclub SV Alliance ’22 en verpleeg-
huis Martha Flora zijn buren.

Alle 45 medewerkers van Martha 
Flora kregen donderdagmiddag een 
bos bloemen en de bewoners zijn 
door jeugdspelers getrakteerd op 
zelfgebakken Alliance koekjes.

Door het coronavirus liep het voet-
baljaar voor SV Alliance ’22 heel 
anders dan gepland. Met veel creati-
viteit kon het sporten, zeker voor de 
jeugd, nog wel doorgaan. Voor de 
senioren was het moeilijker om te 
blijven voetballen. Maar het corona-
virus had op veel meer gebieden een 
grote impact, met name in de zorg. 

Daarom ontstond vanuit Alliance 
leden het initiatief om in plaats van 
de traditionele nieuwjaarsreceptie 
een nieuwjaarsactie te starten voor 
de mensen in de zorg.

Tijdens de eerste golf van het coro-
navirus zijn de bewoners en mede-
werkers van Martha Flora, waar 
mensen met dementie worden ver- 
zorgd, heel hard getroffen. Tien van 
de dertig bewoners zijn overleden. 
Als buurtvereniging is SV Alliance ’22 
tijdens de feestdagen in actie geko- 
men om de medewerkers en bewo-
ners een hart onder de riem te 
steken. Vlak voor de jaarwisseling 
heeft een groepje jeugdspelers en 
bestuursleden de bloemen en trakta-
ties aan een paar medewerkers en 
bewoners over uitgereikt.

Nieuwjaarsactie SV Alliance ’22 
voor verpleeghuis Martha Flora

Haarlem - Met ingang van 29 decem- 
ber heeft Elan Wonen het Teylers 
Ho�e verkocht aan Vereniging Hen-
drick de Keyser. Elan Wonen was 
sinds 2010 eigenaar en beheerder 
van dit Haarlemse ho�e.
 
Vereniging Hendrick de Keyser zet 
zich, zonder winstoogmerk, in voor 
het behoud van historisch belang-
rijke panden in Nederland. Zij is 
specialist in het onderhouden en 
exploiteren van monumentale pan- 
den en is de grootste ho�eseigenaar 
van Nederland.
 
Marieke Heilbron, directeur-bestuur-
der van Elan Wonen: “Wij hebben de 
afgelopen tien jaar met veel trots en 
plezier voor het Teylers Ho�e ge- 
zorgd. Maar nu is het moment geko- 
men dat de toekomst van het ho�e 
beter door een andere partij gewaar-
borgd kan worden. Een uniek com-
plex als het Teylers Ho�e vergt name-
lijk specifieke kennis en ervaring als 

het gaat om beheer, restauratie en 
onderhoud. We zijn ervan overtuigd 
dat Vereniging Hendrick de Keyser 
uiteindelijk hier de meer deskundige 
partij voor is.”
 
Carlo Huijts, directeur van Vereniging 
Hendrick de Keyser: “We zijn zeer 
verheugd om eigenaar van het 
Teylers Ho�e te mogen zijn. Als 
grootste ho�eseigenaar van Neder-
land past het Teylers Ho�e uitstekend 
bij ons bezit. Onze insteek is om rijks-
monumenten, zoals het ho�e, voor 
de eeuwigheid in hun oorspronke-
lijke staat te behouden. We zorgen 
dat het ho�e wordt voorbereid op de 
toekomst, binnen het gedachtegoed 
van Pieter Teyler.”
 
Teylers Stichting
Teylers Stichting is opgericht in 1778 
na het overlijden van Pieter Teyler en 
het Ho�e is kort daarna in opdracht 
van de Teylers stichting gebouwd. 
Niels Teves, één van de huidige direc-

teuren van de Teylers Stichting: “Wij 
willen Elan Wonen danken voor de 
afgelopen tien jaar waarin zij het 
ho�e heeft beheerd binnen de af- 
spraken die destijds zijn gemaakt. We 
begrijpen dat het nu tijd is om het 
ho�e over te dragen aan een deskun-
dige partij in historisch erfgoed. Met 
Vereniging Hendrick de Keyser zijn 
we ervan overtuigd dat het ho�e een 
mooie toekomst tegemoet gaat 
waarbij het gedachtegoed van Pieter 
Teyler veilig is. We zijn verheugd dat 
de nieuwe eigenaar deze ten volle 
onderschrijft en onze rechten 
respecteert.”
 
De huidige en toekomstige bewoon-
sters van het Teylers Ho�e kunnen 
onder dezelfde voorwaarden als nu 
in het Ho�e wonen. De huisjes van 
het Teylers Ho�e blijven, conform de 
testamentaire bepalingen van Pieter 
Teyler, verhuurd worden aan alleen-
staande vrouwen van 50 jaar en 
ouder met een bescheiden inkomen.

Elan Wonen verkoopt Teylers Hofje aan 
Vereniging Hendrick de Keyser

Bewoners van Martha Flora waren blij verrast de nieuwjaarsactie. Foto: aangeleverd door SV Alliance ’22.

FOTOMOMENT

Heemstede - Een halsbandparkiet die pinda’s eet. Best wel bijzonder, 
want de halsbandparkiet is officieel geen inheemse vogel, maar steeds 
meer te zien in de omgeving. Guus van Ditzhuijzen uit Heemstede legde 
dit tafereel vast en stuurde deze opmerkelijke foto in.

Halsbandparkiet doet zich te goed aan 
pinda’s
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Adresgegevens
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

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

Heemstede

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?

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

Heemstede

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

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Op zoek naar klein geluk in 
Heemstede
Al maandenlang houdt het coronavirus ons 
in zijn greep, maar we proberen er het beste 
van te maken in deze tijd. Veerkracht tonen 
en ondanks alles dichtbij huis genieten van 
de kleine dingen die nog wel kunnen. We 
zien dat Heemstedenaren creatieve manieren 
vinden om met elkaar in contact te blijven, 
er is aandacht voor elkaar, we gaan meer de 
natuur in en vinden nieuwe manieren om te 
sporten en te bewegen. Met de campagne 
Klein Geluk zijn we op zoek naar datgene waar 

Heemstedenaren in deze tijd energie van 
krijgen, wat draagt bij aan een positief gevoel 
en welke mooie initiatieven er ontstaan. Zo 
heeft Ellen, kunstenares en woonachtig in 
Heemstede, haar zelf ontworpen kaarten 
gratis weggegeven, om juist in deze tijd 
aandacht te vragen voor de vele mensen 
die zich eenzaam voelen en/of niet gezien. 
Een prachtig initiatief dat we graag delen. 
Lees haar verhaal en andere verhalen op 
heemstede.nl/kleingeluk.

Stembureauleden 
gezocht
Op woensdag 17 maart 2021 is de 
verkiezing voor de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. Vanwege 
corona zijn stembureaus deze keer 3 
dagen open. Namelijk op 15, 16 en 17 
maart. Wij zoeken stembureauleden voor 
deze verkiezing.

Hoe werkt het?
Stembureauleden zitten vanaf 7.00 
uur tot het einde van het tellen van de 
stemmen op het stembureau. Hou er 
deze verkiezing rekening mee dat dit 
zeker tot de nacht kan duren. Natuurlijk 
mag je tussendoor pauzes nemen. 
Dat doe je in overleg met je collega-
stembureauleden. Voor deze dag krijg je 
een vergoeding van € 150.

Aanmelden
Lijkt het je leuk om eens een verkiezing 
van dichtbij mee te maken? Ben je 
op 1 of een aantal van deze dagen 
beschikbaar en ben je minimaal 
18 jaar oud? Stuur een e-mail naar 
verkiezingen@heemstede.nl. Wij sturen 
je dan een formulier waarmee je je kunt 
aanmelden.

Ieder jaar ontmoeten we elkaar op de 
nieuwjaarsreceptie. Daar gaan we met 
elkaar in gesprek en brengen een toost 
uit op het nieuwe jaar. Helaas is dit jaar 
alles anders en gaan we door een zware 
en onzekere tijd. Ook al zijn we nu vooral 
samen op afstand, natuurlijk horen we nog 

steeds graag wat u bezighoudt. Want wie 
kunnen dat nou beter vertellen dan onze 
inwoners zelf?

Bekijk de fi lm en de toespraak van 
burgemeester Astrid Nienhuis via 
heemstede.nl/fi lm2021.

Inwoners Heemstede aan het woord Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Chr santhemumlaan	 ,	het	plaatsen	

van een acht meter hoge vlaggenmast, 
wabonummer 765000, ontvangen 27 
december 2020

•	 Willem	Klooslaan	 ,	het	aanleggen	van	
een inrit/uitweg, wabonummer 763785, 
ontvangen 22 december 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 lipperweg	 ,	het	kappen	van	 	linde,	

wabonummer 762112, verzonden 29 
december 2020

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Omgevings-
vergunningen

Heemstede

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de
weg 



VOORLEESHOEK

Door Bart Jonker

Het was kortgeleden nog oudejaarsavond. Wist je dat 
de oliebollen en appel� appen zich dan altijd optutten 
voor deze feestelijke avond? Ze willen er namelijk ieder 
jaar op hun best uitzien.

Een lekker heet oliebad
Alle bollen en � appen nemen graag even een heet 
oliebad, waar ze na een poosje met een bruin velletje 
weer uitstappen. Oh, je zou ze eens moeten zien als ze 
bleek uit de beslagkom komen en in de olie glijden. Het 
is het moment waar alle bollen en � appen ieder jaar 
naar uitkijken. Voor hen is het een soort vakantie. 
Juichend en joelend gaan ze de hete olie in. Wij 
mensen bakken in de zon, want olie is te heet voor ons. 
Daar moet je voor oppassen en kun je je aan branden. 
Voor oliebollen en appel� appen ligt dat anders. Zij 
bakken graag in de olie om een zongekleurd velletje te 
krijgen. Het is dan net of ze naar het strand zijn 
geweest. Daarentegen nemen hun vrienden de cham-
pagneglazen liever een bubbelbad om een bruisend 
oud en nieuw te hebben.

Krentenbol
Een van deze oliebollen was Krentenbol. Krentenbol 
vindt zo’n oliebad eigenlijk maar overdreven en te duur. 
Krentenbol houdt namelijk niet van geld uitgeven. Hij 
is natuurlijk al van zichzelf nogal krenterig. Toch neemt 
hij een oliebad om niet uit de toon te vallen bij de 
andere bollen. Anders is het helemaal zo’n bleekscheet 
hè? Maar niet te lang hoor, want dat kost Krentenbol te 
veel geld.
Krentenbol heeft een neef uit Duitsland: Berlinerbol. 
Tegen hem klaagt Krentenbol de hele dag dat alles zo 
duur is. Berlinerbol wordt hier af en toe heel moe van. 
Hij ergert zich groen tot een gele crèmelaag aan de 
gierigheid van Krentenbol. Berlinerbol krijgt steeds 
meer een puddinghoofd van dat geklaag!
In tegenstelling tot Krentenbol, geven de appel� appen 
juist wel veel geld uit om er goed uit te zien op oude-

jaarsavond. Na zo’n oliebad tellen zij juist heel veel 
� appen neer voor nog een extra luxe poedersuikerbad 
met eventueel nog wat kaneel. Zo zien ze er op-en-top 
feestelijk uit!

Krentenbol wil al helemaal niet zo’n luxe poedersui-
kerbad met kaneel. Hij vindt het allemaal maar niets en 
veel te duur. Op oudejaarsavond ligt hij als enige bol 
zonder poedersuiker op de schaal. De andere olie-
bollen en appel� appen mompelen en � uisteren met 
elkaar dat Krentenbol maar een rare oliebol is, omdat 
hij als enige zo kaal tussen hen in ligt.
Ook de mensen vinden dat raar. Alle � appen en olie-
bollen die zijn bedekt met poedersuiker zijn als eerste 
weg uit de schaal. Krentenbol blijft als laatste bol op de 
schaal liggen, want de mensen hebben liever een bol 
of � ap met poedersuiker. Ze willen nou eenmaal geen 
Krentenbol zonder iets erop en laten hem daarom 
expres links liggen. Krentenbol begint hard te huilen en 
voelt zich eenzaam. Hij ziet nu dat zijn krenterigheid 
hem duur is komen te staan.

Poedersuiker
Poedersuiker, die naast de schaal staat, heeft alles 
gevolgd. Hij vindt het best zielig voor Krentenbol dat 
hij alleen overblijft. Doordat Poedersuiker te lang in de 
koude bijkeuken heeft gestaan is hij een beetje 
verkouden geworden. Ineens krijgt Poedersuiker een 
spontane niesbui. Hatsjoe! Krentenbol krijgt pardoes 
een hele lading poedersuiker over zich heen, zoveel, 
nog meer dan wat erover de appel� appen was 
gestrooid. Niet lang daarna wordt Krentenbol als 
laatste uit de schaal genomen. Zo was hij toch nog 
lekker het nieuwe jaar ingegaan en kwam alles op het 
einde van jaar toch nog goed en ging iedereen 
gelukkig het nieuwe jaar in.

De krenterige oliebol

Aerdenhout – Bij een woning aan de 
Van Lennepweg in Aerdenhout is 
zaterdagavond 2 januari een inbraak 
gepleegd. Rond 20.15 uur werd de 
inbreker overlopen. De dader, een 
man, van ongeveer 1,75 meter langs 

droeg zwarte kleding en een masker.
De politie kwam met meerdere 
eenheden, waaronder een honden-
geleider, ter plaatse. Ondanks een 
zoektocht is de dader niet meer 
aangetro� en.

Inbraak in woning: zoektocht 
naar inbreker levert niets op

Beeld: NieuwsFoto.nl.

LEZERSPOST

We zijn aan de terugreis begonnen. Die loopt over een ander spoor dan 
de heenreis. We kijken naar het landschap dat in de tegenovergestelde 
richting er anders uitziet.

We zijn op de terugreis. Dat is geen omgekeerde heenreis. We verlangen 
naar de volgende reis. Daar hebben we de tijd voor. De tijd laat ons niet 
alleen.

H. Bronkhorst, Heemstede

De terugreis

naar de volgende reis. Daar hebben we de tijd voor. De tijd laat ons niet 

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

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met 
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. 

Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 
- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

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

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

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

per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 

indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

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

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

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

De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 12, 13 en 14 januari 2021 in 
de Burgerzaal van het raadhuis. Door de 
coronamaatregelen zijn deze openbare 
vergaderingen vanaf 20.00 uur weer digitaal 
te volgen via gemeentebestuur.heemstede.nl. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij virtueel 
aanwezig te zijn.

Agenda raadscommissie Samenleving 
12 januari 2021
•	 Opening	en	vaststellen	agenda
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Participatiebedrijf	Zuid-Kennemerland	(A)
•	 Beschikbaar	stellen	krediet	uitbreiding	

basisschool De Evenaar (A)
•	 Wensen	en	bedenkingen	deelname	

Werkgeversvereniging	Samenwerkende	
Veiligheidsregio’s (A)

•	 Onderbrengen	Wmo	loket	Bloemendaal	
bij de Intergemeentelijke Afdeling Sociale 
Zaken Bloemendaal en Heemstede (IASZ) 
(C), op verzoek van HBB

•	 Ontwikkelingen	sociaal	domein	inclusief	
Paswerk

•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Agenda raadscommissie Middelen 
13 januari 2021
•	 Opening	en	vaststellen	agenda

•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Bevindingen	managementletter	interim	

controle 2020
•	 Rekenkamerrapport	‘Sturing	op	het	

realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen’
•	 Energietransitie
•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
14 januari 2021
•	 Opening	en	vaststellen	agenda
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Aanhouden	huidige	samenstelling	van	de	

Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit
•	 Verbeteren	fietsverbinding	Cruquiusweg,	

vaststelling uitgangspuntennotitie
•	 Bereikbaarheidsvisie	Zuid-Kennemerland
•	 Overzicht	bouwprojecten
•	 Omgevingswet
•	 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, 
Frank	Wilschut,	via	telefoonnummer	
(023) 548 56 37 of per e-mail: 
griffie@heemstede.nl 

Vergaderingen raadscommissies januari




