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Herfstig Heemstede in beeld
Heemstede -  Deze foto is gemaakt langs de Leidsevaart. Een 
prachtig struikje dat bevroren was tijdens de vorst, die van de 
week even voorbijkwam. Het was net een sprookje zo wit alles 
en zo koud, maar het is wel verfrissend.
Rijp is altijd een prachtig natuurwonder en heeft iets magisch.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Mobiele Media Lab van politie 
legt gevaren sociale media uit
Heemstede - Op vrijdag 6 de-
cember wordt in bijzijn van 
burgemeester Astrid Nienhuis 
om 10 uur het Mobiele Media 
Lab van de politie geopend.
Het Mobiele Media Lab van 
de politie staat bij de Sport-

parklaan (rechts van het sport-
gebouw). Dit is een mobiel les-
lokaal, waarin de politie leer-
lingen uit het basisonderwijs 
lesgeeft over het gebruik en 
de gevaren van de sociale me-
dia. 

Interview Manouk van der Meulen bij Boekhandel Blokker:
“Als je een boek schrijft, transformeer je”
Heemstede - Afgelopen vrijdag 
29 november presenteerde ac-
trice en schrijfster Manouk van 
der Meulen bij Boekhandel Blok-
ker haar debuutroman ‘De rode 
draagdoek’. De actrice is bekend 
door haar rollen in onder meer 
de tv-series Spijkerhoek’, ‘Vrou-
wenvleugel’ en ‘Onderweg naar 
morgen’. Manouk, die veel reis-
de, woonde zeven jaar in Lon-
den. Ook internationaal vertolk-
te ze vele rollen, onder andere 
in de Britse politieserie ‘A touch 
of Frost’. Op dit moment woont 
Manouk met haar echtgenoot 
in Zweden. Manouk heeft een 
Nederlandse vader en een Brit-
se moeder en bracht haar jeugd 
door in deze omgeving, name-
lijk in Bentveld. Ze zat op het Ken-
nemer Lyceum in Overveen en 
kwam in haar jeugd ook bij Boek-
handel Blokker. Manouk is dus ei-
genlijk een ‘local hero’. Bij Boek-
handel Blokker ging ze in gesprek 
met journalist Bert van Galen.

Manouk: “Vanuit huis las ik in mijn 
jeugd al veel en ik wilde eigenlijk 
altijd al schrijfster worden. De in-
teresse voor boeken is er altijd 
al geweest. Toen ik studeerde in 
Antwerpen op de toneelschool 
las ik ook veel, maar dan meer 
voor mijn studie. Ook schrijven 
deed ik graag. Ik schreef in mijn 
jeugd al dagboeken en schreef 
columns en artikelen, onder an-
dere voor de Viva. Op basis van 
enkele dagboekfragmenten stel-
de ik het boekje ‘Zingend riet’ in 
1996 samen.
Actrice en schrijfster zijn, dat zijn 
wel twee uitersten. Actrice is echt 
een extravert en een sociaal be-
roep, terwijl je als schrijfster meer 
introvert en eenzaam bezig bent. 
Ik denk dat je een boek schrijft 
om te transformeren en als je 

schrijft transformeer je. Toen ik 
‘De rode draagdoek’ schreef, heb 
ik van tevoren alles gestructu-
reerd en alle scènes uitgeschre-
ven en in hoofdstukken uiteen-
gezet. Zelf ben ik meer een impul-
sief en intuïtief persoon, dus deze 
structurering heeft me goed ge-
holpen. In totaal heb ik zo’n beet-
je 4 à 5 jaar over dit boek gedaan.

Het boek bestaat uit drie fases, 
een proloog, een middenstuk en 
een epiloog. Het gaat over de 
17-jarige Anna, een meisje uit 
een expatfamilie. Ze heeft een 

beroemd zusje. De moeder/doch-
terverhouding verloopt stroef. 
Anna wordt steeds afgewezen, 
maar toch is er hoop. Ze gaat 
veel reizen, ook naar Oeganda. In 
het boek gaat ze daar met olifan-
ten werken. Anna heeft oog voor 
detail en de beelden in het boek 
worden fotografi sch beschreven, 
als door een reisgids. Ikzelf houd 
ook van details, ook in acteren. 
In details ligt vooral de schoon-
heid en daar licht je het geheel 
mee op.  
Zelf heb ik veel reizen gemaakt 
en deze heb ik gebruikt als basis 

voor mijn boek. Het boek is fan-
tasie gemengd met eigen erva-
ringen. Ik ben zelf in Oeganda ge-
weest na de tirannieke dictatuur 
van Idi Amin. Dat heeft grote in-
druk op me gemaakt.

De voorkant van het boek is een 
kunstwerk van Annetje van der 
Sluis. Zij is een Nederlandse kun-
stenares die in Zweden woont en 
werkt. Het was precies het beeld 
dat ik voor mijn boek zocht”,
aldus Manouk van der Meulen.

Bart Jonker
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Heemstede - In 2018 schonken 
de heer en mevrouw Bids 500.000 
euro voor een nieuwe Belvedère 
in Groenendaal. Zij hadden goe-
de jeugdherinneringen aan de 
oude Belvedère die in 1964 is af-
gebroken. Zij wilden iets terug-
doen voor de gemeenschap. Er 
werden afspraken gemaakt hoe 
een en ander er ongeveer uit zou 
moeten zien. De heer Bids zou be-
trokken worden bij de voortgang 
en hij had zelfs een tekening in-
geleverd hoe hij zich het gebouw 
voorstelde. De schenker heeft af-
spraken gemaakt omtrent zijn be-
trokkenheid in de ontwerpfase, 
echter van deze betrokkenheid 

is weinig terechtgekomen. Toen 
wethouder Mulder (GL) hier lucht 
van kreeg ging ze, daags voor de 
raadsvergadering, bij hem langs. 
Daarnaast bleek dat veel inwo-
ners, die via de gemeentelijke 
website, mochten stemmen op 
een van de zes voorliggende ont-
werpen, ze alle zes onvoldoende 
vonden.

Ruim 1000 inwoners namen toch 
de moeite te stemmen, waarbij 
‘De Wandeling’ door 400 mensen 
werd gekozen. HBB vroeg zich in 
de commissievergadering van 14 
november af of het niet verstan-
dig was een keuzemogelijkheid 

‘geen van de ontwerpen’ of ‘her-
bouw van de historische Belve-
dère’ toe te voegen als extra mo-
gelijkheid. Dit om ook de inwo-
ners die aangaven niet te stem-
men, omdat geen van de ontwer-
pen hen aansprak, mee te nemen 
in de besluitvorming.

In de raadsvergadering van 28 
november kreeg De Valk (HBB) 
het aan de stok met wethouder, 
burgemeester en een deel van 
de raad. Dat ging over het aan-
tal stemmen en de keuze van 
het winnende ontwerp open-
baar maken en dat er slechts ge-
sproken mocht worden over de 

‘schenker’. De stemming duurt 
nog tot 5 december, dus formeel 
nog geen gelopen race. Uit ge-
sprekken blijkt dat het college en 
de raad zichzelf in hun eigen voet 
hebben geschoten door ondui-
delijke kaders te stellen en die er 
wel waren niet strikt te hanteren.  

Nu het proces loopt willen D66, 
GL, PvdA en CDA vasthouden aan 
de nu ingeslagen weg en verder-
gaan met het winnende ontwerp. 
HBB en VVD willen dit niet. Zij gin-
gen op 3 december in de Com-
missie Samenleving de zaak op-
nieuw ter discussie stellen. Zij wil-
len een nieuwe stemronde waar-
bij het winnende ontwerp gaat 
strijden met een optie om geen 
van de zes ontwerpen te kie-
zen, of de historische variant. On-
derliggende gedachte is dat als
iemand fors de geldbuidel trekt, 
er ook rekening mag worden
gehouden met zijn of haar wen-
sen. 

Ook het feit dat er veel weerstand 
is waargenomen onder de bevol-
king, waar velen alle ontwerpen 
niet passend vinden, speelt mee. 
De heer Bids, die intussen de 
100-jarige leeftijd heeft bereikt, 
stuurde een brief aan het colle-
ge, waarin hij zijn onvrede heeft 
overgebracht. Na de commissie-
vergadering zal duidelijk wor-
den hoe dit verdergaat. Dat het
nog een staartje krijgt is wel dui-
delijk.   
 
Eric van Westerloo

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

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

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 8 december, 10u.
Spreekster: Yvonne Elbers.

www.rafael-nehemia.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 8 december, 10u.:
ds. Jolien Nak.

Dienst van Schrift en Tafel
Tweede Adventszondag.

www.pkntrefpunt.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Zondag 8 december, 10u.
Woord- en Communieviering. 

Bavokoor. Pastor A. Dekker.
Donderdag 12 december, 9u. 

Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 8 december Oude 
Kerk, 10u. ds. A. Molendijk, 

m.m.v. de cantorij.
Tweede Adventszondag.

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek

Zondag 8 december om 10u.
 2e adventzondag
 Ds. Dirk Jorissen.

 Na de dienst koffi  edrinken
 in Het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Zondag 8 december, 10u. 
Voorganger ds. N. Scholten.

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Zoals al eerder vermeld hoort 
Zandvoortselaan 169 (+ bo-
venwoning) ook binnen het 
bouwproject van 1927. Na vol-
tooiing van de bouw werd er al 
vroeg geadverteerd voor werk-
nemers door kruidenier W. van 
Amerongen’: ‘Gezocht: fl inke 
loopjongens, 14-15 jaar voor 
fl . 7,50 per week’. Dichten kon 
Van Amerongen ook: ‘Wat de 
ouden zongen, piepen de jon-
gen, ‘t best koopt men bij Van 
Amerongen’, aldus een adver-
tentie op 31 augustus 1929.
Van Amerongen had ook een fi -
liaal op de Bronsteeweg 2. ’10 
fl inke eieren 25 cent’, nu nau-
welijks voor te stellen, maar 
ook een ontbijtkoek voor 5 cent 
bij aankoop van 50 cent bood-
schappen of een half pond 
koffi  e voor 40 cent. We spre-
ken dan wel over eind jaren 30,
begin 40. Begin jaren 50 was 
B.A. van Amerongen fi liaalhou-
der.
Albert Heijn zat al een tijd op 
nummer 163, maar wilde graag 
uitbreiden. Halverwege de ja-
ren 50 werd de voorgevel van 
nummer 169 verbouwd, waar-
door o.a. ook de automatiek 
naast de Luxe Bakkerij (nr. 171) 
verdween. De toen-foto is uit 
die tijd en komt uit het archief 
van ‘Stichting Albert Heijn Erf-
goed’. Daarna ondervond het 
pand en zeker de entree nog 
wel wat aanpassingen. In 1993 
werd de supermarkt uitgebreid 
achter de winkelpanden tot en 
met de Roemer Visscherplein, 
waar ook de goederen wor-
den afgeleverd. Daar later meer 
over.
De nu-foto van Harry Ophei-

kens is van 1 december 2019. 
Boven de entree is nog de dak-
bebouwing te zien uit 1927. Het 
voormalige winkelpand zag er 
net zo uit als de eerder bespro-
ken winkelpanden.
Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben, dan 
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook 
zijn we op zoek naar beeld-

materiaal. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder).

Bijdrage: Harry Opheikens
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Zandvoort - Op woensdag 27 
november is Sully geopereerd 
aan zijn gehemelte en neus-
gaten om hem beter te kun-
nen laten ademen. Gelukkig is 
de operatie goed geslaagd en 
hebben we hem, dankzij de 
steun van veel donateurs, kun-
nen helpen.
Dit geeft ons ook de gelegen-
heid om iets te zeggen over 

de gezondheidsproblemen 
die veel kortsnuitige honden-
rassen hebben. In de loop van 
de jaren is een aantal rasken-
merken steeds extremer ge-
worden zoals bijvoorbeeld een 
(te) korte neus. Op oude foto’s 
kun je goed zien dat de neuzen 
van o.a. bulldog, pekinees en 
mopshondjes veel korter zijn 
geworden.
In 2014 is er wetgeving geko-
men dat ‘fokkers moeten fok-
ken op een manier dat de ge-
zondheid en het welzijn van 
ouderdieren en nakomelingen 
niet wordt benadeeld’. Het was 
alleen heel moeilijk om hier-
op te handhaven want wan-
neer is een neus ‘te kort’? In 
opdracht van minister Caro-
la Schouten heeft de facul-
teit Diergeneeskunde van de 
Universiteit Utrecht een zestal 
handhavingscriteria opgesteld 
waarmee beoordeeld kan wor-
den of een hond met een kor-
te snuit geschikt is voor de fok 
of niet. Zo zou de neus bijvoor-
beeld een derde van de sche-

Het gaat goed met Sully! delgrootte moeten zijn.
Een forse stap in de goede rich-
ting. Maar daarnaast moeten 
ook de keurmeesters op hon-
denshows een langere neus als 
‘beter’ gaan beoordelen. Dit zal 
fokkers aanmoedigen om te 
gaan fokken met ouderparen 
met een langere neus.

En natuurlijk het allerbelang-
rijkste: consumenten moeten 
geen pups meer kopen met 
een extreem korte neus. Een 
knorrende pup is niet leuk, 
maar gewoon heel benauwd. 
Koop dus geen dierenleed.

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

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

Sully na de operatie.

Update van 
bouwlocatie 
Havendreef
Heemstede - Het is een tijdje ge-
leden dat u in deze krant heeft 
gelezen over Bouwlocatie Haven-
dreef. Afgelopen week stond er al 
in de kranten dat er komend jaar 
iets aan de haven gedaan wordt.

Het bouwproject nadert zo lang-
zamerhand zijn einde. Alle huizen 
zijn inmiddels klaar, alleen in de 
huizen moet er nog wel wat ge-
daan worden. In de maand de-
cember zouden de eerste bewo-
ners aan de Ankerkade hun intrek 
moeten nemen.

De foto toont het beeld van de 
Ankerkade op 28 november 2019 
met rechts de terraswoningen. 

Foto: Harry Opheikens

Ook de ondergrondse garage is 
zo goed als klaar.

Aan de torenfl at is aan de afbouw 
begonnen. Twee weken geleden 

is het hoogste punt bereikt en 
deze zou half 2020 klaar moeten 
zijn, dus het kan dan niet anders 
dat de haven ook aangepakt gaat 
worden.

Brandweer rukt uit met veel 
materieel voor schoorsteenbrand

Heemstede - De brandweer is 
zondagmiddag 1 december uit-
gerukt voor een schoorsteen-
brand bij een woning aan de 
Landzichtlaan in Heemstede. 
Omdat het door een oranje gloed 
van verlichting leek alsof er veel 
vlammen waren, kwam de brand-
weer uit voorzorg met drie tank-
autospuiten en een hoogwerker 
ter plaatse. Uit de schoorsteen 
kwam veel rook, maar echt ge-
blust hoefde er niet te worden. 
De brandweer heeft brandende 
resten uit de openhaard verwij-
derd. Na controle kon de woning 
snel weer worden vrijgegeven.Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch
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Kijk jij ook zo naar de komende gezellige feestdagen uit? Lekker 
eten, gezellig samenzijn, weer eten en er picobello uitzien. Dus 
kijk je wat je aan gaat trekken. Weet je in welk vertrek in huis 
er dan de meeste wanhoopskreten worden geslaakt rond de-
ze periode? De slaapkamer, want daar staat meestal de kleding-
kast met je garderobe. Met ‘elk pondje gaat door het mondje’ 
verandert je kledingkast met je rijkelijke garderobe plots deze 
maand in de inflexibele firma ‘Zin- en Nutteloos’. Kon je voor-
heen nog alles aantrekken, is je garderobe nu gedegradeerd tot 
‘geenszins’ (ik krijg mijn broek niet dicht, dit past niet meer etc., 
zo’n 99% van je kledingkast) en ‘enigszins’ (slechts 1%). Het eni-
ge wat ik nu nog aan kan trekken is een joggingbroek, of voor 
de dames een glanzende legging, waarin duidelijk de contou-
ren van het schiereiland Italië waarneembaar zijn. Nog harder 
ga je schreeuwen als je daarna op de weegschaal gaat staan in 
de badkamer.

Dat worden gezellige feestdagen! Het veganistische kookboek 
zonder calorieën heeft pardoes je belangstelling, alsmede de 
afslankshakes die het hoogtepunt van je kerstdiner dreigen te 
worden. De diëtiste op de televisie die je quasi enthousiast zo’n 
verantwoord en ‘smaakvol’ kerstmenu in je maag probeert te 
splitsen. Niet te vreten. Daar zit je dan in je joggingbroek als 
een chagrijnig mormel gefrustreerd op de bank, aan je suiker-
vrije Fristi, of zullen we zeggen Frusti. De donkere dagen zijn be-
gonnen: jij ook fijne feestdagen.

Totdat je partner ook genoeg krijgt van deze fratsen (die name-
lijk verplicht die smakeloze troep mee moet nuttigen) en (uit 
eigenbelang) tegen je zegt: “Maar schatje, ik neem je toch zo-
als je bent? Je hoeft voor mij niet te veranderen.” Na deze ver-
lossende woorden beschouw je je joggingbroek of legging als 
modieus kledingstuk, wordt de weegschaal op Marktplaats 
gezet (voor zover je die niet al het raam hebt uitgegooid) en 
worden nog even snel de calorierijke kerstinkopen gedaan. Hè, 
hè, dat lucht op. Afslanken? Nu effe niet. Dat doen ze al jaarlijks 
met de zorgverzekeringspakketten gedurende deze periode.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Firma Zin- en Nutteloos

Verkoop kerstkaarten 
en cadeaus Unicef
Heemstede - Op zaterdag 7 de-
cember is Unicef aanwezig in de 
Albert Heijn op de Blekersvaart-
weg in Heemstede. Vanaf 09.30 
tot 15 uur kunt u terecht voor 
mooie kerstkaarten, een laat sin-

terklaascadeau, of juist een gezel-
lig kerstcadeautje.
Lukt het op zaterdag niet? Op 
zondag 8 december is Unicef 
van 10 tot 18 uur aanwezig op de 
kerstmarkt in Haarlem Centrum.

Diverse lezingen en interviews 
bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Er vinden komen-
de dagen diverse interviews en 
lezingen plaats bij Boekhandel 
Blokker op Binnenweg 138 in 
Heemstede.

Arthur van den Boogaard over 
Johan Cruijff
Op zaterdag 7 december vertelt 
Arthur van den Boogaard over 
zijn onlangs verschenen boek Het 
laatste seizoen van Johan Cruijff, 
‘s middags om 12 uur.  Toegang 
vrij. Reserveren via:

info@boekhandelblokker.nl en/of 
023-5282472.

Onno Blom en Machiel 
Bosman over Rembrandt
Op zondag 8 december is spe-
ciale een middag over Rem-
brandt twee bijzondere spre-
kers: Onno Blom over De Jonge 
Rembrandt en Machiel Bosman 
over Rembrandts plan, ‘s middags 
om 14 uur. Toegang 10,-. Reserve-
ren via info@boekhandelblokker.
nl en/of 023-5282472.

Kees van Tilburg over 
‘Helden op hengsten’
Op woensdag 11 december ver-
telt Kees van Tilburg over zijn 
boek ‘Helden’ op hengsten - ver-
halen over ruiterstandbeelden, ’s 
ochtends om 10.30 uur.
Het boek ‘‘Helden’ op hengsten’ is 
een boek vol met verhalen over 
ruiterstandbeelden. De schrijver 
was jarenlang nationaal en inter-
nationaal actief als accountant. 
Ruim vijftien jaar geleden hield 
hij het beroep echter voor ge-
zien. Sindsdien vervulde hij vele 
bestuursfuncties op het gebied 
van cultuur, natuur en landschap 
én reisde hij de wereld rond om 
verhalen te verzamelen over rui-

terstandbeelden. Enkele jaren ge-
leden resulteerde dat in een lijvig 
boekwerk:  ‘From Marcus Aurelius 
to Kim Jong-il’ dat min of meer als 
een gezaghebbend standaard-
werk wordt beschouwd over 
het onderwerp ruiterstandbeel-
den. Toegang vrij. Reserveren via 
info@boekhandelblokker.nl en/of 
023-5282472.

Fokke Obbema
Op woensdag 11 december is er 
een interview met Fokke Obbe-
ma over zijn boek De zin van het 
leven - gesprekken over de essen-
tie van het bestaan, ’s avonds om 
20 uur.
 De zin van het leven is een boek 
vol inspirerende antwoorden op 
vragen die we ons allemaal wel 
eens stellen, maar zelden expli-
ciet beantwoorden. In septem-
ber 2018 schreef Volkskrant-jour-
nalist en schrijver Fokke Obbema 
een aangrijpend artikel over de 
hartstilstand die hij het jaar daar-
voor had gehad. Vanaf oktober 
2018 publiceerde Obbema een 
veertigtal prikkelende gesprek-
ken met zeer uiteenlopende ge-
sprekspartners, waarbij de eer-
ste vraag telkens luidde: ‘Wat is 
de zin van ons leven?’ Dit boek is 

Onno Blom (foto’s aangeleverd 
door Blokker)..

Fokke Obbema. Arthur van den Boogaard.

een bundeling van deze gesprek-
ken én het artikel waarmee alles 
begon.  

Toegang € 7,50. Reserveren via 
info@boekhandelblokker.nl en/of 
023-5282472.

KBO Heemstede bijna 65 jaar
Heemstede - KBO Heemstede 
(Katholieke Bond van Ouderen) 
bestaat in 2020 65 jaar. Weer een 
mooie mijlpaal bereikt. KBO is en-
thousiast bezig voor haar leden, 

o.a. vertegenwoordiging in de 
WMO-raad en WIJ bestuur. Tevens 
organiseren zij de volgende acti-
viteiten: dagtochten, weekje weg, 
koor op maandagochtend en op 

de derde zondagochtend van elke 
maand de drukbezochte Koffie Bij 
Ons. Alle 50 plussers zijn welkom.

Ton van den Brink

Het  KBO-bestuur v.l.n.r.: Paula Ineke, Edo Boonstra, Ineke van der Helm, Tjerk Kerkstra en Anneke Terwiel.

Verstillende pianomuziek bij Musilenzio
Haarlem - Op zondagavond 8 de-
cember vindt het 25e Musilenzio-
concert plaats met een passend 
programma. In Gebouw Zang en 
Vriendschap, Jansstraat 74zw in 
Haarlem speelt de pianist Lode-
wijk Crommelin muziek van de 
Catalaanse componist Federic 
Mompou. Het is verstillende mu-
ziek van een componist die zelf 
zei een man van weinig woorden 
en een componist van weinig no-
ten te zijn. De avond begint om 
20.15 uur en eindigt om onge-
veer 21.30 uur. Toegangsprijs € 9. 
Reserveren is aanbevolen: info@
musilenzio.nl of jankoet@quick-
net.nl  of door een bericht via Fa-
cebook/musilenziohaarlem. Lodewijk Crommelin (aangeleverd).

Kerstmarkt door statushouders in Haarlem
Haarlem - Op 7 december is 
er een kerstmarkt georgani-
seerd door statushouders, ook 
wel ‘Nieuwe Haarlemmers’ ge-
noemd.

Zij verkopen kaarsen, Syrische 
lekkernijen, Aleppozeep en 
chocolademelk. De opbrengst 
is voor activiteiten voor klei-
ne nieuwe Haarlemmers in de 

kerstvakantie: schaatsles. De 
Haarlemse kerstmarkt is in de 
Grote Houtstraat 43 (naast De 
Wereld van Jansje). Open van 11 
– 17 uur.

Haarlem - De SantaRun Haarlem 
telt af tot 13 december Nog een 
paar weken en dan is het feest 
met ruim 2.000 verklede santa’s, 
kerstengelen en rendieren in de 
prachtig versierde binnenstad 
van Haarlem.
De inschrijving is dan ook in vol-
le gang. Heb jij al een startbewijs 
weten te bemachtigen?
 

Deelname aan de SantaRun Haar-
lem staat garant voor een enorme 
portie gezelligheid. Daarnaast ren 
je mee voor het goede doel, alle 
opbrengsten gaan naar drie goe-
de doelen die het leven van kin-
deren helpen ontwikkelen.
 
Schrijf je in via:
www.santarunhaarlem.nl.

SantaRun in Haarlem

Foto’s aangeleverd

Kerstconcert 
Voice Company 
Koor met Kerst-
vertellingen
Haarlem - Op zondagmiddag 8 
december vindt in de Adelber-
tuskerk aan de Rijksstraatweg 26 
(hoek Zaanenstraat) een uniek 
Kerstconcert plaats: sfeervolle 
kerstmuziek door het groot Voi-
ce Company Koor en kerstvertel-
lingen door de bekende actrice 
Nel Kars.
Aanvang 16 uur, einde ca. 17.30 
uur. Toegang: 15 euro (kinderen 
t/m 12 jr. 10 euro). Kaarten aan 
de zaal of vooraf te reserveren via 
www.hetvoicecompanykoor.nl.
Telefonisch kan ook onder num-
mer 0320 – 244 202.

The Anglican 
Singers geven 
Christmas 
Carols concert
Haarlem - Op zaterdag 7 decem-
ber om 20.15 uur geven The An-
glican Singers een Christmas Ca-
rols concert, o.l.v. Martin van 
Bleek met werken van o.a. Archer, 
Carter, Willcocks, Chilcott  & Cleo-
bury in de Oud Katholieke Kerk, 
Kinderhuissingel 74 in Haarlem.
De organist is Jas Hutchinson-  
Bazely.

The Christmas 
Experience in 
Pinksterkerk
Heemstede - Op zondag 22 
december geeft The Christ-
mas Experience een swin-
gend kerstconcert in de Pink-
sterkerk, Camplaan 18 te 
Heemstede. Het concert be-
gint om 20 uur.  Vanaf 19.30 
uur is de zaal open. Kaar-
ten à € 7,50 voor het concert 
op 22 december zijn te koop 
via christmasexperience@
outlook.com of via SMS en 
Whats-App naar 06 31062041.
65+ kaarten kosten 5,00 en 
kinderen tot 12 jaar hebben 
gratis toegang. Meer informa-
tie over The Christmas Expe-
rience kunt u vinden op:
ww.christmasexperience.nl. 
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Sint en piet wisten het niet,
Ik geeft 1 hint, je moet er iets van maken zei piet.

We kregen alle 3 wat cadeautjes en maakten ze open,
dit is wat wij al een tijdje hopen.

Het mooiste cadeau en de mooiste droom,
Wij worden tante en oom.

Nu nog 6 maanden wachten tot je hier bent,
het mooiste cadeau van sint en piet, we zijn nu al verwend. 

Volgend jaar december sinterklaas vieren met jou erbij, 
maakt ons ontze� end blij.

Elk jaar gezelligheid cadeautjes en lekker eten,
zodat jij de sinterklaasavonden nooit zal vergeten.

Inzender Stephanie Drost

Beste Sint,
Wat goed dat u in deze drukke dagen,
de Heemstedenaren om hulp bent gaan vragen.Wij reiken u graag de helpende hand,

‘t is toch altijd weer feest, de Sint in het land!Maar nóg meer feest...en in zéér Heemstede
gewaardeerd,is dat uw paard over ónze daken galoppeert!Ook de winkels zijn allemaal blij met u, de Sint,

u ziet zelf ook...hiermee verblijdt u menig kind!Dus een beetje hulp voor een ander, zoals dit gedicht

eigenlijk is,we weten het allemaal...daar is helemaal niets mee mis.
Inzender Chris van Egmond

Chocolade, wit, puur of melk

Er is keuze voor elk

soms is het ook nog overgoten

met heerlijke hazelnoten

Sint wordt het meeste blij

met eentje uit een gespecialiseerde chocolade-

makerij

Hij eet het dagelijks een keer

toch weegt Sint geen onsje meer

want snap je,
Sint neemt dan steeds een heel klein hapje

Inzender Marianne Wever

Een le� er voor een Sintgedicht
dat is nog eens een goed bericht.

Al jaren schrijf ik voor de lol
hele bladzijden stampensvol.

Dat dichten zonder baat
is eigenlijk ook waar hem om gaat.

Nu liep ik hier dus tegenaan
en besloot ervoor te gaan.

Zo’n lekkere le� er van Van Dam
als die eens in mijn schoentje kwam.

Inzender Annemieke Westerlaken

Een le� er voor een Sintgedicht
dat is nog eens een goed bericht.

Al jaren schrijf ik voor de lol
hele bladzijden stampensvol.
Al jaren schrijf ik voor de lol
hele bladzijden stampensvol.
Al jaren schrijf ik voor de lol

Dat dichten zonder baat

Je doolt zoekend rond door een kamer vol troep,

Vol stinkende sokken en caviapoep.

Terwijl je snakt naar pepernotensnoep …

Kijk, daar komt de Sint in de maneschijn

Met Roetveegpiet en een zak marsepein

Zouden zij je gulle gevers zijn?

 
Maar schamper lachend zegt Roetveegpiet:

“Nee schat, we zijn je moeder niet!”

Wij halen hier alleen maar gram

In ruil voor le� ers van Van Dam.

Inzender Olga Lohman
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Ook de winkels zijn allemaal blij met u, de Sint,

Inzender Annemieke Westerlaken

Sint en Piet voelden zich een beetje ziek,

dat kwam door de vele kritiek

 
Daardoor groeide het verlangen

om dit jaar mijn habijt te laten hangen

 
Maar toch streek ik door mijn baard

en zie ik zit weer te paard

 
Door weer en wind de teugel in de hand

rij ik dag in dag uit door dit koude kikkerland

 
Ben terecht gekomen hier in Heemstede

en ben zeer verheugd
samen met 10 chocoladele� ers voor jullie,

dat doet mij deugd
 
Groeten van Sint en piet

Inzender de heer R. de Weerd

Inzender Olga Lohman

Sint zag de oproep in de krant
en dacht “ik doe mee”Sint komt al sinds jaar en dag in Heemstee

In het begin zag hij met Adriaan Pauw,
zijn goede kompaan,de buitenplaatsen, boerenhoeven

en blekerijen ontstaanHet dorp groeide, ontwikkelde
en keek om zich heenmaar bleef grootmoedig en

sociaal voor iedereenHet blijkt hoe Sint Heemstede waardeert,

hij gaat er wonen als hij eindelijk pensioneert.
En die chocoladele� er van Van Dam
is slechts aasde echte chocoladele� er krijg je immers

van Sinterklaas

Inzender Lia Bergfeld

Veel rijmhulp voor Sint-Nicolaas!

Sint neemt dan steeds een heel klein hapje
want snap je,
Sint neemt dan steeds een heel klein hapje
want snap je,

Inzender Marianne Wever

Heemstede - De Sint kreeg uit alle hoeken van Heemstede rijmhulp voor 
zijn gedichten, bij de gedichtenwedstrijd die hij samen organiseerde met 
de Heemsteder en Chocolaterie van Dam! Een lawine op rijm ontving hij 
via de redactiemail. Hieronder de tien geselecteerde gedichten. Deze win-
naars krijgen een mail, waarmee ze deze week hun  heerlijke chocolade-
letter kunnen afhalen bij Chocolaterie van Dam op Raadhuisstraat 60 in 
Heemstede.
Allen een heerlijke sinterklaasavond toegewenst!

Elke week komt deze krant weer door de bus,
De Heemsteder-vol met nieuws over dit mooie dorp dus.

De redactie is er maar druk mee, er wordt hard gewerkt,
dat hebben wij allen afgelopen jaar heus wel gemerkt.

Verzamelen van nieuws, foto’s, advertenties en nog meer,
dat verdient een pluim of beter gezegd… pietenveer!

Ook aan alle bezorgers een compliment, zij komen
door weer en wind,
zodat elke lezer keer op keer een nieuw exemplaar
op de deurmat vindt.

Alle lezers wensen wij een � jne Sinterklaasavond tot
besluit,
daarmee is dit korte gedichtje dan toch echt uit.

Lieve groetjes, Sint en Rijmpiet

Inzender Mariëlle van der Hulst
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Lieve groetjes, Sint en Rijmpiet

Inzender Mariëlle van der Hulst

Op een zomerse vakantie aan de ‘koot’ 
lag Sint in de zon en baaide wat poot
nipte wat miswijn en belde zijn huislijn
Hij zei, zeg Piet help mij to remember,
dat ik strakjes in december
weer eens ga varen over het Spaarne
en in Heemstede aanleg, daar kom ik zo gaarne
De Binnenweg op en 
weer heerlijk shoppen
Dan lopen we even over de brug
en komen met borstplaat en le� ers terug
Gekocht bij van Dam, zet dat in ‘t program
Dan ga ik nu dromen van mijn heerlijke feest, 
want van de voorpret geniet ik het meest.

Inzender Adrie van ‘t Oever
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Inzender de heer R. de Weerd

letter kunnen afhalen bij Chocolaterie van Dam op Raadhuisstraat 60 in 

Allen een heerlijke sinterklaasavond toegewenst!

Pietje Pepernoot

Piet Pepernoot, kwam uit Spanje met de boot

Hij zag veel kinderen klein en groot

Ook de burgemeester was van de partij

Alle kindertjes waren heel erg blij

Zij zongen sinterklaasliedjes en kregen

lekkers toe
Maar Piet Pepernoot was heel erg moe

Zo’n lange reis uit Spanje over de zee

Nee, dat viel voor Pietje Pepernoot niet mee

Hij hoefde niet het dak o, de Hoofdpiet zei

 “Ga jij maar vroeg naar bed.”

Dat deed Pietje Pepernoot, nadat hij zijn

 schoentje had gezet.

Inzender Loes Jonker-van der Meer
 schoentje had gezet.

Inzender Loes Jonker-van der Meer





Heemstede - Op zondag 15 de-
cember van 14.30 – 17.30 uur is er 
een unieke wijnproeverij van J. de 
Villebois wijnen én Kerstwijnen 
in het proefl okaal van Gall&Gall 
Heemstede op de Blekersvaart-
weg 76.
J. de Villebois is een gerenom-
meerd wijnhuis in de Loire vallei 
in Frankrijk. Het huis is een spe-
cialist op het gebied van Sauvig-

non Blanc. Te proeven zijn alle J. 
de Villebois wijnen uit ons assor-
timent zoals een basis Sauvignon 
Blanc, Menetou Salon, Sancer-
re, Pouilly Fumé en een Sancerre 
Rouge van de Pinot Noir druif. Ie-
dere wijn heeft een eigen karak-
ter door de verschillen in de sa-
menstelling van de bodum waar-
op de druiven groeien.
Eigenaresse Miguela De Wille-

bois  is zelf aanwezig en vertelt 
het verhaal bij deze mooie prijs-
winnende wijnen. Naast de wij-
nen van J. de Villebois staan nog 
serie witte en rode Kerstwijnen 
van Gall&Gall open om geproefd 
te worden. Neem uw Kerstmenu 
mee en wij adviseren u graag pas-
sende wijnen bij de gerechten die 
u gaat maken.
U bent van harte welkom tussen 
14.30 uur en 17.30 uur om vrijblij-
vend te komen proeven en u te 
laten verrassen door de heerlij-
ke wijnen van J. de Villebois en de 
lekkere Kerstwijnen van Gall&Gall 
Heemstede.
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Gratis lezing: Lang en 
gelukkig uit elkaar

Hans van Son (foto’s aangeleverd).

Denise Janmaat.

Regio - Relatie- en scheidings-
coach Denise Janmaat en medi-
ator en scheidingsmakelaar Hans 
van Son geven de gratis lezing 
‘Lang en gelukkig uit elkaar’.

Hoewel december door veel 
mensen als feestmaand wordt 
bestempeld, is dat niet voor ie-
dereen zo. Als een relatie niet lek-
ker loopt en een scheiding wordt 
overwogen, worden de feest-
dagen ook momenten waar-
op het op eieren lopen is. Statis-
tisch gezien zijn leiden de feest-
dagen veel meer dan andere da-
gen in het jaar tot defi nitieve be-
slissingen over de relatie. Ook is 
het voor hen die aan het schei-
den zijn een lastige maand. Al die 
‘anders dan andere’ dagen vra-
gen improvisatie, laten het ver-
driet en soms de boosheid extra 
hard binnenkomen. Hoe zorg je 

dan dat de emoties niet met je op 
de loop gaan en bewaar je de rust 
en houd je het harmonieus? 

Van Son heeft als mediator veel 
ervaring om de angel uit gespan-
nen situaties te halen en het zo 
met elkaar te regelen dat de kou 
uit de lucht is. Janmaat kan vanuit 
haar ervaring als relatiecoach de 
handvatten aanreiken om vanuit 
een ander gezichtspunt een nieu-
we manier te vinden om met el-
kaar tot een harmonieuze vorm 
te komen om met elkaar om te 
gaan.

De gratis lezing vindt plaats op 
zaterdag 14 december van 14.00 
tot 16.15 uur in het kantoor van 
Janmaat en Van Son op bedrij-
venterrein De Trompet in Heems-
kerk. Aanmelden via de website 
www.denisejanmaat.nl.

Focus op landelijke ontwikkelingen:
Tweede bijeenkomst 
energietransitie door VVD
Heemstede - Wat is de invloed 
van de energietransitie op ons 
dagelijks leven? Maandag 9 de-
cember organiseert VVD Heem-
stede de tweede avond over de 
energietransitie, ditmaal met de 
focus op landelijke ontwikke-
lingen bij Café De 1ste Aanleg, 
Raadhuisstraat 103, Heemstede. 
Inloop 19.30 uur, Start 20.00 uur.
Te gast zijn twee topsprekers: 
Marjan Minnesma van Urgenda 
en professor Andy van der Dob-
belsteen van de TU Delft.  
Marjan Minnesma van Urgenda 
heeft internationale bekendheid 
gekregen door de ‘klimaatzaak’ 
tegen de staat. Een rechtszaak 
met een uitspraak met zeer ver-
gaande gevolgen. Haar organi-
satie, Urgenda, presenteerde de-
ze zomer - samen met 700 Neder-
landse organisaties - een 40-pun-

ten plan hoe Nederland al 25 pro-
cent CO2-reductie kan realiseren 
in 2020. 
Professor Andy van der Dobbel-
steen is hoogleraar Climate De-
sign & Sustainability aan de TU 
Delft en de meest vooraanstaan-
de expert in Nederland op het 
gebied van duurzaam bouwen 
en duurzame energiesystemen. 
Hij heeft een uitgesproken visie 
op adaptatie van bestaande be-
bouwing, zoals dus ook in Heem-
stede, aan de veranderende ei-
sen van deze tijd. Van der Dob-
belsteen onderzoekt niet alleen, 
maar ontwerpt en maakt ook 
nieuwe en concrete producten.
U bent van harte welkom Na af-
loop is er, met een gratis drank-
je, ruim gelegenheid om met el-
kaar verder te praten over dit on-
derwerp.

Weetjes uit de raadscommissie
door Eric van Westerloo

Bibliotheek
De jaarlijkse subsidie voor de Bibliotheek 

leidde tot discussie. Het stuk kon niet worden af-
gehamerd omdat er te veel onduidelijk was. Jan 
Duinker (D66) vroeg waarom in andere gemeen-
ten met 2 % werd geïndexeerd en in Heemste-
de met 3,5 %. Havers (HBB) wilde weten hoe-
veel fte’s er nu in Heemstede werkzaam zijn. Het 
subsidiebedrag van 746.565 euro is aanzienlijk. 
Waarom andere gemeenten een ander percenta-
ge hanteren, kon wethouder Struijf niet verkla-
ren anders dan dat dit is waar de bibliotheek zelf 
om vroeg. Het vaststellen van het aantal FTE’s 
is lastig, omdat personeel op of voor meerdere 
vestigingen werkt. Wie nu precies wat doe valt 
moeilijk te achterhalen. Pameijer (PvdA) was ge-
schrokken van de onduidelijkheden. De wethou-
der gaat eerste de vragen schriftelijk beantwoor-
den dan komt het in januari opnieuw in de raad.
 

Binnenduinrand
Twee moties werden bij het onderwerp 

Binnenduinrand betrokken. GroenLinks stelt 
voor om UNESCO te verzoeken onze buiten-
plaatsen op te nemen als cultureel erfgoed. De 
VVD kwam met een motie ‘Groene Oase binnen 
de MRA’ (Metropool Regio Amsterdam). HBB wil 
Heemstede werk besparen en alles direct neer-
leggen bij de MRA. Alle andere partijen willen 
het liever in eigen hand houden en keer op keer 

de Heemsteedse stem in de MRA laten horen. De 
wethouder ging daarin mee en zal in de MRA de 
Heemsteedse belangen, nu en in de toekomst, 
onder de aandacht brengen en houden. Wet-
houder Mulder benadrukte dat de raad altijd het 
laatste woord heeft. Na deze toezegging gingen 
alle partijen unaniem akkoord. 
 

Vuurwerkverbod
Een algeheel vuurwerkverbod komt er dit 

jaar niet. Er is een landelijk vuurwerkbesluit dat 
alleen iets zegt over de afsteektijden. De richtlij-
nen binnen de Vereniging Nederlandse Gemeen-
ten (VNG) zijn onduidelijk. De minister kondigde 
aan met nieuwe wetgeving te komen. Tot die tijd 
beperkt Heemstede zich tot het verbieden van 
het afsteken op kwetsbare plaatsen zoals de kin-
derboerderij. Tenzij hele straten zelf afspreken 
geen vuurwerk af te steken. Na een gemeente-
lijke oproep hiertoe o.a. via deze krant, meldde 
zich geen enkele straat. Groot punt blijft, na wel-
ke wetgeving dan ook, de handhaving. Wie moet 
controleren en het eigen terrein blijft buiten de 
bevoegdheid van de overheid. Alle partijen ont-
zegden hun steun aan de petitie. Het CDA vindt 
het nu niet uitlegbaar aan de burgers, GL vindt 
de APV geen goed instrument om dit te regelen 
en de VVD stemde voor de vorm mee, maar vond 
de overlast een geaccepteerd gegeven. De raad 
wil er volgend jaar wel weer eens over spreken.    

de Heemsteedse stem in de MRA laten horen. De 

Meer dan 60 marktkramen
Gezellige kerstmarkt in 
winkelcentrum Heemstede
Heemstede - Dit jaar wordt er 
weer een gezellige kerstmarkt 
georganiseerd op de Raadhuis-
straat & Binnenweg in Heemste-
de op zondag 15 december van 
11 tot 17 uur. Een kerstmarkt met 
meer dan 60 marktkramen is op-
gesteld op de afgesloten rijbaan 
van het noordelijke deel van de 
Binnenweg (vanaf de Clooster-
laan tot de Oosterlaan) en op de 
trottoirs van het middenstuk op 
de Binnenweg.
 
Kerstman, levende 
kerststal, een draaimolen, 
kinderschmink en muziek
De Kerstman en kerstvrouw zul-
len uiteraard op de Kerstmarkt 
in de winkelstraat niet ontbreken 
De gezelligheid wordt verhoogd 
door een mobiel dweilorkest en 
een klein orkest, die zich beiden 
regelmatig verplaatsen door de 

gehele winkelstraat. Ook zal er 
voor de kinderen een draaimo-
len zijn en kunnen ze geschminkt 
worden. Tenslotte is er op het bre-
de deel van de Binnenweg een le-
vende Kerststal met Jozef en Ma-
ria, het kindeke Jezus, een ezel, 
een kameel en nog meer dieren.
 
Op deze Kerstmarkt zullen win-
keliers en exclusieve standhou-
ders hun seizoenartikelen en spe-
cialiteiten aanbieden. Op de ve-
le marktkramen is voor eenieder 
wel iets leuks te vinden. Op diver-
se marktkramen wordt hete cho-
colademelk, glühwein en ande-
re drank geschonken. Ook zijn er 
de nodige kramen voor de lekke-
re trek. Ook in de horecabedrij-
ven aan de Raadhuisstraat & Bin-
nenweg is het goed toeven bij 
een lekkere drank of een smake-
lijke lunch.

Het merendeel van de winkels 
aan de Raadhuisstraat & Binnen-
weg is geopend. Het wordt gezel-
lig winkelen in uw winkelcentrum 
Raadhuisstraat & Binnenweg in 
Heemstede centrum. Dat kan al-
lemaal in de 180 winkels in onze 
1,2 kilometer lange Winkelstraat 
en zijstraten. De toegang op de 
markt is gratis.
 
De rijbaan aan de Raadhuisstraat 
en Binnenweg tot aan de Cloos-
terlaan blijft gewoon open. De 
parkeerplaatsen in dat deel van 
de straat blijven beschikbaar. Ver-
der is er parkeergelegenheid bij 
de Bibliotheek, achter het ge-
meentehuis en in de Parkeerga-
rage bij Albert Heijn. Vanaf de 
Cloosterlaan tot de Oosterlaan is 
de rijbaan van de noordelijk Bin-
nenweg afgesloten ten behoeve 
van de markt.

Exclusieve wijnproeverij 
bij Gall&Gall Heemstede Workshop iPhone 

SeniorWeb
Heemstede - U bent in het be-
zit van een mooie iPhone van Ap-
ple. Die heeft zoveel mogelijk-
heden, maar gebruikt u die ook? 
In een workshop van twee uur 
leert u er beter mee om te gaan. 
Deze vindt op woensdag 11 de-
cember van 10-12 uur plaats in 
de Luifel/Wij Heemstede, Heren-
weg 96 Heemstede. Carin Leu-
ven, een ervaren vrijwilliger van 
SeniorWeb Haarlem, gaat met u 
aan de slag. Al doende ontdekt u 
wat u met een iPhone kunt doen. 
Kosten: 5 euro. Aanmelden: bij
De Luifel, tel. 023-5483828 of via: 
www.wijheemstede.nl.

Foto aangeleverd door SeniorWeb

Muzikale 
fi lm me ie
Heemstede - Woensdag 11 de-
cember draait om 20 uur een mu-
zikale fi lmkomedie uit 2019 in 
de Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. De fi lmduur is 112 min.  
Meer informatie en reserveren 
(verplicht) op werkdagen tussen 
9.00-13.00 uur via: 023-548 38 28 
of www.wijheemstede.nl.

Pret a Loger, TU Delft.
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25 jaar 
Teisterband 
in december
Heemstede - Najaar 1994 sta-
ken enkele Haarlemmers de kop-
pen bij elkaar teneinde te on-
derzoeken of er een mogelijk-
heid was te komen tot een ama-
teurorkest. Met behulp van Geert
Geluk, toenmalig p.r. man van het 
Noord-Hollands Filharmonisch 
Orkest en Bert Steinmann, ho-
boïst in genoemd orkest konden 
de mannen van het eerste uur,
Fokko Wesseling en Peer Sips, 
beide lid van de toenmalige
P.R. Sociëteit La Linea het besluit 
nemen: Het orkest kreeg de naam 
Teisterband-analoog aan de
sociëteit in Brinkman, de Teister-
bant. De oprichtingsvergadering 
werd 19 december 1994 gehou-
den in Cafe De Uiver in Haarlem.
 
Bert Steinmann werd dirigent, 
muziekleraar en leider van het or-
kest. Het ledental breidde zich ge-
staag uit en op vele locaties werd 
geoefend in het hanteren van 
de blaasinstrumenten gesteund 
door slagwerkers. Momenteel 
telt het orkest bijna 40 muzikan-
ten. Inmiddels is er een andere di-
rigent aangetreden, Miklos Fürst, 
een vaardige top-dirigent.

Het repertoire werd gevarieerd 
en licht. Muziek van Duke Elling-
ton, Glenn Miller en Benny Good-
man maar ook composities van 
de Beatles, Blues Brothers en 
Robby Williams aangevuld met 
marsen, polka’s, Bach, Vera Lynn 
en vele andere. Momenteel be-
staat het repertoire uit 80 num-
mers, waaronder ook Kerst- en 
St.Nicolaas liederen
 
De Teisterband heeft door de ja-
ren talloze concerten en optre-
dens verzorgd zoals Koningsdag, 
de Gravenzaal in Haarlem, Kerst-
markten, havenfestival in IJmui-
den, veteranendag Heemstede, 
markten in o.m. Zandvoort en bij 
veel andere evenementen, Het 
orkest geniet een
prettige regionale bekendheid.

Elk jaar wordt er ook een week-
end-tournee georganiseerd in 
binnen- of buitenland. Zo was 
de Teisterband al op vele loka-
ties zoals Praag, Trier, Canterbu-
ry, Münster, Boedapest, Italie, 
Belgie(Wenduine en Oostende) 
en diverse in Nederland.
 
Om het jubileum onder de aan-
dacht van het publiek te brengen 
geeft De Teisterband een concert 
tijdens de jaarlijkse Kerstmarkt in 
Haarlem. Op zondag 8 december 
wordt gespeeld op het podium 
bij de Damstraat en wel van 15.30 
tot 16.30 uur.
 
Meer informatie over De Teister-
band kunt u vinden op https://
www.sbo-heemstede.nl/index.
php.

Winterwandeling door Amsterdamse 
Waterleidingduinen
Vogelenzang - Op zondag 8 de-
cember organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland een winterwan-
deling door de Amsterdamse Wa-
terleidingduinen (AWD). Een na-
tuurgids neemt de deelnemers 
mee op een boeiende winterreis 
door de natuur.

Je kunt van alles onderweg te-
genkomen: o.a. de vorm van de 
knoppen van eiken, de verdor-
de adelaarsvaren en de laatste 
paddenstoelen van het seizoen. 
De Amsterdamse Waterleiding-
duinen zijn perfect om deze sei-
zoenselementen te bekijken. Het 
is een stiltegebied van ongeken-
de omvang. Er is een grote va-
riatie aan natuur in het terrein. 
Van hoge duinen tot brede val-
leien, van dicht bos tot zompige 
kanaaloevers. Er zijn bossen, vel-
den en zandverstuivingen. Vooral 
in strenge winters is het hier altijd 
druk met massa’ s watervogels.

Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland

Deelname is gratis en vooraf aan-
melden is niet nodig. Een toe-
gangskaart van het AWD is wel 
verplicht. De groep verzamelt om 
13 uur bij de ingang van Uitspan-
ning De Oase, 1e Leijweg 9, Voge-

lenzang. De excursie duurt onge-
veer 1,5 uur. 

Meer informatie via Ok Overbeek, 
tel. 06-31305324 of kijk op:
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Zuurkool 
en mosterd 
gemaakt op 
KIMT
Heemstede - Afgelopen zaterdag 
30 november waren er 8 deelne-
mers op Kom In Mijn Tuin (KIMT) 
hard aan het werk om zelf zuur-
kool en mosterd te maken.
Onder leiding van een vrijwilliger 
kregen de cursisten gedegen uit-
leg  hoe door middel van fermen-
teren van de witte kool klassieke 
Hollandse zuurkool gemaakt kan 
worden. Tijdens het  fermentatie-
proces werd er door de deelne-
mers mosterd gemaakt. Iedereen 
ging na afl oop naar huis met een 
prachtige zuurkoolpot (gevuld!) 
en zelfgemaakte mosterd.
Dit project werd mede mogelijk 
gemaakt door het betrekken bij 
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Prijswinnaars Prinses Christina 
Concours in de Oude Kerk
Heemstede - Traditiegetrouw 
biedt Podia Heemstede jaar-
lijks een podium aan jonge prijs-
winnaars van het Prinses Chris-
tina Concours in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein.  Op za-
terdag 7 december om 20.15 
uur zijn er 3 fi nalisten van de YPF 
(Young Pianist Foundation) en 
een fi nalist van het Prinses Chris-
tina Concours te horen in de Ou-
de Kerk. de volgende jonge talen-
ten maken hun opwachting:

Gitarist Matthijs van Delft, (2005), 
is een van de talenten die te ho-
ren is. Matthijs heeft al vele con-
certen gegeven en prijzen ge-
wonnen, o.a. bij het Antwerpen 
Gitaarfestival (2017), de Muziek-
wedstrijd van het Prinses Christi-
na Concours (2018), Jong Talent 
Concours Maassluis (2019) en 
Prinses Christina Concours (2019). 
Philip Karmanov, piano (2004).  In 
2015,  tijdens een zomervakan-

tie bij zijn opa en oma in Rus-
land, volgde hij een aantal work-
shops, o.a. in compositie. In juli 
2016 mocht hij optreden op het 
zomerfestival in Sint-Petersburg. 
Het werd hem toen ook aange-
raden om wat meer te doen met 
zijn muzikale aanleg.
In maart 2017 nam hij deel aan 
het Prinses Christina Concours en 
kreeg daar een eervolle vermel-
ding.
Jure Jarakic, piano (2006) In 2018 
won Jure de tweede prijs en de 
publieksprijs bij het Steinway Pia-
noconcours in de Kleine Zaal van 
Het Koninklijk Concertgebouw. 
Jure speelt graag kamermuziek 
met verschillende ensembles van 
het conservatorium. Jure is vast-
besloten om concertpianist wor-
den.
Alexander Jansen, piano (2005) 
won o.a. de fi naleplek in het Con-
certgebouw Concours in 2018 en 
2019. Bij deelname aan het NBE 

Compositie Concours won hij de 
Junior Compositieprijs én de pu-
blieksprijs.
U hebt zaterdag 7 dec. de kans 
om deze zeer talentvolle musici 
alvast te horen aan het begin van 
hun carrière. 

Entree: € 22,50. Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl of via 
de theaterlijn 023 5483838 of op 
de avond van het concert aan de 
zaal.

Matthijs van Delft (foto: Majanka 
Fotogra� e).

Singing Christmas in de Oude Kerk
Heemstede - Zondag 15 decem-
ber om 15 uur is er in de serie 
Theeconcerten een kerstconcert 
uitgevoerd door het Vocaal En-
semble Kwarts in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein.

Engelse Christmas Carols, al-
om bekend en geliefd, klinken. 
Het Britse taalgebied is echter 
groter dan alleen Engeland. Vo-
caal Ensemble Kwarts zingt de-
ze Kerst de mooiste kerstliede-
ren uit Engeland, Ierland, Schot-
land en Wales. Tussen alle ‘holi-
day cheer’is er ook ruimte voor 
een serieuze noot in de vorm van 
twee prachtige motetten van Wil-
liam Byrd ( 1540-1623).

Vocaal Ensemble Kwarts bestaat 
sinds 1988, heeft zestien leden 
die allen streven op een zo hoog 
mogelijk niveau te musiceren. Zij 
zingen uit een gevarieerd en rijk. 

Dit alles onder leiding van Gerrit 
Maas, die sinds 2010 aan ensem-
ble verbonden is.
Toegang vrij, na afl oop is er een 
deurcollecte waarbij uw bijdra-

ge zeer welkom is. Na afl oop is 
er een gezellig samenzijn in de
Pauwehof waar warme Glüwein 
met bijpassend lekkers verkrijg-
baar is.

Foto aangeleverd

Scholen in Kennemerland 
gezocht voor bijenhotels
Regio - Stichting Bijenvrienden 
is op zoek naar scholen in Kenne-
merland die gastvrij voor de wil-
de bijen willen zijn. Scholen kun-
nen bij de Stichting een gratis bij-
enhotel aanvragen. Het doel van 
de bijenhotels is om kinderen 
kennis te laten maken met wil-
de bijen en hun leefomstandig-
heden.
Deze hotels bieden schuil- en 
nestgelegenheid en overwinte-
ringsmogelijkheden aan wilde 
bijen, maar ook aan andere insec-
ten. De wilde bij wordt wereld-
wijd met uitsterven bedreigd ter-
wijl ze heel belangrijk is voor de 

voedselproductie. Zonder hen 
groeien bijvoorbeeld groente en 
fruit niet.
De bijenkasten die op de scho-
len worden geplaatst lenen zich 
uitstekend om metsel- en be-
hangersbijen te observeren. De-
ze kast is voorzien van doorzich-
tige buisjes, waarin de bijen zich 
kunnen inmetselen. Je kunt ze 
observeren van achter een door-
zichtig plaatje (acrylaat) door de 
zijkant open te maken. De bij-
en hebben een dusdanig kleine 
angel dat deze niet door je huid 
kunnen steken. Ze zijn bovendien 
zeer vriendelijk.

Scholen die belangstelling heb-
ben kunnen zich aanmelden bij 
Stichting Bijenvrienden via:
info@bijenvrienden.nl.

het Groenfonds van de Provincie 
Noord-Holland.
 

Meer informatie op:
www.kominmijntuin.com.

Wandelexcursie op zoek 
naar de bosuil op Leyduin
Vogelenzang - Bosuilen zijn ech-
te nachtvogels. Overdag zitten ze 
wat te dutten, maar als de avond 
valt worden ze actief. Een spoort-
je maanlicht is genoeg voor ze, 
om muizen en andere prooien te 
vangen. Ook hun uitstekende ge-
hoor helpt ze op weg tijdens het 
jagen.
Tijdens deze avondwandeling 
op donderdag 12 december om 

19 uur ga je samen met de bos-
wachter op zoek naar deze mooie 
uil met zijn kenmerkende roep, 
die niet voor niets vaak in span-
nende fi lms te horen is. En mocht 
de bosuil zich niet meteen laten 
zien, er is in het donker altijd van 
alles te beleven. 
Verzamelen op parkeerterrein 
buitenplaats Leyduin, Woestduin-
weg 4, 2114 BJ in Vogelenzang. 

De excursie duurt ca. anderhalf 
uur. Kosten: volwassene € 7.- kind 
€ 3.- donateur € 4.- en kind van 
donateur € 2.-. Reserveren:
www.gaatumee.nl.

Foto: Marga Vijfhuizen

Teisterband in Münster (foto aangeleverd door Teisterband).
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Sinterklaas weet V.E.W. te vinden
Heemstede - Woensdagmiddag 
27 november kwart over drie. Op 
de velden aan de Sportparklaan 
heerst een opgewonden span-
ning. Volgens een jonge V.E.W.’er 
komt dat desgevraagd omdat 
Sinterklaas zo langskomt. “Vol-
gens mij moet er gewoon ge-
traind worden”, probeert de trai-
ner, maar van een gewone trai-
ning komt het natuurlijk nooit. 
Verwachtingsvolle blikken wor-
den naar de ingang van het 
sportpark geworpen.
 
Dan is het tijd om naar binnen 
te gaan. Zou de Sinterklaas stie-
kem al binnen zijn? Er wordt in al-
le hoeken van de kantine gezocht 
naar de goedheiligman. Dan 
schijnen er blauwe zwaailichten 
door de ruiten en staat er een am-
bulance voor de deur. Sinterklaas 
bleek zijn paardje Ozosnel vrijaf 
gegeven te hebben en voor een 
ludiek ander vervoermiddel ge-
kozen te hebben voor hemzelf en 
zijn pieten.
 
De jonge talenten van V.E.W. 
dansten en zongen samen met 
de Pieten dat het lieve lust was en 
de Sint had voor alle leeftijdscate-
gorieën een mooi verhaal in zijn Fo
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grote boek staan. Uiteraard had 
Sinterklaas voor alle kinderen een 
mooi cadeau meegenomen.  
 
Alsof dit nog niet genoeg was 
bleek de Sint voor de mini’s nog 
een speciale verrassing te heb-
ben. In speciale pietenoefenin-
gen werden de mini’s getraind 
om echte voetbalpieten te wor-
den. Om te kijken of de V.E.W.’ers 
netjes over de dakrand konden 

lopen en cadeautjes in de schoor-
steen konden gooien had de Sint 
twee Pieten achtergelaten. De 
Pieten zagen dat het ‘dolle’ boel 
was, maar ook dat de mini’s heel 
goed hun best deden. Het kon 
dan ook niet anders dan dat de 
Pieten voor iedere mini een heus 
Pietendiploma hadden. Al met al 
een geslaagde Sinterklaasweek. 
V.E.W. kan nu al niet wachten op 
volgend jaar.

Diploma- 
zwemmen
Heemstede – Zaterdag 30 
november behaalden de vol-
gende kinderen hun zwem-
diploma op SportPlaza Groe-
nendaal: 

A-diploma
Angelina Belgorean, Lize Blok-
ker, Hannah Bosse, Carina van 
Breugel, Kayden Cijntje, Viggo 
Drogtrop, Maisey Forster, Ray-
an Ghalbi, Fien Groeneveld, 
Lotte ter Haar, Ahmed el Har-
chaoui, Quirijn Hartendorf, 
Tom Hendrikx, Ben Hoogen-
bosch, Lucas Hoogenbosch, 
Saar van Hout, Jaylee van der 
Hulst, Jasper de Jonge, Arthur 
Kaars Sijpesteijn, Thye Koele-
meijer, Boas Kortekaas, Koen 
de Lange, Izara van Leeuwen, 
Wessel Melissen, Alnabki Mo-
hammed, Ida van Nes, Amy de 
Nieuwe, Nikki Puister, Morinio 
Ramesar, Saraya Remijnse, 
Ayden Scheffer, Anieck 
Struycken, Indie van der Tang, 
Roan Thiele, Moos Visscher, 
Alex Wilding, Bregje Zoetmul-
der.                                                                                

B-diploma
Bonne Antonisse, Justus Be-
versluis, Imrane Boulakhrif, 
Alicia van den Broek, Anne 
Cok, Julian van Diemen, Lars 
Diepering, Jurre Dijkstra, 
Tim Douque, Pleun Dubois, 
Katharina van Eijk, Rebec-
ca Fernandez, Sophie Groe-
newegen, Lisa-Lois de Haan,  
Senne ter Haar, Joost Hei-
mans, Jack Hoefsmid, Isa de 
Joode, Mila Koekkoek,  Eline 
de Koker, Noa Kolmeijer, Fre-
derique Kruf, Mahila Marjara, 
Jet Meininger, Hugo Mooij-
en, Mick Nijboer, Fien Pic-
kee, Luc van Raamsdonk, Jan-
ne van de Reep, Renzo Rijff,  
Fem Rijlaarsdam, Odin Roe-
lofs, Suze Ros, Marlo Schipper, 
Kaj Scholten, Luca Smit, Wolf 
Steutel, Daniel Tait, Stijn Velt-
kamp, Fine Vermeulen, Jolie 
Vis, Isabella Vonk, Casper de 
Vries, Daan de Vries, Annique 
Westerwoudt, Jamie Wilbie, 
Maxence van der Zaal, Jorn 
Zwolle.

C-diploma 
Pleun Atema, Mirre Baars, 
Feliz Bakkum, Charlotte van 
den Bergh, James van den 
Bergh, Anique Beindorff,  
Finn Bonnier, Jake Bos, An-
nemoon van den Broek, Jas-
mijn Claassens, Tim Croese,  
Rosie Delooze, Olivier Hub-
regtse, Bram van Hulzen, Emi-
lie Jagt, Sarah Joseph, Sjefke 
Maassen, James Meuwissen, 
Leo van Nes, Bas Paap, Neeltje 
Raudenbusch, IJsbrand van 
Rossum,  Stijn Schoenmakers, 
Roos Sipkes, Daan Verheijen, 
Daniël van Vliet, Wessel van 
Vliet, Rosalie Waardenburg, 
Damian Weerts, Art Wolff.

Alle kinderen van harte gefe-
liciteerd.

Soeverein HBC blijft 
DIOS met 5-0 de baas
Heemstede - Dat HBC goed en 
leuk voetbal speelt om naar te kij-
ken is bekend. Zondag 1 decem-
ber was dat niet anders, al was 
de eerste speelhelft van een iets 
minder niveau. In de tweede 45 
minuten werd het niveau weer 
opgekrikt zoals men HBC kent. 
Ging de pauze in met slechts één 
doelpunt voorsprong, daarna 
werd het aantal goals flink opge-
voerd. Het hadden er zelfs meer 
moeten zijn dan vijf. Vanaf de eer-
ste minuut van de wedstrijd toon-
de HBC zich al de sterkste.

Met een uitstekend middenveld 
en gevaarlijke aanvallers stoelend 
op een hechte defensie hoeven 
de Heemstedenaren voor nie-
mand bang te zijn. Zeker niet voor 
DIOS dat de laatste plaats op de 
ranglijst bezet. Na een hard schot 
van achteruit zag Luuk Vahle zijn 
kans schoon om de bal op te pik-
ken. Met enig geluk speelde hij 
zijn tegenstander uit en kon de 
doelman verschalken. Er was al 
een kwart wedstrijd voorbij waar-
in er al wat mogelijkheden voor-
bij waren gekomen om de score 
te openen. DIOS kreeg één kans 
in 45 minuten. Een kopbal, na een 
vrije trap, werd door Roy van der 
Hulst naast het doel gekopt. Het 
was hun enige wapenfeit in de 
eerste periode. Na de theepauze 

ging HBC het vertrouwde spelle-
tje spelen. Fel op de bal en de te-
genstander geen ruimte geven. 
Het veld breed houden en met 
listige steekballetjes de aanval-
lers in stelling brengen. Na door-
zetten van Jeroen de Bruin ver-
dween, zijn als voorzet bedoelde 
bal via een DIOS-been in het doel. 
Centrale verdediger Steve Olfers 
was tweemaal dicht bij een tref-
fer. Vahle kwam oog in oog met 
doelman Klinkenberg die dit keer 
Vahle wel de baas bleef. De mooi-
ste aanval van de middag die 
over vijf schijven liep had meer 
verdiend. Intussen bracht Swen 
Wierda de teller op drie, later ge-
volgd door zijn tweede doelpunt 
van de middag met een fraaie 
kopbal na een even secure voor-
zet van Eric Liefting. Het slotak-
koord was in blessuretijd voor 
Luuk Vahle die met een afstands-
schot de eindstand op 5-0 be-
paalde. Coach Jasper Ketting die 
net zijn contract bij HBC heeft 
verlengd, was tevreden met het 
resultaat.

Zondag 8 december gaat HBC 
op bezoek bij SO Soest dat twee 
punten meer heeft dan HBC. Bij 
een overwinning schuift HBC op 
naar de tweede plaats.
 
Eric van Westerloo

Kersttoernooi 
in Fablo 
Tennishal
Haarlem - Dit jaar wordt voor de 
38ste keer het Fablo Kersttoer-
nooi georganiseerd, van 27 tot en 
met 30 december.
  
Er worden alleen dubbels ge-
speeld (HD, DD en GD) in de ca-
tegorieën 3 t/m 9 (50+, 7 en 8). 
Het Jeugdtoernooi kent de ca-

tegorieën rood, oranje, groen en 
geel. Iedereen is welkom, ook als 
je geen lid bent van een tennis-
vereniging.
 
De voorrondes vinden plaats op 
27 t/m 29 december, de finales op 
30 december met aansluitend de 
feestavond met live-muziek. De 
inschrijving sluit 15 december, in-
schrijven kan via:
www.fablotennishal.nl.
 
De Fablo Tennishal bevindt zich 
aan het Marcelisvaartpad 11 
(Ramplaankwartier) in Haarlem.

Rijbewijskeuringen in 
Wijkcentrum De Wereld 
Haarlem - Wie voor verlenging 
van het rijbewijs een medische 
keuring moet ondergaan, kan 
daarvoor op vrijdag 13 december 
terecht bij Wijkcentrum De We-
reld (Stichting Dock) aan de Laan 
van Berlijn 1 te Haarlem. De kos-

ten bedragen € 35,-. Chauffeurs 
jonger dan 75 jaar met rijbewijs 
CDE betalen € 55,-. Vooraf dient 
wel even een afspraak te worden 
gemaakt via 085-065 0005. De 
volgende keuring zal zijn op vrij-
dag 10 januari 2020.

Aalsmeer

Uithoorn

Mijdrecht

Wie zijn wij....

VERSPREIDNET

Kerstverrassing 
maken bij 
Knutselclub
Heemstede - Op woensdag 4, 11 
en 18 december gaan de kinde-
ren bij de Knutselclub (5-10 jaar) 
aan de slag om in drie woensdag-
middagen een kerstverrassing 
te maken. De Knutselclub is van 
13.30 tot 15 uur bij WIJ Heemste-
de in de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kosten: € 
5,- per keer of een kaart voor 5x 
kost € 22,50. Verschillende kinde-
ren mogen met deze kaart ook 
samendoen. Aanmelden vooraf is 
niet nodig, de kinderen mogen zo 
binnenlopen.

Drie weken lang schaatsbaan in 
winters Bennebroek
Bennebroek - Bennebroek voor 
het tweede jaar op rij een tijde-
lijke overdekte schaatsbaan. Van 
vrijdag 13 december tot en met 
zondag 5 januari komt er een 
echte ijsbaan van 200m2 te lig-
gen op het evenemententer-
rein Middendorp aan de Benne-
broekerlaan, beter bekend als ‘De 
Geitenwei’. 
Vrijdag 13 december om 16:30 
uur wordt de ijsbaan officieel ge-
opend door de locoburgemees-
ter van Bloemendaal en Gaston 
Starreveld.

Op de baan wisselen vrij schaat-
sen, curling, schoolschaatsen 
en clinics elkaar af. Net als vorig 
jaar kun je in de sfeervolle Win-
ter Wunderbar naast een winters 
hapje en drankje ook terecht voor 
activiteiten zoals een kerstbingo 
en een pubquiz. Op Kerstavond 
staat er een Kerstsamenzang ge-
pland.
Bennebroek Winter Wonderland 
is niet alleen bestemd voor inwo-
ners van Bennebroek maar ook 

voor liefhebbers uit de omringen-
de dorpen.
Overigens zoeken de organisato-
ren nog sponsors en particuliere 
donaties om het financieel rond 
te krijgen. De totale kosten be-
dragen € 67.000. Hiervoor is on-
der andere een crowdfundings-
actie op touw gezet:
www.voorjebuurt.nl.

Wereld-
muziekschool 
bij Peuter & 
Kleuterpret
Heemstede - Zondag 8 decem-
ber is er van 11 tot 12.30 uur we-
reldmuziekschool bij Peuter & 
Kleuterpret (2 ½ t/m 6 jaar).
Tijdens deze muziekles worden 
liedjes gezongen en bewogen op 
de muziek. Er worden verschillen-
de instrumenten gebruikt. Na de 
muziekles eten de kinderen een 
lekker pannenkoekje. De Peuter& 
Kleuterpret is bij WIJ Heemstede 
in Plexat, Herenweg 96, Heemste-
de op zondag 8 december. Kom 
gezellig langs en neem je vader, 
moeder, opa of oma mee. Entree: 
€ 6,- per kind. Neemt u a.u.b. ge-
past geld mee, er is op zondag 
geen mogelijkheid om te pinnen. 
Ouders/begeleiders zijn gratis. 
Opgeven kan via www.wijheem-
stede.nl of belt u: 023-548 38 28 
van ma t/m do tussen 9 en 16 uur 
en op vrijdag tussen 9 en 13 uur.

Familiefilm bij 
Film & Kerstlunch
Heemstede - Donderdag 12 de-
cember draait een feelgood fa-
miliefilm uit 2007 bij Film & Kerst-
lunch in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede van 10.30 tot onge-
veer 13.30 uur. Voor meer infor-
matie over deze film kunt u bel-
len met 023-548 38 28.  De entree 
is € 13,50 inclusief lunch. Reser-
veren is verplicht, om teleurstel-
lingen te voorkomen. Dit kan via 
www.wijheemstede.nl of telefo-
nisch van op werkdagen tussen 
9.00-13.00 uur: tel.: 548 38 28.





12 december
  Haarlem naar de Kerst zingt in 
de Pelgrimkerk. Stephenson-
straat hoek Pijlslaan te Haar-
lem. Om 19.30 u. Kaarten 
à  €12,50 - kinderen t/m 15 jr. 
€5,-  in de kerk verkrijgbaar.

  Mediacafé. Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1. Van 
13.30-15.30 u. Gratis.

  Wandelexcursie op zoek naar 
de bosuil op Leyduin. Verza-
melen op de Parkeerterrein 
buitenplaats Leyduin, Woest-
duinweg 4, 2114 BJ in Voge-
lenzang. Van 19-20.30 u. Kos-
ten: Volwassene € 7.- kind € 3.- 
donateur € 4.- en kind van do-
nateur € 2.- Reserveren: www.
gaatumee.nl.

  Familiefilm (2007) bij Film & 
Kerstlunch. De Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Van 10.30 
-13.30 u. €13,50 incl. lunch. Re-
serveren verplicht via www.
wijheemstede.nl of via tel.: 
023-5483828.

  Boeklezing ‘Als ik met jou de 
Kerst maar haal’, om 20.00 u. 
WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. En-
tree: € 8,-. Reserveren verplicht 
via www.wijheemstede.nl of 
via tel.: 023-5483828.

19 december
  Creatieve middag met Gaby 
Godijk. De Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede.  Van 
14-15.30 u.

6 december
  Mediaspreekuur, 14-15:30 uur 
Bibliotheek Heemstede, Julia-
naplein 1 in Heemstede. Gratis.

  Trefpuntcafé met Arkgemeen-
schap Haarlem. Akonieten-
plein 1, Bennebroek. Om 20.30 
u. (Zaal open 20 u.)

13 december
  Mamacafé in Bibliotheek 
Heemstede. Julianaplein1. Van 
10-11.30 u. Aanmelden niet 
nodig.

  Workshop kerstkransen ma-
ken. WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Van 9.30-12 u. Kosten: €25,- in-
cl. materiaal. Reserveren is ver-
plicht, via www.wijheemstede.
nl of via tel.: 5483828.

  Workshop kerstzingen. WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Om 10 u. 
Kosten: €5,- Reserveren is ver-
plicht, via www.wijheemstede.
nl of via tel.: 5483828. 

  Kinderdisco Winterwonder-
land. Plexat, Herenweg 96, 
Heemstede. Van 19-21 u. €3 in-

▲

cl. snoep en 2 limo. Opgeven is 
niet nodig.

7 december
  Prijswinnaars Prinses Christina 
Concours in de Oude Kerk. Wil-
helminaplein, om 20.15 u. En-
tree: € 22,50. Kaarten via: www.
podiaheemstede.nl of via  023 
5483838.

  Arthur van den Boogaard 
over Johan Cruijff. Boekhan-
del Blokker. Binnenweg 138, 
Heemstede, om 12 u. Toegang  
vrij.  Reserveren via info@boek-
handelblokker.nl en/of 023-
5282472.

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

8 december
  Kerstconcert Teisterband. Po-
dium Damstraat, Haarlem. van 
15.30-16.30 u.

  Wereldmuziekschool bij Peuter 
& Kleuterpret (2 ½ t/m 6 jaar). 
Plexat, Herenweg 96, Heem-
stede. Van 11-12.30 u. Entree: 
€6,- per kind. Ouders/begelei-
ders zijn gratis. Opgeven via 
www.wijheemstede.nl of via 
tel.: 023-5483828.

  Onno Blom en Machiel Bos-
man over Rembrandt. Boek-
handel Blokker. Binnenweg 
138, Heemstede, om 14 u. Toe-
gang 10,-.  Reserveren via in-
fo@boekhandelblokker.nl en/
of 023-5282472.

  Winterwandeling door Am-
sterdamse Waterleidingdui-
nen. Verzamelen om 13 u. bij 
de ingang van Uitspanning 
De Oase,1e Leijweg 9, Voge-
lenzang. Gratis, wel AWD-kaart 
verplicht. Meer info op www.
ivn.nl/zuidkennemerland.

15 december
  Christmas Carols zingen in Re-
monstrantse kerk. Oranjeka-
de 1, Haarlem, om 10.30 u. 
Toegang vrij, vrijwillige collec-
te.

  Singing Christmas in de Oude 
Kerk. Wilhelminaplein. Om 15 
u. Toegang vrij, na afloop is er 
een deurcollecte waarbij uw 
bijdrage zeer welkom is.

  Kerstmarkt op de Raadhuis-
straat & Binnenweg. Van 11-17 
u. Gratis toegang.

22 december
  Luisteren naar en meezingen 
met sfeervolle kerstmuziek uit-
gevoerd door gemengd koor 
Cantate Domino o.l.v. dirigent 
Paul Waerts, organist Jan Lui-
ten. Moeder van de Verlos-
serkerk, Prof. Eijkmanlaan 48, 

Haarlem/Schalkwijk. Aanvang 
14.30 u. Toegang gratis.

9 december
  VVD houdt 2e bijeen-
komst energietransitie. Om 
20 u. bij Café De 1ste Aanleg, 
Raadhuisstraat 103, Heemste-
de.  Inloop vanaf 19.30 uur.

9 en 16 december
  Lezing Cyprus Afrodite. WIJ 
Heemstede, de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede. Om 
13.30 u. Toegang 45 euro voor 
3 bijeenkomsten. Reserveren 
via www.wijheemstede.nl of 
tel.: 023-5483828.

4, 11 en 18 december
  Kerstverrassing maken bij 
Knutselclub (5-10 jr.) Van 13.30-
15 u. De Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Kos-
ten: € 5,- per keer.

11 december
  Taalsoos, 10:15-11:30 uur. Bi-
bliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1 in Heemstede. Gratis.

  Haarlems Straatorkest bij Par-
kinson Café. Wijkcentrum De 
Ringvaart, Floris van Adrichem- 
laan 98, Haarlem. Van 14-16 u. 
Toegang €2,- p.p. incl. koffie/
thee. Informatie: 023 5278170 
of 06 36323306.

  Kees van Tilburg bij Boekhan-
del Blokker. Binnenweg 138, 
Heemstede, om 10.30 u. Toe-
gang vrij. Reserveren via info@
boekhandelblokker.nl en/of 
023-5282472.

  Interview Fokke Obbema bij 
Boekhandel Blokker. Binnen-
weg 138, Heemstede, om 20 
u. Toegang € 7,50. Reserveren 
via info@boekhandelblokker.nl 
en/of 023-5282472.

  Workshop iPhone Senior-
Web. Van 10-12 u. in de Luifel/
Wij Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede. Koste 5 euro. Aan-
melden: bij De Luifel, tel. 023-
5483828 of via de website van 
www.wijheemstede.nl.

  Muzikale filmkomedie (2019) in 
de Luifel. Herenweg 96, Heem-
stede. Om 20 u. Opgeven via 
www.wijheemstede.nl of via 
tel.: 023-5483828.

TENTOONSTELLINGEN
11 t/m 17 december

  Tentoonstelling ‘Bekende ge-
zichten’ in Historisch Museum 
Haarlemmermeer Historisch 
Museum Haarlemmermeer, 
Bosweg 17. Hoofddorp. Open 
op woensdag en in het week-
end van 13 tot 17 uur. Zie: www.
haarlemmermeermuseum.nl. 

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

Taalcoaches winnen Vrijwilligersprijs
Heemstede - Woensdagavond 
was er in de Burgerzaal de jaarlij-
ke uitreiking van de vrijwilligers-
prijs. Jose van Duin, coördinator 
vrijwilligerspunt in Heemstede 
maakte het thema bekend:  
‘Verbindende initiatieven binnen 
Heemstede vanuit vrijwillige in-
zet’.  
De jury dit jaar bestond uit:
Joop Postma, vorig jaar uitgeroe-
pen tot de Flexibele Vrijwilliger 
van het jaar, Rozemarijn Timmer, 
raadslid gemeente Heemstede, 
voorzitter Commissie Samenle-
ving en José van Duin, Vrijwilli-
gerspunt Heemstede.

De winnaar, Clara Wittop-Koning 
van Stichting Taalcoaches Zuid-
Kennemerland ontving een bij-
zondere herinnering voor haar 
organisatie: een geldprijs van € 
250,-. Leuk om te gebruiken voor 
het werven, begeleiden en be-
houden van vrijwilligers en ter 
verdere ondersteuning van het 
initiatief.

Stichting Taalcoaches 
Zuid-Kennemerland
Bij Taalcoaches Zuid-Kennemer-
land ondersteunen vrijwilligers 
statushouders bij het leren van 
de Nederlandse taal, vaak nog 
op veel andere gebieden, waar-
door zij makkelijker deel kunnen 
uitmaken van de Nederlandse sa-
menleving. Met de inzet van taal-
coaches is al heel veel bereikt, 
hebben er veel een opleiding ge-
volgd, een diploma behaald en 
aan het werk gegaan. Taalcoa-
ches helpen zo bij aan het inte-
greren van de statushouders en 
helpt hen in een ingewikkelde sa-
menleving als Heemstede. Clara 
Wittop-Koning kan nog zeker tien 
taalcoaches gebruiken.
 
Verdere genomineerden waren:

Samen gezellig de zomer door 
– Hartekamp/WIJ Plexat
Met het sociaal initiatief ‘Samen 
gezellig de zomer door’ werden 
inwoners van Heemstede uitge-
nodigd om cliënten een gezellig 
uurtje te bezorgen. In samenwer-
king met de jonge vrijwilligers 
van Plexat – Jongerenwerk WIJ 
Heemstede, genoten cliënten en 
buurtbewoners samen van een 
straatspeelavond, graffiti spuiten 
en zijn er prachtige kunstwerken 
gemaakt tijdens het zomerfeest. 
Hopelijk zijn de bezoekers en-
thousiast gemaakt om vaker sa-

men met de cliënten van de Har-
tekamp te genieten van een leuk 
evenement(je). 

Stichting Knuffeldier
Stichting Knuffeldier kent een 
mooi ontstaansverhaal. De op-
richter en inwoner van Heemste-
de, Fons Langemeijer, zag hoe 
zijn dementerende vriend ge-
noot van het bezoek met een 
huisdier. Al snel gingen er twee 
vrijwilligers met de hond om de 
drie weken bij het zorgcentrum 
op bezoek, dat was een groot 
succes. De bewoners van het ver-
zorgingshuis reageerden enthou-
siast op de vrijwilligers en de hon-
den. 
“De onvergetelijke lach op de ge-
zichten van de bewoners, daar 
doen we het voor.” 
Inmiddels worden er ook buiten 
Heemstede veel verzorgingshui-
zen bezocht.
 
Stichting De Vrolijke Noot
Stichting De Vrolijke Noot bereikt 

door haar activiteiten dat men-
sen een bijzondere muzikale be-
leving ontvangen, dit roept posi-
tieve emoties op en brengt men-
sen met elkaar in contact en zet 
hen aan tot bewegen. Zij bren-
gen jong en oud met elkaar in 
contact, betrekken (basis)scholen 
en bedrijven. De jonge, getalen-
teerde en enthousiaste muzikant-
jes hebben nog nooit een zorgin-
stelling van binnen gezien. Door 
het werk van de stichting leren 
zij een heel nieuwe wereld ken-
nen en raken betrokken bij deze 
kwetsbare groep van de samen-
leving. 
 
Wethouder Sjaak Struijf haalde de 
taalcoaches naar voren om hen 
de trofee te overhandigen met 
bloemen. Met een grote waarde-
ring voor alle genomineerden die 
zich inzetten voor de kwetsbaren 
in onze samenleving, kon het glas 
geheven worden.
 
Ton van den Brink

Winnaars taalcoaches met Sjaak Struijf.

Vrolijke Noot.

Knu�eldier.

HVHB zoekt onbekende foto’s
uit 1940-1945

Heemstede - In het pomphuis zal in het voorjaar 
2020 een expositie te zien zijn van de Historische 
Vereniging Heemstede Bennebroek (HVHB)  over 
de Tweede Wereldoorlog. Voor hun tijdschrift 
‘Heerlijkheden’ en hun archief is de vereniging op 
zoek naar foto’s.        
Heeft u uit de jaren 1940-1945, inclusief de jaren 
na de bevrijding, foto’swaarvan u denkt dat deze 

interessant kunnen zijn? De HVHB wil deze graag 
zien en evt. gebruiken voor de tentoonstelling.
Op zaterdag 14 december tussen 10.00 en 14.00 
kunt u deze brengen bij het pomphuis, Waterpark 
2, het gebouw van de HVHB.
HVHB is blij met schenkingen, maar als u de foto’s 
zelf wilt behouden dan kunnen ze ook gescand 
worden.

Boeklezing ‘Als ik met jou de Kerst maar haal’
Heemstede - Op donderdag 12 
december vindt om 20 uur bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede de boekle-
zing plaats ‘Als ik met jou de Kerst 
maar haal’ door Paul Rooyac-
kers. Waarom kom je iemand te-

gen van wie je denkt te houden 
en hoe lang kan dat duren? Je le-
ven verloopt in periodes van ze-
ven jaar.
In het boek is een schema opge-
nomen dat laat zien in welke pe-
riode je je bevindt. Je ontdekt in 

welke periode je partner zit en 
welke consequenties dat heeft 
voor jullie relatie. Entree: € 8,-. 
Reserveren is verplicht, via www.
wijheemstede.nl of telefonisch 
van op werkdagen tussen 9.00-
13.00 uur: tel.: 548 38 28.

Wandelnet & Fietsersbond dagen 
Bloemendaal opnieuw voor de rechter
Heemstede - Fietsersbond en 
Wandelnet dagen gemeente 
Bloemendaal opnieuw voor de 
rechter om het Laantje van Al-
verna weer open te krijgen voor 
wandelaars en fietsers. Het laan-
tje is altijd toegankelijk geweest 
sinds 1924 toen Landgoed Boe-
kenroode verkocht werd aan 
Klooster Alverna, totdat laanbe-

woners in januari 2017 een hek 
plaatsten.
 
Al eerder probeerden Wandel-
net en Fietsersbond het hek weg 
te krijgen door een proces aan te 
spannen tegen de verleende om-
gevingsvergunning. Gemeen-
te Bloemendaal kwam op forme-
le gronden goed weg bij de rech-

ter. Daarom zijn beide belangen-
organisaties een andere proce-
dure gestart die tot een finale uit-
spraak moet leiden over de open-
baarheid van het laantje.
 
De herhaaldelijke overschrijdin-
gen van wettelijke termijnen 
heeft de gemeente Bloemendaal 
inmiddels ruim 6000 euro gekost.

14 4 december 2019
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Adresgegevens en 
openingstijden

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

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

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

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

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

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

Heemstede

Collecteren en venten 
in Heemstede
- Voor collecteren en venten is 
 altijd een vergunning nodig. 
- Collecteren en venten met 
 vergunning mag alleen van 
 maandag tot en met zaterdag 
 van 10.00 uur tot 20.00 uur.
- Per week kan maar 1 instantie 

collecteren. 
- Het collecterooster van 
 het CBF is leidend. Kijk op 
 www.heemstede.nl/collecterooster 
- Heeft de collectant/verkoper geen 

vergunning en legitimatie? Meld dit 
dan bij de politie via 0900-8844.

Voor december 2019 zijn geen 
collecte- of ventvergunningen 
verleend.

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook via 
WhatsApp

06-10987687

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Publieksbalie 
gemeentehuis ’s avonds 
5 december gesloten
Op donderdag 5 december vervalt de 
avondopenstelling van de publieksbalie 
van het gemeentehuis in verband met 
de landelijke Sinterklaasviering. U kunt 
tot 17.00 uur bij de balie terecht. 

Hoe is gladheidbestrijding geregeld 
in Heemstede?
Jaarlijks stelt het college van B&W het 
gladheidsbestrijdingsplan vast. Volgens dit 
plan voert Meerlanden de gladheidsbestrijding 
in Heemstede uit volgens vaste routes. Als 
gladheid op komst is, gaat Meerlanden 
strooien volgens dit plan. Als eerste strooit 
Meerlanden de vastgestelde routes met 
hoofdwegen en fi etspaden. Daarna volgen een 
aantal wijkontsluitingswegen. 

De gemeente strooit op werkdagen op 
vastgestelde handstrooilocaties, zoals 
bruggen en oversteekplaatsen. Op 
stoepen, parkeervakken, woonerven, 
binnenwijkse wegen en particuliere 
terreinen wordt dus niet gestrooid. Bekijk 
het gladheidsbestrijdingsplanplan en lees 
meer vragen en antwoorden over gladheids-
bestrijding op www.heemstede.nl/gladheid

Kledingcadeaukaart voor kinderen 
uit gezinnen met een laag inkomen
Nieuwe schoenen of een winterjas. Ook 
voor kinderen van ouders die dit eigenlijk 
niet kunnen betalen moet dit mogelijk zijn. 
Inwoners met een laag inkomen kunnen 
daarom vóór 6 januari 2020 eenmalig een 
kledingcadeaukaart voor hun kind(eren) 
aanvragen bij de Intergemeentelijke 
afdeling Sociale Zaken (IASZ). 

De kaart heeft een waarde van € 100 
en is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar. 
De kaart is in te wisselen bij meer dan 
10.000 winkels in heel Nederland. 

Kijk voor meer informatie op 
iasz.nl/kindpakket

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 12 december 2019 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.

20.00 uur: bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning om een 
  dakvloer op een uitbouw aan de 
  Mastkade 1 te gebruiken als balkon 
  (openbaar)
20.30 uur: bezwaren tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  verhogen van de kap van een 
  woonhuis aan de Anna 
  Blamanlaan 37 (openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De defi nitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeentebestuur.heemstede.nl Neem 
voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Verkeersbesluit Kruising 
Camplaan - Heemsteedse Dreef
- Het verbeteren van de verkeersveiligheid op 

de kruising Camplaan – Heemsteedse Dreef 
onder andere door middel van het realiseren 
van een extra voetgangersoversteekplaats.

De volledige tekst van dit verkeersbesluit is 

gepubliceerd in de Staatscourant en ligt tot 
14 januari 2020 ter inzage in het gemeentehuis 
tijdens openingstijden. Bent u het niet eens met 
het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. 
Zie hiervoor ‘inzien, reageren, bezwaar maken’.

Omgevingsvergunning en verklaring van 
geen bedenkingen voor seminarhotel 
Mariënheuvel (Glipper Dreef 199)
Burgemeester en wethouders maken op 
grond van het bepaalde in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat 
zij een omgevingsvergunning hebben verleend 
voor het vestigen van een seminarhotel op de 
buitenplaats Mariënheuvel, Glipper Dreef 199. 
De omgevingsvergunning is verleend voor 
het in afwijking van het bestemmingsplan 
´Herziening landgoederen en groene gebieden´ 
gebruiken van het gebouw Mariënheuvel 
als seminarhotel en het aanleggen van 
een parkeerplaats en passeerstroken. De 
gemeenteraad heeft hiervoor een verklaring 
van geen bedenkingen afgegeven. De 
vergunning is ook verleend voor het wijzigen 
van het rijksmonument, het uitvoeren van 
werken en het kappen van bomen. 

Waar kunt u de stukken inzien?
De omgevingsvergunning, verklaring van geen 
bedenkingen en bijbehorende stukken liggen 
ter inzage van donderdag 5 december 2019 tot 
donderdag 16 januari 2020:
- in de publiekshal van het gemeentehuis, 

Raadhuisplein 1 in Heemstede (voor 
openingstijden zie www.heemstede.nl)

- via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoekwoord 
Glipper Dreef 199 of plan naam-nummer 
NL.IMRO.0397.OVmarienheuvel-0201

De vergunning treedt in werking nadat 
de termijn voor het indienen van een 
beroepsschrift is verstreken.

Beroep instellen tegen het besluit?
Belanghebbenden die een zienswijze tegen 
het ontwerpbesluit hebben ingediend of de 
belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat niet tijdig te hebben 
gedaan, kunnen beroep instellen tegen het 
besluit. Dat moet binnen zes weken na de dag 
van de terinzagelegging van het besluit (dus 
uiterlijk tot 16 januari 2020). Het beroepsschrift 
moet worden ingediend bij Rechtbank Noord-
Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. U kunt - met DigiD - ook 
digitaal beroep indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht.

Degene die er veel belang bij heeft dat 
dit besluit niet in werking treedt, kan een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Noord-Holland (zie bovenstaand adres).
Wanneer een voorlopige voorziening wordt 
aangevraagd treedt de vergunning pas 
in werking nadat hierover een beslissing 
is genomen. Een voorlopige voorziening 
kunt u - met DigiD - ook digitaal indienen 
bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Neem voor meer informatie contact op met 
de heer G. Klaassen van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid via (023) 548 57 65 of stuur een e-mail 
naar gemeente@heemstede.nl.



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

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

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

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

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

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

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

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

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter 
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om 
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

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

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

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

Verwijdering �etswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende fietsen in on-
voldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Kerklaan, ter hoogte van Shell Express: een 

grijze damesfiets, merk Union
- Valkenburgerlaan, ter hoogte van 37: een 

zwart/witte herenfiets, merk McKenzie
- M. Vaumontlaan, ter hoogte van 72: een 
 roze damesfiets, merk Batavus, wit/zwarte 

herenfiets, merk Kona, een blauwe dames-
fiets, merk Mondial Movers, een zwarte 

 herenfiets, merk Cumberland, een groene 
damesfiets, merk Batavus, een grijze heren-
fiets, merk Dawes, een oker/gele damesfiets, 
merk Batavus, een bruine herenfiets, merk 
Quicksilver, een grijze herenfiets, merk Gazelle

- Industrieweg, ter hoogte van 5: een zwarte 
damesfiets, merk Cortina

- Raadhuisstraat, ter hoogte van 11: een 
grijze damesfiets, merk Gazelle, een zwarte 
damesfiets, merk Highlander

- Händellaan, ter hoogte van 120: een roze 
damesfiets, merk Gazelle, een zwarte 
herenfiets, merk Cortina

- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 25: een 
zwarte damesfiets, merk Sparta

- Bachlaan, ter hoogte van 1: een zwarte 
damesfiets, merkloos

- Bronsteeweg, ter hoogte van 8: een zwarte 
damesfiets, merk Old Dutch, een zwarte 
damesfiets, merk Sparta

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van deze fietsen krijgen tot en 
met 18 december 2019 de gelegenheid 
hun fiets van de weg te verwijderen of ervoor 
te zorgen dat de fiets weer in rijtechnische 
staat verkeert. Als de betreffende fiets binnen 
deze termijn niet van de weg is verwijderd of 
nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt de fiets in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen.
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten bij de milieustraat van Meerlanden, 
Cruquiusweg 47 te Heemstede 
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Elk najaar stelt de gemeente een rooilijst op voor 
gemeentelijke bomen die ziek, dood zijn of om 
een andere reden verwijderd worden. Voor alle 
hieronder vermelde boomlocaties geldt een 
herplant, tenzij anders aangegeven. Tussen 
haakjes staan de globale stamdoorsnede in 
centimeters op 1.30 m hoogte en de reden voor 
verwijdering)

- Amer, bij 1A: 1 esdoorn (0-10, dood)
- Anna Blamanlaan, ter hoogte van 35: 
 1 sierpeer (10-20, slechte conditie, 
 herplant in wijk) 
- Anna Teding van Berkhoutpad: 
 5 diverse bomen (40-60, dunning) 
- Aletta Jacobslaan, ter hoogte van 23: 1 
 haagbeuk (20-30, staat te dicht op 
 lantaarnpaal, herplant in omgeving) 
- Beethovenlaan, hoek Johan Wagenaarlaan: 
 1 berk (10-20, dood, is al afgezaagd, herplant 
 in omgeving)
- Beethovenlaan, ter hoogte van 20-22: 
 1 lijsterbes (30-40, dood, is al afgezaagd, 
 geen herplant)
- Beethovenlaan, ter hoogte van 17: 
 1 lijsterbes (40-50, dood, is al afgezaagd, 
 geen herplant) 
- Berkenhof bij Duin en Vaart: 1 berk 
 (10-20, dood, is al afgezaagd, 
 herplant bij Westerduin) 
- Brahmslaan, ter hoogte van 1-7: 
 3 sierperen (10-20, slechte conditie) 
- Clivialaan, ter hoogte van 1: 
 1 hemelboom (20-30, slechte conditie, 
 herplant in omgeving) 
- Crayenestersingel hoek Koediefslaan: 
 1 wilg (60-70, kans op afbreken) 
- Crayenestersingel, ter hoogte van 8: 1 els 
 (40-50, aantasting wilgenhoutrups) 
- Cruquiusweg, tussen 70 en 82: 2 iepen 
 (30-40, te dicht op gevel woning, herplant 
 in omgeving) 
- J. Dixlaan, ter hoogte van 14:  2 sierkersen 
 (10-20, dood, zijn al afgezaagd) 
- J. Dixlaan, ter hoogte van 34:  1 sierkers 
 (10-20, dood, is al afgezaagd, herplant op 

andere locatie) 
- J. Dixlaan, ter hoogte van 19: 1 es 
 (20-30, dood, is al afgezaagd)
- Einthovenlaan, ter hoogte van 1: 

 1 robinia (10-20, dood, is al afgezaagd, 
 geen herplant) 
- Franz Lehárlaan naast 76, langs water: 
 1 wilg (70-80, geen onderhoud meer 
 mogelijk, herplant in omgeving)
- Franz Lehárlaan, ter hoogte van 128 in 
 gazon: 1 lijsterbes (30-40, afgezaagd, 
 was instabiel) 
- Franz Lehárlaan, ter hoogte van 118: 
 1 lijsterbes (60-70, dode kroon) 
- Franz Schubertlaan, ter hoogte van 29: 
 1 lijsterbes (30-40, dood, is al afgezaagd, 
 geen herplant) 
- Godfried Bomanslaan, ter hoogte van 1-7: 
 2 lijsterbessen (10-20, slechte conditie, 
 herplant op andere locatie) 
- Haemstedelaan, naast Haemstedeplein 18: 
 1 linde (40-50, omgewaaid, afgezaagd, 
 herplant op andere locatie)  
- Jan Wiegmanlaan, ter hoogte van 22-28: 
 1 lijsterbes (10-20, slechte conditie, 
 herplant op andere locatie)
- Jaagpad achter Bartoklaan naast brug: 
 1 wilg (60-70, geen onderhoud 
 meer mogelijk) 
- Jan van den Bergstraat, ter hoogte van 25: 
 1 berk (0-10, dood) 
- Koediefslaan, ter hoogte van 62: 1 iep (50-60, 
 instabiel, herplant op andere locatie) 
- Koediefslaan hoek Van de Spiegellaan: 
 1 esdoorn (40-50, zwamaantasting, 
 herplant op andere locatie) 
- Laan van Bloemenhove, ter hoogte van 11: 
 1 honingboom (20-30, dood) 
- Laan van Bloemenhove, ter hoogte van 2: 
 1 honingboom (20-30, kroon instabiel, 
 geen herplant)
- Laan van Insulinde, ter hoogte van 1: 1 lijsterbes 

(10-20, dood, herplant op andere locatie)
- Laan van Insulinde, ter hoogte van 15: 
 2 sierkersen (10-20, dood) 
- Laan van Insulinde, ter hoogte van 18: 
 1 lijsterbes (10-20,dood, geen herplant) 
- Lanckhorstlaan hoek Antonis Duycklaan: 
 1 linde (20-30, hindert grote particuliere 
 boom, herplant op andere locatie)
- Linge, naast 24: 1 els (30-40, te groot 
 geworden voor locatie, geen herplant) 
- Linge, naast 56: 1 wilg (70-80, geen 
 onderhoud meer mogelijk) 

- Orchideeënlaan, ter hoogte van 23: 
 1 linde, (50-60, zware wortelopdruk) 
- Oude Posthuisstraat, ter hoogte van 7: 
 1 els, 50-60, zwamaantasting, 
 herplant op andere locatie) 
- Paulus Potterlaan, ter hoogte van 4: 1 

linde, (10-20, hindert grote particuliere 
boom) 

- Provinciënlaan, ter hoogte van flat 
Brabantlaan: 2 esdoorns (30-40, ruimte 

 maken voor beeldbepalende amberboom, 
 herplant op andere locatie) 
- Res Novaplein hoek Hendrik Peeperkornstraat: 

1 sierkers (20-30, omgewaaid, is al afgezaagd, 
geen herplant)

- Valkenburgerlaan hoek Bosboom 
Toussaintlaan: 1 linde (10-20, staat onder 
beeldbepalende boom, geen herplant)

- Van Slingerlandlaan, ter hoogte van 3 en 11: 
2 essen (50-60, essentaksterfte, herplant op 
andere locatie)

- M. Vaumontlaan, ter hoogte van 164: 
 1 sierkers (10-20, dood, geen herplant)
- Vrouwenpad hoek Coby Riemersmalaan: 
 1 els (20-30, dood, is al afgezaagd) 
- Vrouwenpad hoek Coby Riemersmalaan: 
 1 es (30-40, deel van kroon uitgebroken)
- Zandvoorter Allee, ter hoogte van 30a: 2 

platanen (40-50, kans op uitbreken kronen, 
herplant op andere locatie)

- Zandvoortselaan, ter hoogte van 172: 1 linde 
(10-20, ruimte maken voor beeldbepalende 
boom, herplant op andere locatie)

- Hendrik de Keyserlaan: 1 berk (30-40 kroon 
instabiel, herplant op andere locatie)

- Broeder Josephlaan hoek W. Denijslaan; 
 1 iep (40-50, honingzwamaantasting)
- Jaagpad hoek Matthijs Vermeulenlaan; 1 wilg 

(70-80, slechte conditie, zwamaantasting) 
- Herenweg hoek Zandvoortselaan; 
 1 eik (10- 20, hindert beeldbepalende boom, 

herplant op andere locatie) 

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en 
met 18 december 2019 reageren via 
gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 
(023) 548 57 76. Deze publicatie is een 
aankondiging van feitelijk handelen, waarop 
geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Verwijdering gemeentelijke bomen

Omgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Raadhuisstraat 47, het plaatsen van 

lichtreclame, wabonummer 499937, 
ontvangen 21 november 2019

- Fazantenlaan 29, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 499987, ontvangen 21 
november 2019

- Heemsteedse Dreef 29, het plaatsen van 
een haagondersteunende erfafscheiding, 
wabonummer 500295, ontvangen 22 
november 2019

- Heemsteedse Dreef 20, het doorbreken 
van een muur, wabonummer 498160, 
ontvangen 17 november 2019

- Raadhuisstraat 75, het wijzigen van de 
bestaande pui en entree, wabonummer 
498603, ontvangen 19 november 2019

- Troelstralaan 25, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 497189, ontvangen 18 
november 2019

- Raadhuisstraat 47, het plaatsen van 
lichtreclame, wabonummer 499937, 
ontvangen 21 november 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Grevelingen 11, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 493864, verzonden 25 
november 2019

- Molenwerfslaan 44, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
en vergroten van een dakkapel op het 
achtergeveldakvlak, wabonummer 488622, 
verzonden 28 november 2019

- Raadhuisstraat 50, aanpassen indeling 
begane grond, wijzigen gevel en splitsen 
pand in winkelruimte en separate 
bovenwoning, wabonummer 479159, 
verzonden 25 november 2019

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Fazantenlaan 29, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 499987, ontvangen 21 
november 2019

- Kemphaanlaan 11, het plaatsen van een 
dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 490000, ontvangen 5 
november 2019

- Meer en Boslaan 38, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 489986, ontvangen 6 
november 2019

- Troelstralaan 25, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 497189, ontvangen 18 
november 2019

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




