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De Heemsteder wenst u een
gezellige jaarwisseling en
een gezond nieuwjaar!

KLUIZENAKTIE

LAATSTE WEEK

Heemstede - Je hoefde niet per
se naar Amsterdam af te reizen
voor lichtjesavond. Wie ’s avonds
door de verlichte straten van
Heemstede wandelt, kan de magie van de feestdagen overal gadeslaan. En dat is echt genieten
en bijzonder fraai.
Buiten dat Heemstedenaren hun
eigen huizen sprookjesachtig versieren en verlichten, staan er let-

terlijk enkele Heemsteedse high- een prachtig verlichte boom op
lights sfeervol met hun feestelijke hun binnenpleintje. En ook het
verlichting te pronken.
Wilhelminaplein doet er niet voor
onder, daar staat ook een prachZoals het raadhuis, een lust voor tig opgetuigde boom.
het oog. Jaarlijks wordt ook de
Heemsteedse watertoren ver- Zo wordt ons mooie dorp stralicht, die van heinde en verre al lend voor het voetlicht…eh….
te zien is. Bij het appartementen- kerstlicht gebracht. Een en al gecomplex op het Wipperplein kun- zelligheid en sfeer deze feestdanen de bewoners genieten van gen.

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Volgende week het jaarverslag van 2019

Binnenweg 73 Heemstede

KEURSLAGERKOOPJE

	
  

Verlichting feestdagen in
Heemstede magisch mooi

	
  

Varkensfiletlapjes

4 voor

6,95

Beeld: Laurens Bosch

Inbraak bij juwelier

Arjen van der Slikke
keurslager
J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

Chinees Restaurant
Foto’s: Bart Jonker

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69
Keuze uit 20 gerechten. U kunt
daarvan zelf 3 gerechten
samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

Heemstede - Bij een juwelier
aan de Binnenweg is afgelopen
maandagnacht ingebroken. De
inbraak was bij Van Velthoven juweliers, aan het begin van de Binnenweg. Twee daders hebben
meerdere etalageruiten vernield
om zo de toegang te verschaffen.
De schade aan de etalage is aanzienlijk. De politie heeft nog ge-

zocht in de omgeving, maar nog
geen aanhoudingen verricht, zo
laat de persvoorlichter weten.
Het is nog onduidelijk wat er is
gestolen.
Een gespecialiseerd bedrijf is
maandagnacht ter plaatse gekomen om de noodafdichting te
verzorgen.

de Heemsteder

AFHAAL SAM-SING
MENU €23,00

BEZORGER/STER

MET SPOED GEVRAAGD:

AANBIEDING
1 portie pangsit
6 stuks, voor maar €3,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

Omgeving Ringvaartlaan/Floresstraat, 250 kranten.
Omgeving Berkenlaan/Esdoornkade, 185 kranten.

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Meld je aan - goedbetaalde bijbaan en lekker in de buitenlucht!
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

www.mandarin-heemstede.nl

Feestelijke bijeenkomst met bubbels en kir:

Dreefhart wordt Pleinhart
Heemstede - Een klein feestje met een kerstreceptie vorige week vrijdag 20 december op
Plein1, met de dagbestedingsgroepen en mantelzorgers bij
Ontmoetingscentrum Dreefhart
van Kennemerhart. Er werd ech-

Onthulling nieuwe naam Pleinhart.

ter niet alleen maar op de feestdagen met een glaasje bubbels
en kir geproost. Als kers op de
taart (en ook in het glaasje kir)
werd als verrassing in aanwezigheid van wethouder van het Sociaal Domein, Sjaak Struijf, de nieu-

we naam voor Dreefhart onthuld:
‘Ontmoetingscentrum Pleinhart’.
Ook eigenlijk wel logisch, omdat
alle activiteiten van deze dagbestedingsgroepen op Plein1 aan
het Julianaplein 1 in Heemstede
plaatsvinden.
“Veel eenvoudiger”, legt Sandra
Bouwmans van Pleinhart uit, “We
hebben nu één centraal telefoonnummer: 06-20665156 en één
nieuw centraal e-mailadres:
pleinhart@kennemerhart.nl.

Jan Smits leest kerstverhaal voor.
sociale interactie die plaatsvindt
in de Heemsteedse ontmoetingscentra: “Verbinding zoeken met
elkaar is belangrijk. Juist het samenkomen met elkaar in deze
ontmoetingscentra draagt daaraan bij.”
Na deze korte ceremonie was het
tijd voor een moment van bezinning, inherent natuurlijk aan de
kerstperiode. Jan Smits las daarom een prachtig kerstverhaal
voor, waar alle aanwezigen geboeid naar luisterden en van genoten. Op dus naar een sociaal
2020 vol verbinding en ontmoeting!

Ontmoetingscentra van Kennemerhart, zoals Pleinhart, onderstrepen de aandacht voor ouder worden. Aandacht voor elkaar, dat is nu zo belangrijk in deze tijd.” Na de onthulling van de
nieuwe naam werden de nieuwe
visitekaartjes uitgedeeld voorzien van de nieuwe naam Pleinhart, het nieuwe logo, het telefoonnummer en van het nieuwe e-mailadres. Wethouder Sjaak
Struijf gaf aan blij te zijn met de Bart Jonker

Oud en Nieuw in Heemstede
Heemstede - De Oude Kerk domineert het straatbeeld van het
Wilhelminaplein en is een Nederlands Hervormde kerk (PKN),
gelegen aan de Achterweg in Heemstede.
De eenbeukige kerk werd gebouwd van 1623-1625 in gotische
stijl. Adriaan Pauw gaf hiervoor opdracht. Het historische kerkje is een van de fraaiste monumenten die Heemstede rijk is en
heeft veel historie.
Iedereen een gezond en een goed 2020 toegewenst!
Foto: Marenka Groenhuijzen
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Zandvoortselaan

COLOFON

de Heemsteder

Toen en nu (81)

Zandvoortselaan 163 (+ bovenwoning) hoort ook nog binnen het bouwproject van 1927.
Na het gereedkomen van het
bouwproject startte M. J. Bogert als dames- en herenkapper
op nummer 163.

De toen-foto komt volgens het
NHA uit 1957, maar 24 april
1957 lezen we een advertentie: “Welkom in onze nieuwe
zaak, firma Heupers en Lohr” op
Zandvoortselaan 163. Heupers
zat ook op Zandvoortselaan 101
(artikel 33 over de ZandvoortIn juli 1938 plaatste Albert selaan). Alles op het gebied
Heijn in de Eerste Heemsteed- van film-foto-fono. De toensche Courant een adverten- foto moet dus wat ouder zijn.
tie voor jongste bediendes. R.
Blom was toen winkelchef. La- Voordat Heupers in de zaak
ter (1942) werd dat Tates. In kwam had Lohr een atelier,
1938 kende AH 3 filialen: Raad- waar regelmatig foto-exposities
huisstraat, Jan van Goyenstraat gegeven werden, o.a. van eigen
(beide al een keer behandeld in gemaakt werk. Lohr was oorde Heemsteder) en nu dus ook spronkelijk doctorandus ecode Zandvoortselaan. In febru- nomie, maar maakte van zijn
ari 1945 deelde het Rode Kruis hobby zijn werk. In 1963 wordt
brood uit via o.a. de AH-filialen. Lohr niet meer genoemd in ad-

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

vertenties en adressenboeken.
Heupers zat er in ieder geval in
1993 nog volgens het adressenboek van dat jaar. Wanneer hij
exact gestopt is, is niet te traceren. Via Google komen we daarna nog Foto Video Peter Koop
tegen, een foto van de winkel is
terug te vinden in een bouwtekening.
In maart 2008 werd ‘Huize van
Wely’ geopend. Huize van Wely heeft vijf winkels in Nederland: Noordwijk (1922), Heemstede, twee winkels in Amsterdam en sinds kort ook een winkel in Haarlem.
De nu-foto van Harry Opheikens is van 21 december 2019.
Mocht u informatie over de
Zandvoortselaan hebben, dan
kunt u terecht via:
webmaster@hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook zijn we op zoek naar
beeldmateriaal.

Zondag 29 december, 10u.
Eucharistieviering m.m.v.
In Between. Pater Tristan
Dinsdag 31 december, 19u.
Gebedsviering m.m.v.
Harmonie St. Michael.

Zondag 29 december 10u.
Ds. G.F. Smaling.
www.hervormdpknbennebroek.nl

Donderdag 2 januari, 9u.
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.
www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk

Nederlands
Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.
Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

PKN Heemstede

Gesponsorde
kerstboom voor
Heemhaven
Heemstede - De senioren die
het toch al veel te verduren hebben in deze moeilijke en dure tijd,
zijn ook dit jaar weer gesponsord
door de Bloemenhof met een
gratis prachtige kerstboom voor
in de centrale hal van het senioren complex Heemhaven aan de
Von Brucken Focklaan 22.

www.pknheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 29 december is de
viering samen met
PKN Heemstede.
www.pkntrefpunt.nl

Adventskerk
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Dank, de bewoners zijn er heel
blij mee!

Zondag 29 december, 10u.
Ds. N. Scholten.

‘Het Goede Verhaal’ bij PKN-viering
Heemsteedse ouderen

ouderen door Marja Oud verwelkomd worden. Dominee Pieter Terpstra verleende zijn medewerking. Het Goede Verhaal werd
door hem in een aantal onderdelen voorgelezen: Een vader en
zoon ontvluchtten Frankrijk aan
het begin van de 18de eeuw naar
Zwitserland waar de Hugenoten
vrij waren. Uiteindelijk ontmoetDe belangstelling voor deze ten ze in de kerstnacht zingende
kerstviering bleek zoals gebrui- godsdienstgenoten en ontkwakelijk groot. Er mochten ca. 110 men aan zo de Franse militairen.

Na de pauze, waarin ontmoeting
centraal stond, zong Sjoerd Bakker een Frans pelgrimslied dat hij
tijdens zijn wandeling naar Santiago de Compostella vaak zong.
Tenslotte droeg Wil van Lavieren een gedicht voor. De viering
werd besloten met het gezamenlijk zingen van het ‘Ere zij God’.
De ouderen en de organisatoren, de plaatselijke Diaconie van
de PKN Heemstede, zien terug op
een fijne kerstviering.

16.30u. Gregoriaanse Zang
‘Puer Natus’ door
Schola Cantorum o.l.v.
Tjeerd van der Ploeg.
www.adventskerk.com

Rafaelgemeente
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 29 dec. 10u.
Spreekster: Yvonne Elbers
Onderwerp: om wie geef jij?
www.rafael-nehemia.nl

LEZERSPOST

Mijn teleurstelling is groot,
ook omdat veel mensen en
vooral ouderen bang zijn
om op dat tijdstip naar het
donkere bos te komen.
Ik ga daarom mijn hoop
vestigen op 2020.

Foto aangeleverd door PKN Heemstede

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage: 14.300
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy

WWW.HEEMSTEDER.NL

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede
Za.
Zo
Zo
Di
Wo

17u.
10u.
18.45u.
9u.
10u.

Holy Mass
Hoogmis
Plechtig Lof
H. Mis
H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Misschien dat er zich dan
wel de mogelijkheid voordoet om deze mooie traditie in ere te herstellen.
T. Nijboer-Verdonkschot,
Heemstede

Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

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

Kerstsamenzang
2019
Helaas heeft mijn oproep
in het Politiek Café van 9
oktober jl., om de traditie
van de kerstsamenzang bij
de dorpspomp te herstellen, geen succes gehad, ondanks de vele adhesiebetuigingen die ik die avond
en ook daarna nog heb
ontvangen.

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Dinsdag 31 december - Oudjaar
Oude Kerk, 16.30 u.
ds. A. Molendijk.

Na het optuigen door wat vrijwilligers staat deze prachtige kerstboom er geweldig mooi bij, het is
een lust voor het oog voor een ieder die binnenkomt of weggaat.

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Achterweg 19A Heemstede
Zondag 29 december
Oude Kerk, 10u. ds. P.I.C. Terpstra,
gezamenlijke dienst. Crèche.

Heemstede - Op dinsdagmiddag
17 december vond in de Oude
Kerk aan het Wilhelminaplein de
traditionele kerstviering voor de
ouderen plaats. Ruim 110 ouderen genoten van het door de Diaconie van de PKN Heemstede opgestelde programma met als thema ‘Het Goede Verhaal’.

Binnenweg 67, Bennebroek

Woensdag 1 januari , Nieuwjaar,
10u. samenzang.

Tips en opmerkingen? Bel 0238200170 (kantoor Heemsteder).
Bijdrage: Harry Opheikens

Hervormd PKN
Bennebroek

H. Bavo parochie

Herenweg 88 Heemstede

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

BURGERLIJKE
HEEMSTEDE

stand

Huwelijk
23 december
De heer Beumer &
mevrouw Stapper.

Parkinson Café

Haarlem - Op woensdag 8 januari is er weer een open middag
in het Parkinson Café van 14 tot
16 uur. Deze middag komt psychiater i.o. Jeroen Zoon een presentatie geven over Parkinson en
hallucinaties. De locatie is Wijkcentrum De Ringvaart, Floris van
Adrichemlaan 98 Haarlem. Toegang €2,- p.p. inclusief koffie/
thee. Informatie: 023-5278170 of
06-36323306.
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Start gespreksgroep ‘Bewustwording’
op 8 januari in de Luifel Heemstede
Heemstede - Op 8 januari a.s.
start in de Luifel, Herenweg 96
te Heemstede de gespreksgroep
‘Bewustwording’. De gespreksgroep vindt plaats onder begeleiding van Jan Oostenbrink, docent Bewustwording en auteur/
uitgever van de autobiografie Innerlijke Bereidheid. Hij verdiepte
zich ruim 30 jaar in ‘Bewustwording & Verandering’ en heeft ruim
20 jaar cursussen, gespreksgroepen, consulten en lezingen gegeven en begeleid.

ge begeleidt en er ontstaat stap
voor stap een nieuw perspectief.
Antwoorden op fundamentele levensvragen, die onder onze persoonlijke vragen liggen, geven tevens antwoorden op onze ogenschijnlijk meer oppervlakkige vragen.
Enkele fundamentele levensvragen zijn: Wie ben ik echt?’ ‘Waarvoor ben ik geboren?’ ‘Wat is het
doel van het leven?’ ‘Is het waar,
wat ik waarneem?’ ‘Wat is mijn aller diepste wens?’
In deze gespreksgroep worden
de vijf bovenstaande fundamentele vragen uit het boek Innerlijke Bereidheid gecombineerd met
persoonlijke vragen. Antwoorden
op dergelijke vragen vergt de bewustwording dat de antwoorden
niet te vinden zijn buiten ons,
maar in ons. Het gaat niet om wat “Snuffelmug heeft sinds het voorjaar ook een groot kringloopwarenhuis in Heemstede (foto: Adam van Noort).”
we zoeken, maar hoe we zoeken. .

Foto aangeleverd

Soms zitten we een lange tijd

slecht in ons vel, spelen er allerlei persoonlijke vragen, maar blijven heldere antwoorden uit. Het
blijft verwarrend en vermoeiend. Er lijkt geen einde aan te komen. Soms denken we het te weten, maar ‘iets in ons’ zegt steeds
iets anders. Ben ik het zelf? Is het
de relatie? Mijn werk? De familie?
Is het de omgeving, die mij verwart?
Alleen komen we er niet uit. Een
gespreksgroep biedt dan uitkomst. Je deelt je persoonlijke
vragen, je herkent de vragen bij
anderen, een ervaringsdeskundi-

Winter Sale bij Snuffelmug

Data: woensdag 8, 15, 22, 29 januari en 5, 12 februari Tijd: 20.0021.30 u. Kosten: €90,-. Inhoudelijke informatie: 06 50 81 56 97.
Aanmelden: de Luifel, op werkda- Heemstede/ Haarlem - Twee dagen tot 13.00 u. tel. 023-5483828. gen lang 50% korting in beide
winkels. Het zijn al redelijke prijzen, waarom dan zo’n Sale? De reden voor deze winteractie is volgens bedrijfsleider Tom Wielart
het bedanken van alle klanten.
“Het hele jaar door komen onze
klanten spullen brengen en kopen. Spullen die door anderen
Bloemendaal - Je leven ingrij- anderen en is toegankelijk voor
bij ons zijn ingeleverd, worden
pend veranderen, problemen la- iedereen die dit wil. In heldeop die manier weer gebruikt. Onten verdwijnen en een grote vrij- re bewoordingen en met talloze
ze kringloopwarenhuizen kunheid ervaren terwijl je er niets voorbeelden duiken we vanmidnen deze bemiddelingsrol alleen
voor hoeft te doen. Hoe? Door de dag in een filosofie die je leven op
goed vervullen met deze fijne
inzichten uit het non-dualisme: zijn kop kan zetten. Waar wacht je
klanten. Wat is er dan leuker door
het idee dat alles één is zónder nog op?
hen met een Winter Sale te verbegrenzing of afscheiding. Als je Carmen de Haan verzorgt deze
rassen?”
bereid bent uit je kleine, benar- verhaallezing op zondag 5 januade denkwereld te stappen kun je ri in het St. Raphaёlkerkje, Popel2.000.000 kilogram
kennis gaan maken met non-dua- laan 1, te Bloemendaal.
Snuffelmug heeft kringloopwaliteit: eenheidsbewustzijn.
renhuizen in Haarlem (SurinameVan 14.00 tot 16.00 uur, de bijdraNon-dualiteit werd eerder om- ge is 9 euro en dat is inclusief kofpad 9b) en Heemstede (Cruquiusarmd door Albert Einstein, Krish- fie, thee, fris en schrijfgerei. Meer
weg 37a) en een textielsorteernamurti en Eckhart Tolle en vele info op www.carmendehaan.nl
centrum in Cruquius. Daar werken enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Wielart ver-

‘De wondere wereld van
non-dualisme’

Parijs in de plooi
Afgelopen weekend was ik even kort in Parijs,
omdat ik was uitgenodigd voor een groot feest
dat mijn ex-collega en goede vriend van Air
France-KLM daar gaf. Ik was met de Flixbus gegaan: zes uur heen en zes uur terug. Op station
Amsterdam-Sloterdijk begon de eerste hindernis: de halteplaats vinden. Uiteindelijk vond ik
deze, een chaos waar ik struikelde over de vele
reizigers met hun vele koffers. Hele families uit
alle windstreken waren bepakt en bezakt. Flixbussen reden af en aan en het was goed zoeken
naar de juiste buslijn. Dus dan maar vragen: “Is
dit de Flixbus naar Parijs?” “Nee, ik ga naar Duitsland, ik ga nooit naar Frankrijk, want daar lullen
ze zo raar”, antwoordde een chauffeur.
Uiteindelijk kwam de juiste bus, bijna drie kwartier te laat. Ik werd omvergeduwd door mijn geachte medepassagiers toen ik in wilde stappen.
Wat een onbehouwen volk. Eenmaal in de bus
nam ik plaats. Nauwelijks beenruimte: ik wist van
gekkigheid niet meer waar ik mijn benen kwijt
moest. Nu weet ik hoe een opgeklapte strijkplank zich voelt in een krappe bergkast. En dat
zes uur lang. Dit was kennelijk een bus voor een
schoolreisje van de lagere school, alleen kinderen konden normaal zitten. Het klaptafeltje voor
me klapte ik net zo snel weer in: dit was smerig
met kleverige koffiedrab van god mag weten
hoe oud. Een rij voor me ging een familie zitten,
die kennelijk niet onder de douche was geweest.
Een service van penetrante lijflucht zorgde deze zes uur voor nog meer ontspannen reisgenot.
Oooh, adem vooral niet in, maar uit…nog even
volhouden…
Flixbus? Niksbus
dus.
Uitstappen kon
ik het in Parijs
niet noemen: ik
ontvouwde mijzelf. Ik had gereisd als een Japans
origamistukje. Parijs was
prachtig versierd
en de lichtstad
was volop in de

kerstsfeer. Een felle staking legt echter de fraaie
stad al ruim 17 dagen plat. Geen metro of trein
rijdt er sindsdien van, door of naar de stad. De
Fransen reageren hier nogal gelaten op. Ook Parijs moet dus nog wat plooien gladstrijken.
Mijn hotel was gelukkig op loopafstand. Toch
de stad even verkennen en even het gerenommeerde warenhuis Galeries Lafayette in. Nog
nooit eerder heb zulke spectaculaire kerstversiering gezien. In de befaamde glas-in-loodkoepel hangt een fraai opgetuigde kerstboom waar
je stil van wordt. Deze foto wil ik u absoluut niet
onthouden.
Het feest ’s avonds duurde de hele nacht en ik
kwam wederom gevouwen terug in mijn hotel
om drie uur ’s nachts. De volgende dag weer terug, waar Flixbus alles in een keer goed maakte.
Deze keer een schone touringcar met veel beenruimte. Mijn gebed was verhoord. Dat had Flix
toch maar even gefikst. Vouwtje, bedankt!
Bart Jonker

Vlooienmarkt
in Sportplaza
Groenendaal
Heemstede - Op zondag 12
januari is de eerste vlooienmarkt van het nieuwe jaar
in Heemstede. In Sportplaza
Groenendaal aan de Sportparklaan 16 staan die dag
weer vele kramen boordevol gebruikte goederen te
wachten op koopjesjagers,
verzamelaars en tierlantijntjesliefhebbers. Naast huisraad, kleding en meubeltjes
worden zaken als speelgoed,
media en antiek en vaak
voor schappelijke prijzen
aangeboden. De markt is
open van 9.30 tot 16.00 uur
en de entreeprijs bedraagt
2,50 euro per persoon. Kinderen t/m 11 jaar en onder
begeleiding hebben gratis
toegang tot de markt.
Voor meer informatie of reserveringen kunt u bellen
naar: organisatiebureau Mikki, 0229-24 47 39 of 24 46 49.
Of kijk op: www.mikki.nl.
Foto aangeleverd door organisatiebureau Mikki

COLUMNITEITEN

wacht dat in 2019 gezamenlijk
twee miljoen kilo aan goederen
wordt verwerkt. De warenhuizen
zijn goed voor ruim één miljoen
kilo aan goederen.
Na sortering wordt 10% van het
totaal aangemerkt als restafval,
wordt 50% verkocht en wordt de
rest gesorteerd op grondstof hergebruik. Wat niet wordt verkocht,
gaat gesorteerd naar Spaarnelanden (Snuffelmug Haarlem) en
Meerlanden (Snuffelmug Heemstede). Snuffelmug streeft naar
zoveel mogelijk grondstof hergebruik.
Banen en leerwerkplekken
Voorop staat dat we kijken naar
wat iemand wel kan en wat ieder
zijn talent is. In 2019 zijn er ruim
200 mensen werkzaam geweest
in de winkels en het textielsorteercentrum. Dit aantal stijgt
door de opening van Snuffelmug
in Heemstede. Gemiddeld stromen er per kwartaal ook 20 medewerkers door. Dit kan zijn naar
een betaalde baan of een andere stageplaats of werkplek. Ongeveer 70 medewerkers hebben een betaalde baan bij Snuffelmug. De andere medewerkers
zijn via dagbesteding, trajecten,
taalstages, vrijwilligerswerk, etc.
gestationeerd bij Snuffelmug.
Snuffelmug is altijd op zoek naar
enthousiaste mensen voor vrijwilligerswerk.

Serveer eens een
tapasschotel met
de jaarwisseling
Heemstede - De jaarwisseling
komt eraan en wat is er lekkerder om na het ontkurken
van de champagne een heerlijke tapasschotel te serveren?
Zo is het heerlijk om gewoon
een lekkere vleeswarenschotel te serveren. Wat te denken
van wat plakjes Spaanse Ibericoham of Italiaanse Parmaham, een lekkere paté, augurkjes gerold in salami of wat plakjes mortadella?
Of liever vis? Bijvoorbeeld gerookte zalm met mierikswortel,
toastjes met krabsalade, wat
gerookte forel, of gamba’s in
knoflook? De gamba’s gewoon

Duurzaam alternatief
Door samen te werken met bedrijven creëren we een sociale
en duurzame impact. Veel jonge ondernemers delen bijvoorbeeld hun kennis over mode bij
het naaiatelier en het textielsorteercentrum. Er worden dagdelen ingepland, waarbij startende ondernemers meewerken in
het proces. De positieve ervaring
werkt twee kanten op. Verbindingen en het delen van kennis dragen bij aan het succes van Snuffelmug. Doordat bijvoorbeeld de
bedrijven ‘oude collecties’ of winkelinrichting doneren, kan Snuffelmug werkplekken creëren. De
bedrijven beseffen dat kringloopwinkels een duurzamer alternatief zijn dan vernietiging van collecties.
Verbindingen
Snuffelmug is er om mensen en
partijen te verbinden. Veel klanten komen alleen voor de gezelligheid en een praatje. In 2020
starten we in Haarlem met diverse nieuwe samenwerkingen tegen eenzaamheid en armoedebestrijding. Het complete team
van de Snuffelmug wenst iedereen een gezond en voorspoedig
nieuwjaar.
www.snuffelmug.nl
www.facebook.com/snuffelmug
Instagram

achter het fornuis

even bakken in olijfollie met 3
gehakte teentjes knoflook, een
rode peper en bestrooien met
pikante paprikapoeder. Of vegetarisch: bijvoorbeeld een
pesto of een tomatenpesto, of
toastjes met truffelmayonaise?
Gewoon wat suggesties om
het nieuwe jaar in te luiden.
Wat zoutjes of nootjes erbij. Eet
smakelijk.

06

27 december 2019

Brandwondenartsen waarschuwen
voor kindervuurwerk
BEREIK
Regio - Sonja Scholten, brandwondenarts in het brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis waarschuwt voor kindervuurwerk: ‘Elk jaar worden in december kinderen bij ons binnengebracht met diepe brandwonden veroorzaakt door kindervuurwerk zoals sterretjes en tolletjes.

we huid moeten transplanteren.”
Ook Annebeth de Vries, kinder- en brandwondenchirurg en
hoofd van het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk, staat
achter de oproep van Scholten:
“Begin oktober kwam bij ons het
eerste kind met vuurwerkletsel
binnen. Inmiddels zijn er al 6 kinderen, tussen de 7 en 17 jaar, in
ons brandwondencentrum beDeze verwondingen zijn vaak zo handeld voor vuurwerkletsel dat
ernstig dat we de kinderen moe- is veroorzaakt door licht vuurten opereren. Een operatie maakt werk zoals een tolletje.”
een enorme indruk op deze kinderen én ze houden er hun leven De Vries: “Ik zie het als mijn taak
lang littekens aan over. Ik hoor als arts om te signaleren en te
vaak van ouders dat ze zich er niet waarschuwen. Het is aan de sabewust van waren dat ook kin- menleving om hier verder over
dervuurwerk gevaarlijk kan zijn. na te denken. Ik zie in ons kinAls brandwondenarts wil ik bena- derbrandwondencentrum hele
drukken dat al het vuurwerk waar jonge kinderen met brandwonkruit in zit gevaarlijk kan zijn.”
den door vuurwerk. Soms opgelopen door eigen gedrag, maar
De officiële benaming voor kin- ook vaak zijn ze als omstander
dervuurwerk is Categorie 1 of F1 geraakt door vuurwerk van een
vuurwerk. Dit is de lichtste categorie vuurwerk die het hele jaar
verkrijgbaar is, en ook altijd mag
worden afgestoken. Omdat je dit
vuurwerk gewoon kunt kopen
bij de supermarkt, drogisterij of
speelgoedwinkel wordt de suggestie gewekt dat F1 vuurwerk,
ook wel scherts- of fopvuurwerk
genoemd, geheel ongevaarlijk is.
Scholten bestrijdt deze aanname: “Een sterretje dat klem komt
te zitten tussen trui en jas, of in
aanraking komt met een synthetische jas of bontkraag kan een
brandwond veroorzaken. Ook
zien we regelmatig dat een tolletje in een schoen of laars terechtkomt. Vuurwerk dat klem zit tegen de huid veroorzaakt ernstige brandwonden die we bijna altijd moeten opereren en waarbij

ander. Bij alle kinderen die we dit
jaar al hebben behandeld, kunnen we concluderen dat kindervuurwerk de oorzaak is van het
letsel.”|
De term ‘kinder- of fopvuurwerk’
is wat de artsen betreft misleidend. Scholten: “Ik vind het belangrijk dat ouders zich bewust
zijn van het gevaar van kindervuurwerk. De regels die we hanteren om vuurwerk veilig af te steken tijdens de jaarwisseling, zoals
het gebruik van een vuurwerkbril, aansteeklont en het afsteken
vanaf een veilige afstand, gelden wat mij betreft ook voor kindervuurwerk. Want al het vuurwerk waar kruit in zit kan gevaarlijk zijn.”
Alle tips om vuurwerk veilig af te
steken vind je op:
veiligheid.nl:http://www.veiligheid.nl/vuurwerk/vuurwerktips.

U bent bij ons aan het juiste
huis-aan-huis adres!

Nieuw is de mogelijkheid van een advertentiekoppeling.
Tegen een speciaal tarief kunt u in één van onze
huis-aan-huis bladen een advertentie plaatsen die verwijst
naar uw folder.
Hiermee heeft u een nóg
groter bereik voor uw
product of bedrijf!

0251-674433

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Regio - Meer dan 50% van het
door Nederlandse huishoudens
gebruikte frituurvet verdwijnt
nog steeds bij het restafval of
in het riool. “En dat is niet alleen
slecht voor onze leefomgeving”,
zegt Frans Claassen, directeur van
MVO – de ketenorganisatie voor
oliën en vetten, maar hiermee
gooien we ook geld weg. Het recyclen van gebruikt frituurvet levert winst op voor het milieu,
voor de bedrijven die er fossielvrije biodiesel van maken én voor
de verenigingen of scholen die
het gebruikte frituurvet inzamelen. Dat is drie keer winst.”

VERSPREIDNET
CDA pleit voor Europese aanbesteding businkoop
Regio - Het CDA pleit voor de
aankoop van bussen van regionale bedrijven. Dit meldt de partij in een persbericht. In Overijssel heeft de aanschaf van nieu-

Van Streek winkel
verhuist naar
Spaarnwoude
sportclubs, scholen, kinderboerderijen en bij de milieustraat van
de gemeente.”
Elk jaar rond de jaarwisseling
vraagt de campagne Frituurvet
Recycle Het! extra aandacht voor
het apart inzamelen van gebruikt
frituurvet, omdat dan veel gefrituurd wordt. Als er veel wordt
ingeleverd, kan er meer gerecycled worden tot biobrandstof.
Biobrandstof dat is gemaakt van
gebruikt frituurvet is de meest
duurzame brandstof die er is. Het

heeft de laagste CO2-uitstoot van
alle energiebronnen.
Het inzamelen van gebruikt frituurvet zorgt voor extra inkomsten voor scholen, sportclubs en
bijvoorbeeld kinderboerderijen.
Frans Claassen: “Organisaties die
willen bijdragen aan een groene
samenleving en tegelijkertijd wat
extra inkomsten kunnen gebruiken, kunnen inzamelpunt worden. Aanmelden kan via:
www.frituurvetrecyclehet.nl/inzamelpunt-worden/.

Nu ook Broodfonds in Haarlem
Haarlem - Het Broodfonds is
een collectief waar zelfstandigen onderling afspreken elkaar
te steunen bij ziekte. Het is een
sociaal vangnet voor en door
ondernemers. De Broodfondsen bestaan nu dertien jaar. Met
landelijk al 540 groepen waar
meer dan 24.500 ondernemers
aan meedoen. Haarlem krijgt er
een Broodfonds bij, na een speciale informatieavond om 19.30
uur (inloop 19 uur) op 8 januari in De Plek, Waarderweg 19
in Haarlem. Veel ondernemers

ADVERTENTIE ÉN FOLDER!

Wij helpen u graag
met de juiste
keuze van uw
mediacampagne.

Lever gebruikt frituurvet in

Gebruikt frituurvet dat weggegooid wordt komt terecht in het
riool of bij het restafval. Vet dat in
het riool terechtkomt veroorzaakt
verstoppingen en levert een grote schadepost op voor gemeenten. Gebruikt frituurvet dat bij het
restafval belandt komt terecht in
de vuilverbranders.
Frans Claassen: “Dat is zonde,
want we kunnen het heel goed
hergebruiken. Wij vragen consumenten om het gebruikte frituurvet en olie waarin gefrituurd
is naar een inzamelpunt te brengen. Die vind je bij supermarkten,

hebben geen financieel vangnet als zij ziek worden.
Als oplossing ontwikkelde een
groep ondernemers het Broodfonds. In een Broodfonds kennen en vertrouwen de deelnemers elkaar. Iedereen die meedoet stort maandelijks een bedrag op een eigen rekening,
wordt iemand ziek dan ontvangt diegene van iedereen
een bedrag om van te leven.
Het Broodfonds is er voor alle soorten ondernemers, zowel

MÉÉR MET EEN

zzp’ers als zelfstandigen met
een BV of VOF. De maximaal
vijftig deelnemers leggen geld
in op individuele rekeningen.
Zodra een van hen arbeidsongeschikt raakt, krijgt die van
de anderen tijdelijk financiële
steun.
De avond is voor mensen die
een groep zoeken om bij aan te
sluiten of zelf een Broodfonds
willen starten. U krijgt uitleg en
antwoord op vragen.
Aanmelden via:
www.broodfonds.nl.

we bussen tot ophef geleid omdat deze in China worden aangeschaft. Ook in de regio Haarlem/
IJmond wordt gebruik gemaakt
van Chinese bussen.’ Chinese be-

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Regio - Van Streek winkel opent
een winkel in Boerderij Zorgvrij
in Spaarnwoude. De exacte datum volgt. De mogelijkheid blijft
om alle Van Streek producten te
bestellen via www.vanstreek.nl.
Klanten die Spaarnwoude net iets
te ver weg vinden kunnen hun
bestelling gratis afhalen in Heemstede, bij de groentekraam van
de Duintuin tijdens de woensdagmarkt.
De Van Streek winkel in Boerderij
de Dinkelhoeve zal haar deuren
sluiten per 1 januari.

In memoriam
Willem Meuwese
Heemstede - Afgelopen
week is Willem Meuwese na
een ziekbed overleden. Dit
meldt Stichting Manpadslaangebied in haar nieuwsbrief.
Willem was de contactpersoon voor de project-ontwikkelaars in het gebied.
Hoewel beide organisaties
tegenstrijdige
belangen
hadden, is er altijd een positief contact geweest met
hem, aldus Stichting Manpadslaangebied.

drijven ontvangen staatssteun,
waardoor sprake kan zijn van oneerlijke concurrentie. Het CDA
heeft hierover vragen ingediend
in het Europees Parlement.

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

Telefoon:

5

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder

Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet:
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven
GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
-

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

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

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

krant

Gezellige voorstelling voor de allerkleinsten

Sebastiaan: “We doen drie concerten voor drie leeftijdscategorieën in de Oude Kerk. Dat doen
we bewust, omdat de kleintjes
per leeftijdscategorie het concert maar tot op zekere hoogte aankunnen. Om 14 uur starten we met het Baby Speelconcert (0+), dat ongeveer 30 minuten duurt. We brengen en komen
zelf met de muziek voornamelijk
naar de baby’s toe. Baby’s hebben namelijk nog niet de behoefte om zelf mee te doen. We hebben er wel een item inzitten, met
rammelaars. Die hebben we speciaal laten maken, zodat ze op het
ritme mee kunnen rammelen. Het
gaat er bij deze groep vooral om
dat ze de muziek en de uitgevoerde dans en choreografie ontvangen, herkennen en waarnemen.

van bewust is en dit niveau aan- doen. Bij de moeilijkheidsgraad
kan. Daar kun je dan veel meer speelt ook de sfeer mee van het
mee doen.
muziekstuk en of het stuk druk of
rustig is. De muziek van DebusWe spelen op deze concerten sy is bijvoorbeeld energiek, maar
muziekstukken van verschillen- toch op een bepaalde manier gede componisten, onder meer van schreven dat het door de kindeMozart, Haydn, Bizet, Boccheri- ren niet ervaren wordt als moeini en Debussy. Je zult denken dat lijk. Het is een ontdekkingsreis
bijvoorbeeld Debussy niet altijd die wij laten zien en horen en die
makkelijke muziekstukken heeft. wordt ‘gevoeld’, met beweging
Alle muziek is eigenlijk geschikt en dans, zodat kinderen deze inom te gebruiken. Muziek kun je drukken makkelijk tot zich kunop twee manieren beluisteren: je nen nemen”, aldus Sebastiaan.
Mondriaan Op Stoom.
kunt enerzijds luisteren naar de
klanken die je over je heen krijgt, Meer informatie en kaarten à
zoals de kleintjes worden geprik- € 10,- via www.podiaheemstede.
keld en anderzijds kun je heel nl. Kaarten ook aan de zaal veranalytisch en bewust naar de krijgbaar.
muziek luisteren, met verwachtingen, zoals volwassenen vaak Bart Jonker

Op Stoom Robot.

en omstreken. Gewapend met
afvalgrijpers en afvalzakken verzamelde kinderen zwerfafval. De
opruimacties leverden veel zakken met afval op. Maar nog meer
verbazing. Van het afval maakten
de kinderen dankbaar gebruik en
creëerden uiteenlopende kunstwerken zoals het Afvalheelal, de

Frikanvlam, het Vuilnismeisje en
nog 32 kunstzinnige creaties. De
officiële opening van de expositie
in het pop-up museum op Plein
1, Julianaplein 1 in Heemstede, is
op vrijdag 3 januari om 12.30 uur.
Het hele weekend zijn er van 9.30
– 16.30 uur rondleidingen, workshops en (live)muziek.

Kinderopvang maakt
kunstwerken van zwerfafval

Heemstede/ Haarlem - Kinderen van maar liefst 18 BSO’s van
kinderopvang Op Stoom hebben
van gevonden zwerfafval kunstwerken gemaakt. Deze worden
vanaf 3 januari tentoongesteld in
een pop-up museum op Plein1.
Het was een drukte van belang
de afgelopen weken in Haarlem

Professor Bitter is de nieuwe kinderheld
Heemstede - Professor Bitter is
een heerschap dat de beste professor wil worden van de wereld.
Daarvoor moet de gedreven geleerde een uitvinding doen die
de mensen versteld doet staan.
Maar ook is hij een zonderling,
een gekkie, volgens kinderboekenschrijfster Marije Uilenreef. Zij
bedacht het verhaal voor het kinderboek ‘Professor Bitter en het
stinkparfum’.

Om 15 uur spelen we het Dreumes Speelconcert (1,5 – 2,5 jaar),
dat ook 30 minuten duurt. We
vinden het zelf grappig om te
zien dat het in deze leeftijdscategorie heel andere kinderen
zijn: die willen veel meer interactief meedoen en meebewegen.
Zij ontdekken de muziek op een
veel fysiekere manier. Zij lopen en
stampen bijvoorbeeld liever en
daar spelen wij op in.

Het valt nog niet mee voor de
professor om zijn briljante uitvinding te realiseren. Door de drukte
in de stad kan hij zich maar moeilijk concentreren. Altijd en overal
zijn er veel mensen en geluiden.
Hij besluit om een stinkparfum te
maken om daarmee alle mensen
uit de stad te verjagen. Voor het
stinkparfum moet hij veel vieze
dingen verzamelen; een hondendrol bijvoorbeeld. Daarbij maakt
hij ook gebruik van eerdere uitvindingen, zoals een onzichtbare
inklaphengel.

Het Peuter Concert (2,5 t/m 6 jaar)
om 16 uur daarentegen, wordt
veel meer inhoudelijk ervaren. De
voorstelling die we daar geven is
gebaseerd op het boek ‘Hé, wie
zit er op de w.c.?’ van Harmen van
Straaten. Dat heeft Félice op een
heel goede manier in een verhaal verwerkt. In dit concert zijn
we meer inhoudelijk met het verhaal en de muziek bezig, omdat
deze leeftijdscategorie zich daar-

Foto’s aangeleverd door Krulmuziek

Kinderactiviteiten in Teylers
Museum tijdens kerstvakantie
Haarlem - Tijdens de kerstvakantie is Teylers Museum aan het
Spaarne 16 in Haarlem helemaal
in kerstsfeer en vinden er allerlei
extra activiteiten plaats. Veel mogelijkheden om bijvoorbeeld de
vonken van de Grote Elektriseermachine te bekijken of een kijkje
achter de schermen te nemen tijdens een gratis rondleiding. Kinderen zijn welkom om proeven te
doen met electriciteit in het Blitslab of aan te sluiten bij de verschillende Kunst en Vliegwerkworkshops. Kom zelf kijken of je
Teylers Museum ook Kidsproof
vindt: onlangs beoordeelden de
Museuminspecteurs van de Museumkids het museum met een
8,43! Daarmee is Teylers Museum één van de 60 meest kindvriendelijke musea in Nederland.
De kerstvakantie is ook de laatste
kans om de tentoonstelling Jong
in de 19e eeuw te gaan bekijken.
Tot en met 5 januari zijn de prachtige portretten en genrestukken
van kinderen van onder meer
Van Gogh, Mondriaan, Kruseman,
Mauve, Breitner en Van Dongen
nog te zien. Kinderen kunnen op
ontdekkingstocht door de ten-

De Afvalkunstkerstbomen.

toonstelling met een spannende
speurtocht. De Lorentz Formule genomineerd voor European
Museum of the Year Award Uiteraard is in de kerstvakantie ook De
Lorentz Formule te bezoeken, de
theatrale tour door het laboratorium van Nobelprijswinnaar Hendrik Lorentz. Met deze tour is Teylers Museum genomineerd voor
de European Museum of the Year
Award 2020. Twee acteurs ne-

men je mee terug in de tijd naar
de hoogtijdagen van natuurkundige Lorentz, die onderzoek deed
in zijn laboratorium in Teylers Museum. Inmiddels zijn er al meer
dan 2500 voorstellingen te zien
geweest. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk (exclusief museumentree). Reserveren is niet mogelijk, behalve voor de Kunst &
Vliegwerkworkshops en De Lorentz Formule.

Marije, van beroep bedrijfsjurist, is niet over een nacht ijs gegaan, maar deed research voor
haar verhaallijn bij de doelgroep,
kinderen vanaf circa 8 jaar en om
voor te lezen vanaf circa 5 jaar. Ze
merkte dat kinderen dol zijn op
vieze dingen als poep en plas, ze
vinden het superleuk. Gelukkig
voor Marije vond uitgever Boekscout het verhaal ook superleuk.
Een langgekoesterde wens ging
in vervulling met de uitgave van
het boek met grappige tekeningen van illustratrice Hilde Kokshoorn.

is daarom nog nergens beperkt.”
De 37-jarige jurist/boekenschrijfster woont sinds een jaar in
Heemstede: “Ik ben zoals veel van
mijn leeftijdgenoten uit Amsterdam weggetrokken, omdat een
huis met tuin in de hoofdstad onvindbaar en daarnaast onbetaalbaar is. In Haarlem en omstreken vielen de prijzen mij ook niet
In haar dagelijks werk is Marije mee, maar toen ik dit huisje in het
veel bezig met taal, maar dan za- centrum zag, was ik meteen verkelijke, contractuele taal. De uit- liefd.” Marije is inmiddels aardig
daging om een boek te schrijven ingeburgerd en waardeert het
voor kinderen vindt ze een mooi ons-kent-ons gevoel van Heemcontrast hiermee: “Kinderen heb- stede. Ze speelt nog in de hockeyben een fantasie die geen gren- competitie in Amsterdam, maar
zen kent en hun kijk op de wereld inmiddels trim hockeyt ze ook bij

HBS. Hoe het afloopt met Professor Bitter en of zijn ‘briljante’ uitvinding succesvol is, verklapt ze
niet. Dat kunnen de kinderen zelf
lezen in het boek.
‘Professor Bitter en het stinkparfum’ is voor 16,99 euro verkrijgbaar bij de webwinkel van Boekscout of via zijn eigen mailadres:
professor.bitter@gmail.com.
Op dat adres kunnen kinderen
ook met alle vragen terecht over
het verhaal van de eigenzinnige
professor.
Mirjam Goossens

Workshop voor kinderen bij KIMT

Workshop Kunst & Vliegwerk (foto: Debby Scholtes).

Heemstede - Op zaterdag 4 januari is er van 14 -15 uur een
workshop op Kom In Mijn Tuin
(KIMT) voor (basisschool)kinderen en hun ouders/grootouders. Er wordt een vogelvoermobiel gemaakt van vetbollen, een slinger van pinda’s en
dennenappels met zadenvet.
Er wordt ook uitgelegd hoe de

vogels in de winter overleven,
door middel van een boswandeling. Locatie: Tuinhuis van
KIMT, Herenweg 18 in bos Groenendaal. Opgeven via email:
info@kominmijntuin.com of telefonisch: 023-5282651 (Mik van
der Bor). Voor meer informatie www.kominmijntuin.com of
Facebook.

Foto aangeleverd door KIMT

Heemstede - Muziek voor de allerkleinsten en ze op een speelse manier interactief prikkelen en
kennis laten maken met klassieke
muziek. Zulke concerten vinden
plaats op zondag 29 december
in de Oude Kerk op het Wilhelminaplein, uitgevoerd door het
virtuoze ensemble Krulmuziek.
Het ensemble bestaat uit violiste
Hester Verhoeff, altvioliste Zdenka Prochazkova, cellist Sebastiaan van den Bergh en multi-muzikante (onder andere dwarsfluit)
Félice van der Sande, tevens muziek-op-schootspecialist. Sebastiaan van den Bergh doet uit de
doeken wat de kleintjes kunnen
verwachten.

Foto’s aangeleverd

Krulmuziek maakt kinderen blij!

WIJ Heemstede
Vacature Top 3 – december 2019
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede
Creatieve knutselclub-hulp gezocht

Voor de wekelijkse knutselclub in de Molenwerf zoekt
WIJ Heemstede een creatieve hulp. De club is op woensdagmiddag
van 13:30 - 15:00 uur. De deelnemers zijn tussen de 5-10 jaar.
De docent bedenkt dan samen met jou het programma en jij helpt
de kinderen tijdens deze middag. Lijkt het je leuk?
Kom een keertje kijken.

Installeren printer en mobiele telefoon

Voor twee mensen uit Heemstede zoeken we hulp voor het
installeren van de draadloze verbinding tussen printer/laptop/
tablet en instaleren nieuwe mobiele telefoon. Heb jij een uurtje
over om te helpen? Je hulp zal zeer gewaardeerd worden!

Chauffeurs voor elektrische shuttle

De Zoefzoef is een vervoersdienst voor korte afstanden in- en rondom de wijk. We rijden van deur-tot-deur voor ouderen en mensen
die minder mobiel zijn. De passagiers gaan naar de dokter, de
kapper, de winkel, buurtactiviteiten en op familiebezoek. Je rijdt
een vast dagdeel in de week, wil je liever oproepchauffeur zijn,
dan is dat ook mogelijk.

Meer weten over het aanbod of hulp nodig?
spreekuur: maandag t/m donderdag, 10.00 – 13.00 uur
telefoon: (023) 548 38 24
website: heemstede.wehelpen.nl
e-mail: heemstede@wehelpen.nl

Wij wensen u fijne feestdagen!
Tijdens de kerstvakantie zijn wij gesloten.

1.091.074 Noord-Hollanders vulden
hun keuze over orgaandonatie in
Regio - Steeds meer mensen in
Nederland registreren al hun keuze in aanloop naar de nieuwe
donorwet die 1 juli 2020 ingaat.
Tot 3 december 2019 vulden 1.091.074 Noord-Hollanders
vanaf 12 jaar hun keuze in op donorregister.nl, waarvan 14.071
Noord-Hollanders in november.
Wie nog geen keuze heeft gemaakt of ingevuld, wordt vanaf
26 december met de bioscoopcommercial ‘In het duister tasten’
gevraagd dit alsnog te doen.
Over een half jaar gaat de nieuwe donorwet in. Wie op 1 juli
2020 nog geen eigen keuze heeft
ingevuld op donorregister.nl,
komt in het register te staan met
‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’.

Je wilt donor worden. Misschien
Bioscoopcommercial te
wil je sommige organen en
zien in Noord-Holland
Tast jij ook in het duister over hoe weefsels niet doneren. Je kunt
jouw familie in het donorregister dit ook invullen op het formulier.
wilt staan? Deze vraag wordt mo- • Keuze 2: Nee, ik geef geen toestemming
gelijk gesteld wanneer zij in de
kerstvakantie naar de bioscoop Je wilt geen donor worden.
gaan in Noord-Holland. De bios- • Keuze 3: Mijn partner of familie
beslist
coopcommercial, die in het duister wordt getoond in vierentwin- Je wilt dat je partner of familie
tig bioscopen in Noord-Holland, voor je kiest na jouw overlijden.
moedigt bezoekers aan met fami- • Keuze 4: Een door mij gekozen
persoon beslist
lie of vrienden te praten over hun
keuze over orgaandonatie en de- Je wilt dat iemand anders voor je
ze in te vullen op donorregister. kiest na jouw overlijden.
nl. Volwassenen die geen keuze
invullen, komen vanaf 1 juli 2020 Ga voor meer informatie over het
in het register te staan met ‘geen nieuwe Donorregister naar donorregister.nl of bekijk de stapsbezwaar tegen orgaandonatie’.
gewijze uitleg over het nieuwe
Donorregister en hoe het doneWelke keuze je maakt,
ren van organen en weefsels prebepaal je zelf
• Keuze 1: Ja, ik geef toestemming cies werkt.

UWV: dalende lijn aantal
ww-uitkeringen in november
Regio - Het aantal WW-uitkeringen liet in november 2019 een
licht dalende lijn zien. Dit meldt
UWV.
Landelijk was de daling 2,5%. In
Zaanstreek/Waterland was de daling met een afname van 153 uitkeringen (3,6%) hoger dan gemiddeld; de krimp was in deze regio het grootst. In de regio ZuidKennemerland en IJmond was
de daling 2,0%. Noord-Holland
Noord liet met 1,7% een minder
sterke daling zien.

ning daalde met 3,1% minder uitkeringen sterk. Een kleine toename in het aantal WW-uitkeringen was te zien bij de sectoren
groothandel en vervoer & logistiek (+0,9%).

tussen het aantal vacatures en
werkzoekenden. Gedurende het
jaar treden in sectoren verschillen op in de spanning. Zo was
de arbeidsmarkt-typering voor
technische beroepen in het eerste kwartaal nog ‘krap’, deze is
In veel sectoren is sprake is van nu ‘zeer krap’. Voor de beroepen
een krappe arbeidsmarkt. Dit be- in openbaar bestuur & veiligheid
tekent dat werkgevers moeite verschoof de indicatie van gehebben om geschikt personeel te middeld naar krap. Vooral in de
vinden voor hun vacatures.
beveiliging is de krapte toegenoAlleen in de creatieve en taalkun- men.
dige beroepen is sprake van een
ruime arbeidsmarkt, hier zijn dus Volgens UWV zal in 2020 de werkBij de grote sectoren (in de drie nog voldoende kandidaten be- gelegenheid in de meeste secregio’s zijn dit meer dan 1.000 schikbaar.
toren stijgen. Daardoor zal, naar
WW-uitkeringen) is de daling in Dit blijkt uit de spanningsindi- verwachting, de krapte op de arhet onderwijs het grootst. Ook cator van UWV. De spanning op beidsmarkt het komende jaar verde commerciële dienstverle- de arbeidsmarkt is een vergelijk der toenemen.

Provincie zoekt rolmodel
voor vrouwen in de politiek
Regio - De provincie Noord-Holland zoekt kandidaten voor de
Ribbius Peletier-penning: Welke
vrouw verdient deze onderscheiding vanwege haar verdiensten
voor de positie van vrouwen in de
Noord-Hollandse politiek?

waaronder een beschrijving
van de wijze waarop zij zich verdienstelijk heeft gemaakt voor
de positie van vrouwen in de

rum: van plek 27 in 2018 naar plek
38 in 2019.
Ondanks die daling zijn er in Nederland nog steeds meer dan ge-

De penning is vernoemd naar de
eerste vrouwelijke Noord-Hollandse gedeputeerde Liesbeth
Ribbius Peletier, die in 1946 aantrad en daarmee de eerste vrouwelijk bestuurder in de provincie
werd. Provinciale Staten hebben
de onderscheiding vorig jaar ingesteld vanwege 100 jaar vrouwenkiesrecht. Iedereen kan kandidaten aanmelden. Een jury onder leiding van Sybilla Dekker, minister van Staat, reikt de Ribbius
Peletier-penning vrijdag 6 maart
2020 uit. Dekker: “We zoeken een
vrouw die zich onderscheidt, een
vrouw die een rolmodel is voor
andere vrouwen.” Vorig jaar won
Devika Partiman, oprichter van
de Stichting Stem op een Vrouw,
Devika Partman (foto aangeleverd door Provincie Noord-Holland).
de penning.
Kandidaat aanmelden
Kandidaten kunnen tot 1 februari 2020 worden aangemeld door
een e-mail te sturen naar ribbiuspeletier@noord-holland.nl. De
aanmelding moet voorzien zijn
van:
• Een beschrijving van de persoon
• Een kort cv met contactgegevens
• Een argumentatie waarom deze vrouw de penning verdient,

Noord-Hollandse politiek.

middeld veel vrouwen lid van de
Tweede Kamer. Wereldwijd is dat
Vergeleken met andere wester- een kwart. In ons land precies
se landen is de politieke invloed een derde. Provinciale Staten bevan vrouwen in Nederland rela- staan eveneens voor een derde
tief laag. De ongelijkheid tussen uit vrouwelijke politici. In Noordmannen en vrouwen is het afge- Holland is het percentage precies
lopen jaar zelfs groter geworden 40%. Het percentage vrouwelijke
in Nederland. Nederland is gezakt dagelijks bestuurders (gedepuop de jaarlijkse Global Gender teerden) is ongeveer een kwart.
Gap Index, de ranglijst over onge- Momenteel is slechts één van de
lijkheid tussen mannen en vrou- twaalf commissarissen van de
wen van het World Economic Fo- Koning vrouw.
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Terugblik eerste seizoenshelft
van lokale voetbalclubs
Heemstede - Nu de winterstop
is aangebroken en de eerste helft
van de competitie er voor alle clubs op zit, is het aardig eens
terug te kijken hoe ze tot nu toe
presteerden.

de plaats is RCH de winterstop ingegaan. Met negen overwinningen en tweemaal een gelijkspel
is de ploeg nog ongeslagen. Op
2 februari kan RCH in een rechtstreeks duel de koppositie van
WSV’30 overnemen. Ook BSM
doet het, na de promotie na het
voorgaande seizoen, in een klasse hoger meer dan uitstekend. De
huidige vierde plaats op de ranglijst kan zeker behouden blijven,
waarmee handhaving in deze
klasse een zekerheitje moet zijn.
HBC is ook al aan een prima seizoen bezig. Het team van coach
Jasper Ketting heeft hier en daar
wel onnodig wat punten laten
liggen. Tegen koploper Pancratius was HBC een stuk sterker maar
het verloor de topper toch met
2-0. Zowel een kampioenschap
als een periodetitel behoort tot
de mogelijkheden.

Clubs uit Heemstede en de nabije
omgeving spelen in verschillende
klassen. In de zaterdagcompetitie
speelt VEW in de 4e klasse. Daar
draaien ze prima mee en gaan
ze de winterpauze in op een vijfde plaats. In deze afdeling vallen
flinke uitslagen. Scores van gemiddeld zes doelpunten of meer
per wedstrijd zijn geen uitzondering. Er valt dus qua doelpunten
altijd iets te genieten. Heemstede speelt op zondag en is het afgelopen seizoen gepromoveerd
naar de 4e klasse. Handhaven is
het devies. Dat lijkt te lukken al
zijn in de staart van de ranglijst
de verschillen klein. RCH speelt
in dezelfde afdeling en doet het Tenslotte Kon. HFC dat in de allerdaar uitstekend. Met een twee- hoogste amateurafdeling speelt.

Keer diabetes II om!
Haarlem - Voor het tweede jaar
heeft een grote groep van 45
Haarlemmers meegedaan aan
de Nationale Diabetes Challenge.
Deelnemers gaan 20 weken wekelijks wandelen. In kleine stappen trainen ze voor de Nationale
Diabetes Challenge Week met als
doel om die week 4 dagen achtereen te wandelen. Drie dagen in
de eigen omgeving en de laatste
dag op het NDC-festival ergens in
het land. Iedereen kan meedoen
aan de Nationale Diabetes Challenge, het verbetert de kwaliteit
van leven voor mensen met en
zonder diabetes. Door middel van
wekelijks wandelen, samen met
een professionele wandelcoach
en diëtist, wordt er gewerkt aan
een gezonde leefstijl.
Voor Ab van de Duijn was dit
een eerste stap om zijn diabetes
2 te overwinnen. Twee jaar geleden was Ab nog te zwaar, slikte per dag 5 pillen, spoot insuli-

ne en voelde zich moe en uitgeput. Het wandelen hield hem op
de been maar er was nog iets extra’s nodig.
Ab van de Duijn: “In beweging
blijven, dat is het allerbelangrijkste. Wandelen is een laagdrempelige vorm van bewegen. Iedereen
kan het. Naast het bewegen is het
ook nog eens heel gezellig omdat er samen met een groep gelopen wordt. Dat motiveert om
wekelijks te gaan. Eigenlijk moet
je het gewoon doen. Je hoeft je
nergens voor te schamen. Het is
prettig om je (diabetes) verhaal
met lotgenoten te kunnen delen.
Er worden vaak tips en voedingsadviezen gedeeld. Daarnaast vind
ik fietsen heerlijk om mijn hoofd
leeg te maken en te genieten van
de natuur.” Elk jaar organiseert
SportSupport in samenwerking
met 1e lijn zorgprofessionals het
wandelevenement van de Nationale Diabetes Challenge. Vol-

Schrijf je nu in
en fitness
tot februari

GRATIS!

In deze tweede divisie is het uitermate spannend. Vrijwel alle ploegen in deze afdeling doen weinig
voor elkaar onder. Vaak is het de
vorm van de dag, geluk of pech,
dat maakt de uitslagen onvoorspelbaar. Met een gedeelde derde plaats en met drie punten achterstand op koploper HHC Hardenberg staan ze er goed voor.
Waar ploegen met flinke begrotingen regelmatig een verlies
moeten incasseren doet HFC het
met een minimale begroting dus
uitstekend. Het zou leuk zijn als
bij alle wedstrijden in welke afdeling dan ook het aantal toeschouwers toeneemt. Er wordt om ons
heen vaak heel goed gespeeld
wat het aanzien meer dan waard
maakt. Misschien een goed voornemen om in 2020 meer wedstrijden in en rond Heemstede te bezoeken.
Eric van Westerloo

Schrijf je nu in
en fitness
tot februari

HealthClub
Foto aangeleverd door HBC Gymnastics

Mooie opbrengst Grote ClubHBC Oliebollenactie voor HBC Gymnastics
Heemstede - Op zaterdag 14
september startte HBC Gymnastics met het verkopen van de loten van de Grote Clubactie. Met
veel enthousiasme vroegen de
leden van de club aan ouders,
vrienden en bekenden of zij loten
wilden kopen van de grote clubactie. Bij de een ging dat beter
dan bij de ander.
Op zondag 1 december mochten alle kinderen die meer dan
10 loten hadden verkocht, springen in de springhal van FreeStyle
Gymnastistics in Nieuw-Vennep.

GRATIS!
HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede
023 5478171
www.fmheathclub.nl
gend jaar starten de wandelingen
weer in mei 2020. Meer informatie en voorinschrijven kan bij Lucia Grooff Lgrooff@sportsupport.
nl of via 023 303 72 38.

Schrijf je nu in
en fitness
tot februari

V.E.W.-jeugd sluit eerste
seizoenshelft groots af

GRATIS!

Dat is niet onopgemerkt gebleven gezien de massale belangstelling
van publiek en de media. Het vrouwenteam bestaat immers goeddeels uit de bronzen medaillewinnaars van het EK 2009, de voorlopers van de huidige vice-wereldkampioenen.

HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede
023 5478171
www.fmheathclub.nl

de Goot’ dit jaar wederom in de
kast staan. Met rode konen van
de opwinding vertrok het hele gezelschap richting Heemstede alwaar de keukenbrigade onder leiding van chef Bas van ’t
Sant een gezonde en toch heerlijke pastamaaltijd op tafel wist te
toveren. Dat de spaghetti en macaroni in de smaak viel, was op te
maken uit het feit dat er door veOm het kalenderjaar goed af te len voor een tweede keer werd
sluiten vierden de oudste V.E.W.- opgeschept.
jeugd dit jaar Sinterkerst en
Nieuw.
Nu de winter, in ieder geval volgens de kalender, voor de deur
Op de banen van Claus in Hoofd- staat en een V.E.W.’er zich door
dorp werd gestreden om de titel kou niet laat te tegen houden lek‘koning van de kegels’. Omdat de ker naar buiten te gaan werden
V.E.W.-jeugd wel raad weet met de jongens en meiden verwend
ballen en goed kan mikken bleek met een wintermuts met V.E.W.bleef de poedelprijs ‘Gigant van logo, een waar collectors item.

Traditionele Nieuwjaarswedstrijd Ex-Internationals
KNVB en Ex-Oranje Leeuwinnen bij HFC
Haarlem - Op zaterdag 4 januari trekken de heren ex-internationals
voor de 87e en de ex-leeuwinnen voor de 2e keer tegen Koninklijke
HFC-teams ten strijde. Voor de heren begon deze jaarlijkse traditie in
1923, de dames ex-internationals maakten vorig jaar voor het eerst
hun opwachting aan de Spanjaardslaan in Haarlem.

toernooi
‘Adriaan Pauw’

Met maar liefst meer dan 70 kinderen werd gestart met de eerste ‘jumps’. Veel te vroeg voor de
deelnemers klonk het eindsigHeemstede - Op zaterdag 28 denaal.
cember organiseert HBC Voetbal
Aan het einde van het spring- haar jaarlijkse Oliebollentoernooi
festijn kregen diegenen die de in Sporthal Groenendaal. Dit zaalmeeste loten hadden verkocht voetbaltoernooi voor alle jeugdeen cadeaubon. Dit waren Nien- spelers van HBC (O8 t/m O19)
ke van het Oosten, Scarlett Ver- heet vanaf dit jaar het HBC Oliemeulen, Veerle Alink en Doetsia bollentoernooi ‘Adriaan Pauw’.
van Wees. Al met al een mooie
prestatie, die een totaal van ruim In 2020 is het namelijk vierhonderd jaar geleden dat Adriaan
4500 euro opbracht.
Pauw het Oude Slot en de ‘Ambachtsheerlijkheid
Heemstede’ kocht en hij mocht zich daarna Heer van Heemstede noemen.
‘Als grootste voetbalclub en op
één na grootste sportclub van
Heemstede vonden we het niet
meer dan logisch om dit jaarlijkse voetbalspektakel voor onze
jeugdleden te vernoemen naar
de grondlegger van onze mooie
gemeente,’ vertelt Rob Roomeijer,
voorzitter van HBC Voetbal.
In gemengde teams nemen de
voetballers per leeftijdscategorie
het de hele dag tegen elkaar op
voor de categorieprijs. De Adriaan Pauw Fair Play Bokaal wordt
uitgereikt aan het meest sportieve team van het toernooi.
Het HBC Oliebollentoernooi ‘AdriFoto aangeleverd door V.E.W. aan Pauw’ begint op 28 december 2019 om 9.30 uur in Sporthal
Groenendaal. Toegang is gratis en
oliebollen zijn er in overvloed!

Heemstede - Met de feestdagen
voor de deur zit de eerste seizoenshelft voor de jongens en
meiden van V.E.W. er alweer op.
Een seizoenshelft met op voetbalgebied de nodige sportieve
hoogtepunten en soms teleurstelling na een verloren wedstrijd,
maar altijd met plezier en sportiviteit.

Foto aangeleverd door SportSupport

Kerklaan 113, Heemstede
023 5478171
www.fmheathclub.nl

Om 12 uur speelt het eerste damesteam van Koninklijke HFC, versterkt met regionale toppers, tegen de Ex-Oranje Leeuwinnen, om
14.30 uur spelen de mannen van Koninklijke HFC zaterdag 1 tegen
de Ex-Internationals KNVB.

Meer informatie: www.svhbc.nl.

Praktische
verkeerslessen
op Vondelschool
Aerdenhout
dinsdag 7 januari komt ANWB
Streetwise verkeerslessen aanbieden voor de basisscholieren van
Vondelschool in Aerdenhout.
Streetwise isa een praktische,
maar ook een leuk en leerzaam
verkeersprogramma. Veiligheid
in het verkeer gaat boven alles.
ANWB levert de materialen en de
mensen. De praktische verkeerslessen worden deze ochtenden
gegeven op het schoolplein, in de
aula, in de gymzaal en op straat.
Van 8.30 tot 11.45 uur worden deze lessen aangeboden.

Schrijf je nu in
en fitness
tot februari

GRATIS!

De online voorverkoop voor dit unieke evenement is te vinden via
www.konhfc.nl.
Toegangsprijzen via de online voorverkoop:
•
Toegangskaarten op 4 januari aan de kassa:
•

De heren ex-internationals staan dit jaar weer onder leiding van
‘good old’ Sjaak Swart en Ben Wijnstekers, bij de dames ex-leeuwinnen nemen succescoach Vera Pauw en Andries Jonker de coaching
voor hun rekening.
van een volwassene.

HealthClub
Kerklaan 113, Heemstede
023 5478171
www.fmheathclub.nl
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Ook dansschool DBH uit Heemstede doet
mee: ‘Hemels Haarlem! De Kerstrevue’
Haarlem/Heemstede - De Haarlemse Stadsschouwburg kent al
de sinds 2011 de Scrooge-traditie. Eind vorig jaar was dat wederom een groot succes. Dus begon het te kriebelen, want wat is
er nou leuker dan om mensen samen te laten komen in de donkere dagen?! Dus werden zes jonge makers, bekend uit de cast van
de Scrooge-voorstelling Loes en
Marlie, gevraagd om een kerstrevue te maken voor de hele familie. Zo wordt meteen ruimte
gegeven aan jong talent op het
podium in ‘Hemels Haarlem! De
Kerstrevue’.Hemels Haarlem! De
Kerstrevue speelt in de Stadsschouwburg Haarlem, Wilsonsplein 23, sinds dinsdag 24 decem- Bosmans hoopt dat het iets weg
zal hebben van de bekroonde faber t/m zondag 29 december.
milievoorstellingen van het Ro
Die jonge makers zijn Emma van Theater: grappig voor volwasseMuiswinkel, Bart Sietsema, Jas- nen, maar ook heel erg leuk voor
per van Hofwegen, Remco Siet- kinderen. De verhaallijn over de
sema, Sophie Bakker en Marcel engelen is een mooie kapstok om
Harteveld. Ze waren aangenaam allerlei sketches, feestelijke scèverrast toen ze werden bena- nes, liedjes en dansjes aan op te
derd, vertelt Emma van Muiswin- hangen. Directeur Edwin van Balkel. Samen met schrijfster Mar- ken lacht: “Het ene cliché is nog
lies Bosmans bedachten ze een groter dan het andere. Qua mudaar toen twee jongedames uit verhaallijn over zes engelen die ziek is bijna een kerstjukebox”.
patricische kring heeft geportret- naar de aarde worden gestuurd De acteurs Bart Sietsema en Emteerd, onder wie Agatha. Het is uit met een missie: ze gaan op on- ma van Muiswinkel hebben grode archieven bekend dat ook Ge- derzoek uit of de kerstgedachte te kersthits vertaald naar het Nerard Pauw in zijn tijd moet zijn af- nog wel leeft. De engelen belan- derlands, zodat ze in het teken
gebeeld, maar voor zover bekend den in Haarlem en maken tijdens staan van de scènes. Ze maken
is geen bekend portret van hem hun verblijf in deze stad mee hoe een combinatie van muziek, dans
er tegenwoordig kerst wordt ge- én verhaal, zodat het publiek niet
overgeleverd.
twee, maar drie vliegen in een
vierd… in al haar facetten.
klap slaat.
Hans Krol
‘Hemels Haarlem!’ wordt echt een
revue voor de hele familie (ad- In het kader van ‘komt allen teviesleeftijd 8+). Schrijfster Marlies zamen’ en ‘hoe meer zielen hoe

Portret Ambachtsvrouw Heemstede
aangetroffen in Museum Dijon

Agatha van Hartigsvelt was een
dochter van een gefortuneerde Rotterdamse koopman en reder Cornelis Janszoon, die bovendien in 1628 burgemeester is geweest. Op 26 december 1645 trad
zij in de Maasstad in het huwelijk met mr. Gerard Pauw, op dat
moment oudste zoon van Adriaen Pauw. In navolging van zijn
vader werd hij rekenmeester der
domeinen van Holland en WestFriesland en is hij bovendien
hoofdingeland van Delfland geweest. In 1653 volgde Gerard zijn
vader op als ambachtsheer van
Heemstede, tevens Rietwijk enz.
en is de jongste zoon Adriaan am-

bachtsheer van het afgescheiden
Bennebroek geworden. Toen Gerard Pauw in 1676 overleed, heeft
Agatha de functie van ambachtsvrouw vervuld tot haar overlijden
in Den Haag op 19 oktober 1697.
Haar stoffelijk overschot is in de
grafkelder van de Oude Kerk te
Heemstede bijgezet.
Het schilderij in Dijon werd verworven uit de kunstcollectie van
Anthelme Trimolet (1798-1866),
die als schilder en tevens als restaurateur speciale interesse toonde in de Oudhollandse schilderkunst en het doek kennelijk bij
een bezoek aan ons land heeft
aangekocht. Overeenkomstig zijn
laatste wil heeft de echtgenote Edma zijn verzameling kunst
geschonken aan het Musée des
Beaux Arts in Dijon. Op de achterzijde van het doek stond onduidelijk genoteerd ‘Agatha Astigvelt’. Pas veel later is achterhaald dat de in Dordrecht geboren kunstschilder Pieter H.Verelst
in 1642 in Rotterdam verbleef en

Expositie ‘Nieuwe Groei’ te zien
in raadhuis Heemstede
Heemstede - Recent geopend en
nu tot eind januari te zien in de
raadzaal van het raadhuis aan het
Raadhuisplein 1 in Heemstede is
de expositie van kleurrijke schilderijen van Heemstedenaar Scott
Bronfman.
‘Nieuwe Groei’ is de naam van de
meest recente serie schilderijen
van Heemstedenaar Scott Bronf-

man. De titel voor de expositie is
afkomstig van Koen Siegrest, senior beleidsmedewerker WelzijnHeemstede en is ontstaan tijdens
het hangen van de expositie.
Werk op schilderskarton en een
canvas van 2 meter breed versieren de wanden van de raadzaal.

Heemstede - Het wordt langzamerhand kouder en de volwassen egels gaan in winterslaap.
Dat doen ze in een speciaal daarvoor gemaakt nest, dat ze op de
meest gekke plekken kunnen maken. Zelfs in (vuilnis)zakken. Ook
de composthoop is een geliefde
plek.

De werken liggen in het verlengde van ‘action painting’ van de
Amerikaanse school en moderne
kunst. Spontaan en energieke lijnen en vormen zorgen voor verassende harmonieuze composities.

(vuilnis)zak voordat je deze weggooit.
Let op: de egel is niet dood, maar
diep in slaap.
De egel ligt stijf opgerold, is koud,
ademt heel weinig en de hartslag
is heel laag, maar hij leeft wel degelijk.
Laat de egel zo veel mogelijk met
rust, dek het nest weer toe als je
dit hebt geopend en laat de egel
lekker slapen. Jonge egeltjes
gaan nog lang niet in winterslaap,
want daar moeten ze een bepaald

Oud Zandvoort wandeling op iedere
Nationale Tuinvogeltelling:
eerste zaterdag van de maand
check uw vogels in uw tuin

Zandvoort - Iedere eerste zaterdag van de maand organiseert
het Zandvoorts Museum de Oud
Zandvoort Wandeling.
De wandeling wordt gegeven
door de Zandvoortkenner bij uitstek, Freek Veldwisch. Iedere keer
weer, maakt hij er een leuk verhaal van.

Regio - Op vrijdag 24, zaterdag 25
en zondag 26 januari aanstaande
houdt Vogelbescherming Nederland weer de Nationale Tuinvogeltelling. Doe ook mee via www.
tuinvogeltelling.nl en ontdek of
de merel, koolmees en roodborst
ook in uw tuin leven. Vogelbescherming geeft u 5 tips om het
tellen supermakkelijk te maken.
1. Tel in de ochtend
In een koude nacht kan een klein
vogeltje wel 10 procent van zijn
De eerstvolgende wandelingen lichaamsgewicht verliezen! Dus
zijn: zaterdag 4 januari, zaterdag moet er direct na zonsopgang ge1 februari en zaterdag 7 maart.
geten worden om aan te sterken.

Foto aangeleverd door Zandvoorts Museum

Bij slecht weer kan er ook een
rondleiding door het museum ge- um, Swaluestraat 1 in Zandvoort.
geven worden. Start van de wan- Tijdstip: 14.00 uur, prijs: 5 euro
deling is bij het Zandvoorts Muse- per persoon.

Rondleiding ‘Keizerin Sisi, op de vlucht voor zichzelf’
Zandvoort - Op zaterdag 28 december en zondag 29 december
organiseert het Zandvoorts Museum, Swaluestraat 1 in Zandvoort, van 15 tot 16.30 uur een
speciale rondleiding: ‘Keizerin
Sisi, op de vlucht voor zichzelf’.
Gastconservator Sissy Seidensticker neemt u mee door de ten-

toonstelling en vertelt alles over
het tragische leven van de keizerin. Over de totstandkoming van
de expositie en de samenwerking
met musicalster Pia Douwes.
Over Sisi en haar beauty rituelen,
geloof en verblijf in Zandvoort.
Kosten: 5,50 euro inclusief entree,
koffie en thee.

meer vreugd’ doet ook dansschool DBH Heemstede mee in
de revue. Vorig jaar dansten er
kinderen van deze school mee
in Scrooge. Ook zal er een Haarlems koor worden toegevoegd
aan Hemels Haarlem! Als kers op
de taart draagt worden 250 kaarten weggeven aan gezinnen die
niet de financiële middelen hebben om naar het theater te gaan
via Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp en Jeugdfonds Sport
& Cultuur. Zo wordt de Stadsschouwburg rond de kerst een
plek van samenzijn en verbinding. Emma van Muiswinkel:
“We hopen dat het een avond
wordt waarbij je naar huis gaat en
denkt: yes, we zitten helemaal in
de kerstsfeer.”
Info & tickets:
www.theater-haarlem.nl/hemelshaarlem.

Egels en winterslaap

‘De raadzaal is ruim en licht. DaarBij het opruimen van de tuin of
door komen de schilderijen optimaal tot hun recht”, vindt kunste- Scott Bronfman (foto’s aangele- schuur, of bij het gebruik van de
composthoop; houd er dan rekenaar Scott Bronfman.
verd).
ning mee dat er een egelnest kan
zijn met egel(s) in winterslaap.
Kijk daarom ook altijd even in de

Daarbij wordt er rekening gehouden met mensen die slecht ter
been zijn of afhankelijk zijn van
mobiliteitshulpmiddelen.

Foto: Melle Meivogel

In de ochtend zijn de tuinvogels
daardoor het makkelijks te zien.
2. Voer
In de winter moeten vogels goed
eten om op krachten te blijven,
er is dus geen tijd en energie om
uitgebreid te zoeken. Als vogels
eenmaal door hebben dat er in
uw tuin voldoende te halen valt,
blijven ze langskomen.
3. Voer voor iedereen
Met vetbollen (zonder netje!),
zonnebloempitten en strooivoer
maakt u heel wat vogels blij. Maar
leg bijvoorbeeld ook eens een
beurse appel in de tuin, merels en
spreeuwen zijn er dol op. Strooi
ook wat voer vlakbij de struiken,
zo is er ook wat te eten voor de
schuwe vogeltjes als de winterkoning en heggemus. Spechten
en boomklevers zijn dol op vogelpindakaas. Hang een pot op of
smeer wat op een boom.

gewicht voor hebben. Deze jonge
egeltjes hebben het nu moeilijk,
want er is bijna geen eten (insecten e.d) meer. Help ze door wat bij
te voeren met bijvoorbeeld egelvoer of kattenbrokjes.
Als je een uitgerolde egel overdag zomaar ergens ziet liggen
bel dan direct de Egelopvang
bij u in de buurt (regio Haarlem:
0628940779), of de Dierenambulance. Deze egel is niet in winterslaap en heeft hulp nodig.

Foto: Hans Peeters

Heemstede/ Dijon - Agatha van
Hartigsvelt (1627-1697) was van
1676 tot haar overlijden in 1697
ruim twintig jaar ambachtsvrouw
van de heerlijkheid Heemstede.
In het museum van Schone Kunsten te Dijon blijkt een portret
van haar te hangen, vervaardigd
door kunstschilder Pieter Hermansz. Verelst.

Vul op www.mijnvogeltuin.nl uw
postcode in en ontdek zo welke
10 vogels u in uw tuin kunt aantreffen.
5. Schrijf alvast in
Wie zich nu al via www.tuinvogeltelling.nl inschrijft ontvangt
via de mail gratis herkenningstips
om de vogels uit elkaar te houden. Ook ontvangt u de Special
Vogels Voeren én krijgt u 15%
korting op vogelvoer en nestkasten in de webshop van Vogelbescherming.

Wie zich nu al via www.tuinvogeltelling.nl inschrijft ontvangt
via de mail gratis herkenningstips
om de vogels uit elkaar te houden. Ook ontvangt u de Special
4. Check de vogels in uw buurt Vogels Voeren én krijgt u 15%
Als uw weet welke vogels er bij u korting op vogelvoer en nestkasin de buurt leven, maakt dat het ten in de webshop van Vogelbeherkennen een stuk eenvoudiger. scherming.
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Ondanks protesten bewoners
Heemstede - Tijdens de commissievergadering in december uitten omwonenden van het
voormalige politiebureau op de
Kerklaan hun zorgen over veiligheid, parkeren en geluid. Daar
werd tijdens de behandeling van
het IHP (Integraal Huisvesting
Plan) in de raad op 19 december
niet dieper op ingegaan. Heleen
Hooij (VVD) vroeg de bereidheid
van de wethouder om zijn eerder
gedane toezeggingen gestand te
doen.
Dat deed wethouder Struijf. Zo
komt hij terug op de problemen
van de buurt. Hij doet onderzoek
naar een alternatieve wijze van
verbouwen zoals voorgesteld bij
de Evenaar school. Ook gaat hij
al in 2020 onderzoek doen naar
de mogelijkheden binnen de oude Bronstee Mavo, al staat dit pas
voor 2021 op het programma. Hij
gaat niet akkoord met het schrijven van een nieuw IHP-plan en
komt ook niet jaarlijks met een
aangepast plan. Dit zou veel te
veel ambtelijke mankracht vergen. Een evaluatie komt iedere
vijf jaar. Dat wil niet zeggen dat
er tussentijds niets gebeurt of
te melden valt. Zodra er nieuwe
ontwikkelingen zijn, informeert
Struijf de raad.

28 en 29 december

Rondleiding ‘Keizerin Sisi, op
de vlucht voor zichzelf’. Zandvoorts Museum, Swaluestraat
1, Zandvoort, Van 15-16.30
u. Kosten: € 5,50 incl. entree,
koffie en thee.

4 januari

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

Pameijer (PvdA) wil meer aandacht voor de buitenomgeving,
die moet groener worden, omwonenden moeten meer betrokken worden en er moet aandacht
zijn voor de (verkeers)veiligheid.
De scholen zelf krijgen de regie
in handen. Mocht dat niet lukken, dan springt de gemeente bij
of in het uiterste geval een externe specialist.

ook alternatieve vormen van financiering. Het IHP gaat over prioritering in welke volgorde welke school aan de beurt is. Struijf
hecht eraan dat de scholen en de
ambtenaren nu weten waar ze
aan toe zijn.
Een amendement van de VVD
waarin toezeggingen zwart op
wit werden gevraagd haalde
geen meerderheid. Na de discussie van een uur ging de voltallige
raad akkoord met het IHP.

De Wit (CDA) vroeg om een projectmanager, maar die komt er
niet. De wethouder onderzoekt Eric van Westerloo

Omgevingswet: waar gaat het over?
Heemstede - Tijdens de laatste
raadsvergadering van 2019, op
18 december, bond Oscar Boeder
(CDA) de kat de bel aan. Hij wilde
graag van de wethouder horen
hoe het staat met de invoering
van de Omgevingswet in Heemstede. Die moet over een jaar
zijn beslag krijgen. Waar gaat het
over? Inwoners en bedrijven zijn
bekend met bestemmingsplannen, zeker zodra ze iets willen
bouwen of verbouwen krijgen
ze te maken met deze bestemmingsplannen. Bij een reclameuiting aan de gevel of iets doen
binnen een natuurgebied geldt
het bestemmingsplan ook. De
Rijksoverheid heeft daar iets op
bedacht: ‘de Omgevingswet’. Deze wet vervangt 26 wetten (naar
1), 5000 wetsartikelen (naar 350),
120 ministeriële regelingen (naar
10). De gehele gemeente wordt
één groot plangebied. Heemstede heeft momenteel 7 bestemmingsplannen die dus per 1 januari 2021 verdwijnen.

▲

IHP-plan gaat gewoon door

Boeder vroeg zich af hoe Heemstede er nu voor staat. Hij is bang
dat na invoering alleen nog de
elite er wat mee kan. Ongeveer
de helft van alle Nederlandse
ambtenaren is van mening dat
hun gemeente er nog niet klaar
voor is. De Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, is ook
kritisch. De Omgevingswet verwacht veel van burgers. Zo moeten zij zelf een participatietraject
organiseren, maar zijn zij daarin
bedreven? De overheid doet een
stap terug en de verantwoordelijkheid komt bij de inwoners.
Heikel punt is de DSO (Digitaal
Stelsel Omgevingswet). Dit ICTprogramma moet inwoners of
bedrijven in staat stellen een aanvraag te doen. Echter dit systeem
is een jaar voor invoering verre
van bedrijfsklaar, zodat zelfs gemeenten er nog niet mee kunnen
oefenen. De gemeente dient toch
met een visie en kaders te komen
om het systeem duidelijk werk-

Traditionele Nieuwjaarswedstrijd Ex-Internationals KNVB
en Ex-Oranje Leeuwinnen bij
HFC. Damesteam om 12 u., herenteam om 14.30 u. Kaarten
via www.konhfc.nl.

4 januari, 1 februari,
7 maart

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

29 december

10.000 stappenwandeling. Om
10 u. vanaf de achterzijde van
het station Heemstede-Aerdenhout.
Krulmuziek voor de allerkleinsten. Oude Kerk, Wilhelminaplein, Heemstede. 14 u. Baby
Speelconcert (0+), 15 u. Dreumes Speelconcert (1,5 – 2,5 jr)
en 16 u. Peuter Concert (2,5-6
jr.) Meer info en kaarten à € 10,via www.podiaheemstede.nl.

30 januari

Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding organiseert de lezing ‘Wat gebeurt er met de
ziel na de dood?’ door schrijver
Willem Glaudemans. Haarlemmerhout Theater, Van Oldenbarneveldtlaan 17, Haarlem.
Inloop 19 u, aanvang 19.30 u.
Op basis van het ‘Boek van het
Eeuwige leven - Een cursus in
sterven’ neemt Glaudemans
tijdens deze lezing de deelnemers mee op zielenreis.

12 januari

Vlooienmarkt in Sportplaza
Groenendaal. Sportparklaan
16, Heemstede. Van 9.30-16 u.
Toegang: 2,20 euro p.p., kinderen t/m 11 jr. gratis. Meer informatie op: www.mikki.nl.

TENTOONSTELLINGEN
T/m 31 december

Expositie Nicky Schouten in de
Bibliotheek. Bibliotheek van
Heemstede, Plein 1, (Julianaplein1).

T/m 31 januari

6 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst
op
raadhuis Heemstede. Raadhuisplein 1, Heemstede. Vanaf 18.30 u.

8 januari

Presentatie in Parkinson Café. Wijkcentrum De Ringvaart,
Floris van Adrichemlaan 98,
Haarlem. Van 14-16 u. Toegang € 2,- p.p. incl. koffie/thee.
Informatie: 023-5278170 of
06-36323306.

Exposite Luna Meis ‘Egypte in
de Luifel’. Herenweg 96, Heemstede. Meer info op: www.lunameis.com.
Expositie ‘Nieuwe Groei’. Raadzaal, van het raadhuis Heemstede,
Raadhuisplaein
1,
Heemstede.

Tot 1 maart

Tentoonstelling Keizerin Sisi.
Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1, Zandvoort. Meer informatie op: www.zandvoortsmuseum.nl.

Start cursussen bij WIJ Heemstede

baar te maken voor aanvragende Heemstede - Maakt u goede
voornemens voor het nieuwe
burgers en bedrijven.
jaar?
Wethouder Annelies v.d. Have Bij WIJ Heemstede starten in jakent het probleem en deelt de nuari onderstaande cursussen,
zorg die o.a. door de ombudsman die of in de Luifel op de Herenis geuit. Kennis, inzet van perso- weg 96, of in de Molenwerf op de
neel en de benodigde middelen Molenwerfslaan 11 in Heemstezijn nog niet helder. Een plan van de plaatsvinden. Iets doen voor
het college om een burgerpanel uzelf waar u plezier in hebt, mente laten meekijken komt er wel. Er sen met dezelfde interesses ontwordt gewerkt aan een leesbare moeten en even tot rust komen.
en begrijpelijke tekst. De wethou- U vindt vast iets wat u aanstaat.
der gaat maandelijks rapporteren
aan de raad. Zij benadrukte dat • Op maandag 6 januari van
20.00-22.00 uur start het tweeer niemand tussen het wal en het
de deel van de cursus Edelsmeschip zal vallen. De lokale ambden van docent Christine van
tenaren zullen volledig ten diender Velden. Er zijn 15 lessen in
ste staan van die aanvragers die
de Molenwerf en de kosten zijn
er zelf niet uitkomen. Heemste€ 253,50.
de is, net als alle andere gemeenten, in afwachting waar Den Haag • Op dinsdag 7 januari van 9.0015.00 uur start een EXTRA Mumee komt.
seumgroep. U gaat dan samen
Niet overbodig dat het CDA dit
met een gastheer of gastvrouw
onderwerp op de agenda heeft
op museumbezoek. Er zijn togezet, een jaar is zo voorbij.
taal 5 museumbezoeken gepland en de kosten zijn € 75,-.
Eric van Westerloo

• Op dinsdag 7 januari start het

tweede deel van de cursus Internationale dans 55+ van
10.00-11.30 uur met docent
Claudy Prins. Er zijn 21 bijeenkomsten in de Luifel en de kosten zijn € 78,-.
• Ook op woensdag 8 januari van
10.00-11.30 uur start een tweede deel van de cursus Internationale dans 55+ met docent
Claudy Prins. Er zijn er 21 bijeenkomsten in de Luifel voor € 78,-.
• Op woensdag 8 januari van
10.00-12.00 uur start de cursus Seniorweb Werken met de
iPad door docent Carin Leuven.
Er zijn 4 lessen in de Luifel, kosten € 42,-.
• Op woensdag 8 januari van
19.00-23.00 uur kunt u lekker
biljarten bij Biljartclub Molenwerf, in totaal nog 26x voor een
bedrag van € 98,50.
• Op maandag 13 januari van
13.30-15.30 uur is er voor de
creatievelingen Club Creatief
55+ met docenten Tineke Zwet-

sloot en Brigitte Manig. De Club
Creatief 55+ is 13x in de Luifel
en de kosten zijn € 69,-.
• Op donderdag 16 januari van
10.30-12.00 uur start het tweede deel van de cursus Sacred
Dance 55+ met docent Marjan van Huet en Corine Zwaan.
Er zijn twaalf bijeenkomsten
in de Luifel en de kosten zijn
€ 65,-.
• En ten slotte vanaf vrijdag 7 februari van 10.00-12.00 uur kunt
u uw leven tekenen in de cursus
Gouden boeken door docent
Eva Durlacher. In 9 lessen in de
Luifel leert zij u op een bijzondere manier de herinneringen
uit uw leven op te tekenen in
uw eigen boek. De kosten voor
9 lessen zijn € 131,-.
Meer informatie of aanmelden:
www.wijheemstede.nl,
telefonisch op werkdagen (na 1
januari) tussen 9.00 en 13.00 uur
op tel. nr: 023-548 38 28 of via
info@wijheemstede.nl.

Nieuwjaarsbijeenkomst
op raadhuis Heemstede

Familiekerstsamenzang op kinderboerderij
Heemstede - Wat zou er in al die
kinderkopjes omgaan bij het betreden vanuit de duisternis van
het bos in het licht van de binnenplaats op kinderboerderij ‘t
Molentje. Onder het linnen afdak zaten kindermusici van Jong
Dacapo uit Lisse die uitnodigend speelden “Komt allen tezamen’. Kinderen en ouders keken naar boven waar de laatste
druppels vielen uit de lange regenbui. Dachten of hoopten ze

op sneeuw met de kerstdagen of
vorst met veel zon om zo de donkere dagen voor de kerst nog te
kunnen vergeten?
Jong Da Capo is een opleidingsorkest uit Lisse, dat bestaat uit
jongeren tot 16 jaar die bij Da
Capo muzieklessen volgen. Deze groep krijgt, naast de wekelijkse muzieklessen, op vrijdagavond
orkestrepetities onder leiding
van de deskundige dirigent Dirk-

jan de Boer. Onderdeel van de opleiding is spelen tussen de mensen, in formatie lopen en musiceren op straat, optredens bij evenementen en bij de kerstsamenzang in Heemstede.

de herdertjes bij nachte en hoorden de engeltjes zingen’. Ouders
en kinderen zongen alle bekende liederen mee en hadden niet
in de gaten dat het inmiddels helemaal droog was geworden.

Het ging ze goed af, de Jingle
Bells deden je een beetje beleven of je in de arrenslee door de
sneeuw reed tot je het rare rendier Rudolf tegen kwam. En dat
‘Midden in de winternacht lagen

Na het ‘Feliz Navidad’ stonden de
vrijwilligers van de vrienden Kinderboerderij klaar met warme
chocolademelk en glühwein.
Ton van den Brink

Heemstede - Op maandagavond
6 januari vindt vanaf 18.30 uur
voor alle Heemstedenaren de
nieuwjaarsbijeenkomst
plaats
op het raadhuis, Raadhuisplein 1
in Heemstede. De nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari is hét moment om gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden. Alle inwoners worden van harte uitgenodigd met elkaar in gesprek te komen en te toosten op 2020. Ook
wie niet in Heemstede woont,
maar hier bijvoorbeeld werkt of
sport, is van harte welkom. Om
19.00 uur houdt burgemeester
Astrid Nienhuis haar nieuwjaarstoespraak.

en bitterballen. Een informele
sfeer die uitnodigt om een praatje met elkaar te maken. Bovendien wordt ook hoog bezoek verwacht.

Boesterballen: bitterballen
met een verhaal
De bitterballen zijn op een bijzondere – maatschappelijk verantwoorde - manier tot stand gekomen. Het zijn bitterballen van
oesterzwammen. De grondstof
waarop deze oesterzwammen
gekweekt zijn, komt uit koffiedik
dat bij ondernemingen wordt ingezameld. Mensen van initiatiefnemer HeemSteeds Gezwam en
de Hartekampgroep serveren de
De nieuwjaarsbijeenkomst van bitterballen. Zo draagt een bitterHeemstede wordt in het nieuwe bal bij aan de zichtbaarheid van
jaar in een ander jasje gestoken. dit type zorg in de maatschapNiet ín het raadhuis, maar ervoor, pij, aan de circulaire economie
op het plein. Er is live muziek, en én aan verbinding tussen mennaast een drankje zijn er ook friet sen.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 27 december 2019

Heemstede

Weekmarkt vervalt
op 1 januari

Nieuwjaarsreceptie
maandag 6 januari
vanaf 18.30 uur

In deze uitgave:
- Praat mee over zonneen windenergie
Gemeente
Heemstede
wenst u een gezond
en voorspoedig
2020!
Adresgegevens en
openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1,
Postbus 352,
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(geopend voor alle producten, behalve
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk,
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u altijd vooraf een afspraak maken.
Wilt u toch ’s morgens komen?
Bel dan 14 023.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
en donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Op woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) is er
geen weekmarkt op de Valkenburgerlaan. Op
woensdag 8 januari 2020 bent u weer welkom!

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

Wijziging van
politiebureau
naar school
In augustus publiceerden wij de aanvraag
van een omgevingsvergunning om het
vroegere politiebureau aan Kerklaan
61 te gebruiken als wissellocatie voor
scholen. Daarna volgde in september een
inloopavond hierover. In dit bericht leest u
over de huidige stand van zaken.

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

Aandachtspunten rondom de
feestdagen
Het nieuwe jaar is in aantocht. Wij willen
graag dat de jaarwisseling feestelijk en veilig
verloopt. Als gemeente hebben we een aantal
maatregelen getroffen, maar we hopen dat u
zich ook wil inzetten voor de veiligheid in uw
directe omgeving.
- Vuurwerk afsteken mag alleen op
31 december vanaf 18.00 uur ‘s avonds tot
1 januari 2.00 uur ‘s nachts.
- De burgemeester heeft een
vuurwerkvrijzone aangewezen op de
Burgemeester van Rappardlaan, tussen de
brug over de Van Merlenvaart en Speeltuin
Groenendaal, inclusief het terrein van
de kinderboerderij en alle plaatsen in de
directe nabijheid van gebouwen met rieten
daken. In deze zones mag geen vuurwerk
worden afgestoken.
- Tijdens de jaarwisseling geldt een verbod
op vreugdevuren, vuren in oliedrums,
vuurkorven, wensballonnen en alle andere
vormen van open vuur in de openbare
ruimte in Heemstede. De veiligheidsrisico’s
zijn daarvoor te groot.
- In aanloop naar het nieuwe jaar is op
diverse scholen lesgegeven over de gevaren
van vuurwerk. Categorie F1-vuurwerk

-

-

-

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

wordt ook wel kindervuurwerk of fopen-schertsvuurwerk genoemd. Je mag
categorie F1-vuurwerk kopen vanaf
12 jaar. Dit vuurwerk is het hele jaar
door verkrijgbaar en mag je ook het
hele jaar door afsteken. In december
zijn er supermarkten die hier actief mee
adverteren. Helaas is het verschil niet altijd
te horen en zelfs voor politie en Handhaving
lastig te herkennen.
Om brandgevaar, schade en vernieling
te voorkomen mogen van maandag
23 december 2019 tot donderdag 2 januari
2020 geen open of met zeil afgesloten
(bouw)containers in de openbare ruimte
zijn geplaatst. Dit geldt ook voor schaftketen
en toiletunits.
Op 28 december worden de
parkeerautomaten in de winkelgebieden
tijdelijk uitgeschakeld. U kunt dan tot en
met woensdag 1 januari vrij parkeren.
Belparkeerders ontvangen in deze periode
een melding via hun app.
Tussen 30 december en donderdag
2 januari zijn (ondergrondse) afval- en
kledingcontainers tijdelijk afgesloten of
verwijderd. Het is verstandig uw eigen
rolcontainer(s) ook op een veilige plek te
stallen.
Fijn als u elkaar aanspreekt als u overlast
ervaart. Overlast kunt u overdag telefonisch
melden bij team Handhaving via 14 023
en ’s avonds bij de politie via 0900-8844.
Houd er rekening mee dat het, voor zowel
handhavers als politie, niet altijd mogelijk zal
zijn te reageren.

Wij gaan er vanuit dat u uw vuurwerkresten in
uw straat zoveel mogelijk zelf opruimt. Alvast
dank!

Kerstboom eruit na de feestdagen?

Bied vanaf maandag 6 januari uw kerstboom
aan langs de openbare weg. Kinderen kunnen
de bomen inzamelen en daarmee lootjes
verzamelen waarmee ze kans maken op mooie
prijzen. Een deel van de opgehaalde bomen
wordt gebruikt voor de kerstboomverbranding
op woensdag 8 januari. Het overgrote deel van
de bomen wordt versnipperd.
Lees alle informatie rondom de feestdagen op
www.heemstede.nl/feestdagen

De komende 20 jaar krijgen de gebouwen
van de 10 basisscholen in Heemstede een
grote opknapbeurt om goed op de toekomst
voorbereid te zijn. De gemeente wil het oude
politiebureau gebruiken als wissellocatie voor
scholen die verbouwd worden. Om dit mogelijk
te maken is een omgevingsvergunning nodig.
De oorspronkelijke aanvraag hiervoor uit
augustus is iets aangepast, omdat deze ruimer
was geformuleerd en bovendien een wijziging
van de bestemming suggereerde. Daarom is de
aanvraag voor een omgevingsvergunning nu
toegespitst op alleen het gebruik van het pand
voor onderwijs en naschoolse opvang.
Verder wordt op dit moment nog onderzoek
gedaan naar de verkeerssituatie rond
Kerklaan 61. Dit onderzoek leidt mogelijk tot
verkeersaanpassingen. Als dat nodig blijkt,
wordt hierover apart een besluit genomen.
Meer informatie over de opknapbeurt van de
scholen vindt u via www.heemstede.nl/ihp

Gewijzigde
openingstijden
raadhuis
Op en rond de feestdagen zijn de
openingstijden van het raadhuis
gewijzigd:
- Dinsdag 31 december:
vanaf 13.00 uur gesloten
- Woensdag 1 januari
(Nieuwjaarsdag): gesloten
- Donderdag 2 januari:
open van 8.30-17.00 uur
(publiekszaken tot 19.30 uur)
- Maandag 6 januari:
open van 10.00-17.00 uur
Ook via www.heemstede.nl/contact
vindt u de gewijzigde openingstijden.
Wij wensen u fijne feestdagen!

Aanmelden
e-mailnieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het
laatste nieuws over Heemstede?
Abonneer u dan op de nieuwsbrief van
de gemeente. U ontvangt periodiek de
nieuwsbrief in uw mailbox. Aanmelden
kan via www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Nieuwe regelgeving
Gladheidsbestrijdingsplan Heemstede
Op 19 november 2019 heeft het college
het Gladheidsbestrijdingsplan 2019-2020
vastgesteld. Dit plan is van kracht van
1 november 2019 tot en met 31 maart 2020.
Aanpassing Nota bodembeheer
regio IJmond
Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad
een aanpassing van hoofdstuk 3.4 van de Nota
bodembeheer regio IJmond vastgesteld.
Lees de volledige bekendmakingen
in het digitale Gemeenteblad via
www.officielebekendmakingen.nl

Uitschrijvingen
Basisregistratie
personen (BRP)
Uit adresonderzoek is gebleken dat
onderstaande personen niet meer wonen op
het ingeschreven adres in de Basisregistratie
personen (BRP). Dit kan gevolgen hebben
voor het recht op overheidsvoorzieningen
en -diensten.
Het college van burgemeester en wethouders
heeft het voornemen om de volgende
personen ambtshalve uit te schrijven uit
Nederland:
- Per 10-12-2019: B.B. Meijer, geboren
20-09-1980, Beatrixplantsoen 14
- Per 12-12-2019: L.M. Koenders, geboren
25-01-1946, Slotlaan 1 B 7
Als de betrokkene het hier niet mee eens is,
kan deze binnen 4 weken na plaatsing van
deze publicatie hierop reageren door contact
op te nemen met de afdeling Publiekszaken
van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede,
(023) 548 58 68).
Het college van burgemeester en wethouders
heeft besloten om de volgende personen
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 09-10-2019: S.A.L. Shepperd, geboren
22-01-1992, Zandvoortselaan 46
- Per 22-10-2019: T.H. Yildirim, geboren
11-10-1992, Binnenweg 39 A
- Per 24-10-2019: P. Kropop, geboren
28-02-1970, Julianalaan 8
- Per 07-11-2019: S. de Graaff, geboren
28-01-1987, Zernikelaan 20
- Per 12-11-2019: R.N. Soe, geboren
07-01-1969, Zeelandlaan 24
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen 6 weken na de dag van de
bekendmaking hiervan bezwaar maken.
Zie ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

ver
erkzaamheden?

ww.heemstede.nl/
eweg

Werk
aan de

weg

Dinsdag 21 januari 2020 | 19.30-22.00 uur | gemeentehuis Heemstede

Praat mee over zonne- en windenergie
Net als de rest van Nederland, heeft ook onze
regio (IJmond/Zuid-Kennemerland) de opgave
om meer duurzame energie via zonnepanelen
en windmolens op te wekken. We noemen dit
de Regionale Energie Strategie (RES). Dat is een
flinke uitdaging, omdat ruimte hier schaars is.
Voor onze regio zijn 3 verschillende ruimtelijke
scenario’s geschetst die inzicht geven in
mogelijkheden om duurzame energie op te
kunnen wekken.

Wat vindt u passen als het gaat om zon en
windenergie in deze regio en bij u in de buurt?
Wat past juist absoluut niet? Heeft u zelf ideeën
over de opwekking van duurzame energie in
uw buurt? Of wellicht op andere plekken in de
gemeente of regio? Waar ziet u kansen en wat
kunt u zelf bijdragen? De gemeente nodigt u
uit om hierover mee te denken en in gesprek
te gaan over de geschetste scenario’s.

Kom op 21 januari naar het gemeentehuis
van Heemstede en praat mee tijdens het
RES-atelier. Een uitgelezen kans om mee te
praten over de mogelijkheden waarbinnen
de komende jaren meer duurzame energie
opgewekt gaat worden! De bijeenkomst duurt
van 19.30-22.00 uur. Meld u vóór 8 januari 2020
aan via www.heemstede.nl/energietransitie. Na
aanmelding ontvangt u een bevestiging met
het programma van deze avond.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Ankerkade 6, het plaatsen van een
haagondersteunende constructie,
wabonummer 507353, ontvangen 4
december 2019
- Bronsteeweg 10, het vervangen van een
reclamedoek, wabonummer 510654,
ontvangen 10 december 2019
- Esdoornlaan 16, het verhogen van de nok,
wabonummer 509970, ontvangen 10
december 2019
- Fazantenlaan 59, het plaatsen
van een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 511527,
ontvangen 12 december 2019
- Hageveld 1, het bouwen van een garage
en een tuinberging, wabonummer 508562,
ontvangen 6 december 2019
- Nijverheidsweg tegenover 5, het kappen
van een grauwe abeel, wabonummer
510035, ontvangen 9 december 2019
- Locatie Slottuin, het planten van bomen
binnen het (bestemmings)plangebied van
het project Slottuin, wabonummer 509445,
ontvangen 9 december 2019
- Schouwbroekerstraat 3, het verlengen van
de bestaande rookgasafvoer, wabonummer
511482, ontvangen 12 december 2019
- Zandvoortselaan 117, het plaatsen van
een reclamebord, wabonummer 512212 ,
ontvangen 10 december 2019
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit
stadium nog geen bezwaar mogelijk.
Gewijzigde aanvraag
omgevingsvergunning
- Kerklaan 61, het wijzigen van de
bestemming ‘kantoor’ naar ‘maatschappelijk’,
wabonummer 429951, ontvangen 2 juli
2019
Deze op 17 juli 2019 gepubliceerde aanvraag is
als volgt gewijzigd:
‘Het in afwijking van de kantoorbestemming
gebruiken van het pand op het perceel
Kerklaan 61 ten behoeve van onderwijs
en buitenschoolse opvang.’ Op deze wijze

komt beter tot uitdrukking dat de bestaande
bestemming in het bestemmingsplan
ongewijzigd blijft en dat ander gebruik dan
het bestemmingsplan nu toelaat al dan niet
vergund gaat worden.
Tegen deze aanvraag is in dit stadium nog
geen bezwaar mogelijk.
Verleende omgevingsvergunningen
- Ankerkade 6, het plaatsen van een
haagondersteunende constructie,
wabonummer 507353, verzonden 20
december 2019
- Blekersvaartweg 14, het in afwijking van
de bestemming groen gebruiken van het
stuk grond als tuin, wabonummer 484103,
verzonden 19 december 2019
- Camphuysenlaan 9, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 480280, verzonden 19
december 2019
- Dr. P. Cuyperslaan 7, het optrekken van de
zijgevel t.b.v. trappenhuis, het plaatsen
van een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 477748,
verzonden 17 december 2019
- H.W. Mesdaglaan 2, vernieuwen
beschoeiing en plaatsen keerwand,
wabonummer 474244, verzonden 20
december 2019
- Hendrik Peeperkornstraat 31, het plaatsen
van een dakterras, wabonummer 464260,
verzonden 16 december 2019
- Herfstlaan 8, het doorbreken van een
muur, wabonummer 506467, verzonden 20
december 2019
- Huizingalaan 13, het verhogen van de
nok, optrekken voorgevel en het plaatsen
van een dakkapel op het voor- en
achtergeveldakvlak, wabonummer 486127,
verzonden 17 december 2019
- Lentelaan 5, het doorbreken van een muur,
wabonummer 501779, verzonden 16
december 2019
- Nijverheidsweg t.o. nr. 5, het kappen van
een grauwe abeel, wabonummer 510035,
verzonden 16 december 2019

- Oosterlaan 8, het plaatsen van een
dakopbouw en het realiseren van een
appartement, wabonummer 494268,
verzonden 19 december 2019
- Oosterlaan 14, het plaatsen van een
dakopbouw, wabonummer 473370,
verzonden 19 december 2019
- Paulus Potterlaan 4, nieuwbouw woning,
wabonummer 457818, verzonden 19
december 2019
- Raadhuisplein 3, het uitbreiden van het
woonhuis en bouwen van een garageberging, het vervangen van dakpannen,
herstellen metselwerk en plaatsen
zonnepanelen, wabonummer 464792,
verzonden 16 december 2019
- Raadhuisstraat 75, het wijzigen van de
bestaande pui en entree (exclusief reclame),
wabonummer 498603, verzonden 17
december 2019
- Raadhuisstraat 98-98A, nieuwbouw 3
woningen en een winkel, wabonummer
423352, verzonden 17 december 2019
- Ir. Lelylaan 6, aanbrengen van een wifiantenne in een boom nabij het Oude
Slot, wabonummer 448657, verzonden 19
december 2019
- Hageveld 102, renovatie van de voormalige
kapel ten behoeve van het gebruik als
woonruimte, wabonummer 494433,
verzonden 19 december 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
- Cruquiusweg 29A, het plaatsen van
een reclamezuil, wabonummer 506711,
ontvangen 3 december 2019
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te
verlengen.

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’.

