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Heemstede e.o.

Door Bart Jonker

Heemstede – Op uitnodiging van 
BIZ Heemstede, maakte wethouder 
Nicole Mulder namens de gemeente 
Heemstede op woensdag 22 decem-
ber een rondje langs diverse onder-
nemers in het winkelcentrum van 
Heemstede (WCH), samen met de 
BIZ-centrummanager Bas de Jong. 

Nicole Mulder sprak daar met de 
ondernemers, had een luisterend oor 
voor hun lockdownervaringen en 
stak hen een warm hart onder de 
riem. De winkeliers waren aange-

naam verrast en stelden de solidari-
teit, interesse en het bezoek van de 
wethouder zeer op prijs.

Koop lokaal
Door de uitgevaardigde lockdown 
van zaterdag 17 december worden 
winkeliers die geen dagelijkse 
levensbehoeften verkopen, alsmede 
horecaondernemers, sportscholen 
en de cultuur- en evenementen-
sector weer zwaar getro�en. Wel is 
bestellen en afhalen in het WCH aan 
de deur mogelijk, het zogenaamde 
‘click en collect’. Op vele manieren 
proberen de ondernemers in deze 

lockdown het hoofd boven water te 
houden en creatieve oplossingen te 
realiseren. Dit om toch hun klanten 
te bereiken en ze aan te moedigen 
vooral te kopen bij de lokale onder-
nemers in Heemstede.

Warm hart
Nicole Mulder toont veel begrip voor 
de ondernemers en gaf aan dat ze 
het erg zuur vindt dat ze juist weer in 
deze feestdagenperiode zwaar getrof-
fen worden door de landelijke uitge-
vaardigde lockdown, die ook Heem-
stede raakt. Ze gaf daarnaast aan dat 
de gemeente Heemstede de onder-

nemers een warm hart toedraagt en 
dat het college op dit moment hard 
werkt aan steun- en herstelmaat-
regelen. Lees elders in deze krant in 
de rubriek ‘Openheid in lockdowntijd’ 
hoe de ondernemers van het winkel-
centrum de lockdown ervaren en 
hiermee omgaan.

Wethouder Nicole Mulder steekt ondernemers van 
winkelcentrum Heemstede een hart onder de riem

Wethouder Nicole Mulder (rechts) steekt de ondernemers van het WCH een hart onder de riem. Foto: Bart Jonker.

Velsen -  Ook dit jaar geldt een lande-
lijk vuurwerkverbod. Vuurwerk thuis 
bewaren is gevaarlijk en zelfs straf-
baar. Daarom kunnen inwoners van 
de regio Kennemerland hun vuur-
werk vrijwillig inleveren.  
Sinds maandag 27 december tot en 
met donderdag 30 december tussen 
10.00 en 15.00 uur is dit mogelijk bij 
de gemeentewerf van Velsen aan de 
Amsterdamseweg 10 in Velsen-Zuid.  
Door op deze manier vuurwerk in te 
leveren, worden de zorgsector en de 

hulpdiensten ontlast. Lees meer over 
deze regionale actie op:
www.velsen.nl/velsen-organiseert-
vuurwerkinleveractie.
Tijdens de jaarwisseling 2021-2022 is 
het afsteken van klein vuurwerk, 
zoals sterretjes en knalerwten (cate-
gorie F1), alleen toegestaan als dit 
geen overlast veroorzaakt voor de 
omgeving.
Iedereen van 12 jaar en ouder mag 
dit vuurwerk het hele jaar door 
kopen en afsteken. 

Vuurwerkverbod van kracht: lever vuurwerk in

Per 1 januari invoering
Ja/ja-sticker

Heemstede -Met ingang van
1 januari 2022 voert Heemstede 
de Ja/ja-sticker in. Dat betekent 
dat inwoners standaard geen 
ongeadresseerd drukwerk 
ontvangen maar nog wel huis-
aan-huisbladen zoals uw 
vertrouwde Heemsteder. 

Heemstedenaren die nog wel 
graag papieren folders willen 
ontvangen, dienen een ja/
ja-sticker op hun brievenbus 
plakken.

Nog even samengevat: 
Bij de nee/nee-sticker ontvan-
gen inwoners vanaf 1 januari 
helemaal niks, ook geen huis-
aan-huisbladen. 
Bij de nee/ja-sticker of helemaal 
geen sticker op de brievenbus 
ontvangen inwoners vanaf
1 januari alleen de huis-aan-huis 
bladen.
Bij de ja/ja-sticker ontvangen 
inwoners alles, ook ongeadres-
seerd drukwerk en reclame. 

De gratis stickers kunnen 
worden opgehaald in het raad-
huis van Heemstede en bij 
Plein1.

Als inwoners na 1 januari onte-
recht ongeadresseerd drukwerk 
blijven ontvangen, kunnen zij dit 
melden via afval@heemstede.nl.

Er geldt op dit moment een vuurwerk-
verbod. Foto: Bigstock.
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Kerklaan 22/56 en 20/54 (beneden (54)- en boven-
woning (56)) zijn eerder gebouwd dan de nummers 
60 en 58, namelijk in 1924. Dus hoe zat de oude 
nummering toen in elkaar? Het lastige in het 
puzzeltje is dat er ook een oude nummering 56 is geweest (school). 
G. Frederiks Sr. heeft het pand laten bouwen en woonde vervolgens op de 
bovenverdieping, aldus het adresboek van Heemstede van 1 januari 1926. 
Op nummer 20 woonde kantoorbediende G. Frederiks jr. 
Gezien de huidige woningprijzen, is het bijzonder te lezen in het Haarlems 
Dagblad van 14 juni 1934 dat de bovenwoning te huur wordt aangeboden 
voor 7 gulden per week. G. Frederiks Jr. is dan verhuisd. 
In het Haarlems Dagblad van 16 december 1955 staat de rouwadvertentie 
van G. Frederiks, overleden op de leeftijd van, 91 jaar. Mej. W. Frederiks blijft 
op Kerklaan 22 wonen tot in de jaren 60. In het adresboek van Heemstede 
van 1969 is het huisnummer 56.  
Nummer 20/54 heeft vanaf de jaren 40 verschillende bewoners gekend: 
spoorwegarbeider R. v. Geest, (1948), de dames Ph. L. en L. van Leeuwe, 
(1961) ambtenaar R. de Bruin, eind jaren 60/begin 70 Dir. P.A. Dijkema 
(Uitgeverij), die tevens bestuursfuncties had in de vereniging ‘Haerlem’. 

In het adresboek van 1993 wordt alleen over nummer 54 gesproken. 
De nu-foto van Harry Opheikens is van 27 december 2021.  
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Kerklaan hebben, 
dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens). Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).

Kerklaan toen en nu (47)
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
2 januari en 9 januari om 10u.
Alle diensten zijn online te volgen 
via: www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Zaterdag 1 januari, 10u, Hoogfeest 
van de H. Maria, Moeder van de 
Heer, Nederlands gezongen, Pater 
Tristan Perez
Zondag 2 januari, 10u, Hoogfeest 
van de H. Drie Koningen, Eucharis-
tieviering, Latijn, Pater Tristan Perez
Zondagmiddag 2 januari, 16u, 
Plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, 
m.m.v. E.J. Eradus, orgel
Dinsdag 4 januari om 09u, 
Eucharistieviering
Woensdag 5 januari om 10u, viering 
“Hart voor ouderen”; na a�oop van 
de ochtendmis is er van 11.30 uur 
tot 12.30 uur uitstelling van het 

Allerheiligste en mogelijkheid tot 
stille aanbidding
Vanuit het Bisdom is besloten dat 
ivm de aangescherpte corona-
maatregelingen er maximaal 50 
personen aanwezig mogen zijn 
tijdens een viering. Dit houdt in dat 
er voor elke viering weer gereser-
veerd dient te worden.
Opgeven kan via e-mail:
info@olvh.nl of telefonisch op 
023-5286608 tijdens kantooruren.
www.parochiesklaverblad.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 30 december, 9u. 
Eucharistieviering, pastor Rob 
Verhaegh.
Vrijdag 31 december, 15u. Oude-
jaarsviering. Woord- en gebed-
viering met lectoren en (enkele 
leden van) de Harmonie St. Michael.
Zondag 2 januari, 10u. Eucharistie-
viering, pater Diego Pildain.
Instrumentale ondersteuning van 
de viering.
Alle vieringen zijn te volgen via live-
stream: www.parochiesklaverblad.

nl/Livestreaming en kerkradio. 
Reserveren verplicht. Max. 50 
bezoekers per viering toegestaan. 
Info: 023-5280504. 
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 2 januari om 10u.
Ds. P van Veen.
De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 2 januari,10u.       
Ds. P. Terpstra.                                                                                                         
De diensten zijn online te volgen via 
YouTube en kerkomroep zie
www.kerkpleinheemstede.nl.
Maximaal 75 personen per dienst 
toegestaan. Verplicht uw belang-
stelling aanmelden via:
www.kerkpleinheemstede.nl/
kerkdienst-aanmelding.

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

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 2 janurari, 10u.
Spreekster: Y. Elbers.
Nieuw jaar thema.
Reservering via: 
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 2 januari:
ds. Wessel Westerveld, Wijk aan Zee.
De vieringen kunnen alleen online 
worden gevolgd via:
www.pkntrefpunt.nl,
klik op actueel. Bij het betreden van 
het gebouw zal men de corona-
check of een vaccina-
tiebewijs moeten tonen.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

Door Bart Jonker

Bloemendaal/Heemstede– Het was 
woensdag 22 december precies 50 
jaar gelden dat de beroemde Neder-
landse schrijver, columnist, media-
persoonlijkheid en fervent schaak-
liefhebber Godfried Bomans aan een 
hartaanval overleed. Naast landelijke 
bekendheid, was Bomans een lokale 
held. Hij was onder meer woonachtig 
op buitenplaats Berkenrode in 
Heemstede, op de Zonnelaan in 
Haarlem-Tuinwijk en in de laatste 
fase van zijn leven op de Parklaan in 
Bloemendaal. Hij werd in 1971 
begraven op de rooms-katholieke 
begraafplaats Adelbert in 
Bloemendaal. 

Onsterfelijk
Afgelopen woensdag vond op 
begraafplaats Adelbert een kransleg-
ging op zijn graf plaats door Fred 
Berendse, voorzitter van het Godfried 
Bomans Genootschap en enkele 
leden, om zijn vijftigste sterfdag te 
herdenken. Ook Heemstedenaar en 
Bomans-lid Hans Krol was hierbij 

aanwezig. Hij deed onderzoek en 
schreef uitgebreid over Bomans op 
zijn weblog Librariana. Het Godfried 
Bomans Genootschap bestaat sinds 
1972 en is een vereniging met meer 
dan 200 leden. Aanvankelijk zou de 
herdenking een meer uitgebreide 
insteek hebben, maar vanwege de 
afgekondigde coronamaatregelen 
van 17 december vond alleen een 
sobere plechtigheid in kleine en 
besloten kring plaats, geheel in de 
buitenlucht.
Na de kranslegging droeg Fred 
Berendse het sonnet ‘Immortelle’ 
(onsterfelijk) voor, een in memoriam 
geschreven op 10 april 1973 door 
Harry Prenen, goede vriend van 
Bomans. Een klein fragment uit Harry 
Prenens ‘Immortelle’, de eerste strofe 
in kwatrijn: 

“Doodstil rondom – hier sta ik aan je 
graf
en weet niet meer wat anders nog te 
zeggen
dan het gebaar wat bloemen neer te 
leggen,
het is niet veel voor alles wat je gaf” 

De gemeente Bloemendaal riep het 
jaar 2021 uit tot Godfried Bomans-
jaar, waarbij veel activiteiten plaats-
vonden als eerbetoon aan hun 
bewoner Godfried Bomans. In de 
Heemsteder van vorige week stond 
een uitgebreid artikel over Godfried 
Bomans, waar drie Bomansdeskun-

digen, te weten Fred Berendse, Hans 
Krol en Flip Hammann over Bomans 
discussieerden en herinneringen 
over zijn leven ophaalden. Meer 
informatie op: godfriedbomans.nl en 
op het Librariana weblog van Hans 
Krol: https://ilibrariana.wordpress.
com/. 

Sobere en besloten plechtigheid bij kranslegging op graf Godfried Bomans

Voorzitter Fred Berendse legt namens het Godfried Bomans Genootschap een krans 
op het graf van Godfried Bomans in Bloemendaal. Foto: Bart Jonker.

Winnaar kerstpuzzel
Heemstede - Geen witte kerst, maar 
wel een lawine aan oplossingen van 
onze kerstpuzzel kwam er binnen op 
de redactie. Allemaal in de race voor 
de felbegeerde gevulde boodschap-
pentas van Albert Heijn. De juiste 
oplossing is: ‘Een bruisend 2022 
gewenst’. Uit de loting van juiste 
oplossingen is Kina Dijk de gelukkige 
winnaar geworden van de goedge-
vulde AH-boodschappentas, af te 
halen bij de Albert Heijnvestiging 
aan de Blekersvaartweg 57 te 
Heemstede. De winnaar is inmiddels 
geïnformeerd. Gefeliciteerd met uw 
prijs! Volgende week in het nieuwe 
jaar weer een nieuwe kruiswoord-
puzzel met nieuwe kansen. Goede 
jaarwisseling en inderdaad... een 
bruisend 2022 gewenst!
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Door Bart Jonker

Regio – Ieder jaar doneert Rabobank 
Haarlem- IJmond aan verschillende 
lokale initiatieven op het gebied van 
sport, cultuur en maatschappij via 
hun Coöperatiefonds. De Rabobank 
richt zich daarbij ook vooral op pro-
jecten die de zelfredzaamheid van 
inwoners in Haarlem-IJmond aanmoe-
digen. Speciale aandacht hebben 
projecten die de leefbaarheid in zorg 
en wonen vergroten en projecten die 
gericht zijn op kwetsbare doel-
groepen in de samenleving. Deze 
ondersteuning wordt bekostigd uit 
een deel van de winst van de Rabo-
bank, die op deze manier aan de 
samenleving wordt teruggegeven.

Drie belangrijke pijlers
Een commissie met een afvaardiging 
van de ledenraad en de directie van 
Rabobank Haarlem-IJmond beslissen 
welke lokale projecten voor donaties 
vanuit het Coöperatiefonds in 
aanmerking komen. 
Dit Coöperatiefonds bestaat uit drie 
belangrijke pijlers, te weten:  
• Rabo ClubSupport, waarvoor sport-

clubs, stichtingen en cultuurvereni-
gingen zich jaarlijks voor kunnen 
aanmelden en waar leden van de 
Rabobank Haarlem-IJmond op 
kunnen stemmen, 

• Het Rabo Samenfonds voor speciale 
burgerinitiatieven en verenigingen, 
waarvoor donaties door een 
commissie worden bepaald,  

• Het Ondernemersfonds ter onder-
steuning van ondernemers. 

RCH in Heemstede blij met steun 
Rabobank ClubSupport 
Rabobank gelooft in de kracht van 
clubs, stichtingen en verenigingen. 
Deze maken de leden, buurt en de 
lokale samenleving sterker. Een van 
de Heemsteedse verenigingen die 
een donatie heeft ontvangen uit het 
Rabobank Clubsupport dit jaar, is 
voetbalvereniging RCH. De club wil 
zich inzetten voor de ontwikkeling 
van het meisjes- en vrouwenvoetbal. 
“Elke steun, ‘klein of groot’ die RCH 
mag ontvangen is natuurlijk gewel-
dig”, vertelt Cassandra Hart van RCH 
enthousiast. “Het is enorm �jn dat we 
door de actie van Rabo ClubSupport 
een mooi bedrag hebben mogen 
ontvangen. RCH heeft sinds jaren 
weer een damesteam 7x7 en daar 
zijn wij enorm blij mij. Wij willen in 
het damesvoetbal verder groeien en 
zijn bezig om nog een dameselftal 
op te zetten. RCH is dus nog hard op 

zoek naar dames die bij ons aan 
willen sluiten voor zowel 7x7 als 
11x11. Ook voor het meidenteam zijn 
wij op zoek naar meiden tussen de 
14 en 16 jaar. Dankzij Rabo ClubSup-
port kunnen wij het bedrag dat we 
hebben mogen ontvangen, hard 
gebruiken voor het werven van 
dames en meiden”, aldus Cassandra. 

Bijdrage Rabo Samenfonds voor 
Skatebaan Wijk aan Zee 
Vanuit het Rabo Samenfonds is er 
een bijdrage geleverd aan de nog te 
realiseren Skatebaan Wijk aan Zee. 
Dit is een burgerinitiatief voor het 
aanleggen van een skatebaan. “Kort 
gezegd wordt onze bijdrage van 
Rabo Samenfonds besteed aan heel 
veel beton”, grapt fondsenwerver 
Mirjam Durge van Skatebaan Wijk 
aan Zee. “Het geld gaat allemaal naar 
de aanleg van de skatebaan. We 
hebben echt wel een substantiële 
bijdrage van de Rabobank mogen 
ontvangen en zonder dit geld 
hadden we het niet gered. Het was 
net het laatste �nanciële stukje wat 
we nodig hadden. We zijn uiteraard 
hier ontzettend blij mee. We hadden 
al een sponsorloop gehouden, lokale 
ondernemers benaderd en we zijn 
een crowdfunding begonnen, die te 
vinden is op www.gofundme.com. In 
januari gaan we met de gemeente en 
de skatebaanbouwer om de tafel 
voor het de�nitieve ontwerp van de 
skatebaan. We hopen eigenlijk dat de 
skatebaan er komende zomer staat. 
Heel spannend allemaal”, aldus 
Mirjam Durge.  

Rabo Ondernemersfonds steunt 
Haarlemsewinkels.nl 
Simone Lunstroo is initiatiefneemster 
van www.haarlemsewinkels.nl, die 
�nanciële steun mocht ontvangen 
uit het Rabo Ondernemersfonds. 
“Ons bedrijf heet Paint It Yellow en is 
een creatief productiebureau, waar-
mee we reclame-uitingen bedenken 
en evenementen organiseren voor 
winkels in Haarlem”, vertelt Simone 
Lunstroo. “Toen vorig jaar de corona-
periode begon, moesten we snel iets 
bedenken om deze winkels online te 
laten gaan. In samenwerking met BIZ 
Haarlem en de ondernemersvereni-
ging Haarlem-Centraal hebben we 
een online platform ontwikkeld, 
waarmee we naar de websites van 
winkeliers verwezen. We kregen 
hierbij hulp van verschillende partij-

en om dit binnen afzienbare tijd te 
regelen. We merkten echter snel dat 
er veel meer winkels waren dan we 
dachten en dat zij helemaal geen 
website hadden. Aan Alexander 
Westerwoudt van de Rabobank heb 
ik toen gevraagd of ze hulp konden 
bieden. Hij attendeerde mij op het 
Rabo Ondernemersfonds waar ik een 
pitch voor mocht doen. Zodoende 
hebben wij steun gekregen om het 
platform haarlemswinkels.nl op te 
zetten. We zijn hier geweldig blij 
mee, omdat we zo de Haarlemse 
winkeliers online support kunnen 
geven en helpen”, aldus Simone 
Lunstroo.  
Meer informatie via Rabobank op: 
www.rabobank.nl/lokale-bank/
haarlem-ijmond/onze-cooperatieve-
bijdrage. 

Rabobank Haarlem-IJmond draagt veel lokale 
initiatieven warm hart toe vanuit Coöperatiefonds

Het Damesteam van RCH. Fotograaf: Harry Opheikens.

In Wijk aan Zee zijn ze klaar voor de nieuwe skatebaan. Foto: Screenshot uit wervingsvideo.

Nieuwjaarsconcert 
Philharmonie live 
op NH Nieuws

Regio - Philharmonie Haarlem 
en NH Nieuws gaan samen door 
op de vorig jaar ingeslagen weg 
met de live tv-uitzending van 
het Nieuwjaarsconcert. Heel Haar-
lem en omgeving kan op 1 janu-
ari a.s. om 15.00 uur genieten 
van het rechtstreekse verslag 
van het nieuwjaarsfeest in de 
Philharmonie, thuis vanaf de 
bank.

TenToon Ensemble, Sterre 
Konijn en Christiaan 
Kuyvenhoven
Het TenToon Ensemble luidt 
2022 in op eigentijdse wijze met 
de mooiste muziek die voor het 
ensemble werd geschreven en 
gearrangeerd. Het wordt een 
feestelijk programma met onder 
meer de ouverture en dans van 
Sjostakovitsj en een heerlijke 
Walsenmedley. Dit jaar verwel-
komt het ensemble daarbij niet 
één, maar zelfs twee solisten op 
het podium. De allround zange-
res Sterre Konijn zingt prachtige 
chansons waaronder Tout Dit, 
Nana en Blackbird. De Haar-
lemse pianist Christiaan Kuyven-
hoven zal de Rhapsody in Blue 
van George Gershwin met het 
ensemble spelen, speciaal voor 
deze gelegenheid gearrangeerd 
door Bob Zimmerman. Kuyven-
hoven is tevens de presentator 
van deze bruisende concert-
middag. Dat wordt een muzikaal 
feest op het podium en in de 
huiskamers! “We zijn trots dat we 
zelfs in deze tijden dit geweldige 
live concert in onze prachtige 
Grote Zaal hebben staan. Hier-
door kunnen we zoveel mogelijk 
mensen in onze regio deze fees-
telijke, muzikale start van het 
nieuwe jaar laten meebeleven. 
We hopen in 2022 zo snel moge-
lijk deze concerten weer voor 
volle zalen te kunnen presen-
teren.” aldus Edwin van Balken 
(Directeur Stadsschouwburg & 
Philharmonie Haarlem).

Wat: Nieuwjaarsconcert Philhar-
monie live te zien op NH Nieuws
Wanneer: zaterdag 1 januari van 
15.00 uur tot 16.15 uur.
Waar: TV-kanaal NH Nieuws 
(Ziggo kanaal 707/KPN kanaal 
509).
Meer informatie: www.theater-
haarlem.nl/nieuwjaarsconcert.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Zo vlak voor de feest-
dagen en een nieuw spannend jaar 
voor de boeg sloot de gemeenteraad 
op 22 december het politieke jaar af. 
Vooral hamerstukken werden in snel-
treinvaart afgehandeld.

Twee nieuwe onderwerpen werden 
tijdens de vergadering ingebracht. 
GroenLinks diende een motie in dat 
het college opriep een algeheel rook-
verbod in het wandelbos Groenen-
daal in te stellen. Weinig raadsleden 
voelden voor een totaal verbod, 
alleen al omdat het niet handhaaf-

baar is. De motie werd daarop aange-
past waarbij het woord verbod werd 
geschrapt.

Wel was er een meerderheid voor het 
plaatsen van een bord waarop staat 
aangegeven dat men vriendelijk 
wordt verzocht in het bos niet te 
roken. Er bestaat al een verordening 
om het roken te verbieden gedu-
rende de zomer. Dat gaat in werking 
als er een code oranje of rood is 
uitgevaardigd in verband met 
droogte, dus brandgevaar.
Met 13 stemmen voor en 8 tegen 
werd de aangepaste GL-motie 
aangenomen. 

Doodgebeten herten
Een tweede punt dat ter sprake 
kwam was het recent doodbijten van 
twee herten (reeën) in het bos. Juist 
in het gebied waar honden niet los 
mogen lopen werden herten aange-
vallen door loslopende honden. 
Kennelijk heeft nog niet iedere 
hondenbezitter zijn of haar hond 
voldoende onder apel. 

De burgemeester heeft een goed 
gesprek gehad met de Vrienden van 
Wandelbos Groenendaal en zij gaat, 
samen met de vrienden, kijken wat er 
voor mogelijkheden zijn dit in de 
toekomst te voorkomen. Alles 

afsluiten is lastig, omdat de runderen 
van het ene deel van het bos naar 
het andere deel moeten kunnen. De 
boel op slot doen is geen optie, 
omdat juist in deze corona tijd 
bewegen zo noodzakelijk is voor alle 
inwoners. De honden die betrokken 
waren de incidenten hebben een 
muilkorf gebod gekregen. De bezit-
ters van de betrokken honden waren 
geen inwoners van Heemstede. Een 
derde hert bleek verdronken te zijn, 
al bestaat het vermoeden dat hij na 
een aanval in het water terecht is 
gekomen. Na 1 uur en 20 minuten 
zat de laatste vergadering in 2021 er 
op.

Gemeenteraad Heemstede sluit jaar rustig af

Raadhuis Heemstede. Foto: Bart 
Jonker.
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JANUARI

JAAROVERZICHT2021

  Gemeente Heemstede houdt 
enquête onder bewoners rond 
Bronsteevijver.

  De nostalgische ‘De Karel’, een 
Mat’64-trein, rijdt even door Heem-
stede.

  Marktmeester Rinke van den Bor 
deelt attenties uit als bedankje aan 
de omwonenden weekmarkt.

  Vechtpartij met mishandling op 
Zeelandlaan.

  Vernielingen op het sportterrein 
bij RCH en Alliance door vandalen.

  Eerste vaccinaties GGD starten op 
15 januari.

  Heemstede laat lichte stijging zien 
in bijstandsuitkeringen.

  WIJ Heemstede gedeeltelijk open 
tijdens lockdown.

  Heemsteedse schrijfster An 

Lommerse publiceert boek over 
het prikkelbare darmsyndroom.

  Adventsactie van de O.L.V. Hemel-
vaartkerk succesvol.

  Oliebollenactie voor woonzorg-
centrum de Heemhaven.

  SBS6 maakt opnamen op Plein1 
voor het tv-programma ‘Helden 
van nu’.

  De Dierenambulance zoekt vrij-
willigers.

  RCH verlengt contract van voetbal-
trainer Mehmet Simsek.

  De Heemsteder start rubriek 
‘Openheid in lockdowntijd’ waarin 
ondernemers, (sport)verenigingen, 
kerken en organisaties aan het 
woord komen.

  Dreigend tekort aan huisvesting 
voor zorgbehoevende ouderen.

  Hondenpoep vormt een grote 
ergernis voor inwoners.

  Zorgmedewerkster Janneke Saals 
als eerste ingeënt met het 
coronavaccin.

  VVD houdt een enquête over de 
afvalproblematiek.

  De Heemsteedse Rekenkamer 
publiceert haar jaarverslag over 
2020.

  Heemstede heel kort gehuld in 
sneeuw.

  Eerste avond met Avondklok in 
Heemstede.

  Ongerustheid over meldingen van 
ziek geworden honden.

  Persfotografen belaagd door 
relschoppers in Schalkwijk.

  Wederom vernielingen aangericht 
bij RCH.

  Werkgroep Toegankelijkheid blijft 
toegankelijk in lockdowntijd.

  Gemeente Heemstede en Bloe-
mendaal starten met online-

activiteiten van Epic Youth voor 
jongeren.

  HeemSteeds Duurzamer gaat 
warmtefoto’s maken.  

FEBRUARI

MAART

  Heemsteeds voetbaltalent Robin 
Eindhoven als spits naar Telstar.

  Vermeende rellen n.a.v. de avond-
klok uitgebleven: persoonlijke 
bedankbrief van burgemeester 
Astrid Nienhuis aan inwoners.

  Marco Dekker, directeur van de 
Voorwegschool ziet kinderen liever 
vandaag terug dan morgen.

  Groeiend verzet tegen het voorge-
nomen plan afvalinzameling van 
het College.

  Het College komt met gegevens 
over de onregelmatigheden 
tijdens afgelopen jaarwisseling.

  Stemming over BIZ Heemstede 
centrum (Bedrijveninvesterings-
zone) wordt nog even uitgesteld.

  Bij de Hartekamp Groep en Sint 
Jacob vonden de eerste vaccina-
ties voor bewoners plaats.

  Plaatsing pop-up pannakooi voor 
de jeugd.

  Straatvoetbalevenement bij RCH.
  Meeste ouderen niet gediend van 
internetdwang en voelen digitale 

mes steeds meer op de keel gezet: 
gedrukte media als huis-aan-huis-
bladen daarom zo belangrijk en 
onmisbaar.

  Sara de Graaf winnaar van de 
kleurplaatwedstrijd bij HBC Gym-
nastics.

  Heemstede wordt ‘Sneeuwstede’, 
veel lezers sturen hun sneeuwfoto 
in.

  Het omgekeerd afval inzamelen 
vrijwel zeker van de baan.

  Lockdown wordt verlengd t/m 2 
maart.

  Na Bronsteewegtrapt Harry Ophei-
kens af met Kerklaan in rubriek 
‘Onbekend Heemstede’.

  Historische Vereniging Heemstede 
Bennebroek (HVHB) zoekt gega-
digden voor de erfgoedprijs.

  81-jarige restaurateur Jeroen van
‘t Hof tovert uit een kast een fraai 
poppenhuis.

  Gemeente Heemstede moet 42 
statushouders huisvesten.

  Scouting WABO bestaat 75 jaar.

  Ravotten voor de jeugd in Speel-
bos Meermond.

  SEIN vaccineert als laatste grote 
zorginstelling haar inwoners.

  Vastenactie bij de OLV Hemel-
vaartkerk.

  Interview met Heemstedenaar 
Chun, die meedeed aan het 
TV-programma ‘Heel Holland Bakt’.

  Volop schaats- en ijsplezier in 
Heemstede.

  Inwoners Heemstede winnen 
samen bij Postcode Loterij.

  Gezamenlijk project ‘Achter de 
voordeur’ tegen eenzaamheid.

  Vergadering commissie Ruimte
11 februari gestaakt na verbale 
aanval op voorzitter.

  Lenna Vromans, Heemsteedse 
kandidaat voor PvdA op de lijst 
van de Tweede Kamerverkie-
zingen.

  HVHB heeft nieuwe website en 
nieuw logo.

  Bespreking van boek ‘Doodzonde’ 
van lokale held Mr. Jack.

  Carola van Oerle nieuwe directeur-
bestuurder WIJ Heemstede.

  WIJ Heemstede regelt voor 
ouderen vervoer naar vaccinatie-
locaties.

  Beesten de baas in kinderboerderij 
’t Molentje.

  Ciska Smits en Aaltje Lasker 
winnen Valentijnspoëziewedstrijd.

  De Spaarnegeuzen presenteren 
trots hun ‘varend monument’, het 
schip ‘Van der Heijden’.

  Renovatiewerkzaamheden van het 
riool op stapel op de Cruquiusweg, 
Javalaan en Heemsteedse Dreef, 
volgens de zgn. relining-methode.

  Situatie raadsvergadering van de 
commissie Ruimte over omge-
keerde afvalinzameling blijft de 
gemoederen bezighouden.

  De VVD peilt ondernemers en wil 
een Heemsteedse proef veilig 
open winkels en horeca.

  Oproep aan zorgstudenten om te 
helpen in de zorg.

  Online kookworkshop op Plein1.

  Bloemisten en tuincentra dringen 
op heropening aan.

  Zangkoor Voice Company dirigeert 
vanuit de ko�erbak.  

  RCH en Kon. HFC gaan samen-
werken en tekenen intentie-
overeenkomst.

  Heemsteedse Elske Uildriks- 
Kroesen doet gooi naar de
Tweede Kamerverkiezingen voor 
VOLT.

  Heemsteedse schrijfster Irene 
Campfens brengthaar boek ‘Gedia-
logeerd’ uit over eenzaamheid.

  Gemeente Heemstede geeft een 
vergoeding voor huiswerkbegelei-
ding aan ouders met een laag 
inkomen.

  Bomensnoei in en rond tuin OLV 
Hemelvaartkerk.

  Wandelbos Groenendaal heeft een 
nieuw hek dat geschikt is voor 
rolstoelen.

  Hoorne Vastgoed presenteert 
bouwplannen nieuwe Vomar aan 
bewoners.

  Koningsspelen 2021 vinden door-
gang.

  Verkiezingsbillboard belaagd op 
de Eijkmanlaan.

  Bloembollen als dank voor mede-
werkers in de verzorgingshuizen.

  Start werkzaamheden van de 
haven in Heemstede, naar ontwerp 
Havenlab.

  Werkzaamheden op de Leidse-
vaart.

  Raymond Brood kandidaat voor de 
50PLUS partij.

  Heemstroom komt op Kom In Mijn 
Tuin.

  Zeven eeuwen Stabat Mater-
muziek.

  College Hageveld in voorrondes 
van ‘Onderweg naar het Lagerhuis’.

  Stemmen per post stuit nog op 
problemen.

  Bewoners van de Hartekamp 
stemmen in mobiel stemlokaal.

  Conclusies gepresenteerd in
rapport over de verwikkelingen
in de raadsvergadering van 11 
februari.

  Eventuele politieke aansturing van-
uit de Metropool Regio Amster-
dam (MRA) voor Heemstede.

  D66 houdt enquête voor een brui-
send Heemstede.

  Uitreiking van het diploma van de 
VoorleesExpress aan de Servische 
tweeling Hana en Zara.

  Impact coronacrisis treft vooral 
Noord-Holland, ook mentaal.

  Mobiele testbus GGD twee dagen 
per week in Heemstede.

  Helft van senioren voelt zich niet 
veilig op het internet.

  Bas Pha� brengt zijn eerste solo 
cd-single ‘Subtitle’ uit.

  Buurtblik �lmt internationale dans 
bij WIJ Heemstede.

  Jonge schermster Ava Emanuel 
gaat naar de JWK in Caïro. 

  Alliance hockey aan de slag voor 
Nederland Schoon: wethouder 
Annelies van der Have sloeg de 
hockeybal voor de opruimactie af.

  Meer 30 km-zones in Heemsteedse 
straten.

  Piet Pankratz van College Hage-
veld wint voorronde van ‘Op weg 
naar het Lagerhuis’.

  Twee lokale helden van het Prinses 
Christina Concours: harpiste 
Mariska Doveren en pianist Max 
Valkenburcht.

  Heemstedenaar Michel Bakker 
schrijft boek ‘Werken van liefde’ 
over de kloosterzusters in Heem-
stede.

  Inleveractie van uitgebloeide 
bloembollen voor hergebruik bij 
kinderboerderij ’t Molentje.

  OLV Hemelvaartkerk plant Portu-
gese kurkeik en zegent deze 
boom.

  HVHB maakt nominaties Erfgoed-
prijs 2021 bekend.

  Joke Laanbroek organiseert een 
Virtuele Stay Home Happy Kids 
Run voor de Stichting voor het 
Gehandicapte Kind.

  Wethouder Annelies van der Have 
beklimt een asfaltmachine bij 
werkzaamheden Leidsevaart.

  Raadsvoorstel over lokale steun-
maatregelen corona in de 
commissie Samenleving.

  Coronabesmettingen stijgen weer.
  Bijenvrienden Jan Kroezen en 
Maartje Hinse over zaaien en 
zoemen bij de redacteur in de tuin.

  Bloemenweide in ontwikkeling op 
Meermond.

  Vrijwillige molenaar Guus Boers 
laat regelmatig het unieke 
Molentje van Groenendaal draaien.

Door Bart Jonker

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

Wederom een bewogen en zeer nieuwswaardig jaar

SBS6-opnamen op Plein1 voor tv-programma ‘Helden van nu’. Foto: Bart Jonker.

Heemstedenaar Chun.
Foto: Roland J. Reinders/Omroep Max.

Wethouder Annelies van der Have 
sloeg de hockeybal voor de opruim-
actie af. Foto: Eric van Westerloo.





8 inderegio.nl • 29 december 2021NIEUWS

APRIL

JAAROVERZICHT2021
  Vrijwilligers van WIJ Heemstede 
verrassen bewoners van Wester-
duin, Kennemerduin en de Heem-
haven met een bloempotje met 
bolletjes.

  Schoolhoofd Domien Geluk van 
basisschool De Evenaar viert 
30-jarig jubileum.

  Voetbalfestival bij VEW.
  Stichting Ons Tweede Thuis 
nieuwe eigenaar van het Spaarne 
Gasthuis locatie Heemstede.

  Start stemming BIZ Heemstede-
Centrum.

  Livestream ‘Adopteer een monu-
ment’ met enkele basisscholen en 
burgemeester Astrid Nienhuis.

  Adriaan Pauw en zijn vrouw Anna 
van Ruythenburg jureren een
creatieve wedstrijd in de Pauwe-
hof.

  Besloten herdenking Jom Hasjoa.
  Aad Overgaauw en Rita van der 
Krocht 65 jaar getrouwd.

  Landgoed Groenendaal een van de 
organisatoren van een Foodrally.

  15-jarige Rick Peschar houdt een 
statiegeldactie houdt voor de 
stichting Opkikker.

  Ko�emomentje en persoonlijk 
gesprek met wethouder Sjaak 
Struijf.

  Ons Tweede Huis, de nieuwe eige-
naar van het voormalige Spaarne 
Gasthuis Heemstede geeft zorgin-
vulling aan locatie.

  Auto rijdt pui in van bloemenzaak 
op Raadhuisstraat.

  Nieuwe brandweero�cieren
Sven en Leo stellen zich voor.

  Actie van buurtbewoners om 
hondenpoep op te ruimen.

  Johan van Leeuwen loopt 
marathon.

  NVJ De Haven ontvangt gift van 
Rotaryclub Heemstede.

  Mogelijke geuroverlast door de 
rioolwerkzaamheden.

  Kom In Mijn Tuin start weer met de 
kinder- en generatietuinen.

  Sportinstuif Speelbos Meer-
mond.

  Oranjefestival op de Open Dag van 
RCH.

  Voorzitter HBC Rob Roomeijer en 
Natasja Koeckhoven ontvangen 
Koninklijke Onderscheiding.

  Proef hergebruik bouwmaterialen 
in Heemstede.

  Terrassen van de horeca en de 
winkels mogen weer open per 28 
april.  

  Tuincentrum De Oosteinde bestaat 
50 jaar.

  Een wijnmomentje bij de redacteur 
met Carola van Oerle van WIJ Heem-
stede.

  Muzikaal 65-jarig huwelijksjubi-
leum van Huug en Hilda van 
Selow.

  Aftrap Landelijke Zaaidag op 
College Hageveld.

MEI

JUNI

  Heemstede viert feestelijk
Koningsdag, ondanks corona-
beperkingen.

  Komst van BIZ (Bedrijveninveste-
ringszone) met meerderheid van 
stemmen aangenomen.

  Gerrit Hietbrink winnaar van de 
Lentefotowedstrijd met foto 
ooievaar.

  Stemmige en waardige Nationale
4 mei herdenking in Heemstede 
via de livestream en in Bloemen-
daal op Eerebegraafplaats, beperkt 
tot klein gezelschap.

  Bakkerij verwent Kennemerduin 
met tompouces op Koningsdag.

  Een wijnmomentje met Walter 
Schut, de nieuwe voorzitter van de 
Stichting Vrienden van de Oude 
Kerk.

  Joukje Dinkelman viert haar 107ste 
verjaardag en is de oudste inwoon-
ster van Heemstede.

  Blekersvaartweg wordt ingezaaid. 
  Stichting Buurtgezinnen gaat van 
start in Heemstede.

  Voetbalfestijn voor de jeugd bij 
VEW.

  Plexat van WIJ Heemstede organi-
seert activiteiten in Speelbos 
Meermond voor de jeugd.

  OLV Hemelvaartkerk weer slacht-
o�er van een diefstal van lood op 
het dak.

  (Moes)tuinmarkt op Kom In Mijn 
Tuin.

  Online symposium ‘Adriaan Pauw 
Goes Live’ en optreden van het 
ensemble Trio d’Encore.

  Meerderheid commissie Middelen 
onder voorwaarden akkoord met 
deelname MRA (Metropool Regio 
Amsterdam). 
JA-JA sticker wordt per 1 januari 
ingevoerd.

  Slovenische ambassadeur in 

Heemstede op bezoek voor aftrap 
World Bee Day.

   Marja Schemmekes verlaat na 42 
jaar Ekoplaza.

  Protest tegen het nieuwe clubhuis 
van HFC door omwonenden.

  Ook op buitenplaats Elswout dief-
stal van daklood.

  Politie sluit de Javalaan en Slotlaan 
af wegens verwarde man.

  Diefstallen van koplampen in 
Haarlem en Heemstede.

  Dance Ballet Studio gaat met 
touringcar langs verzorgings-
huizen.

  10-jarig HBC-voetbaltalent Tuur 
van den Hurk naar AZ.

  Nieuw verkoopteam voor de 
Heemsteder, Joke van der Zee 
wordt correspondent voor de 
Heemsteder.

  NVJ de Haven houdt zeilinstructie 
op de Molenplas.  

  Corona laat eenzaamheidspercen-
tage stijgen: gemeente Heemstede 
sluit zich met andere organisaties 
bij de sociale coalitie ‘Eén tegen 
eenzaamheid’.

  Gemeente Heemstede plaatst spel-
regelbord bij de Bronsteevijver.

  Gemeente Heemstede stelt nieuwe 
kadernota op.

  Icarusmeester Niek van Lingen 
staat 40 jaar voor de klas.

  Hageveldscholiere Jiska de Nie 
wint de KNAW-onderwijsprijs met 
haar werkstuk over taalachter-
stand.

  NLdoet succesvol voor zowel de 
gemeente als op Kom In Mijn Tuin.

  Wandelprikactie van zwerfplastic 
in het kader van World Plastic Soup 
Day.

  Schrijfster Roxane van Iperen bij 
Boekhandel Blokker.

  Paul Herber zingt voor de Heem-
haven.

  WIJ Heemstede hervat al haar acti-
viteiten na versoepelingen.

  Burgemeester Nienhuis en Nel
Kars onthullen struikelstenen in
Heemstede, ter nagedachtenis
van leed van Joodse inwoners in 
WOII.

  Gemeente-icoon Arno Schuma-
cher vertrekt uit het raadhuis van 
Heemstede.

  Aftrap van de Week van de Mantel-
zorg.

  Ludieke bermbordjes langs inge-
zaaide Blekersvaart.

   Kastanjelaan eerste straat in Heem-
stede in EK voetbalsferen.

  Paswerk-directeur Cees Boon 
vertrekt.

  Telefonisch informatiepunt Digi-
tale Overheid bij de Bibliotheek.

  Lucas Kruse verzamelt en her-
schrijft waar nodig de sprookjes 
van zijn oom Ger Ruhe in ‘Я was 
eens’.

  Creatieve prijswinnaars Pauwehof 
bekendgemaakt door Adriaan 
Pauw en zijn vrouw Anna Van 
Ruytenburgh.

  Kinderboerderij ’t Molentje viert 
70-jarig jubileum.

  Begeleide �etstochten langs bloe-
menweides met Stichting MEER-
groen.

  Heemsteedse Caroline van Dijk 
loopt Tour du Mont Blanc voor 
stichting Melania. 

  Michael van Praag is benoemd tot 
voorzitter VVD Heemstede-Bloe-
mendaal en signeert zijn biogra�e 
bij Boekhandel Blokker.

  Start Tuinenwedstrijd.
  Commotie rond de sloop en 
nieuwbouw van het voormalige 
postkantoor op de Binnenweg.

  Veel te doen over de 30 kilometer-
wegen in Heemstede, plan ligt ter 
inzage.

  Pand op hoek Zandvaartkade/ 
Raadhuisstraat tegen de vlakte.

  In memoriam Heemstedenaar en 
muzikant André Blankert.

  Auto op z’n kop op de kruising 
Sportparklaan/Glipperdreef.

  Oranjekoorts in Indische buurt.
  Vrolijke Noot geeft op langste dag 
een concert op Plein1.

   Start van Zomerweek op Plein1.
  Trompettist Rudolf Kreuger speelt 
tijdens fotosessie op weiland langs 
de Vrijheidsdreef.

  Beeld Duitse bondskanselier 
Angela Merkel door maakster Ditte 
Pieterse onthuld in Heemsteedse 
tuin.

  Financiële onzekerheid hangt rond 
gemeentelijke kadernota.

  Schot in de zaak van de herbouw 
Belvedère in Groenendaal.

  Antoine Rocourt lijsttrekker D66 
Heemstede bij gemeenteraadsver-
kiezingen in 2022.

  ‘Lekker in je vel’ onder de Groenen-
daalse bomen: RTL 4 maakt tv-
opnamen.

  Heemstedenaar Frans Crul 
benoemd tot commissaris Old 
Stars Walking Footballcommissie.

  Burgemeester Nienhuis zet oud- 

én jongveteranen gezamenlijk in 
het zonnetje op weekmarkt.

  Arno Schumacher ontvangt 
gemeentelijke erepenning.

  Leerlingen Coornhert Lyceum 
schenken opbrengst van de op 
school verkochte mondkapjes aan 
woonzorgcentrum De Houttuinen. 

  Historische vereniging HVHB zit in 
bestuurlijk lastig vaarwater.

  Heemstedenaar Aad van Konings-
hoven maakt een enorme print 
‘Straatrace’ voor Zandvoort.

  Hernieuwd Molentje en oplevering 
kelder Van Vollenhoven.

  Geslaagd Oranjefestival bij RCH.
  Heemgames en luchtkussenspek-
takel door Plexat van WIJ Heem-
stede.

  Drieherenlaan nu eenrichtings-
straat voor motorvoertuigen.

  Heemsteedse kunstenaars vinden 
voorlopig vaste werkplek bij 
Atelier 49.

  Daverend optreden van Klijn 
Örkest op Plein1.

  HVHB reikt de Erfgoedprijs 2021 
uit.

  Flinke toename aantal discrimina-
tiemeldingen in Noord-Holland. 

Muzikaal huwelijksjubileum voor Huug en Hilda van Selow. Foto: aangeleverd.

Marja Schemmekes (tweede van rechts) verlaat na 42 jaar Ekoplaza.
Foto: Eric van Westerloo.

Kastanjelaan eerste straat in Heemstede in EK-voetbalsferen. Foto: Bart Jonker.



A.D.O. ‘20, A.M.H.C. Rood-Wit, ADO’20, Akrides, Alliance ‘22, AYOP, Suomi, B.C. Heemskerk, B.H.C. Overbos, B.V.V. de Kennemers, Badmintonclub-Velsen, 
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Biljartvereniging Onder Ons, BOC, Bridgeclub Heemskerk, Bridgeclub Klein Slem Heemskerk, Bridgen op Maandag, Bridgevereniging Spaarndam, Bridgevereniging UTD, 

Bridgevereniging Velsen, Senzala de Santos, Songs for You, Mannenkoor IJmuiden, Close2u, Elza-Boules, Cultuurhuis Heemskerk, Dahlia Vereniging Bloemendaal, 

Damclub IJmuiden, Just Dance , De Vishal, Dorpsvereniging Velserbroek, Dusty Foundation, EHBO Uitgeest, Santpoort , Elfregi Helen Keller, F.C. Velsenoord, 

F.C.C. Wijkeroog, Fabo Hobbyvereniging Uitgeest, FC Uitgeest, Golfclub Mariënweide, R.K.G. v. Velsen, Unitas, H.C. Haarlem, H.C.V.’90, H.T.V. Assumburg, 

H.T.V. de Hulstenaar, Haarlemsche Jachtclub, Haarlemsche Korfbalclub Haarlem, H.L.T.C., HMHC Saxenburg, Reddingbrigade Haarlem, Zandvoort, Heemskerk, Ijmuiden, 

Bloemendaal, Wijk aan Zee, D.S.S., HCV ‘90, Hart in Beweging Kennemerland, HBC gymnastics, HBSV Assumburg, HC Spaarndam, het muzikaalgezelligheidskoor, 

Historische Kring Velsen, Hockey Club Spaarndam, Kinheim, RCH-Pinguins, Houtsche Rugby Football Club, HSV ODIN ‘59, Humanitas Zuid Kennemerland, 

IJsclub Kees Jongert, IJsclub Nova Zembla, IJsclub Uitgeest, PUK, JINC, K.H.C. Strawberries, K.H.K.v.O “Oud Goud”, Atletiekvereniging Holland, Katholieke 

Vrouwenbeweging, Vrouwenbeweging  Uitgeest, Harmonie Kapel Oud Goud, Kennemer Theater, KHC Strawberries, ‘Kindervreugd’, Koninklijke Roei- en Zeilvereniging 

Het Spaarne, Stormvogels, L.T.C. D.E.M., L.T.C. De Heerenduinen, L.T.C. Eindenhout, L.T.C. Groeneveen, L.T.C. Hofgeest, L.T.C. Eindenhout, Marco Polo Waterscouts, 

MHC Houdt Braef Standt, MHC ‘Uitgeest’, MTB Spaarnwoude, De Jonge Stem, Unidos, St.Caecilia, Muziekvereniging IJmuider Harmonie, Soli, St. Caecilia, Nachtwacht 

Haarlem, De Zonnebloem Spaarndam, Ijmuiden, Beverwijk, Spaarndam en Velserbroek, Oranjevereniging Beverwijk en Driehuis, P.U.IJ., P.U.K., Passage, christelijk-

maatschappelijke vrouwenbeweging, Petanque Union IJmond, Popkoor Multi Vocaal, R.F.C. Haarlem, R.K. Harmonie De Spaarnebazuin, R.K.V.V. Velsen, Racing Club 

Heemstede, Rederijkerskamer Vondel, Respo, Rode Kruis Kennemerland, Rugbyclub The Smugglers, Dschen Dui, Schaakclub Santpoort, Scheeps Modelbouw Groep 

IJmond, NJV de Haven, Wiawaha Velsen-zuid, De Klavierschippers, Skatebaan Wijk aan Zee SAWAZ, Ski Racing Heemskerk, SMASH, Smashing Velsen ‘96, Speeltuin 

Centrale Beverwijk, Speeltuinvereniging Ramplaankwartier, Spoor Discovery & Development, Sportsupport Haarlem en Inholland, Alliance ‘22, Full Speed, 

Buurt- en Clubhuiswerk d’Evelaer, Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Paardrijden gehandicapten in het Zadel, De IJmondtrekkers, Sint Nicolaas Comité IJmuiden, 

Uitgeester & Akersloter molens, Vrienden Kennemer Invaliden Sportclub, Stedelijk Gymnasium Haarlem, “De Stierop”, Michiel Adriaenszn de Ruyter, Vrienden van 

de Bosch en Hovenschool, ASK, Balletclub Uitgeest, Bevrijdingspop, d’ Evelaer, Stompe Toren, Cultuurcentrum Heemskerk, De Baan, De Delta Singers, De Nieuwe 

Muziekschool Uitgeest, De Wereld kindertheater, Divertimento, DOCK Haarlem, Dorpscentrum Spaarndam, Dorpsfeest Driehuis, Dusty Foundation, Faciliteiten Wijkraad 

Molenwijk, Fonds Hartewensen, Forza4Torre, Stichting Hart, Hart voor Velserbroek, Havenfestival IJmuiden, Het Muzikaal Gezelligheidskoor, Honkbalweek Haarlem, 

Hospice Groep M-K, IJmond Nieuws, Inloophuis Kennemerland, Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland, de Boogaerd, De Jonge Stem, Kunstijsbaan Kennemerland, 

Kunstzinnige en Culturele Vorming Beverwijk, MTB-Spaarnwoude, MuzIC, Noedels, O.I.G./I.H.D., OWZ-OEZA, ParkLab, Patronaat, Plug in, Positive Minds, Schaatsbaan 

Beverwijk, Schoolfonds Aloysius, Scouting Brigitta, SKUAT, Speeliomare, Speeltuin Santpoort,  Speeltuin Zeewijk, Sportieve Buren, Surf Project, t Mosterdzaadje, 

Techniekcampus Techport,  Tennispark W.O.C., The Fat Lady, Triple Threat , Kennemer Invaliden Sportclub, la Passe, 

Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond, Welzijn Beverwijk, Welzijn Velsen, WIJ Heemstede, WN2000, Zeeverkennersgroep 

Sint Jozef, Zomerpodium Heemskerk, Zwembad De Zien Uitgeest, SurpriSing, SV Terrasvogels, Symfonisch blaasorkest 

Heemstede, Telstar 1963 N.V., Tennisver. Spaarndam, Terrasvogels, Time Square, de Veste, Vondel Uitgeest, 

IJmuiden T.V.IJ., Uitgeester Harmonie, v.v. SVIJ, Velser Operagezelschap Bel Canto, Velser Zwemvereniging , 

Snelle Wieken, Eigenwijs, Musicalkids Velsen, Brigitta, Vocal Group Reset, S.V.Y., V.C. Spaarnestad, 

V.V. Jonas, V.V.Voluit, Vrouwen van Nu, Welzijn Bloemendaal, Wijcker BC., Zandvoortsche Hockey Club, Oeza. 

Samen maken we
Haarlem-IJmond een stukje 
mooier, sportiever, gezelliger,

socialer en duurzamer. 
We bedanken al onze part-
ners voor de samenwerking 
in 2021en wensen iedereen 
een fantastisch 2022 toe!

Samen maken we
Haarlem-IJmond een stukje 
mooier, sportiever, gezelliger,

socialer en duurzamer. 
We bedanken al onze part-
ners voor de samenwerking 
in 2021en wensen iedereen 
een fantastisch 2022 toe!
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JULI

JAAROVERZICHT2021
  Huzaren van Boreel staan stil bij
de slag te Manpad en leggen 
herdenkingskrans bij herdenkings-
naald op hoek Herenweg/Manpads-
laan.

  Seizoensafsluiting van zwemver-
eniging HPC in open water van het 
Haarlemmermeerse Bos.

  Klagen in Heemstede niet van de 
lucht: ‘Not in my back yard’.

  Gemeente Heemstede gaat samen-
werking aan om inwoners met 
�nanciële problemen te helpen.

  Stemming over kadernota afge-
hamerd.

  Geslaagde opruimactie van 
sigarettenpeuken.

  Geslaagde leerlingen HBM krijgen 
bezoek aan huis.

  Kinderen maken eigen kruiden-
boter op Kom In Mijn Tuin.

  Heemsteedse oprichter Jeanne 
Companjen van Opera Trionfo 
overleden. 

  Redders voor een moedige 

reddingsactie van 6 mei op raad-
huis beloond.

  Educatieve ochtend over bloei-
ende Blekersvaartberm.

  Lieve donatie voor Stichting 
Knu�eldier.

  Inwoner Willem de Winter kreeg 
handen op elkaar voor eenrichting 
Drieherenlaan.

  Aantal coronabesmettingen neemt 
weer toe in Heemstede: van 4 naar 
96 besmette personen.

  Haarlems Interscholair Toernooi: 
categorie Spoken Word gewonnen 
door Piet Pankratz van Atheneum 
College Hageveld.

  Sasja Prins maakt mooiste minia-
turen voor poppenhuizen.

  Heemsteedse Reddingsbrigade 
biedt hulp in overstroomde 
gebieden.

  Ondertekening van gezamenlijk 
Convenant Samenwerking Zuid-
Kennemerland door burgemeester 
Astrid Nienhuis, burgemeester 

Wienen van Haarlem, wethouder 
Gert-Jan Bluijs van Zandvoort en 
burgemeester Elbert Roest van 
Bloemendaal.

  Correspondent ‘Mr Heemsteder’ 
Ton van den Brink overleden. 

  Boekpresentatie over het Turks-
Nederlands geslacht Testa.

  Heemsteedse Ellen Meuwese 
timmert aan de weg met haar 
stichting ‘Ik zie je wel’.

  Nieuw Amsterdams Klarinet 
Kwartet speelt Mahler in openlucht 
op Huis te Manpad.

  Formule 1 Zandvoort in aantocht: 
hoe zit het met de bereikbaar-
heid? 

  Coupeuse Bernadette Reijnen 90 
jaar.

  Geslaagd zomerkamp voor de 
Spaarnegeuzen.

  Collectie ‘Bibliobussen’ van
Heemstedenaar Hans Krol te
zien in Kleinste Museum van 
Haarlem’. 

SEPTEMBER

  De eerste Bloemendaaleditie van 
de Heemsteder is geboren en uit-
gekomen.

  Heemsteedse jaarmarkt als
vanouds weer druk en super-
gezellig.

  Provincie draagt deel Cruquiusweg 
over aan gemeente Heemstede.

  Brand bij woning Johannes 
Verhulstlaan.

  Trimclub EMWG start nieuw 
seizoen.

  Winnaars van de Groenendaalquiz 
voor kids i.s.m. vereniging Vrien-
den Wandelbos Groenendaal 
kunnen smullen van een heerlijke 
liter ijs. 

  Ludieke hint naar de Formule 1 in 
Zandvoort op de Raadhuisstraat.

  World Clean Up Day in Heemstede.
  WIJ Heemstede onthult met stich-
ting Gouden Dagen wensboom op 
de Open Dag.

  Muzikaal optreden door Harmonie 
St. Michaël and Friends op het 
Wilhelminaplein.

  Lokale schrijfster Franke van 
Hoeven bij Boekhandel Blokker.

  Open Monumentendag in Heem-
stede.

  Lokale democratie-avond voor 
inwoners Heemstede: ‘afstand 

gemeente en bewoners te groot’.
  Kind raakt gewond door een 
ongeluk speeltoestel op Nicolaas 
Beetsschool.

  Koninklijke Roei- en Zeilvereniging 
Het Spaarne viert groots lustrum-
weekend ‘135 + 1’.

  Fietsende Feeksen trappen een 
fraai bedrag bij elkaar voor Team 
Gijs BikeVoorParkinson in Limburg.

  Louise de Graaf opent haar expo-
sitie ‘Fauna en Flora’ samen met
de schilder Frans Hals op Plein1.

  Max-weekend van de Formule 1 in 
ogenschouw genomen met fans 
en vrijwilligers.

  Wijkbewoners van De Glip lopen 
met WIJ en burgemeester Nienhuis 
door hun wijk.

  Leerlingen Sparrenbosschool 
Bennebroek steken veel op van 
groei en bloei in de moestuinen 
van Kom In Mijn Tuin.

  Uitslag van de Tuinenwedstrijd 
bekend.

  Schip ‘de Olifant’ moet op 1 ok-
tober uit de haven zijn, wel is er 
een nieuwe aanmeerplaats ge-
vonden.

  Echtpaar uit Heemstede treft ruim 
20 stukgegooide bier�essen aan 
op Meermond.

  Gemeente Heemstede loopt als 
aandeelhouder averij op als Meer-
landen meer gemeenten gaat
bedienen om daar afval op te 
halen.

  Heemsteedse kunstenaar Henk 
Koelemeijer ontwerpt vast logo 
monumentaal tramhuisje op de 
Glip.

  Met Michael van Praag meepraten 
over de keuzes van Heemstede.

  Brand bij Huis te Manpad Heem-
stede.

  Cultureel seizoen geopend met 
muzikaal festival op Wilhelmina-
plein. 

  De vlag in top gehesen voor 
Spaarnelicht.

  Mannenkoor Jubilate Deo in OLV 
Hemelvaartkerk.

  Uithoudingsvermogen tonen voor 
onderhoud kantine RCH.

  Jubilarissen bij HBC Gymnastics.
  Aandacht voor ‘Mercy Ships’ bij 
lezing Nehemia.

  Week van de ontmoeting bij WIJ 
Heemstede.

Correspondent Ton van den Brink overleden. Foto: Bart Jonker.

Winnaars van de Groenendaalquiz voor kids. Foto: Bart Jonker.

AUGUSTUS

  Criminaliteit in Heemstede over 
2020 in kaart gebracht.

  IVN-Zuid-Kennemerland hervat 
excursies aangepast aan de 
coronamaatregelen.

  Haven Heemstede geeft na reno-
vatie andere aanblik.

  Residentie De Burghave 50 jaar.
  O.LV. Hemelvaartkerk viert Maria-
tenhemelopneming met braderie.

  Team Vroeg eropaf in het leven 
geroepen om schulden bij burgers 
te voorkomen.

  Boekenkastje bij Heemstroom 
schot in de roos.

  Slootjessafari op KIMT.
  Gemeentenieuws in een nieuwe 
huisstijl. 

  Indrukwekkende Nederlands-Indië-
herdenking op 15 augustus. 

  Koninklijke onderscheiding voor 
Heemstedenaar Jan Willemink.

  Ko�emomentje bij de redacteur 

met het projectteam ‘Achter de 
voordeur’ van WIJ Heemstede over 
eenzaamheid bij ouderen.

  Bas de Jong nieuwe centrumma-
nager BIZ Heemstede.

  Spaarneborgh-bewoners komen in 
actie tegen ligplaats schip Olifant.

  Huisarts Ed Plompen neemt na 40 
jaar afscheid.

  Geslaagde wandeldag inwoners 
woonzorgcentrum in hun wijk.

  Bomensnoei op de Binnenweg.

De veteranen met Astrid Nienhuis (tweede van links), en gemeentesecretaris Henriëtte de Vos (eerste van links), bij het herdenkings-
monument op de begraafplaats van de Herfstlaan. Foto’s: Bart Jonker.
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OKTOBER

JAAROVERZICHT2021
  Geen meerderheid voor CDA-
motie vuurwerkverbod.

  Bloemendaaleditie heet vanaf nu 
gewoon de Bloemendaler.

  High Five met hond Guus leukste 
dierenfoto.

  Heemsteedse gemeenteraad 
schoorvoetend akkoord met de 
wijziging van de kapitaalstructuur 
Meerlanden.

  5-jarige Oscar uit de Dichtersbuurt 
helpt graag met de hond uitlaten.

  Werk van kunstenaars uit Haarlem 
en Heemstede in het Duitse Bad 
Pyrmont.

  Stichting Bijenvrienden onder-
steunt eerste editie van landelijk 
boomspiegelfeest.

  Vrijwilligers Tennisvereniging HBC 
en burgemeester spelen petanque.

  Heemsteedse beeldend kunste-

naar An Luthart exposeert met ‘Het 
stille groen’ op Kasteel Groeneveld 
in Baarn. 

  Groot onderhoud aan asfalt 
Heemsteedse Dreef.

  Week van de Ontmoeting bij WIJ 
Heemstede.

  Burgemeester Nienhuis hijst de 
regenboogvlag voor het raadhuis 
van Heemstede in het kader van 
de Coming Outdag.

  Jongetje klem raakt klem tussen 
de spijlen van een doel in 
Bennebroek.

  Heemsteedse gemeentebegroting 
zier er overall goed uit. 

  Boomspiegeldag erg geslaagd, 
Heemsteedse wethouder Annelies 
van der Have overhandigt gifvrij 
bloembollenpakket aan Jeanine 
van Ooijen.

  Lezing van Gé Vaartjes over 
Godfried Bomans in de Kleine 
Vermaning.

  Veel vragen over het wegcategori-
seringsplan en de 30 km-zones.

  Wethouder Annelies van der Have 
neemt poolshoogte bij het groot 
onderhoud Heemsteedse Dreef.

  Nieuw leen- en ruilkastje op  
Korhoenlaan.

  Gemeentebestuur Heemstede 
evalueert weekmarkt.

  Hond Guusje en baasje Roel blij 
met hun prijs leukste dierenfoto.

  Janneke Schotveld en Charlotte 
Dematons bij basisschool De 
Evenaar’.

  OLV Hemelvaartkerk vraagt stem 
voor actie ‘Warm hart’.

  Roze Kunstlijn op het raadhuis van 
Heemstede.

  Nieuw ontwerp voor de nieuw-
bouw van het voormalige postkan-
toor belicht. 

  NVVH Vrouwennetwerk bezoekt 
buitenplaats Elswout.

  Unieke stoomtrein rijdt langs 
station Heemstede/Aerdenhout.

  75 jaar Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek, die dat 
viert met enkele activiteiten.

NOVEMBER

DECEMBER

  Gerenoveerde grafkisten in de 
grafkleder van de Oude Kerk o�-
cieel onthuld.

  In gesprek met de projectontwik-
kelaars over het 
Manpadslaangebied.

  Geslaagde Kunstlijn, uitgebreid 
met  culturele �etsroute en 
kinderkunst.

  Historische verenigingen dienen 
samen aanvraag in voor monu-
mentenstatus voormalig postkan-
toor, omwonenden starten petitie 
voor behoud.

  Het raadhuis, Plein1 en het 
Molentje in Heemstede groen 
verlicht in het kader van de Week 
van de Pleegzorg.

  Opnieuw een Regenboogborrel in 
Heemstede voor de LHBTi-
gemeenschap en 
belangstellenden.

  De Heemsteedse schaakclub is 90 
jaar jong, wethouder Sjaak Struijf 
schaakt even mee.

  Halloween met pompoenen op 
Kom In Mijn Tuin.

  Huis te Manpad zet uiteen hoe hun 
Eikenlaan wordt verzorgd.

  HBM (Haemstede Barger Mavo) in 
Heemstede had een griezeldag.

  Winkeliersvereniging Winkelcen-
trum Heemstede houdt op te 
bestaan en maakt plaats voor BIZ 
Heemstede-Centrum.

  Algemene beschouwingen rond 
de begroting 2022 van de 
gemeente Heemstede en moties 
en amendementen tijdens het 
begrotingsdebat.

  Kom In Mijn Tuin maakt volks- en 
generatietuinen schoon en gereed.

  Sinterklaas op het dak in de Jan 
Goyenstraat gaat niet door.

  Heemsteedse schrijver Rogier 
Cornelisse maakt boek over 
Amsterdam.

  Uitleg in Pauwehof over de stich-
ting van protestants-christelijke 
ziekenhuizen in Nederland.

  14de editie van het Concert Glad 
Marmer Klassiek op College 
Hageveld.

  Kees Kokkelkoren blijft vooralsnog 

voorzitter van voetbalclub RCH.
  Een mooie verrassing van de 
Prinses Beatrixschool voor Kleine 
vriendjes voor kinderboerderij ’t 
Molentje in Heemstede.

  Vaartocht in plaats van intocht 
Sint-Nicolaas Heemsteedse Haven.

  Imker Pim Lemmers vermeld op 
het renovatiebord op het 
Binnenhof in Den Haag.

  Theo Smit winnaar van de 
herfst-fotowedstrijd.

  Bosch & Hovenschool in Heem-
stede houdt succesvolle ‘Veilige 
�ets’- controle.

  Overledenen van dierbaren via de 
livestream herdacht op lichtjes-
avond ‘Heemstede herdenkt’.

  Mantelzorgers hart onder de riem 
gestoken in Heemstede. 

  Freek de Jonge houdt voordracht 
bij Boekhandel Blokker.

  GSV Heemstede zet jubilarissen in 
het zonnetje.

  Ko�emomentje bij de redacteur 
met Vriendinnenclub van WIJ 
Heemstede.

  Flamencokoor Calle Real in Oude 
Kerk met bene�etconcert ten bate 
van komend 400-jarig bestaan.

  De 400ste a�evering Onbekend 
Heemstede door Harry Opheikens.

  Gemeente Heemstede onderzoekt 
aantal locaties voor tijdelijke huis-
vesting extra statushouders.

  Burgemeester Astrid Nienhuis ont-
steekt oranje licht om geweld 
tegen vrouwen onder de aandacht 
te brengen.

  Onvrede binnen VVD.
  D66 heeft kieslijst rond.
  Reeën gespot in Wandelbos 
Groenendaal.

  Oproep om hit Heemstedenaren 
Leon de Graa� en Alan Par�tt,
‘Pittsburgh in the Rain’ in de Top 
2000 te stemmen.

  Uitreiking Vrijwilligersprijs in 
Heemstede: alle genomineerden 
winnaar. 

  Dubbel goud voor de Heem-
steedse schermster Lotte Damm-
ro� in het Duitse Moers.

  Linda en Arjo Prins benoemd tot 
erelid van Tennisvereniging HBC.

  Huis-aan-huisbladen van de Regio 
Media Groep centraal in het NPO 
tv-programma ‘Stand van Neder-
land’.

  Burgemeester Nienhuis krijgt 
sokken overhandigd ter �nanciële 
ondersteuning Bloemencorso 
Bollenstreek.

  Winkelcentrum Raadhuisstraat/
Binnenweg Heemstede organi-
seert leuke Sint en Piet 
Bijeenkomst.

  Heemsteedse Marjan Scharloo 
ontvangt Koninklijke Onder-
scheiding.

  90-jarige Aagje van Niekerk door 
buurt in het zonnetje gezet.

  Ontmoetingscentrum Heem-
stroom in Heemstede haakt 
‘warme deken’ voor vluchtelingen 
uit Afghanistan.

  Heemstedenaar John Buijs zwaait 
na 48 jaar af bij de Post.

  Clubs uit Heemstede halen 26.313 
euro op met De Grote Clubactie. 

  Digitale discussie over huisvesting 
van statushouders in Heemstede.

  Heemstedenaar Eric Geels start 
nieuwe politieke partij ‘Samen 
Sterk Heemstede’.

  Keeper Sint verrast voetbalclub 
RCH.

  Joodse Chanoekaviering voor het 
raadhuis van Heemstede.

  17-jarige Heemsteedse dichter 
Ruben Schi� bij redacteur op de 
ko�e over zijn eerste dichtbundel 
‘Achter de schaduw is nog licht’.

  Kerstconcert in Oude Kerk van 
Heemstede gaat vanwege corona-
maatregelen niet door.

  OLV Hemelvaartkerk proost alvast 
op 95-jarig bestaan in 2022 met 
eigen jubileumwijn.

  Hockeyclub MHC Alliance neemt 
nieuwe blaashal in gebruik.

  Gemeente Heemstede neemt 
wensen schenker van de Belvedère 
mee in de�nitief ontwerp.

  Mathijs Vermeulenlaan wordt 
nieuwe ligplaats van het schip ‘de 
Olifant’.

  Discussie over laadpalen elektri-
sche auto’s.

  Thera van der Heijden nieuwe lijst-
trekker GroenLinks.

  Gemeente Heemstede, Omgevings-
dienst, politie en Douane contro-
leren garageboxen in Heemstede.

  Werkdag op de Heemsteedse 
Overplaats.

  WIJ Heemstede sluit tijdens de 
lockdown.

  Jan Ammerlaan stopt na bijna 60 
jaar als kapper.

  900 handtekeningen voor het 
behoud van het oude postkantoor 
als monument.

  PvdA Heemstede maakt kandida-
tenlijst bekend.

  Kerstviering kerken veelal via live-
stream wegens coronalockdown.

  Bomen over Godfried Bomans 
wegens zijn vijftigste sterfdag 
tijdens ko�emomentje bij de 
redacteur.

   Wethouder Nicole Mulder gaat 
met BIZ centrummanager Bas de 
Jong langs ondernemers WCH en 
steekt hart onder de riem.

  Openheid in lockdowntijd: onder-
nemers en winkeliers in winkelcen-
trum Heemstede geven aan hoe ze 
met lockdown omgaan.

  Auto in brand op Vaumontlaan.
  Ontwikkelaar past bouwplan oude 
postkantoor aan.

An Luthart bij enkele van haar werken op Kasteel Groeneveld. Foto: Bart Jonker.

V.l.n.r.: Hein Krantz en Bas van der Hengst. Foto: Mirjam Goossens.

Uitreiking Vrijwilligersprijs in Heemstede: alle genomineerden winnaar. Foto: Joke van der Zee.
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Door Bart Jonker

Heemstede – Ramon en zijn echtge-
note Chantal Westerveld van de 
Heemsteedse Oliebollenkraam op de 
hoek Binnenweg/Cloosterlaan 
hebben sinds kort goud in handen. 
Hun appelbeignets zijn zo uitmun-
tend en smakelijk, dat ze onlangs 
eervol ‘bekroond zijn met goud’ door 
de onafhankelijke keurmeesters van 
Het Nederlands Bakkerij Centrum 
(NBC). Een heel grote prestatie, 
aangezien deze keurmeesters de 
producten keuren van ambachtelijke 
bakkers in heel Nederland. Alleen 
producten die aan hoogste kwaliteit-
seisen voldoen, mogen de titel 
‘Bekroond met Goud’ dragen. 

Liefde en kwaliteit
Trots laat Ramon zijn certi�caat 
‘Bekroond met Goud’ zien. “Het blijft 
altijd spannend als je producten ge-
keurd worden”, vertelt Ramon. “We 
hebben natuurlijk al een paar keer 
oliebollentesten gewonnen, maar 
om nu eens onze appelbeignets als 
winnaar te hebben vind ik natuurlijk 
erg leuk. We steken heel veel liefde 
en kwaliteit in onze producten. Ze 
zijn gemaakt van de beste ingredi-
enten. Ook wordt de olie om in te 
bakken regelmatig ververst: dat is 
met recht ons vloeibare goud. Op 
ingrediënten bezuinigen we niet, al 
zijn ze wel mede door de coronacrisis 
duurder geworden. Wij hebben ech-
ter dezelfde prijzen aangehouden. Ik 
wil namelijk niet dat mijn klanten de 
dupe van prijsverhogingen zijn. 
Naast oliebollen en onze bekroonde 
appelbeignets, verkopen we tussen 

oud en nieuw ook de ouderwetse 
appel�appen. Die hebben een gat in 
het midden en zijn ook erg lekker bij 
ons. Appel�appen verkoopt bijna 
niemand meer, maar wij nog wel. Er 
is behoorlijk veel vraag naar in 
Heemstede.”

Lichtpuntje in donkere tijden
Ramon staat voor het 25ste jaar met 
zijn oliebollengebakkraam in 

Heemstede en is inmiddels een 
begrip in het dorp. Hij is Heemstede-
naar in hart en nieren en opgegroeid 
met de oliebollengebakkraam. “Mijn 
ouders hadden vroeger jarenlang 
een kraam bij het station. Ik ben op 
mijn 18de begonnen en ik blijf het 
een hartstikke leuk en mooi ambach-
telijk vak vinden om te doen. Ook het 
contact met de klanten vind ik 
geweldig. Juist in deze coronatijd 

hoor ik vaak: “Jij bent het lichtpuntje 
in donkere tijden.” We hebben zelf 
ook afgelopen twee jaar een moei-
lijke tijd doorstaan, omdat we door 
corona niet met onze kraam op 
kermissen konden staan. Daarom zijn 
weer heel blij dat we hier in 
Heemstede op onze vaste winter-
plaats kunnen zijn. We staan hier tot 
en met 15 januari”, aldus Ramon 
Westerveld. 

Appelbeignets van Heemsteedse Oliebollenkraam 
zijn het lekkerst en bekroond met goud 

V.l.n.r.: Chantal en Ramon Westerveld tonen trots hun met goud bekroonde appelbeignets en certi�caat. Foto: Bart Jonker.

Politie houdt verdachten 
overval aan

Haarlem - De recherche heeft 
twee mannen (22 en 23 jaar) uit 
Hoofddorp aangehouden op 
verdenking van het plegen van 
een gewapende overval op een 
restaurant aan de Krocht op 
zaterdagavond 11 december jl. 
Een DNA-hit bracht het onder-
zoek naar deze verdachten in 
een stroomversnelling. 
Na de overval werd door politie-
mensen van de afdeling Forensi-
sche Opsporing sporenonder-
zoek gedaan. Hierbij werden 
sporen aangetro�en waaruit 
DNA kon worden vastgesteld. 
Dit DNA kwam overeen met 
DNA uit de databank, waardoor 
deze mannen naar voren kwa-
men. De rol van de verdachten 
in deze overval wordt onder-
zocht. De recherche heeft deze 
week beide verdachten aange-
houden en na de aanhoudingen 
werden ook doorzoekingen ge-
daan in de woningen van beide 
verdachten. Hierbij werden meer-
dere goederen in beslag geno-
men voor nader onderzoek. 
Beide verdachten zijn vrijdag
24 december voorgeleid aan de 
rechter-commissaris, en hun 
voorarrest is met 14 dagen 
verlengd. 
Bron: Politie.nl

Laatste kans om mee te doen aan de feestdagenfotowedstrijd
Heemstede/ Bloemendaal - De laatste kans om mee te doen aan onze feest-
dagenfotowedstrijd, in samenwerking met Tuincentrum De Oosteinde. Mail 
uw foto (maximaal een foto) voor vrijdag 31 december 17 uur naar redactie@
heemsteder.nl, o.v.v. feestdagenfotowedstrijd voorzien van uw naam, e-mail-
adres en telefoonnummer. Vertel in het kort iets over uw ingezonden foto die 
in uw eigen huis of tuin of op uw eigen balkon gemaakt is. Tuincentrum de 
Oosteinde jureert en stelt als hoofprijs een cadeaubon beschikbaar van maar 
liefst 100 euro, te besteden aan kamerplanten.  De winnaar wordt bekendge-
maakt in januari. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Hierbij nog 
wat inzendingen.

Marijke Wouters houdt ieder jaar 
als traditie een speurtocht voor 
haar kleinkinderen in haar kerst-
boom. “Elk jaar worden alle 
�guurtjes zorgvuldig in de boom 
gehangen”, vertelt ze.  “En wat is 
het leuk om dan met de klein-
kinderen er een speurtocht van 
te maken. Wie ziet het ijsje als 
eerste en waar is het uiltje 
verstopt? 
Met de Kerst geven we elkaar 
allemaal een nieuw �guurtje 
voor in de boom, met het liefst 
een verhaal erbij. Zo is lang 
geleden een mooie traditie 
ontstaan en komen veel �guur-
tjes uit allerlei landen. Ook een 
mooie herinnering voor later “, 
aldus Marijke.

Traditionele speurtocht in 
kerstboom

“Hierbij een piepklein inkijkje 
van mijn versiering, elk jaar vind 
ik het weer een feest”, vertelt Mar-
gareth van Straten bij deze foto.

Piepklein inkijkje

Laura van Vliet stuurde deze foto 
in. “Graag wil ik jullie een kijkje 
laten nemen op een stukje van 
mijn heerlijke balkon”, vertelt ze. 
Ook in de wintermaanden maak 
ik er iets gezelligs van. Eind 
november heb ik de lichtjes al 
opgehangen. Vooral in deze, 
toch wel moeilijke tijd, is dit een 
lichtpuntje. Ik houd ervan en 
laat het een paar maanden 
hangen. En dan komen de voor-
jaarsplanten weer in beeld”, 
aldus Laura.

Kijkje op mijn heerlijke 
balkon

Quenten de Vries stuurde deze 
bijzondere foto. “Het is 45 jaar 
geleden dat ik het destijds 25 
cm hoge boompje (Araucaria, 
apenboom) kocht bij toen 
Dobbe, nu De Oosteinde.
Inmiddels in 2021 is die 4,5 
meter hoog”, aldus Quenten. 

Aardig gegroeid

Katinka Verdonk, sociaal werker bij de Societeit voor ouderen van WIJ 
Heemstede stuurde deze foto in “De foto is weliswaar niet bij mij thuis 
gemaakt, maar in de huiskamer van vele ouderen, Plein Geel, tijdens de 
Societeit voor ouderen van WIJ Heemstede op Plein1”, vertelt ze, Voor de 
gezamenlijke kerstlunch hebben de mensen half december deze lichtjes-
�essen gemaakt. Na de kerstlunch zouden ze ze mee naar huis nemen en 
tijdens de feestdagen thuis hun lichtjes kunnen branden.
Helaas kon de lunch door de coronamaatregelen niet doorgaan. Zo jam-
mer, velen keken er naar uit. Samen met de vrijwilligers hebben we toen 
kersttasjes gemaakt met wat lekkers, winterthee, een kerststolletje, een 
kaarsje en een kerstverhaal. We hebben deze tasjes bij de 35 ouderen 
langsgebracht. Een heel gezond 2022, namens de ouderen van de
Societeit”, aldus Katinka.

Gezellige lichtflesjes
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Door Joke van der Zee 

Bloemendaal – Khaled Osman (42) 
kwam in 2015 naar Nederland. De 
geboren Syriër was als journalist zijn 
leven niet zeker in zijn land dat 
verscheurd is door oorlog. Nog altijd 
is het Zuidwest-Aziatische land, inge-
klemd tussen Turkije, Irak en Libanon, 
voor velen niet veilig. Zeker niet wan-
neer je er vrijelijk over wilt schrijven. 
Laat staan kritisch. Khaled, inmiddels 
Nederlands staatburger, liet alles 
achter en vluchtte. “Blijven beteken-
de vóór de machthebbers schrijven 
of represailles tegemoetzien, of 
erger”, vertelt Khaled. Hij hield nooit 
op met schrijven en doet dat voor 
een aantal Arabische websites. In 
Syrië werkte hij destijds tien jaar als 
verslaggever voor nieuwszender (TV) 
en maakte hij �lms en documentai-
res. “Wij hadden geluk, we werkten 
ook hard.” Khaled woonde met zijn 
vrouw (die tandarts is) en twee kinde-
ren in hoofdstad Damascus. Een 
mooie stad, een van de oudste ter 
wereld. Toch heeft de oud-inwoner 
geen spijt dat hij niet terug kan 
keren. Het is niet veilig (“en niet meer 
het Syrië dat ik ken”). In ons land 
ervaart Khaled een gevoel dat hem 
vreemd was: je vrij kunnen uitspre-
ken en je vrij kunnen bewegen. Een 
land waar je je via studie en een 
grote dosis doorzettingsvermogen 
mee kunt doen aan de maatschappij.  
Dat is tenminste wat Khaled deed.  

Als vertaler aan de slag  
Lezers van de Heemsteder kennen 
hem misschien nog wel van zijn 
column, in 2017. “Ingrid van de 
Kasteele van Vluchtelingenplatform 
Heemstede introduceerde mij bij de 
lokale krant”, aldus Khaled. Als jour-
nalist observeerde hij zijn nieuwe 
thuisbasis en schreef over alles dat 
nieuw voor hem was: de bollen-
velden, de vele �etsers, Nederlandse 
gebruiken en feestdagen en natuur-
lijk gaf hij een kijkje in zijn achter-
grond, de Syrische cultuur. Khaled 
leverde de teksten elke week trouw 

aan in het Engels, die de redactie 
vertaalde. “Dat hoeft nu niet meer”, 
lacht Khaled, en inderdaad is hij het 
Nederlands uitstekend machtig.  
De voormalig vluchteling is heel 
dankbaar voor de opvang en de hulp 
die hij kreeg toen hij net hier was 
maar wilde boven alles zelfstandig en 
onafhankelijk zijn. Hij kreeg een 
woning toegewezen in Bennebroek 
waar hij zich later samen met zijn 
vrouw Abeer en zijn dochters Maria 
en Sara vestigde. Vooral zijn kinderen 
vonden meteen aansluiting. 
“Kinderen leren de taal makkelijk, het 
is hier voor hen heerlijk. Ze kunnen 
veilig spelen en de school is dichtbij.” 
Khaled en zijn vrouw begonnen 
meteen met studeren want naast de 
Nederlandse taal zijn hier vaak ook 
andere diploma’s nodig. “Mijn vrouw 
werkt nu als tandarts”, vertelt Khaled 
trots. Hij geeft aan dat het �jn voelt 
dat zij nu zelf kunnen rondkomen. 
Zelf schrijft hij maar wil het liefst ook 
als vertaler en tolk aan de slag.  

‘Elkaar als gelijk zien’  
Hij zet zich ook in als vrijwilliger bij 
‘BeterBuren’. Een project dat bemid-

delt als er con�icten zijn tussen bu-
ren. “Meestal is de eerste stap contact 
leggen. Je ziet dat als nieuwkomers 
dat niet doen er eerder een con�ict 
ontstaat.

Er is bijvoorbeeld onbegrip omdat 
mensen aan een andere cultuur 
moeten wennen. Onze kinderen zijn 
vaak later op of spelen dan nog 
buiten. Of we ontvangen veel gasten 
en dat wordt als overlast ervaren.” 
Khaled is er wel heel duidelijk over: 
“Nieuwkomers én Nederlanders 
zouden veel opener naar elkaar toe 
moeten zijn. Daar begint het. En 
uiteraard moeten nieuwkomers zich 
aanpassen aan hun nieuwe omge-
ving maar Nederlanders zouden hen 
ook anders kunnen bejegenen.” 

Khaled ervaart hier weinig tot geen 
negatieve reacties. “Wij hebben hier 
vrienden gemaakt. Aan de andere 
kant zie ik soms aan iemands ogen 
wat hij voelt als hij mij ziet en dat is 
niet altijd leuk. Ik hoop dat mensen 
– hoe goedbedoeld ook – ons uitein-
delijk als gelijke zien, als Nederlander, 
niet als vluchteling.”

Hoe is het nu met…Khaled Osman?

Khaled, de Nederlandse krant lezend, in de Bibliotheek van Bennebroek.
Foto: Joke van der Zee.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Het is een heel vroege 
winterstop geworden voor de top-
teams van de veldsporters. Door 
corona is er weinig meer mogelijk. 
Trainen tot 17.00 uur en dan nog met 
tweetallen is ondoenlijk om tech-
nisch en tactisch op peil te blijven. 
Ook de nieuwe blaashal van Alliance 
hockey mag even niet worden 
gebruikt. Alle hoop is gevestigd op 
de toekomst waar er mogelijk na 14 
januari een versoepeling mogelijk 
wordt. Zeker is dat allerminst, maar 
hoop doet leven. 

Alliance hockey
Dames 1 van Alliance doet het prima 
in de overgangsklasse en staat keurig 
tweede met 3 punten achterstand op 
koploper Schaerweijde. De heren 
doen het even wat minder. Na 11 
wedstrijden is het team van trainer/
coach Bart Vergeer niet verder 
gekomen dan zes punten en staat 
daarmee onderaan. 

HBC voetbal
Bij de voetballers gaat het uitste-
kend. HBC dat van alle clubs in Heem-
stede in de hoogste afdeling speelt, 
staat daar �er aan kop. Promotie naar 
de 1e klasse is zeker mogelijk als zij 
hun zegetocht zo constant houden 
staat niets promotie nog in de weg. 
SV DONK lijkt de enige vereniging 
die nog roet in het HBC eten kan 
gooien. Coach Jasper Ketting heeft 
succes bij HBC en besloot samen met 
het bestuur nog twee jaar door te 
gaan met elkaar. 
  
RCH gaat niet verder met trainer 
Mehmet Simsek
RCH heeft deze maand in onderling 
overleg besloten het volgende 
seizoen niet verder te gaan met 
trainer Mehmet Simsek. De resul-

taten zijn minder dan verwacht.
Na 8 wedstrijden neemt de ploeg de 
negende plaats in op de ranglijst van 
de derde klasse C. Het team speelt 
best aardig, zeker om naar te kijken, 
maar scoort weinig en krijgt onnodig 
veel doelpunten tegen. Verwacht 
mag worden dat RCH voldoende 
punten gaat halen om hoger op de 
ranglijst te eindigen. 

VEW
VEW doet het prima in de 4e klasse D 
zaterdag en staat na 9 wedstrijden 
op een mooie tweede plaats. Zij 
scoren gemiddeld bijna 5 doelpun-
ten per wedstrijd. Hoofddorp voert 
hier de ranglijst aan. In de onderlinge 
wedstrijd moest VEW zich helaas met 
4-1 gewonnen geven. In dezelfde 
poule als VEW staat het zaterdag-
team van HBC. Ook deze ploeg doet 
het met een derde plaats uitstekend 
al bedraagt de punten achterstand 
op de koploper 8 punten. 

BSM Bennebroek en
HFC Heemstede
In de vierde klasse D zondag tre�en 
we veel teams aan uit de regio. SV 
BSM uit Bennebroek draait een goed 
seizoen. Staande op een vierde 
plaats liggen zij maar 2 punten 
achter op koploper VV Westzaan. 
Verdedigend zit het goed in elkaar. 
HFC Heemstede staat na 8 wedstrij-
den op de 6e plaats en heeft het 
minste aantal tegendoelpunten in 
deze afdeling geïncasseerd. Het team 
van coach Eugene Goudmijn kan nog 
klimmen op de ranglijst. Met een 
beetje geluk strijden ze mee om de 
hoogste plaatsen. 

Kortom de veldsporters doen het 
meer dan uitstekend in Heemstede. 
Als ze dit ook in de tweede helft van 
het seizoen voortzetten, valt er eind 
mei nog wat te vieren.

Hoe staan de veldsportteams 
ervoor tot aan de winterstop?

Trimmen met zonsopkomst. Foto: Harry Opheikens

Trimmen bij zonsopkomst met EMWG
Heemstede - De zon zien opkomen, 
wat wil je nog meer? Dat kan bij de 
trimclub EMWG. De ruim 50-jarige 
club heeft zijn trimuurtje op de zater-
dagmorgen tussen 8 en 9 uur. Heer-
lijk ons prachtige Groenendaalse Bos 
in en lekker bewegen onder leiding 
van een gediplomeerde trainer. 
En ja, in de winter is het om acht uur 
nog donker, maar al trimmend wordt 
het steeds lichter en, als het weer het 
toelaat zijn we getuige van een fraaie 
zonsopkomst. Je bent sportief bezig 

rennend, maar ook allerlei oefe-
ningen in de heerlijke buitenlucht 
met een groep mensen (op corona-
afstand), waar vooral de gezelligheid 
hoog in het vaandel staat. Presteren 
is niet belangrijk, in beweging zijn 
wel.
Lijkt het u wat? Kom dan een keer 
geheel vrijblijvend op zaterdag-
morgen naar de parkeerplaats bij de 
tennisclub in het Groenendaalse Bos 
(voorbij het restaurant). Kom op tijd, 
want we starten echt om acht uur.

Regio - Begin 2021 kreeg ouderen-
zorgorganisatie Sint Jacob vanuit de 
overheid de mogelijkheid om gesub-
sidieerde coronabanen in te zetten. 
Hierdoor konden tijdelijk extra 
medewerkers aangenomen worden, 
die zorgmedewerkers met de zorg 
voor bewoners ondersteunden en 
bovendien extra activiteiten organi-
seerden. Liza Versteegh reageerde op 
zo’n functie. “De zorg heeft mij altijd 
getrokken, maar ik had er de diplo-
ma’s niet voor”, begint Liza.  

Sint Jacob zag in Liza een talentvolle 
medewerker. Al snel kreeg zij de 
vraag of zij een leereenheid ‘basis-
zorg verlenen’ op niveau 3 wilde 
volgen. “Een leereenheid is een 
onderdeel van een volledige oplei-
ding. Normaal leidt Sint Jacob op tot 
bijvoorbeeld Helpende niveau 2 of 
Verzorgende IG niveau 3. Voor beide 
opleidingen is er een leereenheid 
ontwikkeld waarbij een deel van de 
opleiding wordt gevolgd. Je focust je 
op de basisvaardigheden om in de 
zorg te kunnen werken en na a�oop 
krijg je een erkend mbo-certi�caat. Ik 
zag het als een mooie manier om 
erachter te komen of de zorg echt 

iets voor mij is, of dat ik alleen het 
vermoeden had, legt Liza uit.” Al snel 
wist Liza dat ze de juiste keuze had 
gemaakt. “Ik ben nooit het type 
geweest dat graag in de school-
banken zat. Het �jne aan deze oplei-
ding is dat de lessen online worden 
gegeven en dat verder alles in de 
praktijk gebeurt. Je wordt begeleid 
door collega’s, dus je wordt niet in 
het diepe gegooid.”  

Wil jij ook in de ouderenzorg werken? 
Bij Sint Jacob kun je direct beginnen 
met werken als zorgondersteuner. 
Ook als je niet over de juiste diplo-
ma’s beschikt. Naast je werk start je in 
januari of februari 2022 met de korte 
online-opleiding (leereenheid) basis-
zorg verlenen op mbo-niveau 2.
Er zijn nog plekken beschikbaar. 
Meld je snel aan via:
www.sintjacob.nl/vacatures.

Word zorgondersteuner bij Sint Jacob

Liza Versteegh, Leerling Verzorgende IG, samen met mevrouw Van der Klugt-Booij in 
woonzorgcentrum Bosbeek. Copyright foto: Remco Meijer.
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Door Eric van Westerloo en Bart Jonker 

Heemstede – De afgekondigde lock-
down die loopt tot en met 14 januari 
heeft ook grote impact op de onder-
nemers in het winkelcentrum op de 
Binnenweg/Raadhuisstraat. De feest-
dagenperiode is juist voor deze 
ondernemers de belangrijkste 
periode van het jaar om omzet te 
genereren. Of een winkel nu mag 
openblijven of niet, de ondernemers 
zijn allen eensgezind en solidair met 
elkaar en roepen de Heemsteedse 
inwoners op vooral loyaal te blijven 
en lokaal bij hen te kopen. Winkels 
die hun deuren tijdelijk moeten 
sluiten, komen met pragmatische en 
creatieve oplossingen als window 
shoppen en het (online) bestellen en 
afhalen van aankopen, het zoge-
naamde ‘click en collect’. 

Lokaal kopen en wederzijdse 
verbinding belangrijk
Afgelopen woensdag 22 december 
werd op initiatief van BIZ Heemstede 
wethouder Nicole Mulder uitgeno-
digd om samen met BIZ-centrumma-
nager Bas de Jong een rondje winkel-
straat te maken.  Ze spraken verschil-
lende ondernemers hoe ze met de 
lockdown omgaan en staken hen 
een hart onder de riem. Nicole 
Mulder leeft met de ondernemers 
mee en toont veel begrip. “Naast het 
aankopen van producten heeft het 
contact tussen winkelier en klant een 
sociaal component en geeft het 
wederzijdse verbinding”, laat ze 
weten. ”Mensen hebben behoefte 
aan gezelligheid. Ook in deze lock-
downsituatie is het daarom zo belang-
rijk lokaal te kopen, via bijvoorbeeld  
‘click en collect’. Onze ondernemers 
en winkelstraten hebben dat nodig. 
Vanuit de gemeente werken wij hard 
aan steun- en herstelmaatregelen, 
want ook wij dragen de onderne-
mers een warm hart toe”, aldus 
Nicole Mulder.

Ons redactieteam peilde tevens de 
reacties van enkele ondernemers in 
het winkelcentrum van Heemstede 
en hoe ze met deze lockdown 
omgaan. 

Beluga Fashion & Lifestyle: 
“Creatieve oplossingen vinden”
Eigenaresse Beike van Esch van 
Beluga Fashion & Lifestyle op de 
Binnenweg 187-189 probeert de 
moed er toch in te houden in deze 
lockdown. “Ik hoop dat het weer 
gauw over is”, vertelt Beike. “Het blijft 
moeilijk weer zo’n lockdown en die 
geeft veel stress en extra werk. We 
proberen ons weer aan deze situatie 
aan te passen en creatieve oplos-
singen te vinden. Dat gaat iets sneller 
af, omdat we geleerd hebben van de 
vorige lockdown. Mede door onze 
etalages goed te benutten voor 
window shopping, producten uit te 
stallen en deze regelmatig af te 
wisselen en click en collect aan te 
bieden, proberen we het nu te 
redden. Ook de inzet van �lmpjes en 
promotie via socialemediakanalen 
werkt gelukkig goed, waardoor 
klanten ons weten te vinden. Alle 
beetjes helpen. Klanten vinden het 
heel erg dat we weer moesten 
sluiten. Naast ons vindt een verbou-
wing plaats en dat maakte het ook 
lastiger om onze winkel te doen 

opvallen. Gelukkig hebben we dat 
bespreekbaar gemaakt en zijn we er 
met de buurman samen uitgeko-
men.” 

Heemels Mode: “Je merkt dat de 
Heemsteedse klanten erg loyaal en 
betrokken zijn” 
Eigenaresse Els Nieuwenhuis van 
Heemels Mode aan de Binnenweg 
180 had deze harde lockdown niet 
zien aankomen. Els: “Ik was vooral 
geschokt, maar ik merkte wel dat het 
me mentaal makkelijker afging, om-
dat ik al ervaring had met de vorige 
lockdown. Je past je toch aan de situ-
atie aan, je moet. We hanteren click 
en collect ook online window shop-
ping via de etalages en dat werkt 
goed. Onze winkel fungeert nu als 
afhaalpunt. Je merkt ook dat onze 
website en het plaatsen van �lmpjes 
en foto’s op Facebook en Instagram 
om onze klanten te bereiken veel 
e�ect hebben. De Heemsteedse 
klant vindt de situatie voor de onder-
nemers heel erg zuur, toont betrok-
kenheid en vraagt hoe het met je 
gaat. We merken dat ze in Heem-
stede erg loyaal naar Heemsteedse 
ondernemers zijn, het liefst lokaal 
kopen en zo hun steun betuigen. Je 
voelt hun verbinding en dat is zo �jn, 
maar ook de ondernemers in de 
winkelstraat zijn solidair met elkaar”, 
aldus Els.  

Liev en Lev/Bibloxx: “Net op Binnen-
weg en al gelijk in lockdown”
“Ik had eerst mijn winkel 12 jaar aan 
de Zandvoortselaan en ben dit jaar 
verhuisd met mijn zaak naar de 
Binnenweg 151”, vertelt Paulien Reus, 
eigenaresse van Liev & Lev Sieraden 
& Accessoires. Ze deelt haar zaak met 
Barbara Virginia, die eigenaresse is 
van Bibloxx in hetzelfde pand.” 
Daarom staan op de voorgevel de 
namen Liev en Lev/Bibloxx”, legt 
Paulien uit. “Ik had al heel lang de 
gekoesterde wens om mijn zaak op 

de Binnenweg te hebben, omdat hier 
meer reuring en toeloop is. Ik ben 
nog niet zo lang op de Binnenweg 
gevestigd. Dat nu er weer een lock-
down is, is daarom best wrang, 
vooral omdat je net op deze stek 
begonnen bent. Je moet er toch van 
leven. Ik vind het jammer dat wij als 
niet-essentiële winkels dicht moeten 
met minder klanten in de winkel per 
vierkante meter. Dat lijkt me veiliger 
winkelen dan in essentiële winkels 
met dagelijkse levensbehoeften, 
waar meer klanten per vierkante 
meter relatief dichter op elkaar 
staan.”   

Hair Force 1: “Jammer dat de 
gemeente buiten geen uitstaltafels 
toestaat” 
Kapsalon Hair Force 1 de Raadhuis-
straat 87 is uiteraard teleurgesteld 
dat de lockdown juist in de week 
voor kerst is ingegaan: “Wij proberen 
wat extra inkomsten te halen uit het 
promoten en verkopen van een 
nieuwe monoculair parfum. We 
verkopen colour kits (haarkleur-
middel) en we maken bekend wat we 
doen tijdens de lockdown via Face-
book en Instagram. Daarnaast geven 
we online en/of bij de deur uitleg 
over het krullen van haren in de 
hoop ook een krultang te kunnen 
verkopen. Verder geven we advies 
hoe mensen voor de feestdagen toch 
een leuk kapsel zelf eenvoudig kun-
nen maken. Klanten wensen ons 
sterkte toe en dat is heel �jn. Wel 
vinden we het jammer dat de ge-
meente geen tafels buiten toestaat 
om producten uit te stallen. De 
directie werkt hard en doet beroep 
op de creativiteit van ons team”, 
aldus Hair Force 1. 

Fit4lady: “Lockdown kwam hard en 
onverwacht aan” 
Liselot van de Langerijt van Fit4lady 
op de Raadhuisstraat 53 heeft de 
afgekondigde lockdownmaatregelen 

niet helemaal zien aankomen. “Deze 
kwam dus toch weer hard en onver-
wacht aan”, vertelt ze. “We waren net 
weer een klein beetje aan het bij-
komen en de leden waren weer 
enthousiast en blij dat ze konden 
sporten. De club was weer drukker 
en de sfeer erg goed. Ik vind sporten 
namelijk écht essentieel, juist nu, 
voor ieder mens. Het werkt positief 
voor het brein, voor gezonder eten, 
voor lekkerder in je vel voelen én 
voor het verbeteren van je immuun-
systeem.
Maar in de tussentijd zijn we ook 
helaas gewend geraakt aan deze 
situatie en weten we sneller te scha-
kelen. Vorige week maandag zijn we 
meteen weer gestart met onze 
online trainingen. De stempelactie 
waarmee we gestart waren om 
iedere vrouw zoveel mogelijk te laten 
sporten in de decembermaand, gaat 
gewoon door. Daarnaast zijn we 
constant bezig om leuke acties te 
bedenken om elk lid uit te blijven 
dagen tot beweging. We doen dit 
graag voor onze leden die ons trouw 
zijn in deze, al twee jaar durende 
situaties. We krijgen enorm veel lieve 
reacties van onze leden en dat moti-
veert enorm om door te blijven gaan 
en ervoor te zorgen dat iedereen 
zoveel mogelijk in beweging blijft”, 
aldus Liselot.  

Van der Werf Horen: “Sommige 
klanten denken dat we dicht zijn, 
maar dat is niet zo” 
Audicien Van der Werf Horen van 
Sebastiaan en Esther van der Werf 
aan de Raadhuisstraat 65a mag wel 
open zijn als audicien voor gehoor-
apparatuur. 
Sebastiaan van der Werf: “Ik ben pas 
sinds 1 oktober opengegaan en 
moet een klantenkring opbouwen. 
Dan is dit natuurlijk niet het juiste 
moment voor een sluiting. Al zijn we 
open, lopen er toch minder bezoe-
kers langs. We zitten daarnaast nog 

eens op een rustig punt op de Raad-
huisstraat. 
Er is wel minder aanloop en sommige 
klanten denken dat we dicht zijn, 
maar dat is niet zo. Andere klanten 
wachten af en stellen een bezoek uit 
tot na de lockdown. 
Van onze klanten horen wij dat zij de 
lockdown accepteren, maar er wel zo 
langzaamaan klaar mee zijn”, aldus 
Sebastiaan van der Werf. 

Beddenwinkel Morgana: “Zoveel 
mogelijk service bieden”
Milko Folkertsma van Beddenwinkel 
Morgana aan Raadhuisstraat 15-17 
vindt het erg vervelend dat hij niet 
verder kan met een open zaak. “Onze 
nering is natuurlijk niet een even 
afhaalartikel met ‘click en collect’. 
“Als klanten het vragen, lever ik 
matrassen thuis bij hen af. Zodoende 
kunnen ze proefslapen op verschil-
lende matrassen en dan hun keus 
kenbaar maken. 
Als franchiseondernemer weet ik dat 
grote zaken dicht gaan, maar ik wil er 
toch het maximale uithalen en zoveel 
mogelijk service bieden via halen en 
brengen. 
Ik heb weinig contact met andere 
winkeliers door de afgelegen positie 
in de straat”, aldus Milko.

Winkelcentrum Heemstede en klanten proberen elkaar 
zo goed mogelijk tegemoet te komen in de lockdown

Beike van Esch van Beluga in gesprek met wethouder Nicole Mulder. BIZ-centrummanager Bas de Jong met Paulien Reus van Liev en Lev/Bibloxx.

Sebastiaan en Esther van der Werf van Van der Werf Horen. Foto: aangeleverd door 
Van der Werf Horen. Els Nieuwenhuis van Heemels Mode met Nicole Mulder.

Liselot van de Langerijt van Fit4lady.
Foto: aangeleverd door Fit4lady.
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INGEZONDEN COLUMN GGD

Begrijpt u het nog? Het aantal testen dat 
wordt afgenomen bij mensen die klachten 
hebben neemt af evenals het aantal 
gevallen dat Covid-19 bij iemand wordt 
vastgesteld. Het aantal opnames in zieken-
huizen stabiliseert. En ruim 82% is volledig 
gevaccineerd en sommigen hebben zelfs 
hun boosterprik al ontvangen. De lock-
down waar we nu onder zuchten kwam 
voor velen als een verrassing. Bovenop de 
collectieve teleurstelling die er al was, 
voelden ondernemers zich erdoor over-
vallen en zitten met schade, zijn er zorgen 
over de mentale gezondheid van inwoners 
(met name jeugd), is er vrees voor de e�ecten op de gezondheid voor de 
langere termijn, en maakt de onvoorspelbaarheid mensen onzeker. 

De situatie is onstabiel, ankerpunten ontbreken en perspectief wordt 
gemist. Mensen voelen zich lusteloos, moedeloos, raken (verder) in �nan-
ciële problemen en vragen zich af wanneer er een einde aan komt. Er 
heerst een gevoel van richtingloos- zijn en tegelijkertijd een soort gela-
tenheid. Een belangrijke factor voor de lockdown is de introductie van 
een nieuwe virus variant, Omicron. Hoewel we nog veel niet van de 
variant weten, weten we wel dat deze besmettelijker is dan eerdere vari-
anten, zoals de Britse variant. Dat komt omdat dit type virus met name de 
bovenste luchtwegen besmet en daar vermenigvuldigt. De kans op 
verspreiding is daardoor vele malen groter. 

Zoals ook het KNMI vooruit kijkt en weersvoorspellingen doet, zo doet 
ook het RIVM dat. Alle informatie die zij over het virus verzamelen, wordt 
ingevoerd in computerprogramma’s die zijn geschreven om een beeld te 
geven over hoe de situatie zich kan gaan ontwikkelen en wat dit betekent 
voor de samenleving. Uit die modellen – en tot dit moment zijn alle 
verwachtingen die door het RIVM naar buiten zijn gebracht waarheid 
geworden – blijkt dat de snelheid van de verspreiding van de Omicron-
variant over een paar weken gaat leiden tot een oplopende vraag naar 
zorg (veel mensen tegelijk ziek met daardoor een grotere kans dat 
belangrijke functies uitvallen en op meer opnames in het ziekenhuis), 
waarvan we nu al weten dat cruciale functies zoals politie en brandweer 
kunnen uitvallen en de zorg dat niet aan gaat kunnen. Helemaal niet als 
in januari ook het griepvirus zich nog eens aan de poort gaat melden. Dus 
er moet aan de rem getrokken worden.

Het KNMI heeft er best wel eens naast gezeten. Te vroeg of te laat code 
rood of oranje, maar laten we eerlijk zijn als ze zware storm of ijzel voor-
spellen, dan gaan we die in de regel ook zien. De waarschuwingen die 
worden gegeven, maken dat we ons voorbereiden. We halen de bloem-
potten naar binnen, controleren of alles vast zit of zetten de sneeuwschuif 
klaar. Het is wijs hetzelfde te doen met de voorspellingen van het RIVM. 
Dus hoe onvoorstelbaar de situatie in januari nu misschien is, we 
bereiden ons voor op een situatie waarin de Omicron-variant van het 
virus dominant is en willen voorkomen dat de samenleving wordt 
ontwricht en de zorg te zwaar wordt belast. Better safe than sorry. Het 
geeft ons de gelegenheid om meer te weten te komen over de Omicron-
variant en de gevolgen. Hoe moeilijk het ook nu lijkt, het is een kwestie 
van herpakken, samen de schouders er onder, veerkracht tonen en oog 
blijven hebben voor elkaar. 

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Weersvoorspelling

Bert van de Velden.
Foto: aangeleverd door 
GGD Kennemerland.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede/Bloemendaal - Voor-
lopig zitten wij nog een kleine drie 
weken in de lockdown. Eenieder gokt 
erop dat de nieuwe variant Omicron 
minder ziekenhuisopnames zal ver-
oorzaken en ook de IC-afdelingen 
minder bezet zullen raken. Het is nog 
even afwachten hoe het uiteindelijk 
zal uitpakken.
Het ziet ernaar uit dat de bevolking 
rekening heeft gehouden met de 
adviezen van de overheid, om met 
de kerstdagen zoveel mogelijk met 
heel kleine gezelschappen kerst te 
vieren.  

Een derde prik of wel de booster ligt 
�ink op stoom. Nu zijn alle mensen 
geboren vanaf rond 1980 aan de 
beurt, mits zij de eerdere vaccinaties 
langer dan drie maanden geleden 
hebben gehad.  
Het optimisme van het kabinet om 
iedereen, die dat wil, begin januari 
een derde prik te geven zal niet 
worden gehaald. Het zal eerder 
tegen eind van februari zijn dat het 
merendeel van de bevolking drie 
prikken heeft gehad. De actuele 
cijfers in Heemstede en Bloemendaal 
geven een wat afwijkend beeld. 
Heemstede kreeg met 144 besmette 
inwoners te maken. Dat zijn er 7 

meer dan een week eerder. In Bloe-
mendaal zet de daling juist door en 
kwam het na lange tijd uit onder de 
100. Om precies te zijn, kwamen 99 
besmette personen uit de test, waar 
dat in week 50 nog 107 inwoners 
betrof. De meldingen van ziekenhuis-
opnames loopt wat achter de actuali-
teit aan. In week 49 blijken er alsnog 
2 Heemstedenaren te zijn opge-
nomen. In Bloemendaal viel in week 
50 één dode te betreuren.  

Nog even volhouden dus er komt 
naar wij hopen in het nieuwe jaar 
licht aan het einde van de corona-
tunnel.

Corona in Heemstede en Bloemendaal week 51

FOTOMOMENT

Heemstede - Edith Commissaris stuurde deze foto naar de redactie. “In 
deze donkere dagen geeft de natuur ons soms een cadeautje”, vertelt ze. 
“Woensdag 22 december was dit rijp en maandag de 27e langblijvende 
mist. Ideaal weer om te fotograferen. De bloeiende hyacint kwam ik de 
27e tegen in Leyduin.” 

Bloeiende hyacint

Heemstede/Bloemendaal - Doordat 
de opkomende Omicron-variant van 
het coronavirus reden tot zorg is, 
schaalt ook GGD Kennemerland fors 
op voor de boosterprik. De koers is 
daarom gezet om iedereen zo snel 
als mogelijk een boosterprik te 
geven en de lopende vaccinatiecam-
pagne te versnellen. In Haarlem 
wordt de vaccinatiecapaciteit 
daarom deze maand verhoogd.

In goed overleg met de gemeente 
Haarlem is ervoor gekozen een 
gedeelte van het Kennemer Sport-
center in te richten als vaccinatielo-
catie. Het Kennemer Sportcenter 
heeft de capaciteit voor het reali-
seren van zoveel mogelijk priklijnen, 
en is goed en veilig bereikbaar voor 
de inwoners van Haarlem en directe 
omgeving. Daarnaast is er voldoende 
parkeercapaciteit. Sinds 27 december 
is GGD Kennemerland weer vacci-
neren in het Kennemer Sportcenter. 
Dagelijks kunnen daar 1750 mensen 
gevaccineerd worden. De locatie is 
zeven dagen per week open waarbij 
op donderdag een avondopenstel-
ling geldt.

Vragen over de boosterprik
GGD Kennemerland merkt dat er veel 
dezelfde vragen binnenkomen over 
de boosterprik. Veel van deze vragen 
en antwoorden op deze vragen vindt 
u op de website:
www.ggdkennemerland.nl/nieuws/
2021/12/Vragen-over-de-
boosterprik.
Hier staat bijvoorbeeld meer infor-
matie over de uitnodigingen en 
waarom het niet altijd mogelijk is in 
de eigen woonplaats een afspraak te 
maken. 

Vaccinaties bijna verdubbeld
In week 51 (16 t/m 22 december) zijn 
er 21.783 vaccinaties gezet door GGD 
Kennemerland, waarvan 392 eerste 
prikken (2%), 1.084 tweede prikken 
(5%), 116 derde prikken (0%) en 
20.191 boosterprikken (93%). Dit zijn 
er bijna twee keer zoveel dan week 
50.

Het organiseren van de opschaling 
kost logischerwijs wat tijd en is niet 
direct geregeld. GGD vraagt daarom 
ook iedereen om begrip hiervoor. 
GGD doet alles wat het kan om zo 
snel als mogelijk op maximale capa-
citeit te kunnen draaien, zodat op 
korte termijn iedereen van een boos-
terprik kan worden voorzien. Het 
zwaartepunt van de boostercam-
pagne komt te liggen in januari.

Huisartsen helpen tijdens 
vaccinatiecampagne 
Dankzij de medewerking van een 
grote groep huisartsen in Kennemer-
land zijn al veel niet mobiele thuis-

wonende ouderen gevaccineerd. 
Door hun inspanning loopt de regio 
vooruit op het landelijke beeld voor 
deze groep. GGD Kennemerland 
waardeert de inzet van de huis-
artsen.

Ook als het gaat om het vaccineren 
van zorginstellingen zonder
medische dienst in de regio zijn de 
afgelopen weken �inke stappen 
gemaakt.

In Kennemerland gaat het in totaal 
om 73 instellingen, waarvan 26 
gevaccineerd door huisartsen en 
zorgpartijen. De overige worden 
door GGD Kennemerland gevacci-
neerd of in enkele gevallen nog 
ingepland.

De verwachting is dat alle zorginstel-
lingen zonder medische dienst voor 
het einde van het jaar gevaccineerd 
zijn.

Bron: GGD Kennemerland.

Wekelijkse corona-update GGD: Kennemer 
Sportcenter Haarlem weer open voor vaccinaties

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Achter (boven) het hoogaltaar, bevinden 
zich nieuwe glas-in-lood ramen uit 1949. Ze zijn 
vervaardigd door de bekwame glazenier Han Bijvoet.
Het hoogaltaar is in de kerk geplaatst in 1954 met 
bijpassend tabernakel, dat een cadeau was van de 
parochianen. Dit altaar met calvarie-groep is een 
ontwerp van de Haagse beeldhouwer Pichot en is 
geplaatst onder leiding van architect v.d. Lubbe.
Het linkerraam geeft de kerstkring weer, het midden-
raam de paaskring en het rechterraam staat voor Pink-
steren. Ook heeft Han Bijvoet een afbeelding van 
pastoor Van Mierlo erin verwerkt.

De Heilige Bavo

Omicronvariant. Foto: Bigstock.
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Door Ems Post    

Uit de oude doos: toen wij 
nog in de tropen woonden 
hadden we geen seizoenen. 
Winter zag er net zo uit als 
de zomer, herfst veran-
derde niets aan de bomen. 
Of toch! Er viel 1 blad uit de 
waaierpalm. Dat ontwrichtte dan een ochtend het 
verkeer tot het was opgeruimd door de Chinese plant-
soenendienst. Kerst werd gevierd met lichtjes in de 
kerstboom en met twintig graden op de thermometer.

Terug in ons land waardeerden we de seizoenen des te 
meer. Even een sfeerimpressie: het regent. Hard. En het 
waait. De hond moet toch uit. Echt. Daar gaan we. Naar 
het bos. Het parkeerterrein is leeg. Er staan geen �etsen 
bij de Kinderboerderij. Nee, allicht. 

De hond mag de auto uit en huppelt naar het hek en 
wacht kwispelend tot het wordt opengeduwd. Hij 
sjeest de Belvédèreheuvel op en na mijn �uitje ook 
weer af. Langs de Lelievijver waar grote waterkringen 
de bui bevestigen. De Adriënnelaan, de schuilhut, nog 
niemand gezien. Ook geen vogels gehoord. Langs de 
tennisbaan. Ook al uitgestorven. 

Nou, kom, ik wil naar huis, naar de ko�e, de droge 
slo�en en de open haard. Waar zit die hond? Ja, daar is 
hij. Na een koekje op een holletje weer verder. Snu�e-
lend onder de dikke takkenril. Zelfde route naar de 
parkeerplaats terug. Hond afdrogen en in de bench in 
de auto. Gele zakje in de vuilnisbak. Naar huis.

Het lijkt wel een reclame van een bekend ko�emerk. 
Maar het is winter in Nederland. Heerlijk die seizoenen.

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

Heerlijk die seizoenen

Heemstede – Een geparkeerde auto 
is woensdagnacht uitgebrand aan de 
M. Vaumontlaan. Rond 23.30 uur is 
de brand ontdekt. Bij aankomst van 
de brandweer sloegen de vlammen 
uit het voertuig.

De brandweer heeft het vuur 
geblust. Mogelijk is er sprake van 
brandstichting. De forensische 
opsporing was donderdag 23 
december ter plaatse komen voor 
het verrichten van onderzoek.

Auto brandt uit op Vaumontlaan in Heemstede

Foto: Laurens Bosch.

Heemstede/Bloemendaal – De jaar-
wisseling staat weer voor de deur 
waarbij veel huishoudens oliebollen 
en appel�appen gaan frituren. De 
website www.frituurvetrecyclehet.nl/ 
van de campagne ‘Frituurvet Recycle 
Het!’ heeft een nieuwe zoekfunctie, 
die het nog makkelijker maakt om 
gebruikt frituurvet in te zamelen. In 
Nederland zijn er meer dan 2500 
locaties waar frituurvet of olie die 
door consumenten is gebruikt, inge-
zameld wordt. ‘Nederland is een van 
de weinige landen in Europa dat een 
groot netwerk van vetinzamelpunten 
heeft’, zegt Frans Claassen, directeur 
van MVO - de ketenorganisatie van 
oliën en vetten. ‘Dankzij de nieuwe 
zoekfunctie op de website kunnen 
consumenten nog makkelijker ge-
bruik maken van de inzamelpunten 
en een bijdrage leveren aan een 
groene samenleving’.

Inzamelen heeft alleen maar 
voordelen
Elk jaar rond de jaarwisseling vraagt 
MVO extra aandacht voor de cam-
pagne ‘Frituurvet Recycle Het!’. In de 
decembermaand gebruiken Neder-
landse huishoudens veel olie voor 
het bakken van oliebollen, gourmet-
ten en frituren. ‘Weggooien moeten 
we voorkomen’, zegt Frans Claassen, 
‘want vet en olie zijn waardevolle 
grondsto�en die kunnen worden 
hergebruikt’. Zo kan er biobrandstof 
worden gemaakt van gebruikt fri-

tuurvet. Bovendien scheelt het voor 
waterschappen en gemeenten een 
hoop verstoppingen in het riool: ‘wat 
er niet in zit, hoeft er ook niet uit’.

Meer inzamelpunten, meer 
recyclen
Kinderboerderijen, supermarkten of 
verenigingen kunnen heel makkelijk 
inzamelpunt worden. Speciale inza-
melbedrijven brengen en halen inza-
melcontainers bij deze locaties. ‘Hoe 
meer inzamelpunten, hoe makke-
lijker het voor iedereen wordt om 

gebruikt frituurvet te recyclen’, aldus 
Frans Claassen. Ook zorgt het inza-
melen van gebruikte vetten voor 
extra inkomsten voor scholen en 
sportverenigingen. Claassen: ‘Het 
inzamelen van gebruikte vetten 
heeft alleen maar voordelen. We 
moedigen scholen, supermarkten en 
verenigingen aan om mee te doen 
aan onze campagne’. Scholen, super-
markten of sportverenigingen 
kunnen zich aanmelden via de 
website
www.frituurvetrecyclehet.nl/. 

Lever eenvoudig frituurvet in met 
zoekfunctie van inzamelpunten

Thuis oliebollen en appel�appen bakken in frituurvet. Foto: Bart Jonker.

Nieuw ontwerp oude postkantoor. Beeld: aangeleverd.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Er is na veel overleg 
over het oude postkantoor aan de 
Binnenweg 160, met de buurtbewo-
ners, de gemeente en de historische 
vereniging HVHB �ink wat aangepast 
aan het oorspronkelijke ontwerp. Er 
is afgestapt van het ontwerp waarbij 
het gebouw aansloot bij de directe 
omgeving, zoals rode bakstenen en 
een puntdak. In het nieuwe ontwerp 
is gekozen voor een plat dak en gele 
stenen waardoor het gebouw meer 
opvalt, net als het huidige gebouw. 
Het pand wordt ook minder hoog en 
blijft daarmee 4 meter onder wat het 
bestemmingsplan toestaat.
Om inkijk bij de buren te vermin-
deren worden de geveletages in-
springend gebouwd plus een balus-
trade. Op het dak komen zonnepa-
nelen en groen. Het parkeren ge-
beurt zowel voor als achter het ge-
bouw. De muur aan de achterkant 
blijft staan ten gunste van de buren, 
zo ook de kapitale bomen die be-
houden blijven.  

Kelder ongemoeid
Het meest ingrijpende in het nieuwe 
plan is het ongemoeid laten van de 
enorme kelder. Op de begane grond 
komt een �inke ruimte dat als kan-
toor gaat dienen en één apparte-
ment. Op de eerste verdieping 
komen drie appartementen en op de 
bovenste bouwlaag een penthouse. 
Van de Welstandscommissie heeft de 

ontwikkelaar reeds akkoord gekre-
gen op dit voorlopige plan. Architect 
Joost Assmann is te rade gegaan bij 
de Haarlemse stadsarchitect Willem 
Hein Schenk en heeft zich verder 
later inspireren door het gemeente-
huis van Hilversum.  

De bewoners waren op 22 december 
via een videobijeenkomst uitgeno-
digd kennis te nemen van de plan-
nen. Het lijkt dat de bewoners hun 
eerdere bezwaren voor een groot 
deel zien opgelost, al is niemand blij 
met de ontwikkeling. Dit plan is voor 
velen veel beter dan het oorspronke-
lijke ontwerp. Jaap Verschoor, oud-
voorzitter van de historische vereni-
ging HVHB, bleef op het standpunt 
staan dat er extern niets mag veran-
deren en de appartementen binnen 
de bestaande muren moeten komen. 
Qua indeling en constructie van het 
huidige gebouw is dit voor de ont-
wikkelaar een �nancieel onmogelijk 
opgave.  

Er loopt nog een procedure bij de 
gemeente om het huidige gebouw 
een monumentenstatus te geven. 
Een lastige beslissing, omdat toen de 
ontwikkelaar zijn plannen bekend-
maakte rustte er een bestemming op 
waar geen sprake was van een 
monument. Mocht het komen tot het 
aanwijzen als monument, wacht de 
gemeente rechtszaken en/of hoge 
schadeclaims van ontwikkelaar 
Pentas.  

Ontwikkelaar past bouwplan 
van het oude postkantoor aan



De commissie- en raads¬ver-
gaderingen worden live 
uitgezonden. Insprekers 

kunnen zich van te voren aanmelden via 
gri�e@heemstede.nl of (023) 548 56 46. 
De vergaderingen zijn online te volgen 
via gemeentebestuur.heemstede.nl.

12 januari 2022, 20.00 uur
➜ Raadscommissie Middelen
• Uitvoeringsprogramma 2022-2023 

programma Duurzaam Heemstede
• Voorstel voor verduurzamen eigen 

gebouwen jaarschijf 2022

13 januari 2022, 20.00 uur
➜ Raadscommissie Ruimte
• Vaststellen startnotitie en 

participatieplan voor de Woonvisie
• Verordening op de gemeentelijke 

adviescommissie en benoemen 
adviescommissie (Omgevingswet)

• Vaststellen plan van aanpak alternatief 
‘niet-actief-bewaakte-overweg’ 
Leyduin

• Verstedelijkingsstrategie 
Metropoolregio Amsterdam

• Startnotitie parkeren

Openingstijden gemeente
(Alleen op afspraak)
Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 19.30 uur
Vrijdag 8.30 - 13.00 uur

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeente heemstede
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Jaarwisseling 2021-2022

Kerstbomen ophalen 

Tijdens de jaarwisseling 
2021-2022 is het verboden 
om vuurwerk te vervoeren, 

te verkopen en af te steken. De 
regering verwacht daarmee de 
belasting van de zorg en andere 
hulpverleningsdiensten te verminderen. 
Het tijdelijke vuurwerkverbod geldt niet 
voor vuurwerk uit categorie F1. Zoals 
sterretjes, knalerwten, trektouwtjes en 
sierfonteintjes.
Tijdens de jaarwisseling geldt daarnaast 
een verbod op vreugdevuren, vuren in 
oliedrums, vuurkorven, carbidschieten, 
wensballonnen en alle andere vormen 
van open vuur in de openbare ruimte 
in Heemstede. De veiligheidsrisico’s zijn 
daarvoor te groot.

Vuurwerkoverlast
U kunt vuurwerkoverlast op verschillende 
manieren melden. Tijdens kantoortijden 
belt u met 14 023. Buiten deze tijden 
belt u met de politie via 0900 8844. In 
noodgevallen belt u 112. 
Informeer ons over vuurwerkoverlast. 
We gebruiken uw melding alleen voor 
evaluatiedoeleinden. Vul hiervoor het 
meldingsformulier in via heemstede.nl/
vuurwerk.

Vuurwerk inleveren
Heeft u vuurwerk in huis en wilt u er 
vanaf? Dit kan in de gemeente Velsen 

op 27, 28, 29 en 30 december tussen 
10.00 uur en 15.00 uur (gemeentewerf, 
Amsterdamseweg 10 in Velsen-Zuid). Kijk 
voor meer informatie op velsen.nl.

Afval
De ondergrondse containers voor oud 
papier, karton en PBD (plastic, blik en 
drinkpakken) worden op 31 december 
2021 afgesloten en in de loop van 1 
januari 2022 weer geopend. Het is 
verstandig uw eigen rolcontainer(s) ook 
op een veilige plek te stallen tijdens de 
jaarwiseling. 
Om brandgevaar, schade en vernieling te 
voorkomen mogen tot en met 2 januari 
2022 geen open of met zeil afgesloten 
(bouw)containers in de openbare 
ruimte zijn geplaatst. Dat geldt ook voor 
schaftketen en toiletunits.

De kerstboomverbranding 
in januari gaat niet door. 
Kerstbomen worden in speciale 

ingeplande ophaalronden in de tweede 
week van 2022 opgehaald. Kijk in de 
Meerlanden-app of in de afvalkalender op 
meerlanden.nl wanneer uw adres aan de 
beurt is.
Doet u uw kerstboom eerder de deur 
uit? Dan biedt u deze (in stukken 
geknipt) aan via de groene gft-rolemmer 

Gemeentelijke 
activiteiten

2-7 januari 2022, 15.00 uur
➜ Online fortnite toernooi 

van Epic Youth
Speciaal voor jongeren van 10 tot 23 
jaar. Inschrijven via epicyouth.nl.

6 januari 2022, 15.00-17.00 uur
➜ Online breakdance event
Dans mee tijdens de online breakdance 
event van Epic Youth. Inschrijven via 
epicyouth.nl.

6 januari 2022, 14.00-15.00 uur
➜ Overlastspreekuur 

Buurtbemiddeling
In verband met de aangescherpte 
coronamaatregelen is het maandelijkse 
overlastspreekuur telefonisch. U belt 
met Buurtbemiddeling via 
(023) 569 8883.

13 januari 2022, 19.30 uur
➜ Online workshop een band 

met uw baby opbouwen
In deze workshop leert u allerlei 
manieren om contact te maken met uw 
baby: in de buik en net na de geboorte. 
Inschrijven via cjgheemstede.nl.

of ondergrondse gft-container. Los 
geplaatste kerstbomen (naast de gft-
container) worden niet meegenomen.

Foutieve zin in brief 
Meerlanden over 
rolemmerstickers

Meerlanden stuurt elk jaar alle 
gebruikers van grijze rolemmers 
in Heemstede een brief met 
één of meerdere nieuwe 

rolemmerstickers. In deze brief staat een 
foutieve zin over de kleur van de stickers. 
De juiste tekst is: “In 2022 plakt u de 
blauwe sticker op de grote rolemmer en 
de gele sticker op de kleine rolemmer.” Bij 
de brief zit/zitten wel de sticker(s) met de 
juiste kleur voor dat speci�eke adres.

O�ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ aanleggen van uitweg/inrit, Burg. van 

Lennepweg 10
➜ plaatsen dakopbouw, Bernard 

Zweerslaan 75
➜ plaatsen dakraam, Chr. Bruningslaan 22
➜ plaatsen dakkapellen, Glipperweg 31
➜ verbreden uitweg/inrit, Heemsteedse 

Dreef 274
➜ plaatsen dakkapel, J. Dixlaan 34
➜ vervangen kozijnen van schoolgebouw, 

Koediefslaan 69
➜ plaatsen verlicht logo tegen de luifel, 

Raadhuisstraat 68

De gemeente publiceert 
o�ciële bekendmakingen 
en kennisgevingen van 
onder andere vergunningen, 

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl. 

O�ciële bekendmakingen 

➜ vervangen van bestaande houten 
vloer door een schuimbeton vloer, 
Rhododendronplein 1

➜ splitsen van het pand, 
Zandvoortselaan 139A

Aanvraag omgevingsvergunning 
buiten behandeling gesteld:
➜ plaatsen dakopbouw, Madoerastraat 18

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ vergroten dakkapel, Abraham 

Kuyperstraat 12
➜ plaatsen dakopbouw, Bernard 

Zweerslaan 75
➜ plaatsen dakkapel, Dr. J.R. 

Thorbeckelaan 148
➜ plaatsen dakkapel, 

E. van Slogterenlaan 33
➜ plaatsen dakkapellen, Glipperweg 31

➜ plaatsen dakopbouw, Havenstraat 12
➜ plaatsen dakkapel, J. Dixlaan 34
➜ plaatsen dakkapellen, Troelstralaan 37C
➜ plaatsen dakkapel, verhogen van 

het dak, wijzigen kozijn, plaatsen 
dakopbouw, plaatsen toegangshek 
in het voorerfgebied en plaatsen 
�etsenberging, Valkenburgerlaan 4B

➜ afwijken van het bestemmingsplan 
voor verhuur elektrische boten en 8 
ligplaatsen, Van den Eijndekade (haven)

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan:
➜ afwijken van het bestemmingsplan 

voor verhuur elektrische boten en 8 
ligplaatsen, Van den Eijndekade (haven)

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen �etsenberging, E. van 

Slogterenlaan 16
➜ plaatsen verlicht logo tegen de luifel, 

Raadhuisstraat 68
➜ vergroten dakkapel, plaatsen 

dakkapel en een interne doorbraak en 
opvangconstructie dak, Reggelaan 13

➜ vervangen bestaande houten 
vloer door een schuimbeton vloer, 
Rhododendronplein 1



Heemstede - GroenLinks Heemstede 
heeft een verkiezingsprogramma 
voor de komende vier jaar opgesteld, 
met een doorkijk naar de jaren na 
2026. De afgelopen jaren zat GL het 
college en mede daardoor kon de 
partij inzetten op de terreinen duur-
zaamheid, veiligheid en de sociale 
leefomgeving. De komende vier jaar 
zal die inzet worden geïntensiveerd. 
GroenLinks wil projecten stimuleren 
voor betaalbare, duurzame warmte 
en elektriciteit. Hittestress zal moeten 
worden teruggebracht door vergroe-
ning van tuinen en straten, vindt de 
partij. Inwoners die afval scheiden 
willen GL belonen. Veilige �etsroutes 
door Heemstede en de regio, ook 
voor schoolgaande kinderen, is 
voorts een belangrijk speerpunt, 
evenals betaalbaar openbaar vervoer 
voor iedereen. In de zorg is voor ons 
kwaliteit altijd leidend. Het groeiend 
aantal mantelzorgers verdient ruime 
ondersteuning onder meer met tijde-
lijke verlichting van de werkdruk, 
acht GL. Ook wil GL alternatieve 
woonvormen om ouderen te huis-
vesten, mogelijk samen met 
jongeren.
Statushouders wil GL zodanig onder-
steunen zodat zij zo soepel mogelijk 
geïntegreerd raken in onze samenle-
ving. GroenLinks wil het ruime cultu-
reel aanbod handhaven evenals alle 
georganiseerde actieve cultuurui-
tingen. Daarnaast wil GroenLinks een 
ecologisch buitenzwembad reali-
seren bij Sportpark Groenendaal.

GroenLinks Heemstede maakt verkiezingsprogramma bekend

Staatsbosbeheer verwacht 
drukte op Elswout

Overveen - Buitenplaats Elswout is 
ieder jaar een drukbezochte plek 
rond oud en nieuw. Ook dit jaar ver-
wacht Staatsbosbeheer een piek in 
het aantal bezoekers. Zeker nu de 
lockdown van kracht is en ander 
vertier ver te zoeken is. Staatsbosbe-
heer roept bezoekers daarom op om 
buiten piekuren te komen en de 
drukke(re) middagen te mijden. Om 
chaos en drukte op de parkeerplaats 
te voorkomen verzoekt Staatsbosbe-
heer bezoekers om per �ets te ko-
men. Voor de jong(st)e bezoekers 
liggen er met kerst houten kerstdier-
tjes bij het poortgebouw om met 
een kerstwens in de kerstboom te 
hangen. De buitenplaats is vrij toe-
gankelijk van zonsopkomst tot zons-
ondergang. Daarna gaat de poort 
dicht en heerst er rust voor de na-
tuur. Blijf op wegen en paden. Deze 
toegangsregels staat samen met de 
overige toegangsregels op de bebor-
ding bij binnenkomst in het poort-
gebouw.

Van links naar rechts op de foto: Bram Verrips, Marjolein ’t Hart, Thera van der Heijden, Peter Zoetermeijer, Angello Pagano van 
Amersfoort en Annemieke Buddelmeijer (respectievelijk de nummers 4, 2, 1, 3, 6 en 5 op de kieslijst van GroenLinks Heemstede. 
Foto: aangeleverd door GroenLinks Heemstede.

Meer informatie: heemstede.nl
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Zo begint u 2022 goed: 
isoleer uw woning
Wat zijn uw goede voornemens? Meer 
sporten? Gezonder eten? Ons advies: 
begin 2022 goed door mee te doen aan 
de nieuwe isolatieactie in Heemstede. 
Zonder gedoe kunt u hiermee uw 
energierekening verlagen en het 
comfort in huis verhogen. En met die 
verhoogde subsidies zit u er niet alleen 
warmpjes bij, maar verdient u deze 
investering ook nog eens sneller terug.

Meer weten over woningisolatie? 
Geef u dan ook op voor het webinar 
op 18, 20 of 24 januari ‘s avonds. 
Ga voor meer informatie naar 
heemstededuurzaam.nl/isolatieactie.

Alles weten over 
borstvoeding?

Dan is de gratis online 
bijeenkomst van CJG 
Heemstede over borstvoeding 
een prima start! Tijdens de 
voorlichtingsbijeenkomst krijgt 

u informatie over borstvoeding. Ook 
bespreken we wat u kunt doen als het 
geven van borstvoeding niet loopt zoals 
u had gehoopt. We geven praktische 
informatie en er is volop ruimte om 
vragen te stellen. De eerstvolgende 
bijeenkomst is op dinsdag 18 januari 
2022 om 19.30 uur. Inschrijven kan via 
cjgheemstede.nl.




