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STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Personal training 55 euro
Loc. Spaarne ZH Heemstede

Loc. Meijerslaan 258
Telefoon 023-5285677

Positieve nieuwjaarstoespraak 
burgemeester Heeremans
Heemstede - Burgemees-
ter Marianne Heeremans wil-
de het graag positief hou-
den, al kon zij niet voorbij-
gaan aan de vele trieste ge-
beurtenissen van het afge-
lopen jaar. Conflicten en ter-
rorisme komen heel dichtbij. 
“Onschuldige slachtoffers zijn 
mensen zo als u en ik.” Lang 
stond mevrouw Heeremans 
afgelopen maandagavond 
tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie stil bij de toestroom van 
vluchtelingen. Ze stelde vast 
dat, na een uitnodiging aan 
de inwoners van Heemste-
de om mee te denken, onder 
de noemer ‘Hoe helpt Heem-
stede’ er gastvrije initiatieven 
zijn gestart. Er wordt gewerkt 
aan de opvang van status-
houders in gebouwen van de 
Hartekamp. In samenwerking 
met de woningcorporaties 
verwacht men meer plaatsen 
beschikbaar te krijgen. “Al-
leen ga je sneller maar samen 
kom je verder.” Een gevleu-
gelde uitspraak van de bur-
gemeester. Zij doelt daarmee 
nadrukkelijk op de ruimte die 
geschapen is om inwoners 
zelf met initiatieven te laten 
komen. De 700 reacties voor 

de plannen rond de Haven 
is daarvan een goed voor-
beeld. Dat intussen 600 deel-
nemers zijn aan 16 verschil-
lende straat-Whatsapp-groe-
pen is positief. Burgers reage-
ren zo op gevaarlijke of onge-
wenste situaties in hun buurt. 
De burgemeester stond ook 
stil bij de politieke en be-
stuurlijke onrust in de ons 
omliggende gemeenten. Dat 
de Commissaris van de Ko-
ning moest ingrijpen in Bloe-
mendaal was een bijzonde-
re stap. Interessant was haar 
zienswijze dat de omvang van 
Heemstede juist voordelen 
biedt. De afstand tot de inwo-
ners is klein en de gemeente 
kan flexibel opereren. In gro-
te gemeenten wordt dat wel 
eens anders ervaren, de af-
keer van politiek en overheid 
doet zich daar steeds vaker 
voor. Kort memoreerde zij de 
lopende ontwikkelingen zo-
als de toekomst van de Bin-
nenweg/Raadhuisstraat, de 
bouwplannen bij de Slottuin 
en de Bibliotheek. De politie 
staat onder druk, niet alleen 
binnen de eigen landelijke or-
ganisatie, maar ook tijdens de 
uitvoering van hun werk. Ze 

worden bedreigd of geschof-
feerd. Met de telefoon in de 
hand wordt hun werk op de 
voet gevolgd. Hulp verlenen, 
handhaven en beschermen 
is hun eerste taak en dat wil-
de mevrouw Heeremans ook 
gezegd hebben. Tot slot gaf 
zij het woord aan de teamlei-
der van de politie Patrick van 
der Vis om een korte nieuw-
jaarswens uit te spreken. Hij 
benadrukte dat de politie het 
niet alleen kan. Hulp van de 
Heemstedenaren als aanvul-
ling op het politiewerk is een 
wens voor 2016.
Eric van Westerloo

Heemstede - Omwonenden van de Bronsteevijver in 
Heemstede kunnen al 10 jaar genieten van de traditio-
nele Nieuwjaarsduik die in de vijver wordt georganiseerd. 

“De buurtduik is een gezellige happening en alleen daar-
van wordt een mens in het nieuwe jaar al blij”, schrijft 
Elisabeth Grolman van ‘t Net, die de foto stuurde.
Tientallen mensen staan tijdens de duik in een vrolijk ver-
sierde tuin rondom vuurkorven en zeker 12 tot 14 stoe-
re mensen wagen zich aan de Nieuwjaarsduik in de toch 
wel behoorlijk frisse Bronsteevijver. 

Nieuwjaarsduik Heemstede

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 10 januari, 10.00 
uur, ds. J.E.Th. Nak-Visser.
Dienst van Schrift en Tafel,
Kindercafé.

www.pkntrefpunt.nl 

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 10 januari, 10.00 
uur, Vg Ds. M.A. Smalbrug-
ge

Zondag 17 januari, 10.00 
uur. Voorganger proponent 
Wilma van Rin, Katwijk

Zondag 24 januari, 10.00 
uur. Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 10 januari, 10.00 
uur ontmoetingsdienst
mevr. Y. Elbers
thema: Abraham maakt 
keuzes
 
Zondag 17 januari, 10.00 
uur ontmoetingsdienst
mevr. C. Hofstee
thema: Abraham leert los-
laten

www.rafael-nehemia.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 10 januari,
Oude Kerk, Wilhelmina-
plein. 10.00 uur, ds. N.L. 
Herlaar-Luyckx.
Crèche voor kinderen tot 4 
jaar; Kinderkring voor kin-
deren van 4 tot 12 jaar.

www.pknheemstede.nl

Jan van Goyenstraat 8 is één 
van de panden uit het bouw-
project van 12 panden, waar-
over we verleden week al iets 
hebben verteld. Naar aanlei-
ding van advertenties uit het 
NHA blijkt het postagent-
schap in de Jan van Goyen-
straat op nummer 8 begon-
nen te zijn (1 augustus 1934). 
Navraag bij dhr. Van der Wal 
(JvG 4) leverde de volgende 
informatie op: “Zijn vader is 
in 1935 begonnen op de Jan 
van Goyenstraat 8 met een 
Postagentschap en Tabaks-
waren. Op 29 november 1938 
is zijn vader met de Tabaks-

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (5)

winkel en Postagentschap 
op nummer 4 begonnen dat 
toen te koop stond”. In een 
krantenadvertentie van 29 
november 1935 lezen we dat 
Weduwe A.A.M. v.d. Wal, Si-
garenmagazijn Jan van Goy-
enstraat 8 aangesloten is op 
het telefoonnet Haarlem. Me-
vrouw v.d. Wal was de groot-
moeder van dhr. V.d. Wal van 
de huidige nummer 4. Het 
pand heeft vele eigenaren 
en winkels gehad. In 1932 is 
er een verzoek voor een in-
wendige verbouwing tot win-
kel door eigenaar H.H. Sta-
pensea Honig. In de jaren 50 

komen we door diverse ad-
vertenties het Heemsteed-
se “Tip Top”, een dependance 
van een drogisterijketen uit 
Haarlem tegen. In 1957 werd 
er goedkeuring gegeven voor 
een nieuw winkelpui met een 
winkeldeur in het midden. In 
1962 deed eigenaar J. Ver-
kaaik een uitbreiding van het 
winkelpand. De toenfoto uit 
het NHA is van 1972, waar-
op ‘boutique du parfum Ro-
senoble’ is te zien. In 2002 is 
er een bouwtekening tot het 
inwendig verbouwen van het 
pand tot kapperszaak door 
Rob Peetoom. De laatste ja-
ren hebben er verschillende 
zaakjes gezeten, zoals ‘Clinic 
+ Beauty Store’, ‘Toko Jan van 
Goyen’ en als laatste IJssalon 
Puur Gelato vanaf 2014(?). 
Anno winter 2015 staat het 
pand te huur.
De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van december 2015 
en laat het pand praktisch 
in dezelfde staat zien als in 
1972, echter nu geheel wit 
gekalkt.
Mocht u verhalen of informa-
tie over de Jan van Goyen-
straat 8 willen vertellen dan 
kunt u terecht via webmas-
ter@hv-hb.nl (H. Opheikens). 
Beeldmateriaal is ook zeer 
welkom. 

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 10 januari,
Marit  Eikelenboom uit
Lopikerkapel, 10.00 uur.

www.hervormdpknbennebroek.nl

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Herenweg 141
Heemstede

Woensdag 13 januari
Open deur’, vanaf 10:30 uur
Koffi e staat klaar.

www.heemkerk.nl

Nana’s maken
Heemstede - Nana’s zijn 
dikke vrouwenbeeldjes, die 
vervaardigd worden van pa-
pier-maché. De weelderige, 
in felle kleuren beschilderde 
vrouwfi guren geven als vro-
lijke oermoeders uitdrukking 
aan het idee van de vrouw 
als bron van alles. In deze 

drie lessen maak je een klei-
ne zittende of liggende Na-
na van ongeveer 20 centime-
ter hoog. 
Voor meer informatie kijk op: 
http://www.letscrea.nl.
Opgeven voor deze cur-
sus van Lilette van Zijl kan 
via www.wijheemstede.nl of 
(023) 548 38 28 kies 1 of bij 
de receptie van de Luifel.
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Op 22 december werden er onder leiding van Nico Jon-
ker van de Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland uilenbal-
len geplozen door 20 kinderen in de kapschuur van KIMT 
aan de Herenweg in Heemstede.
Nico heeft eerst een korte uitleg gegeven over het ‘hoe en 
waarom’ en vervolgens konden de kinderen aan de slag. 
Het was een leerzame middag en ook de ouders die mee-
kwamen hebben zich geamuseerd! Mik van de Bor had 
er weer goed voor gezorgd dat de inwendige mens niets 
te kort kwam!

Leerzame middag

Winnaar van het raadplaatje ‘Nummer 35’
Heemstede - In de Heem-
steder van 22 december jl. 
stond een ‘raadplaatje’, waar-
op u als trouwe lezer van de 
Heemsteder, maar ook als 
volger van de publicaties en 
verrichtingen van de HVHB 
kon reageren. De HVHB 
heeft vele (goede) inzendin-
gen ontvangen. De HVHB 
heeft daaruit inmiddels een 

drietal winnaars getrokken.
De juiste oplossing was Cam-

plaan 35, het kantoor van De 
Heemsteder.
De drie gelukkige winnaars 
van een jaarabonnement op 
HeerlijkHeden, het kwartaal-
tijdschrift van de HVHB zijn:
Roel en Jannie Failé, 
Ineke Krabbe-Otte,
Madeleine Koolmees.
Zij hebben daar inmiddels 
bericht over gehad. 

Meditatieve 
wandeling

Heemstede - Elke eerste 
donderdag van de maand 
is er van 11.00 tot 12.00 
een meditatieve wande-
ling op landgoed Vinken-
duin en Woestduin.

Donderdag 7 januari kunt 
u een goede start maken 
in het nieuwe jaar. Ver-
zamelen op de parkeer-
plaats aan de Leidsevaart 
bij gebouw ‘de Kakeleye’.

Op bedevaart
naar Lourdes?
Regio - De Lourdesgroep 
Bisdom HaarlemAmsterdam 
organiseert in samenwer-
king met Stichting Organi-
satie Limburgse Bedevaar-
ten een reis naar Lourdes. 
U kunt met de bus- trein- of 
vliegtuig. Om meer te weten 
te komen over de trips naar 
het bedevaartsoord kunt u 
de informatiebijeenkomst op 
zondag 10 januari bezoeken. 
Die vindt plaats in de Pastoor 
van Arskerk in Haarlem aan 
het Beatrixplein 6. De bijeen-
komst start om 14.00 uur in 
de Zaal ‘de Vleugel’.

De busreis wordt georgani-
seerd van 20 tot en met 28 
mei. Wie met de trein wil, kan 
dat doet met de groep die 
vertrekt op 1 september. De 
reis duurt tot en met 8 sep-
tember. Liever het met vlieg-
tuig? Vertrek vanaf vliegveld 
Eindhoven.
Informeer naar de mogelijk-
heden.

Wilt u meer weten over de 
reizen vraag dan de uitge-
breide informatie aan bij Joke 
Hoekman (013-5216701 / 06-
42347729), Linda Walsweer 
(075-6177605) of Diaken Phi-
lip Weijers (023-5246978). Of 
kijk op:
www.lourdesgroepbisdom-
haarlemamsterdam.nl

Lezers schrijven ons

Je kunt je eraan ergeren, en 
dat deed ik dan ook, toen ik 
op Nieuwjaarsmorgen door 
de straat liep. Overal lagen 
van die dozen van waaruit 
vele vuurpijlen het luchtruim 
in waren geschoten. Als je 
die opruimt is de vuilnisbak 
snel gevuld want je kunt er 
verder niks mee.
Maar ineens kreeg ik een 
geweldig idee: zou je er 
geen insektenhotelletjes van 
kunnen maken? Ik nam er 
een paar mee naar huis. Ze 
hadden diverse vormen en 
ik nam een kleine zeskanti-
ge om mee te beginnen.
Ik bekleedde hem met plas-
tic tape en stak er rietjes, 
twijgjes en kleine stokjes in 
en hing hem aan de bijkeu-
kenwand lekker in het zon-
netje.

Kennelijk een ideale plek 
want ik zag al heel gauw 
een spinnetje naar boven 
klauteren, op weg naar zijn 
comfortabele gratis hotel-
kamer!
Dus mensen, gooi die vuur-
werkdozen niet weg. De 
vuurpijlen waren niet best 
voor het milieu, dus laten we 
het goedmaken door de do-
zen om te toveren tot insek-
tenhotel.
Rob Hinse, Bennebroek

Gratis hotel!

Heemstede - Sneeuwen doet het niet maar deze Vibur-
num-Tinus Ladybird wordt ook wel sneeuwbal genoemd. 
De groenblijvende sneeuwbal heeft prachtige diepgroen 
blijvend blad.
De knopjes blijven lang voor de bloemen opengaan, in de 
zomer na de bloei  komen de besjes tevoorschijn, de bloei 
kan tot april doorgaan.
De heester houdt van halfschaduw, is een makkelijke plant 
en heeft een heerlijke geur en is  een mooie combinatie 
met een  Camellia die nu ook vroeg in de bloei staat.
Komt van oorsprong uit Mediterrane gebieden. Heerlijk om 
zo’n heester in je tuin te hebben.
Marenka Groenhuijzen

Ladybird, een heerlijke heester

Winterfoto

Kom In Mijn Tuin (KIMT)

De Syrische man die een 
Nederlander redde 

De meesten van ons hebben gehoord van het nieuws over 
de jonge Syrische vluchteling die een Nederlandse man 
redde uit een Amsterdamse gracht.
Er ontstond opwinding in de media over dit incident: het 
was toch een paradox dat een vluchteling hulp gaf aan een 
te water geraakte man. Het was een positieve daad.

Het was ook goed dat aandacht werd besteed aan nu eens 
de andere kant van het nieuws. Nieuws dat soms wordt ge-
domineerd door ‘gedrag van vluchtelingen’. 

Ik meen te weten dat de mees-
te Syriërs als ze worden bloot-
gesteld aan een dergelijk inci-
dent er alles aan doen om de 
ander te redden, ook hier in 
Nederland. Het was een actie 
van gezond verstand en tege-
lijkertijd een uit dankbaarheid. 

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

Column
Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.
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Heemstede - Inmiddels is 
zangeres Arianne Abbestee 
een goede bekende van Ca-
fé de 1ste Aanleg op de hoek 
Raadhuisstraat en Kerklaan. 
Met haar andere formaties 
‘De meisjes met de wijsjes’ 
en ‘Right as rain’ was Arian-
ne Abbestee al eerder te gast 
in dit monumentale café. Ari-
anne is singer-songwriter 
en optimist. Met haar eigen 
band speelt ze vrolijke, sfeer-
volle popnummers, die ieder 
hun eigen verhaal vertellen 
en waarmee ze de luisteraar 
weet te boeien, amuseren en 
ontroeren.
Na haar studie aan het con-
servatorium presenteerde ze 
eind 2013 haar eerste demo. 
In 2015 waagde zij zich aan 
de volgende stap en werd er 
een EP opgenomen
die in de lente van 2016 zal 
uitkomen.
Met invloeden uit country, 
blues en een vleugje rock zijn 
hierop duidelijk terug te
vinden. Van deze EP is de 
eerste single “Town called 
Pitty” al te vinden op
YouTube, Spotify en iTunes. 
De videoclip van Town called 
Pitty is in november van het 

Lezers schrijven ons

Met stijgende verbazing volg ik de discussies over de 
spoorwegovergang bij Alverna. Met name de halsstarrige 
houding van Wandelnet en Fietsersbond, die koste wat het 
kost een levensgevaarlijke overweg, waar dodelijke slacht-
offers zijn gevallen, willen openhouden. 
Er is ook sprake van bijna-aanrijdingen. Dat weet ik. Het is 
rond 1959 als ik met mijn beide neven, al dollend uit Haar-
lem weer naar hun ouderlijk huis, aan de Leidsvaartweg 
87, toe rijd. Via de Leidsevaart en over het spoor. Stoppen 
hoeft niet, want omdat niemand de moeite neemt de hek-
ken te sluiten, zijn ze altijd open, dus omhoog en een duw 
van neef Andries van Zadel, waardoor ik net niet onder de 
aanstormende trein belandde. Ook mijn neef ontkwam aan 
een dodelijk ongeval op dezelfde overweg. En wij wisten 
van wanten; wij passeerden de overweg immers heel veel 
keren. En toch scheelde het maar een haar. Na later weer 
bijna een trein over het hoofd te hebben gezien, heb ik de 
spoorwegovergang niet meer gebruikt.
Prorail heeft terecht de overgang gesloten. Er is inmiddels 
een prachtige ontsluiting langs het spoor naar de laan van 
Alverna gerealiseerd. Het is kennelijk te veel moeite voor 
een aantal niet-belanghebbenden en de Fietsersbond en 
Wandelnet om die weg te nemen. Hoe hoog willen de voor-
standers van de mogelijk hernieuwde openstelling, dat de 
prijs wordt voor het weer gebruik maken van deze levens-
gevaarlijke en drukke spoorwegovergang? 
In stilte hoop ik dat er geen moment komt dat deze ‘belan-
gen’-organisaties de dood van weer een slachtoffer op hun 
geweten hebben.
Ik ben dan ook van mening dat er hoe dan ook ter plek-
ke geen mogelijkheden gecreëerd moeten worden om het 
spoor te passeren. De nieuwe ‘rondweg’ om station Heem-
stede-Aerdenhout is meer dan voldoende.
Ing. J. H. de Boer, De Zilk

Hoe hoog moet de prijs worden?

Heemstede - Alle leden 
van het CDA-Heemste-
de zijn van harte uitge-
nodigd om aanstaande 
zondag met elkaar het 
glas te komen heffen op 
het nieuwe jaar.

Het CDA ziet u graag 
op zondag 10 janua-
ri van 16 tot 18 uur in de 
Pinksterkerk aan de 
Camplaan.

Minerva-cultuurprijs voor
Arno Koek van Boekhandel Blokker
Heemstede - Eens in de 
drie jaar kent de Heemsteed-
se Kunst Kring (HKK) de Mi-
nerva-cultuurprijs toe. De-
ze, sinds 1994 bestaande, 
prijs is bedoeld als waarde-
ring en/of stimulans voor cul-
turele prestaties en initiatie-
ven in de gemeente Heem-
stede. In aanmerking komen 
personen of organisaties die 
door uitingen op het gebied 
van theater, muziek, literatuur 
en beeldende kunst een bij-
zondere bijdrage hebben ge-
leverd aan het culturele leven 
in Heemstede. De prijs en de 
daaraan verbonden geldprijs 
gaan dit jaar naar Arno Koek 

van Boekhandel Blokker in 
Heemstede. Op zondag 10 
januari is deze uitgereikt aan 
het eind van het Nieuwjaars-
concert dat HKK op die dag 
organiseerde. 

De voordracht voor de toe-
kenning van de Minerva-cul-
tuurprijs is opgesteld door de 
Minerva-commissie waarin 
onder meer Nera Otsen, voor-
malig wethouder van cultuur 
in Heemstede en Elles de Ko-
ning, oud-voorzitter van het 
Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest zitting hebben.
“Boekhandel Blokker heeft fi-
guurlijk en vaak ook letterlijk 

een open deur die je uitno-
digt, uitdaagt, om naar bin-
nen te gaan. 
Een duidelijk toegevoegde 
waarde wordt gevormd door 
het persoonlijke aspect. Arno 
Koek kent zijn vele klanten bij 
naam en weet vaak al bij bin-
nenkomst welk boek hij zou 
kunnen aanprijzen. Daar-
naast organiseert Arno vrij-
wel wekelijks een evene-
ment in zijn winkel, zoals een 
uitgenodigde schrijver, een 
boekpresentatie of ander 
cultuurfestijn”, aldus enke-
le motivaties voor het aanwij-
zen van Arno Koek als win-
naar van deze mooie prijs.

Nieuwjaarsbijeenkomst CDA

Arianne Abbestee opent 
liveseizoen Aanleg

afgelopen jaar opgenomen 
in de 1ste Aanleg en ademt 
een sfeer uit van lang vervlo-
gen dagen.
Arianne’s missie is zo veel 
mogelijk mensen positief 
te inspireren met haar mu-
ziek en op zondag 10 janua-
ri is het uw kans om dat mee 
te maken. Ze wordt begeleid 
door Cajon, bas, toetsen en 
gitaar.
Laat u van 17.00 tot 18.00 uur 
muzikaal verwennen bij een 
goed glas en een lekker hap-
je. De toegang is gratis. Kom 
op tijd want Arianne één uur-
tje, tot 18.00 uur dus.
Ook in 2016 brengt de 1ste 
Aanleg 2x per maand live 
muziek. Akoestisch op de 2e 
zondag van de maand en ver-
sterkt op de laatste zaterdag.
Meer info via:
www.1steaanleg.nl en via fa-
cebook.

Serenade op 2016
Benefietconcert Mozart in Oude Kerk
Heemstede – Onder leiding 
van Wilma van den Berge 
luidde het Overtoom Blazer-
sensemble op zaterdag 2 ja-
nuari in de Oude Kerk Heem-
stede het nieuwe jaar 2016 
in. Op het programma: Mo-
zarts beroemde Gran Parti-
ta. Deze zevendelige sere-
nade voor blazers en contra-
bas, vermoedelijk gecompo-
neerd in 1781 of 1782, ont-
stond in een periode die voor 
blaasmuziek zeer vruchtbaar 
was. Met name in de bete-
re Oostenrijkse kringen vond 
men het modieus een eigen 
blaasgroep te hebben die 
kon worden ingezet bij al-
lerlei sociale evenementen. 
Mogelijk als benefietconcert 
voor klarinettist Anton Stad-
ler in 1784. Waarschijnlijker 
is dat Mozarts huwelijk met 
Constanze zijn inspiratiebron 
was, waar Mozart in zijn Gran 
Partita welhaast de mooi-
ste muziek voor blazers ooit 
heeft nagelaten. 

Eigenlijk bedoeld om buiten 
te spelen, als een serenade 
voor zijn toekomstige vrouw, 

Constanze, nu bedoeld als 
een begroeting met bubbels 
van het jaar 2016, waarmee 
voorzitter van De Stichting 
De Oude Kerk, Piet Scheele, 
een bijna volle kerk begroet-
te. “Een gratis concert, maar 
we komen nog wel tekort op 
de kosten die we moesten 
maken bij de renovering. Als 
het kan dan graag 15 euro en 
de bubbels staan voor u klaar 
na het concert in de Pauwe-
hof, bubbels om het glas te 
heffen op een voorspoedig 
2016. Zo houden we een mo-
nument in stand, een mooie-
re manier om het nieuwe jaar 
in te luiden kunnen wij ons 
niet indenken. Want de Stich-
ting komt nog anderhalve ton 

te kort, maar daar staan nog 
enkele jaren voor. Met de ve-
le vrijwilligers moet het luk-
ken om dat geld bij elkaar te 
krijgen. Wij denken aan eve-
nementen, galadiners, sym-
posia, jeugdconcerten, de 
succesvolle theeconcerten. 
De overdekte gang naar de 
Pauwehof heeft nu het com-
fort verhoogd, met de nieuwe 
stoelen en de vele aanpas-
singen op gebied van elek-
tronica, digitalisering, waar 
het mooi is om een nieuwe 
traditie te maken met een 
Nieuwjaarsconcert tussen 
eikenhout, koper en glas-in-
lood waar Mozart zich thuis 
zou voelen.”
Ton van den Brink 
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Heemstede – Boekhandel 
Blokker liep maandagavond 
vol heren met rood en wit ge-
streepte colbertjes, de huis-
dracht van de Fellowship of 
Fairly Odd Places Cricket 
Club. De geschiedenis van 
tien jaar cricketspelen op ra-
re plekken in de wereld is nu 
in boekvorm verschenen. Met 
antwoorden die iedereen die 
niets van cricket weet, niet 
verder zal helpen, maar wel 
een inkijkje geeft in de club 
van onder andere Heem-
steedse cricketers, die een-
maal per jaar spelen op de 
meest vreemde plekken te-
gen spelers, waarvan ze ver-
moeden dat zij er geen hout 
van kunnen. Hoe ze meestal 
bedrogen uitkomen, hoe en 
waar zij toch eeuwige roem 
verzamelden. De oud spelers 
van Rood&Wit speelden op 
de onbewoonde Rottumer-
plaat, daar was niks exclu-
siefs aan, je speelt in het wit 
en daarbuiten trek je je rood 
en witte blazer aan. Steek 
zes stokken op twintig meter 
van elkaar in de grond, laat 
een vlag wapperen en als de 
weersomstandigheden niet 
levensbedreigend zijn, pak 
dan het wilgenhouten bat, 
de stumps en bails en neem 
de tijd. Cricket begon in Ne-
derland in de 19e eeuw als 
een gentleman`s game, op-
gesierd met vaandels, boe-
tes, speeches, zuiver vriend-
schappelijk, nu soms met 
een toenemend professio-
nalisme, waar de fellowship 
weer terug wil naar ontspan-
nen, leuk spel. Spelen tegen 
de zwaksten op aarde zoals 
ze op grote hoogte in Andor-

ra inderdaad een land ver-
sloegen, maar in het Vaticaan 
elf hele beste Indiase koor-
knapen tegenover zich kre-
gen die hen alle hoeken van 
Vaticaanstad lieten zien. Dat 
is prettig verliezen. Zo ook in 
de achtertuin van de Britse 
koningin, waar ze wel de fo-
to van tien jaar schoten, met 
op de achtergrond Balmo-
ral Castle! De drang om een 
land te verslaan bleef. Had-
den ze in IJsland ooit van 
cricket gehoord? Daar speel-
den een aantal Pakistaanse 
heren mee. Tegen twee lan-
den tegelijk valt niet te win-
nen. Madeira is een optie, het 
werd een spannende match 
met cricket als winnaar. In 
Duitsland tegen Helgoland 
won hun eigen Erdinger Al-
koholfrei Atlantik Cup. Leuk 
gespeeld en geslapen in de 
Havenhostel, dus haren in 
doucheputjes en grote zalen 
waar je met z’n allen ligt te 
knorren. Hoort er allemaal bij 
om cricketroem te vergaren. 
Michel Bakker en Erik Bouw-
meester maakten een tijddo-
cument dat de avonturen be-
schrijft van wat door de na-
tionale als de internationa-
le cricketwereld beschouwd 
wordt als een van de meest 
bijzondere cricketteams ooit. 
De Fellowship of Fairly Odd 
Places Cricket Club met de 
bezetting van semi geriatri-
sche gentlemen wordt als 
zodanig geroemd in de cric-
ketbijbel de Wisden Cricke-
ters Almanack.  Maandag-
avond overhandigde team-
captain Jeroen Thon het eer-
ste boek aan Harry Oltheten, 
de man van de cricketverha-

Cricketavonturen van te gekke Heemsteedse avonturiers

len in Nederland met onder 
andere zijn boek ‘Georgani-
seerd luieren en andere cric-
ketverhalen.

Gastheer Arno Koek, eige-
naar van Boekhandel Blok-
ker had al eerder uitgespro-
ken trots te zijn op deze pre-
sentatie dat altijd leuk is in 
een boekhandel, maar waar 
bij hem misschien meespeel-
de dat hij na het lezen van dit 
bijzondere avonturenverhaal 
van Heemsteedse cricketers, 
ook graag zo’n rood&wit ge-
streept jasje wilde en lid had 
willen zijn van deze bijzonde-
re club. Het overigens mak-
kelijk leesbare boek met de 
voor de gewone man niet te 
begrijpen titel: 10 not out! is 
te koop bij Boekhandel Blok-
ker.
Ton van den Brink 

Oliebollen in trek!

Bewegen voor 60+ bij GSV
Heemstede - Een veelgehoord voornemen bij een jaar-
wisseling is: “Ik wil meer bewegen.” Alleen het verschil 
tussen “ik wil” en “ik doe” is vaak erg groot. GSV Heem-
stede wil daar wat aan doen. In de komende week is het 
mogelijk gratis deel te nemen aan de 60+ lessen. In de 
locatie van het GSV centrum aan de Fr. Schubertlaan zijn 
er op maandag en donderdag diverse lessen, die gege-
ven worden door gespecialiseerde leiding. Als  u 60 plus 
bent en u wilt  in een ontspannen en gezellige sfeer be-
wegen om fit te blijven en langer zelfstandig te kunnen 
blijven wonen? Dan is dit iets voor u.

Het bewegen is gericht op het soepel houden van de 
spieren en gewrichten, verbeteren van de coördinatie en 
spierkracht. Er wordt gebruik gemaakt van diverse mate-
rialen zoals ballen, touwtjes en hoepels en het bewegen 
wordt ondersteund door prettige muziek. Ook aspecten 
als valpreventie, dagelijkse bewegingen en houding ko-
men aan de orde. Ieder kan meedoen op zijn eigen tem-
po en op zijn eigen niveau, eventueel op een stoel. Plezier 
in het bewegen staat voorop, naast ontmoeting en gezel-
ligheid. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie te 
drinken. De lessen zijn op maandag  van 9.30-10.30 uur 
en tussen 10.30 en 11.30 uur en donderdag van 9.30 tot 
10.30 uur en tussen 10.30 en 11.30 uur.

Conditioneel bewegen 
Kunt u een zwaardere lichamelijke belasting aan, dan zijn 
er een tweetal  lessen op maandag, waar  langer en in-
tensiever staande wordt bewogen, vaak ook met materi-
alen zoals een bal, hoepel of gewichtjes. Er is aandacht 
voor spierversterking, voor een goede houding en het oe-
fenen van de balans. Ook de coördinatie is een belang-
rijk onderdeel van de les. De laatste 20 minuten worden 
grondoefeningen gedaan ter versterking  van buik-, rug- 
en bilspieren. Het gezamenlijk bewegen in een groep, 
voor een groot deel op muziek, geeft ontmoeting, ont-
spanning en plezier. Deze lessen zijn op maandag van 
13.00 tot 14.00 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur.

Heemstede - De laatste dagen van het jaar, dat betekent 
oliebollen bakken of... gewoon kopen! Diverse bakkerijen in 
Heemstede hadden een oliebollenkraam voor de zaak staan 
de laatste dag van het jaar. De oliebollen waren erg in trek, de 
mensen hadden het er voor over om  in de rij te gaan staan.
Oliebollenkraam Ramon op de Binnenweg spande de kroon. 
Drommen mensen stonden daar in een lange rij om nog  snel 
even heerlijke oliebollen of appelflappen kopen.
Rein van der Zee
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Januari 2015
De Bronsteevijver is wederom het decor 
van de traditionele nieuwjaarsduik. In de 
nieuwjaarsrede van burgemeester Ma-
rianne Heeremans wenst ze de Heem-
steedse burgers een ‘grijs 2015‘ toe en 
roept ze op het zwart/wit-denken los te 
laten.
De wereld wordt op 7 januari opgeschrikt 
met de terroristische aanslag in Parijs op 
de redactie van het satirische magazine 
Charlie Hebdo. Een aanslag op de vrije 
pers, waar de redactie van de Heemste-
der ook bij stilstaat. In Heemstede wor-

den maar liefst 2600 kerstbomen opge-
haald voor de verbranding. Het nieuwe 
beheersplan wandelbos Groenendaal, 
dat ter inspraak ligt bij de gemeente, stuit 
bij een aantal gebruikers op weerstand. 
Connexxion buslijn 140 verandert in snel-
dienstlijn 340, waarbij enkele halteplaat-
sen aan de Heemsteedse Dreef worden 
opgeheven.
Na twintig jaar neemt dirigent Bert Stein-
mann op 11 januari afscheid van de Teis-
terband. Miklos Fürst volgt hem op. The 
Vintage Store wordt uitgeroepen tot ‘ge-

zelligste winkel van Heemstede’. Het par-
keerbeleid rond het station brengt op de 
inspraakavond veel omwonenden op de 
been. David de Gilder en Josco Maaskant 
worden clubkampioen bij HBC tafelten-
nis. Dorpsgenote Els Wermenbol neemt 
deel  aan de competitie ijszwemmen in 
het Duitse Burghausen.
De familie Al Obaidy dankt via de krant 
Heemstedenaren voor hun gulheid en 
steun. En een defi nitief energielabel 
wordt verplicht bij de verkoop of verhuur 
van een woning.

Het kapbeleid op particuliere terreinen 
roept opnieuw discussie op binnen de ge-
meenteraad. De glossy ‘Ode aan Heem-
stede’ wordt in aanwezigheid van bur-
gemeester Marianne Heeremans fees-
telijk gelanceerd in café de 1ste Aanleg 
en valt op iedere Heemsteedse deurmat.
Er ontstaat ophef over een verkeers-
paaltje aan de Huizingalaan: de gemeen-
te besluit om een bindende enquête met 
de bewoners hierover te houden. Vicaris 
G. Bruggink wordt geïnstalleerd als nieu-
we pastoor voor onder meer de OLV He-
melvaart en de Bavokerk. De gemeente 
Heemstede roept burgers en onderne-
mers op mee te denken over de nieuwe 
inrichting van de Haven van Heemste-
de. Fijnschilder Gabe de Vries exposeert 
zijn werk in het raadhuis van Heemstede. 
Job Cohen geeft lezing in het Oude Slot. 

Wethouder Christa Kuiper is onderwerp 
van een vastgoedonderzoek en verleent 
haar medewerking voor onafhankelijk 
onderzoek. Het groen rondom Belvedè-
re en Leybeek op buitenplaats Leyduin 
wordt opgeknapt. De liefde wordt bezon-
gen in poëzie en muziek bij Boekhandel 
Blokker. Banketbakkerij Tummers maakt 
vijf gelukkige winnaars blij met Valen-
tijnstaart. HBB-voorzitter Walter van der 
Have zwaait af als partijvoorzitter, Peter 
Keyser volgt hem op. Beeldend kunste-
naar Carlos Casas exposeert in de Bur-
gerzaal van het raadhuis, wethouder 
Christa Kuiper opent de tentoonstelling. 
Juf Eline van de Voorwegschool en ver-
halenfee Chantêlle Pickee verzamelen 
verhalen van kleuters met hun juf in de 
hoofdrol en geven deze in een boekje uit. 
Buurtpreventie werkt goed op de Glip. 

Fotografe Edith Lambermon exposeert 
met haar portretserie ‘Mensen uit de Ja-
panse interneringskampen’ in Casca de 
Luifel: later in het jaar doet zij dit ook in 

de Bibliotheek van Heemstede en in de 
Burgerzaal van het raadhuis. Heemstede 
duurzaam op de kaart: Sportplaza Groe-
nendaal krijgt zonnepanelen op het dak.

Correspondenten Mirjam en Bart ge-
ven de kinderen van de Buitenschool-
se Opvang bij Casca een speelse work-
shop journalistiek. De kinderen maken 
een krant, die ook in de Heemsteder ver-
schijnt. Hildebrand de Lange, oud-le-
raar klassieke talen bij college Hage-
veld, geeft een lezing bij Casca over de 
geschiedenis van Heemstede en de ar-
chitectuur. Mariska Pool ontvangt een 
prijs voor haar werk bij Stichting de Vro-
lijke Noot uit handen van minister Schip-
pers op Bosbeek. Creatief Centrum Ben-
nebroek bestaat 30 jaar. De gemeente 
belicht op een bijeenkomst de resulta-

ten van het onderzoek naar de winkel-
gebieden in Heemstede. Conclusie: min-
der leegstand dan elders in het land. In 
het kader van de verkiezingen van de 
Provinciale Staten en waterschappen op 
18 maart, een uitleg over wat zij doen en 
voor staan. Inwoners Heemstede denken 
massaal mee over de nieuwe inrichting 
van de Heemsteedse haven. De Heem-
steedse kunstenaar Ger Daniëls expo-
seert in MAS Museum Antwerpen. Het 
schoolvolleybaltoernooi, georganiseerd 
door GSV is een groot succes. Heem-
steedse Ank Radder is al 50 jaar actief 
bij Unicef Heemstede. De aanleg van 

de nieuwe Duinpolderweg, die een ver-
binding maakt tussen de N206 en N207 
blijkt omstreden punt bij Provinciale Sta-
tenverkiezingen. Koninklijke HFC viert 
135-jarig bestaan met musical. De fi et-
sersbondpleit voor veilige schoolroutes 
en geeft deze prioriteit. Heemstedenaar 
Jeffrey van de Wakker valt in de prijzen 
bij NK Bowlen. Rechtbank in Haarlem 
beslist op 13 maart dat overweg Alver-
na weer open moet. In Sportplaza Groe-
nendaal vindt drie dagen de Heemsteed-
se Kunstbeurs plaats van met de Heem-
steedse kunstenaars. Prof. Dr. Mr. Marcel 
Pheijffer zuivert na vastgoedonderzoek 

David de Gilder en Josco Maaskant
clubkampioen bij HFC tafeltennis

Februari 2015 Vicaris G. Bruggink nieuwe pastoor
OLV Hemelvaart en Bavokerk

Maart 2015 Koninklijke HFC viert 135-jarig bestaan
met musical
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wethouder Christa Kuiper van alle blaam. 
Lions Club Heemstede-Bennebroek 
helpt mee met snoeien op zorgboerderij 
Zebra. Basisschool De Evenaar maakt ei-
gen fi lm met thema ‘Sprookjes’. Voorweg-
school stuurt vier leerlingen naar project 
‘Razend Enthousiaste Rekenaars’. 
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HBC doet mee aan landelijke campag-
ne ‘Supporter van schoon’ van Neder-
land Schoon. Grote stroomstoring treft 
ook Heemstede: sommige winkeliers
sluiten hun deuren tot de storing voor-
bij is. Schildersclub Pauwehof exposeert 
in zorgcentrum Schoterhof in Haarlem. 
Na een opknapbeurt door vrijwilligers is 
het pontje weer in de vaart genomen op
de Ringvaart.  Nicolaas Beetsschool hip-
hopt in Sportplaza Groenendaal. Edith 
Tiessen beëdigd tot Buitengewoon
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor 
de gemeente Heemstede. In het kader 
van een maatschappelijke stage 4-VWO, 
worden gasten van de Zonnebloem een 

dagje uitgenodigd op College Hageveld. 
Hans Krol belicht enkele verzetscory-
feeën in de rubriek ‘Heemstede in oor-
logstijd’, waaronder Jacoba en Herman 
van Tongeren. Boudewijn de Groot be-
zingt ‘Heemsteedse Dreef’ op zijn nieu-
we album ‘Achter Glas’. De discussie over 
de nieuwe Vomar houdt bewoners en ge-
meenteraad nog steeds bezig. Professor 
Arnold Heertje geeft lezing over ‘Huma-
nisering en maatschappelijke architec-
tuur in de economie’ bij Casca de Luifel. 
De Katholieke Bond Ouderen in Heem-
stede viert 60-jarig bestaan.  Groep 7 en 
8  van zeven Heemsteedse basisscho-
len worden uitgenodigd in de Burgerzaal 

Leden van het redactieteam van de 
Heemsteder en Lijf en Gezondheid ren-
nen 10 kilometer voor  mensen met een 
dwarslaesie in Breda: The Wings For Life 
World Run. Bij de verbouwingswerkzaam-
heden van de Oude Kerk wordt de graf-
kelder van Adriaan Pauw herontdekt en 
wordt deze vondst gemeld aan de Rijks-
dienst Cultureel Erfgoed. In aanwezig-
heid van burgemeester Heeremans, Rab-
bijn Spiero en een afgevaardigde van de 
Israëlische ambassade wordt het Joods 
monument in Groenendaal onthuld, voor 
de Heemsteedse Joodse oorlogsslachtof-
fers. Het schrijversechtpaar Nicci French 
en zangeres Willeke Alberti zijn te gast bij 
boekhandel Blokker. De Voorwegschool, 
de oudste basisschool van Nederland, 
viert uitbundig 385-jarig bestaan. Na bijna 

27 jaar valt het doek voor Stichting Vrien-
den van het Oude Slot. De afscheidsmid-
dag wordt muzikaal omlijst met een op-
treden van het Osiris Trio. Vriendenavond 
in Theater De Luifel drukbezocht en  we-
derom een groot succes. Casca en Stich-
ting Welzijn Ouderen groeien naar elkaar 
toe richting een fusie. Winkeliersvereni-
ging WCH presenteert autoshow op de 
Binnenweg. Pastor Paul Visser overlijdt 
op Bevrijdingsdag op 66-jarige leeftijd. 
Het Alverna-debacle sleept voort: Pro-
Rail in hoger beroep, Tweede Kamerlid 
Carla Dik-Faber (Christen Unie) stelt vra-
gen hierover in Tweede Kamer. Gemeen-
te Heemstede maakt balans en houdt 
geld over. Knelpunten bereikbaarheid 
en parkeren winkelcentrum worden aan 
de kaak gesteld in de commissie Ruim-

te naar aanleiding eindrapport fase 1. Het 
gemengde eerste Team van Tennisvereni-
ging Merlenhove wordt competitiekampi-
oen. Bij een woningbrand aan de Cesar 
Francklaan zijn bewoners op tijd gealar-
meerd door rookmelders. Het reisorkest 
Teens on Tour, met jeugdige muzikanten 
uit Heemstede en omgeving, treedt op bij 
de Brandenburger Tor in Berlijn. In Heem-
stede wordt de allereerste kindertriat-
lon gehouden. Stichting Podia Heemste-
de presenteert nieuwe seizoenbrochure, 
in aanwezigheid van wethouder Chris-
ta Kuiper. Het vernieuwde pleintje aan de 
Blekersvaartweg wordt feestelijk ingeluid 
door de winkeliers en klanten. De raads-
commissie gaat akkoord met de oprich-
ting van een onafhankelijke adviesgroep 
Duurzaamheid.

door burgemeester Heeremans en wet-
houder Ates ten behoeve van de zorg van
het Vrijheidsmonument om de vrijheid 
door te geven en uit te dragen. Heem-
steedse Ellis van Keulen, leerlinge aan 
het Coornhert Lyceum,  wint prijs voor 
het maken van het beste profi elwerkstuk. 
Prinses Beatrixschool zet zich in voor de 
apen op Borneo. Fiets parkeren bij het 
station wordt gratis. Fractievoorzitter D66 
Heemstede, Bert van der Linden treedt 
af na abusievelijk verstuurde e-mail. Zes 
Heemstedenaren worden geridderd in de 
Orde van Oranje Nassau. Heemstede viert 
gezellig Koningsdag met allerhande acti-
viteiten. Casca Huisorkest geeft koffi e-

concert. En bridgeclub Bennebroek gaat 
met de Bridgebeker naar huis.

April 2015 Boudewijn de Groot bezingt
Heemsteedse Dreef op nieuwe album

Mei 2015 Joods monument onthuld

Vrouwenorganisatie ‘Vrouwen van Nu’ 
bestaat 85 jaar, ook de afdeling Heem-
stede viert dit gezamenlijke jubileumfeest 
mee in Alkmaar. Bomen op de Dreef be-
schreven in een boek en benoemd als 
langste bomentuin van Nederland. Ge-
zondheidscentrum ’t Sorghbosch (voor-
heen het Overbos) aan de Burgemeester 
Van Lennepweg houdt feestelijke open 
dag. Vierde Thymo Rovers Toernooi RCH, 
in samenwerking met Stichting Kanjer-
ketting voor het goede doel is een groot 
succes. Wethouder Pieter van de Stadt 
benoemd tot burgemeester van gemeen-

te Lansingerland in provincie Zuid-Hol-
land. Start renovatie St. Lucia Klooster 
in Bennebroek met open dag. Opgestel-
de kadernota adviseert gemeenteraad 
woonlasten in 2016 gelijk te houden. 
Kleurrijke kunstmarkt in de Jan van Goy-
enstraat. Historische Vereniging Heem-
stede Bennebroek kent Van Lennep Erf-
goedprijs toe aan de Trambrug Benne-
broek. Stichting de Vrolijke Noot organi-
seert muziekfestival in Componistenwijk. 
Casca organiseert ‘Kijk in de Wijk’  rond 
het Oude Slot. Op de bouwlocatie aan de 
Lanckhorstlaan valt door onbekende re-

den een kraan van een heistelling om. Er 
vallen gelukkig geen gewonden. Juf Pe-
tra van Altena neemt na 45 jaar onder-
wijs gegeven te hebben afscheid van de 
Valkenburgschool. Harmonie St. Micha-
el eert Frans Gozeling met 70-jarig lid-
maatschap. HBC voetbalt voor ‘Kinderen 
van de Voedselbank’. Commissie Ruim-
te is akkoord met parkeerregime rond
station. Heemsteedse H.M. (Henny) Rik-
kers-van Looij viert 103-jarige verjaardag.
Basisschool de Evenaar opent groen 
kleuterplein. Titel Jonge Held van Heem-
stede wordt toegekend aan de leden van 

Juni 2015 Jonge Held van Heemstede voor
leden jeugdbrandweer
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de jeugdbrandweer Heemstede-Benne-
broek. Succesvolle Veteranendag met 
waardering, erkenning en herinneringen.
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De tuinenwedstrijd, in samenwerking 
met tuincentrum De Oosteinde, gaat van 
start. Tijdens de Smaak van Heemstede  
geniet Heemstede van de lekkernijen die 
het dorp te bieden heeft. Update Laantje 
van Alverna: ProRail tekent protest aan 
en gaat in beroep bij de Raad van Sta-
te. De overweg gaat niet open op de door 
de rechter afgedwongen datum van 1 ju-
li omdat openstelling afhangt van de uit-
spraak van de Raad van State. Woon-
zorgcentrum Kennemerduin bestaat 50 
jaar:  feest voor de bewoners. Atletiek: 
Heemsteedse Merel van der Marel op-
nieuw kampioen van Nederland. Straat-

feest in de Bosboom Toussaintlaan is 
een groot succes. Harmonie St. Michaël 
geeft klapstoelconcerten in Heemsteed-
se wijken en een buitenconcert op Land-
goed de Hartekamp. Brandweer Kenne-
merland bezoekt scholen en geeft tips 
voor een brandveilig leven. Heemsteedse 
jeugdtalenten winnen Nederlands kam-
pioenschap judo voor teams. Stichting 
van het Kind haalt ruim 1.200 euro op in 
Heemstede. Stichting Kom In Mijn Tuin 
start met de bouw van de kapschuur. 
Tijdens de Tour de France een Tour-
spel in de Heemsteder met mooie prij-
zen. Tevens rijdt de Heemsteder de Tour 

Kunstenaars uit de voormalige part-
nerstad Bad Pyrmont in Duitsland strij-
ken neer in Heemstede en schilderen di-
verse Heemsteedse objecten. De kunst-
werken worden geëxposeerd in de Bur-
gerzaal van het raadhuis. De dorpspomp 
op het gerenoveerde pleintje in de Raad-
huisstraat is terug en wordt feestelijk in 
gebruik genomen in aanwezigheid van 
wethouder Pieter van de Stad, een van 
zijn laatste openbare optredens voor zijn 
burgemeesterschap in Lansingerland. De 
Raad van State komt in spoedzitting bij-
een inzake de afsluiting van overweg Al-
verna. Mirjam de Ronde, die al 25 jaar 
door MS aan bed gekluisterd is, mag met 

haar man en zoon een dagje Apenheul 
doen, mogelijk gemaakt door Stichting 
Ambulancewens.  Een kudde van maar 
liefst 100 schapen trekt onder grote be-
langstelling van Aerdenhout door Heem-
stede naar Groenendaal. De schapen 
worden daar ingezet om de overdadige 
beplanting op natuurlijke wijze weg te 
eten. De redactie ontvangt veel lezerskie-
kjes van de kudde. Dorcas Kringloopwin-
kel vraagt om een nieuwe ruimte omdat 
na  31 december hun pand in het Touch-
downcenter tegen de vlakte gaat. Heleen 
Hooij (VVD) volgt Pieter van de Stadt op 
als wethouder. Heemsteedse cricketers 
brengen jubileumboek uit. Het echtpaar 

Ben en Mieke Vogel fi etst de ‘Camino’, 
een fi etstocht naar bedevaartsoort San-
tiago de Compostela in Spanje. Getouw-
trek rond parkeerverbod aan de oostzij-
de van de Nijverheidsweg tussen de ge-
meente en de daar gevestigde onderne-
mers. Valkenburgschool start schooljaar 
met nieuwe bibliotheek. De school be-
staat in november 90 jaar. Heemstede op 
de vierde plaats in ranglijst van de Else-
vier als prettigste woongemeente. Bibli-
otheek Bennebroek verhuist per novem-
ber naar het Centraal Service Punt aan 
de Kerklaan. Een fancy fair vindt plaats 
aan het Wilhelminaplein om de verbou-
wing van de Oude Kerk fi nancieel te on-

d’Heemsteder, op zoek naar Franse in-
vloeden in het dorp: on y va! De Ark sluit 
schooljaar af met spetterende superwa-
terglijbaan. De werkzaamheden om de 
Kwakelbrug te vervangen gaan van start. 
Bibliotheek Zuid-Kennemerland voldoet 
wederom aan certifi ceringsnorm. Kort-
stondig brandje geblust in de Plus super-
markt aan de Jan van Goyenstraat. Pa-
tisserie Tummers wint Gelato (ijs) Festi-
val in Amsterdam. Het kunstenaars echt-
paar Ger en Fernande Daniëls tonen hun 
werk in Amsterdam op Van Gogh-exposi-
tie. Havenlab: gemeente doet oproep om 
ideeën en ontwerpen in te dienen voor de 

Heemsteedse haven. Een hevige zomer-
storm raast over Heemstede: aanzienlij-
ke schade door omgevallen bomen. Veel 
lezers sturen foto’s van de stormschade 
in. Brandweer treft gestolen goederen, 
waaronder bestek in het Zuider Buiten 
Spaarne aan en haalt dit op. Edelsmid en 
beeldhouwster Guusje Hamelynck over-
lijdt op 79 jarige leeftijd.

Juli 2015 Hevige zomerstorm raast
over Heemstede

Augustus 2015 Kunstenaars uit Bad Pyrmont
strijken neer in Heemstede

Stichting Kom In Mijn Tuin opent fees-
telijk de nieuw gebouwde kapschuur. 
Heemsteedse kunstenaars exposeren op 
de Open Monumentendagen in de Haar-
lemse Waag en De Kloostergangen. De 
monumentale buitenplaats Mariënheu-
vel, in gebruik als klooster door de con-
gregatie van de Zusters Augustinessen, 
gaat in de verkoop. Massale vechtpar-
tij bij de Haemstede-Bargerschool aan 
de Koediefslaan. De politie verricht vijf 
aanhoudingen. Uit de veiligheidsmoni-
tor blijkt dat Heemstedenaren best tevre-
den zijn over de veiligheid in de gemeen-
te. Wethouder Pieter van de Stadt feeste-
lijk uitgezwaaid. Casca en Welzijn Oude-
ren Heemstede slaan handen ineen. Een 
expositie vindt plaats op het raadhuis met 

topstukken van de Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek en van de ge-
meente zelf. Kunstenaar Willem Snitker 
en auteur Joost Zwagerman houden pre-
sentatie over barokschilder Francisco de 
Zurbaran, die de nis achter het altaar in 
het Kloostermuseum in Sevilla schilderde. 
Na het weekend bereikt het nieuws dat 
Joost Zwagerman zich van het leven heeft 
beroofd. In de Jan van Goyenstraat wordt 
een gezellige brocantemarkt gehouden. 
De familie Van Bentem wint de tuinwed-
strijd van de Oosteinde en de Heemste-
der. Gijs de Vries van de Heemsteedse 
Reddingbrigade fi etst met twintig vrien-
den 112 kilometer tegen de ziekte Par-
kinson. Een cheque van 5.250 euro wordt 
overhandigd aan een neuroloog van het 

Radboud UMC.  De Open Monumenten-
dagen Heemstede worden goed bezocht.  
Toneelgezelschap J.J. Cremer staat stil bij 
40 jaar toneeljubileum van Heemsteed-
se Eleonora Zomer. In aanwezigheid 
van wethouder Remco Ates wordt met 
de bouw aangevangen van Zorgvilla de 
Meerlhorst. Het oude pand is al eerder 
gesloopt. College Hageveld houdt een 
workshop over Shakespeare. Heemste-
de Culinair wordt als nieuw evenement 
aangekondigd voor het volgend voorjaar. 
Het college B&W presenteert sluitende 
begroting voor 2016: gemeentelijke be-
lastingen worden niet verhoogd. De be-
groting wordt in de Heemsteder uiteen-
gezet. Speeddaten met Podia Heemste-
de, met voorproefjes uit het theaterpro-

September 2015 Monumentale buitenplaats
Mariënheuvel  in de verkoop
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gramma, trekt een volle zaal in Theater de 
Luifel.  Kinderboerderij ’t Molentje houdt 
een oogstfeest. De modeshow op de Bin-
nenweg,  aan elkaar gepraat door Beryl 
van Praag, is een groot succes. De inloop-
avond ‘Hoe helpt Heemstede vluchtelin-
gen’ op initiatief van de gemeente, wordt 
druk bezocht. De avond schept duidelijk-
heid over het vluchtelingenproces en le-
vert diverse initiatieven van burgers op.

Fo
to

: T
on

 v
an

 d
e 

B
rin

k

dersteunen. Een andere fancy fair die 
jaarlijks in april te Bosbeek wordt gehou-
den was dit jaar zo succesvol dat dit de 
aanschaf van zeven klokken voor het te-
huis oplevert.



Dieuwertje Blok leest voor aan de verha-
lentafel van Sybil van Dam in de Biblio-
theek van Heemstede, tijdens de Natio-
nale Voorleeslunch. Burgemeester Hee-
remans huldigt Bram Schwarz, wereld-
kampioen junioren acht roeien. Er wordt 
een inzamelingsactie van toiletartikelen 
voor vluchtelingen opgezet door Sandra 
Voss en Anne van Akkeren. Kom In Mijn 
Tuin organiseert dag voor ouderen. Cas-
ca houdt een themamiddag over een-
zaamheid in de Pauwehof. Dat Alverna 
de Heemsteedse gemoederen nog steeds 
bezighoudt, bewijzen de vele inzendin-
gen die de redactie van voor- en tegen-
standers ontvangt. Op 10 oktober vindt 

een grote manifestatie bij de overweg 
plaats. Op 22 oktober dient het hoger be-
roep van Prorail bij de Raad van State. 
Op 11 oktober wordt de verbouwde Ou-
de Kerk feestelijk heropend, in aanwezig-
heid van burgemeester Marianne Heere-
mans. De Dinkelhoeve wint de Duur-
zaamheidsaward. Adviesbureau DTNP 
ontvouwt de mogelijke toekomstscena-
rio’s voor de Heemsteedse winkelcentra 
op het raadhuis. Bij het nader bekijken 
van de najaarsnota wordt een voorlopig 
tekort van 150.000 euro geconstateerd op 
de lopende gemeentebegroting, door di-
verse factoren. In het voorjaar van 2016 
blijkt defi nitief of 2015 met een tekort of 

De Valkenburgschool viert haar 90-jarig 
bestaan feestelijk in het thema van Ot en 
Sien. Kinderboerderij ’t Molentje houdt 
een sprookjesachtig herfstbal, dat vol-
ledig is uitverkocht. Henk Sigmond Mel-
link exposeert met schilderijen uit zijn 
Japanserie in de Bibliotheek Heemste-
de. Violiste Emmy Verhey geeft gracieus 
afscheidsconcert in uitverkochte Oude 
Kerk. Harmonie St. Michaël geeft concert 
in Spaanse en Zuid-Amerikaanse sfe-
ren in de Pinksterkerk, in bijzijn van wet-
houder Christa Kuiper. De Icarus geeft 
een weergaloos schoolfeest. De verkoop 
start van het nieuwbouwproject in het 

voormalig postkantoor ‘De Posterij’ op
de hoek Postlaan/Raadhuisstraat. Een 
mini-symposium over dementie vindt 
plaats in Casca de Luifel. GSV viert 70-ja-
rig bestaan in Heemstede. HBC krijgt een 
extra kunstgrasveld. Onder grote belang-
stelling komt Sint-Nicolaas komt op 14 
november in de haven van Heemstede 
aan. Traditiegetrouw maakt de Sint ook 
zijn opwachting op het dak van de Jan 
van Goyenstraat. De Heemsteder be-
steedt tevens aandacht aan de bloe-
dige aanslagen in Parijs, die op 13 no-
vember plaatsvonden. Ook bij ‘Heemste-
de herdenkt’ gaan de gedachten uit naar 

de slachtoffers. De Hoofddorp Pioniers 
en RCH Pinguïns gaan samenwerken op 
het gebied van talentontwikkeling voor 
de jeugd. HPC-triatleet Patrick de Vries 
kwalifi ceert zich voor Ironmanwedstrij-
den op Hawaï. Bewoners Joh. Wagenaar-
laan zijn tevreden met het herinrichtings-
plan gemeente.
De Kerkbollenveiling  beleeft haar 
139ste editie. Tijdelijke huisves-
ting asielzoekers met verblijfsver-
gunning bij de Hartekamp. HBC Jeugd-
weekendcommissie ontvangt Heem-
steedse Vrijwilligersprijs 2015 uit han-
den van wethouder Remco Ates. Heem-

een overschot kan worden afgesloten. De 
Heemsteder start met de wekelijkse  co-
lumn ‘Een stem voor een vluchteling’ die 
wordt geschreven door voormalig Syrisch 
vluchteling Khaled Sara en hier woont. De 
Kunstlijn gaat weer van start in Heemste-
de en omstreken en wordt druk bezocht. 
De Commissie Ruimte rapporteert dat het 
huisvesten van statushouders in Heem-
stede goed afgaat. In Heemstede worden 
twee nieuwe wijkagenten gepresenteerd: 
Robin Hoogervorst en Theo Achten. Sa-
men met wijkagent Bob van der Kolk vor-
men zij de wijkagenten van Heemstede. Er 
wordt afscheid genomen van de kastanje-
bomen op de Vrijheidsdreef in Groenen-

Oktober 2015 Bram Schwarz wereldkampioen
junioren acht roeien

November 2015 Heemstede herdenkt slachtoffers
aanslagen in Parijs

Fotoclub de Luifel exposeert met foto’s 
van de Groenendaalse beukenlaan in 
het Raadhuis. De beuken worden gekapt 
omdat ze ziek zijn. Hageveldleerlingen 
springen in de bres voor onterecht ge-
vangen genomen kinderen. MS-patiën-
te Mirjam de Ronde krijgt onvergetelij-
ke kerstvoorstelling Loes en Marlie in de 
Haarlemse Stadsschouwburg en wordt 
ontvangen door Brigitte Kaandorp en di-
recteur Jaap Lampe. Gemeente en Vrien-
den van Groenendaal: ‘Honden uitlaten 
in Groenendaal wordt iets beperkt’. Tradi-
tionele Dickensmarkt op Wilhelminaplein 
trekt veel belangstelling. De nieuwe Vo-
mar komt defi nitief niet op de locatie Ei-

kenlaan/Binnenweg, maar bij de Slottui-
nen nabij de Cruquiusweg. De Raad van 
State heeft beslist dat de overgang Alver-
na weer open moet. Gemeenteraad moet 
nog standpunt innemen. Stichting Opkik-
kerdag verzorgt superdag voor de 10-ja-
rige Arwen, die aan epilepsie lijdt. Hans 
Krol belicht een speurtocht naar de ge-
roofde kunstschatten uit Bosbeek van de 
Joodse familie Gutmann. Basisschool De 
Evenaar zet zich in voor het goede doel 
met optredens leerlingen. Casca en Wel-
zijn Ouderen Heemstede gaan per 1 ja-
nuari 2016 verder onder de naam WIJ 
Heemstede. Deze naam is gekozen uit 
inzendingen van de Heemsteedse be-

woners. Platform Heemstede organi-
seert high tea en sjoelen voor status-
houders en Heemstedenaren op de ‘Dag 
van de rechten van de mens’ (10 decem-
ber). HBC viert 30-jarig bestaan. Dor-
cas Heemstede komt in pand aan Heren-
weg.  Kunstenaarsechtpaar Fernande en 
Ger Daniels staan 10% van de opbrengst 
van de Kunstenaarsgildeshow af aan het 
Glazen Huis. Pro Rail krijgt drie maanden 
de tijd voor opties veilige spoorwegover-
gang Alverna.  Prijs Kunstlijn 2015 wordt 
uitgereikt aan kunstliefhebster Moni-
que den Boer. Lions Club zet DE koffi e-
puntenactie op voor koffi e bij de Voed-
selbank. Zes jonge mensen met ver-

standelijke beperking in het zonnetje ge-
zet wegens 15-jarig dienstverband bij 
Kinderboerderij  ’t Molentje en de Har-
tekamp in aanwezigheid van wethouder 
Heleen Hooij.

Bart Jonker

December 2015 Onvergetelijke kerstvoorstelling
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Foto: Eric van Westerloo

steedse kunstenaars begeleiden Harte-
kampjongeren. En de brandweerkazerne 
Heemstede verbouwt, oplevering wordt 
verwacht in april 2016.

Fo
to

: B
ar

t J
on

ke
r P

ro
du

ct
io

ns

daal, omdat deze ziek zijn. De gemeen-
te presenteert in de Heemsteder haar ko-
mende begroting in vogelvlucht. En de 
Heemstede Loop kan weer rekenen op 
vele hardlopers dit jaar.



Nieuwjaarsborrel winkeliers Raadhuisstraat Binnenweg

Een toost op zeventien nieuwe leden, 
nieuwe zaken en weinig leegstand
Heemstede – Je kan niet 
anders zeggen, ze begroeten 
elkaar als vrienden die elkaar 
te weinig zien. Altijd druk be-
zig met hun eigen winkel, tot 
ver na zessen, maar die ene 
keer per jaar komen ze toch 
naar de nieuwjaarsborrel die 
de vereniging van de winke-
liers, WCH, bij gastheer Wil-
lem van Dam Chocolaterie 
organiseert om het glas te 
heffen op een nieuw jaar en 
elkaar al het goede te wen-
sen. Dat gebeurde zaterdag 2 
januari, vanaf 17.00 uur.
Willem, die graag voor op-
perstalmeester optreedt, gaf 
eerst een sombere kijk op 
de slechte gang van zaken 
bij verschillende grote win-
kelketens als DA drogisten, 
Vroom en Dreesmann, diver-
se schoenenzaken, maar kon 
wel trots vermelden dat de 
vereniging er dit jaar zeven-
tien nieuwe leden bij had ge-
kregen, er nieuwe zaken ge-
opend waren op de Raad-
huisstraat Binnenweg en de 
wijnoutlet in het pand van 
horlogier Smit komt. Men 
is over het algemeen tevre-
den over de winkelstand in 
deze winkelstraten met een 
zeer kleine leegstand waar 
omringende centra te kam-
pen hebben met percenta-
ges omstreeks de dertig pro-

cent, maar waar de WCH 
spreekt over enkele percen-
tages. De ontwikkelingen in 
winkelland blijven wel zorge-
lijk daar het publiek toch een 
onzekere factor gaat vormen. 
Kiest die voor goedkoop en 
weinig service of voor een 
luxere uitstraling met een ho-
ge service. Of voor internet! 
Maar ook hier zijn vele win-
keliers al op ingesprongen. 
De actieve benadering van 
de klant met veel evenemen-
ten als voor- en najaarsmark-
ten, de mode- en autoshows, 
de activiteiten van de indivi-
duele winkeliers worden door 
het publiek hooglijk gewaar-
deerd, zij dragen bij aan aan-
trekkelijkheid van dit winkel-
centrum. Willem roemt de sa-
menwerking met de gemeen-

te maar de parkeergelden 
blijven te hoog en de noord-
kant vraagt om een  herstruc-
turering. Daar zijn de omzet-
dalingen aantoonbaar, waar 
de rest toch redelijk tevre-
den is.
Alert blijft men ook op het 
milieu, Willem toont vol trots 
een duurzame boodschap-
pentas waarmee je op de 
Raadhuisstraat Binnenweg 
gezien mag worden. Zilver-
kleurig met de boodschap ‘I 
love Heemstede’ en de let-
ters HMSTD, die staan voor-
lopig voor: Hergebruik maakt 
samen tot duurzaam, maar 
je mag ook lezen: Helpt met 
snoep te dragen. Willem is 
voor alles in, geef hem dus 
rustig uw hint door!
Ton van den Brink 

Heemstede - Waarom is 
het toch altijd zo’n strijd, om 
slank te worden, slank te zijn 
en slank te blijven? Geen 
koolhydraten, shakes, pillen, 
superfoods.... Dieet na dieet 
wordt gevolgd, met als re-
sultaat na al het afzien het 
welbekende jojo-effect. Het 
kan anders! Er bestaat geen 
wonderpil of dieet met blij-
vend resultaat. Er wordt zo-
veel aangeboden aan dië-
ten, poeders, pillen en infor-
matie over voeding. Mensen 
zien door de bomen het bos 
niet meer en pikken over-
al iets uit, maar door gebrek 
aan kennis over wat ze pre-
cies doen werkt het niet of 
onvoldoende. 

Eenvoudige methode
Fit & Slank biedt de oplos-
sing. Geen dieet, pillen of 
poeders. In de cursus leer je 
hoe je je eigen leefstijl kunt 
veranderen met de gezonde, 
eenvoudige en succesvolle 
methode van Fit & Slank: ‘de 
regel van 3’ en ‘de 7 afspra-

ken’. Makkelijk te onthouden, 
gewoon eten en geen honger 
hebben. De cursus, onder 

begeleiding van een ervaren 
docente, begeleidt je in jouw 
tempo naar een nieuwe ge-
zonde leefstijl. Er is aandacht 
voor inzicht in je eigen ‘val-
kuilen’. Door (kleine) struc-
turele veranderingen aan te 
brengen in je huidige eet- en 
leefpatroon waaronder ge-
zonde en bewuste keuzes le-
ren maken, zul je een blijvend 
resultaat boeken. Velen gin-
gen je al voor. 

Analyse, informatie en
boek
De cursus van Fit & Slank be-
staat uit 8 wekelijkse lessen 
(groep van max. 12 perso-
nen). De cursus wordt door 
veel zorgverzekeraars (deels) 
vergoed. Wekelijks komen 
er verschillende thema’s aan 
bod aan de hand van het 
boek ‘Coach voor je vitale 
gewicht’. Je krijgt onder an-
dere informatie over voeding, 
stofwisseling, vetten, koolhy-
draten, eiwitten, vezels, be-
wegen, verleidingen en eti-
ketten. Tevens wordt er een 
analyse gemaakt van je hui-
dige eetpatroon- en leefstijl. 
Niet alleen een interessante 
cursus maar ook eentje die 
echt zoden aan de dijk zet. 
De cursus is laagdrempelig 
en de begeleiding vriendelijk. 
Meld je nu aan! Individuele 
begeleiding is ook mogelijk.

De eerstvolgende cursus 
start op dinsdag 12 janua-
ri bij Grut & Groot in Heem-
stede. Wil je meer informa-
tie, neem contact op met: 
Monique Pijnenburg, 06-
17009302, monique.pijnen-
burg@fitenslank.nl,
www.fitenslank.nl.

Afvallen in 2016?
Stop met diëten en verander
je leefstijl met ‘Fit & Slank’

Cursus onder leiding van
voeding- en leefstijlcoach 

Monique Pijnenburg.

Opvallende persoonlijkheid
Wim Jacobs overleden
Op 14 december 2015 over-
leed Wim Jacobs. Wim was 
een opvallende en gelief-
de persoonlijkheid in Heem-
stede en omgeving. Niet al-
leen bekend met zijn ijzer- 
en schroothandel maar ook 
door zijn optredens als acro-
baat - zo wist Wim de meest 
vreemde en zware voorwer-
pen op z’n kin of neus te ba-
lanceren bijvoorbeeld een 
fiets of zelfs een bromfiets. 
De passie van Wim was 
voetbal. Van jongs af aan 
was Wim een atletische kee-
per die bij diverse regiona-
le voetbalclubs onder de lat 
stond (Spaarnevogels, VEW, 
Heemstede). Wim was ver-
der een Feyenoordsuppor-
ter in hart en nieren. Op zijn 
drukbezochte begrafenis, op 
21 december, was het thema 
zijn geliefde voetbalclub uit 
Rotterdam: zijn grafkist was 
omhuld met een Feyenoord-

doek, alle bloemstukken en 
rouwkransen waren in het 
rood-wit van Feyenoord en 
een old-timer auto was ook 
volledig in de clubkleuren 
van Feyenoord. 
Wim overleed op de jonge 
leeftijd van 50 jaar (geboren 
op 10 maart 1965, overleden 
op 14 december 2015).

Met dank aan Wim Donkerlo.

Kabaaltjes in 2016
Heemstede – Kabaaltjes, de kleine gratis advertenties, 
blijven een succes. Wie iets te koop heeft of juist op zoek 
is naar een artikel, plaatst een kabaal. De naam is, u raadt 
het al, afgeleid van ‘kabaal maken’. De kleine advertenties 
worden heel goed gelezen.

Voorwaarden zijn er wel; ze staan op de Kabaal-bon 
die u regelmatig in de krant vindt en op onze website: 
www.heemsteder.nl

Op de site kunt u trouwens ook uw kabaal opgeven. Dat 
kan op meer manieren: per post naar het kantoor van de 
Heemsteder aan de Camplaan 35, 2103 GV Heemstede 
of lever uw advertentie hier in. Dat hoeft niet tijdens kan-
tooruren; deponeer uw kabaal gewoon in de bus.

Het inleverpunt bij Primera de Pijp aan de Raadhuisstraat 
is per heden opgeheven. 
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Regio - Het terrein van de 
Koninklijke HFC was ook dit 
jaar weer het decor voor de 
grootste nieuwjaarsreceptie 
van het land. Voor de 83 maal 
was een grote groep ex spe-
lers van het Nederlands elf-
tal komen opdraven voor de 
Nieuwjaarswedstrijd. Maar 
liefst 19 oranjemannen ver-
lieten huis en haard om weer 
eens een middag te laten 
zien wat zij nog altijd in hun 
mars hebben.
Technisch vaardig en oh zo 
slim wisten de al wat oude-
re spelers niet alleen het pu-
bliek te vermaken, ook de 
HFC spelers trapten met re-
gelmaat in de onnavolgbare 
schijnbewegingen. Het eer-
ste elftal van HFC, spelend in 
de Topklasse, zou zelfs voor 
de doorgewinterde ex profs 
een niet te nemen hinder-
nis zijn. Er was daarom be-
sloten een HFC team in het 
veld te brengen met spelers 
van het zaterdag team en het 
tweede elftal. Spelend onder 
de naam “Legends” stond er 
een elftal met een aantal er-
varen spelers en wat jonge 
honden. Het waren de “jon-
kies” die het verschil maak-
ten. Door hun loopsnelheid 

Grootste nieuwjaarsreceptie van 
Nederland bij Kon. HFC

waren zij de Oranjespelers 
de baas. Vier maal wist HFC 
te scoren door doelpunten 
van Vince de Kwant (2x) Jai-
mie van Heusden en Maarten 
Wolff. Danny Landzaat liet, 
met een kopbal, de eerste 
treffer voor de Ex Internatio-
nals aantekenen. In de twee-
de helft was het, wie anders, 
Pierre van Hooijdonk die 
met een magistrale vrije trap 
doelman Mutsaerts kansloos 
liet. Mutsaerts had daarvoor 
al een paar prachtige reddin-
gen nodig om schoten van 
Romano Denneboom en Tim 
de Cler te stoppen. Een schot, 
dat meer had verdiend, spat-
te op de doellat uiteen. Na 70 
minuten voetbal vond, de al-
tijd aanwezige, scheidsrech-
ter Ruud Bossen het welle-

tjes en dirigeerde de man-
nen naar de kleedkamer. Dat 
HFC met 4-2 aan het langste 
eind had getrokken was bij-
zaak en deerde niemand. Al-
leen coach Sjaak Swart heeft 
het altijd moeilijk als hij, zelfs 
als coach, een wedstrijd niet 
kan winnen. De twee enor-
me tenten en het clubhuis 
van HFC waren tot laat in de 
avond de plek waar de jaar-
lijkse stroom wensen over 
en weer bleven klinken. De 
ruim 3500 toeschouwers wa-
ren niet voor niets gekomen. 
De klasse van de voormalige 
internationals boeide van de 
eerste tot de laatste minuut. 
Op zaterdag 7 januari 2017 
staat het volgende treffen al-
vast op de agenda. 
Eric van Westerloo
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Personal training bij Praktijk Deen
Heemstede - Nieuw jaar, nieuwe voorne-
mens? Sporten is gezond voor lichaam en 
geest. Door voldoende lichamelijke activi-
teit kunt u veel lichamelijke klachten voor-
komen. Er zijn veel verschillende manieren 
om te sporten. Of een bepaalde sport voor 
u geschikt is hangt van vele factoren af: on-
der andere uw voorkeur, hoeveel tijd u heeft, 
lichamelijke klachten, motivatie en ervaring 
spelen mee. 

Praktijk Deen wil naast fysiotherapeuti-
sche zorg ook aandacht geven aan een ge-

zonde manier van sporten. Daarvoor wordt 
er Medische Fitness aangeboden. Recent 
is hier een nieuwe vorm aan toegevoegd: 
personal training. Personal training is een 
manier om individueel te sporten onder 
begeleiding van één van de twee sport- 
fysiotherapeuten van Praktijk DEEN. Hier-
door kan het programma nauwkeurig op uw 
wensen en voorkeuren worden gebaseerd. 
Personal training kost 55 euro per uur.

Praktijk Deen, Spaarne Gasthuis Heemste-
de, 023-5285677 of info@praktijkdeen.nl

Diploma  A
Hasan Ali, Eva van Ba-
kel, Merel Berntsen, Jes-
se Braakman, Dylan Co-
rynus, Kylian Engel, Teun 
Faber, Iris Fhijnbeen, Mau-
ro de Graaf, Pim Grave- 
maker, Maygan Groenen-
dijk, Roderick den Heijer, 
Joshua Hommes, Car-
lijn Huijboom, Thijs Ja-
cob,  Jamal Jahhlo, Tho-
mas Jansen, Floor José, Va-
lerie ten Kate,  Bruce Ken-
tie, Gijs Kok, Stein Lee-
nen, Fleur Lissenberg, Jan-
na Los, Mike Mens, Celes-
te Meulemans, Annebente 
Olderboom, Sep Otto, Tim 
Planting, Taco Rotteveel, 
Juliette Scott, Mara van 
Veen, Dean van der Vlugt, 
Lizzy van de Wetering,  
Floris Witlox, Olivia Wolte-
ring, Daniël Zonneveld.

Diploma B
Annick Berkvens, Chloë 
Biesma, Bram Blussé, Luca  
Blussé, Pim Brand, Wiet-
se Breemer, Boukje Da-
men, Thomas Damen, Jon-
ne Dercksen, Suze Derck-

sen, Alexandre Dumon-
net, Irsa El mahdadi, Emma 
Hoogeweegen, Tijn Jansen, 
Danae Jozefzoon, Davey de 
Keijzer, Tim Koekenbier, Ti-
mo Koster,Eva van Lede, 
Dex Louritz, Amber Lude-
king, Eveline Luth, Martijn 
de Niet, Isabella Oudak-
ker, Minke Oudakker, Emiel 
Postema, Maurits Riel, Mi-
rac Sahin, Ruben Sold, 
Siem Spape, Hebe van Ul-
zen, Casper Valk, Carline 
Vos, Damian Walther, Seth 
Welter.

Diploma C
Emre Camlidag, Max de 
Graaff, Floris Kersber-
gen, Maurits Kersbergen, 
Julius Langeveld, Niek  
Leijen, Tijs Leijen, Salma 
el Mansouri, Baran Ök-
tener, Payas Pathak, Loïs 
Ploegsma, Sjoerd van Riel, 
Puck Rozendaal, Luca Smit, 
Jody Stricker.

Sportplaza feliciteert alle 
kinderen met het behalen 
van hun zwemdiploma.

Afzwemmen
SportPlaza Heemstede

2 januari 2016

Nu al aanmelden voor
Plexat Zomerkamp (11-14 jaar)
Heemstede - Een onverge-
telijke week voor tieners die 
gaat plaatsvinden in de eer-
ste week van de zomervakan-
tie: het Plexat Zomerkamp. Je 
vertrekt op maandag 18 ju-
li en komt op zaterdag 23 ju-
li weer thuis. Aanmelden kan 
nu al bij WIJ Heemstede!
Er is een superlocatie gevon-
den in Castricum. Die ligt aan 
de rand van het bos en op 
steenworp afstand van het 
strand. Een geweldig pro-

gramma vol sport, spel, avon-
tuur, spanning, lekker eten, 
vrije tijd en natuurlijk veel 
plezier. De groep bestaat uit 
minimaal 24 en maximaal 
36 deelnemers, 1 jongeren-
werker en een ervaren vrij-
willigersgroep. Aanmelden 
kan bij de receptie van WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96 Heemstede of bel/
mail Mike Doodeman: 023-
548 38 47/plexat@casca.nl. 
Kosten zijn 225,- per persoon.
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Bijeenkomst
Vrijdag 8 januari Tref-
puntcafé Bennebroek over 
bankencrisis. Gastspreker: 
Jan Driessen, bankier bij 
Rabobank. Aanvang 20.00 
uur. Akonietenplein 1. Vrij-
willige bijdrage.

Dinsdag 12 januari ver-
telt dominee Jan Greven 
over zijn boek ‘Gedach-
ten bij de dood van een 
kind’. Georganiseerd door 
PKN Heemstede. 20.00 uur. 
Trefpunt, Akonietenplein 1 
Bennebroek. Toegang; 5,- 
euro.

Vrijdag 15 januari 
Woordplukclub bij Alliance 
Française. Een interactie-
ve avond met lichtbeelden, 
spel, raadsels en een lied 
o.l.v. Sylvain Lelarge. Om 
20.15 uur in De Pauwehof, 
Achterweg 19, Heemste-
de. Gratis voor vrienden en 
cursisten, anders 8,- euro.

Exposities
T/m 29 janauri Eerbetoon 
in foto’s van de bomen aan 
de Torenlaan in het Groe-
nendaalse bos.
Foto’s van cursisten van fo-
toclub De Luifel olv Geek 
Zwetsloot. Te zien in bur-
gerzaal Raadhuis van 
Heemstede. Info: Geek 
Zwetsloot - geek@planet.
nl, 06-50232578.

T/m eind februari stads-
gezichten en meer van Vera 
Bruggeman in het Spaar-
ne Ziekenhuis Hoofddorp, 
aan de N201. Kijk ook op
www.verart.nl.

Film
Woensdag 13 janua-
ri Brits/Amerikaans drama 
(informatie: 023-5483828) 
bij WIJ Heemstede, 16.30 
uur. In de pauze een win-
ters buffet. Film en eten: 
20,-. Vooraf reserveren en 
kaartjes ophalen/betalen 
tot maandag 11 januari. 
Loc: Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

Jeugd
Woensdag 13 janua-
ri Knutselclub WIJ Heem-
stede, 13.30-15.00 uur in 
de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11 Heemstede. Kin-
deren telefonisch aanmel-

den: 023-548 38 28 – kies 
1. Voor meer informatie: 
www.wijheemstede.nl.

Lezingen
Dinsdag 12 januari ver-
telt Liselot de Jong over 
ontwikkeling Europe-
se schilderkunst bij WIJ 
Heemstede, de Luifel, aan-
vang 14.00 uur. Entree: 4,-. 
Opgeven: (023) 548 38 28 
kies 1 of bij de receptie van 
de Luifel.

Dinsdag 12 januari ver-
telt Wil Gorter uit Andijk 
over hoeden bij Vrouwen-
netwerk. Zet u ook een 
hoed op? Aanvang 14.0 
uur. Entree leden gratis; 
niet-leden: 2,50 euro.
Inlichtingen: 023-5477486 
of www.nvvh.nl. 

Woensdag 13 janua-
ri over werk van schilder 
Jeroen Bosch. WIJ Heem-
stede, de Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede van 
10.00-12.00 uur. Opgeven:
www.wijheemstede.nl of tel. 
(023) 548 38 28 kies 1 of bij 
de receptie van de Luifel.

Muziek
Vrijdag 8 januari Ro-
sanne Philippens & Julien 
Quentin, met als gast Ju-
lia Philippens. Oude Kerk, 
Wilhelminaplein Heemste-
de. Aanvang: 20.15 uur, 
entree: 19,50 euro. Kaar-
ten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa 
van Theater de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede of 
voorafgaand aan de voor-
stelling. Let op: Luifel ge-
sloten tot 4 januari.

Zondag 10 januari 17.00 
- 18.00 uur treedt zan-
geres Arianne Abbe-
stee op in café de 1ste 
Aanleg, hoek Raadhuis-
straat en Kerklaan. Toe-
gang gratis. Meer info via 
www.1steaanleg.nl en via 
facebook.

Zondag 10 januari
Nieuwjaarsconcert door 
Heemsteedse Kunst Kring 
georganiseerd in Oude 
Kerk Heemstede om 13.30 
uur met Jazztrio Hans 
Kwakkernaat. Leden Kunst 
Kring gratis entree: intro-
ducés betalen 10,- euro.

AgendA

Zondag 10 januari geeft 
gemengd koor Haarlem-
mer Olie een concert tgv 
30-jarig bestaan. Groen-
marktkerk, Nieuwe Groen-
markt 12, Haarlem. Aan-
vang 15.00 uur. Kerk open 
va 14.30 uur. Vrijwillige bij-
drage. Informatie:
koorhaarlemmerolie@
gmail.com, 
www.federatiehaarlemse-
koren.nl

Zondag 17 januari Thee-
concert Oude Kerk Heem-
stede, Wilhelminaplein met 
Apollo Nonet. Muziek van 
Coenen en Lutoslawski. 
15.00 uur. Gratis toegang; 
wel collecte.

Sport
Donderdag 7 januari
Meditatieve wandeling op 
Vinkeduin en Woestduin, 
11.00-12.00 uur. Verzame-
len op parkeerplaats bij ‘de 
Kakeleye’ (Leidsevaart).

Theater
Vrijdag 15 januari Maar-
ten van Rossem: - vrijdag 
15 januari 2016 – Theater 
de Luifel - aanvang:  20:15 
uur, entree: 19,50. Kaarten: 
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

Zondag 17 januari 14.30 
uur ‘Duinloaden’, voor-
stelling door Grey Vibes 
en het Koorenhuis als een 
ode aan de duinen. Thea-
ter De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Toegang: 7,50 
euro (geen pin aanwezig!)
Reserveren via:
denhaag@greyvibes.nl.

Samenwerking met Home Instead Thuisservice
‘Thuis bij Mendlik’, de huiskamer van 
Aerdenhout voor oudere inwoners
Regio - ‘De Nieuwe Kring’ in 
Aerdenhout heeft in samen-
werking met Home Instead 
Thuisservice Heemstede een 
particulier initiatief ontwik-
keld om zingeving voor de 
ouder wordende mens te 
activeren en te onderhou-
den. De initiatiefnemers wil-
len voor de oudere inwoners 
van Aerdenhout en omgeving 
een mogelijkheid bieden om 
sociale contacten met ge-
lijkgestemden te onderhou-
den in combinatie met het op
peil houden van geestelij-
ke en lichamelijke vaardig-
heden. Dit wordt op klein-
schalige wijze en in een aan-
gename en besloten sfeer 
gerealiseerd door ‘Thuis bij 
Mendlik’.

‘Thuis bij Mendlik’ opent in 
januari haar deuren. We-
kelijks op maandag en vrij-
dag van 11.00 tot 16.00 uur 
worden activiteiten geor-
ganiseerd door deskundi-
ge en hartelijke mensen van 
De Nieuwe Kring en Home 
Instead Thuisservice. Zij 
staan gedurende deze uren 
klaar voor de oudere inwo-
ners en zorgen dat De Nieu-
we Kring voor hen de huiska-
mer van Aerdenhout wordt. 

Op zaterdag 9 januari, om 
16.00 uur, opent Aerden-
houtse huisarts K.J. Burlage 
‘Thuis bij Mendlik’, te vinden 

aan de Oscar Mendliklaan 3 
te Aerdenhout.

Waarom een huiskamer van 
Aerdenhout? Hanneke van 
der Heijden van de Nieuwe 
Kring vertelt: “Met de Nieu-
we Kring staan wij al bijna 
100 jaar midden in de lokale 
samenleving van Aerdenhout 
en omgeving. Je merkt dat er 
mensen vereenzamen ach-
ter hun eigen voordeur, juist 
in de grotere huizen waar je 
niet ieder moment je buren 
ziet. Wij merken dat omdat 
onze ouder wordende leden 

en belangstellenden geen 
avondlezingen meer bezoe-
ken omdat zij ’s avonds de 
deur niet meer uit willen of 
omdat bijvoorbeeld hun ge-
hoor sterk achteruit is ge-
gaan. ‘Thuis bij Mendlik’ wil 
op een laagdrempelige ma-
nier en op een voor velen 
vertrouwde locatie een aan-
bod presenteren zoals be-
wegingsactiviteiten, praten 
over de actualiteit, gezamen-
lijk genieten van een maaltijd, 
luisteren naar muziek of kij-
ken naar een fi lm.”

Er wordt samengewerkt met 
Home Instead Thuisservice 
Heemstede. Nicole Kindt ver-
telt: “Wij zijn benaderd door 
de Nieuwe Kring om samen 
een ontmoetingsplaats voor 
senioren in Aerdenhout te 
ontwikkelen. Home Instead is 
met name actief voor senio-
ren in een één-op-één thuis-
situatie. Met onze dienstver-
lening zien wij hoe belangrijk 
het is om mensen te active-
ren, te stimuleren met bewe-
gen en vooral ook om een op 
maat en persoonlijk ingericht 
aanbod te doen. Met onze 
professionele ondersteuning 
bij de activiteiten is het ook 
voor mensen met demen-
tie of andere chronische be-
perkingen mogelijk om deel 
te nemen. Onze ervaren me-
dewerkers bieden daarbij de 
gewenste begeleiding.”

Vrouwennetwerk 
viert 100-jarig

bestaan
Heemstede - Ter gelegen-
heid van het 100-jarig be-
staan van Vrouwennetwerk 
worden dit jaar feestelijke 
activiteiten en bijeenkomsten 
georganiseerd. Op dinsdag 
12 januari is de eerstvolgen-
de bijeenkomst, een lezing/
presentatie over hoeden. Wil 
Gorter uit Andijk komt met 
haar verhaal over allerlei 
hoofddeksels en showt diver-
se hoeden. Om dit feestelijk 
jaar in te luiden vraagt Vrou-
wennetwerk de leden om bij 
deze lezing een hoed op te 
zetten. De lezing vindt plaats 
in ‘De Poort’ (EHBO gebouw) 
aan de Herenweg 88a te 
Heemstede. Aanvang is 14.00 
uur; de zaal opent om 13.45 
uur. Leden mogen gratis naar 
binnen en niet-leden betalen 
2,50 entree. Meer info: 023-
5477486 of www.nvvh.nl.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 6 januari 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

Plak tijdig de juiste 
sticker op uw rolemmer

In deze uitgave:
- Uitschrijvingen BRP
- Omgevingsvergunning

Heeft u nog vet over van het zelf frietjes of 
oliebollen bakken? Gooi het vet dan niet weg 
met het restafval of via het riool. Dit vet zorgt 
dan voor rioolverstoppingen bij u thuis of in uw 
straat. Ook levert het onnodig extra werk op bij 
de rioolwaterzuivering. U bespaart uzelf en uw 
omgeving dus veel problemen door uw frituurvet 
en/of bakolie in te leveren bij de milieustraat of 
supermarkt. U kunt uw vet kwijt in de speciale gele 
rolemmer.

Waarom inleveren?
Gebruikt frituurvet en bakolie krijgen door het 
gescheiden in te zamelen een tweede leven als 
biobrandstof. Jaarlijks houden huishoudens in 

Vet, recycle het!
Geef gebruikt frituurvet een tweede leven!

Kerstboomverbranding 2016
Woensdag 6 januari 2016 worden omstreeks 
19.00 uur de kerstbomen in Heemstede verbrand 
op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. Voor 
iedere ingeleverde kerstboom ontvangt men 
een lootje voor de loterij en € 0,20. Kerstbomen 
kunnen vandaag tot uiterlijk 18.30 uur nog worden 
ingeleverd op het Raadhuisplein voor het raadhuis 
en op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. 

Programma 
De trekking van de loterij is om 18.30 uur en wordt 
verricht door wethouder Remco Ates. Gewonnen 
prijzen worden direct uitgereikt. Rond 19.00 
uur begint de verbranding van de ingezamelde 
kerstbomen. Harmonie St. Michaël zal het geheel 
muzikaal opluisteren. 

De vrienden van de kinderboerderij Heemstede 
schenken (gratis) warme chocolademelk.

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 8 januari 2016 van 
10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). U 
kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met 
de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vrijdag 8 januari
Binnenlopen bij de burgemeester

Nederland zo’n 20 miljoen kilo vet en olie over, 
waaruit deze biobrandstof kan worden gemaakt. 
Biobrandstof kan gebruikt worden in bijvoorbeeld 
tuinbouwkassen, warmtekrachtcentrales en 
voertuigen. Het inzamelen van vet en olie moet 
voor de Nederlandse huishoudens net zo gewoon 
worden als de inzameling van glas en papier. Denk 
duurzaam en lever uw vet en olie in!

Waar inleveren?
De actuele inzamelpunten voor gebruikt frituur- 
en bakvet in Heemstede zijn:
- Arteka Natuurvoeding Heemstede, 

Zandvoortselaan 16-18;
- Dekamarkt Binnenweg;
- Honk- en Softbalvereniging RCH-Pinguins, 

Ringvaartlaan 4;
- Sportplaza, Sportparklaan 16;
- Milieustraat Meerlanden, Cruquiusweg 47.

Ook inzamelpunt worden?
Bent u een organisatie, (sport)vereniging of 
onderneming die een ruimte heeft waar veel 
mensen (langs)komen? En wilt u een steentje 
bijdragen aan een groene samenleving en 
tegelijkertijd extra inkomsten genereren? 
Word dan een inzamelpunt! Kijk hiervoor op 
www.vetrecyclehet.nl



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 37C, het aanbrengen van een 

spandoekreclame aan de zijgevel, wabonummer 
31821, ontvangen 22 december 2015

- Blekersvaartweg 57, het vergroten van het 
winkelvloeroppervlak, het wijzigen van gevels, 
parkeergarage en reclame, wabonummer 31783, 
ontvangen 22 december 2015

- Eekhoornlaan 1, het verwijderen van twee 
dragende wanden, wabonummer 31826, 
ontvangen 23 december 2015

- Kadijk  29, het kappen van 3 bomen, wabo-
nummer 31840, ontvangen 23 december 2015

- Schielaan 8, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 31841, 
ontvangen 23 december 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Valkenburgerplein 20, het kandelaberen van 3 

eiken, wabonummer 31161, verzonden 4 januari 
2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Wilhelminaplein 17A, recht optrekken 

achtergevel op de 2e verdieping, wabonummer 
31040, ontvangen 1 december 2015. In het 
kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

- Amstellaan 1, het plaatsen van een berging, 
wabonummer 30564, ontvangen 24 november 

2015. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Herenweg 7, diverse wijzigingen oorspronkelijk 

koetshuis “Huis te Manpad”, wabonummer 30573, 
ontvangen 24 november 2015. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 
weken.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met 
DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien 
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt 
met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift 
moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het 
geschil betrekking heeft worden overlegd. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als 
sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening 
worden aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Voorzie uw grijze rolemmer tijdig 
van de juiste adressticker!
Eind december 2015 ontving u als gebruiker van 
een grijze rolemmer een nieuwe adressticker voor 
het jaar 2016. In 2016 moeten de grote rolemmers 
met een inhoud van 240 liter voorzien zijn van een 
lichtblauwe sticker. De kleine 140-liter rolemmer 
heeft een lichtgroene sticker nodig. 

In januari 2016 worden de aangeboden grijze 
rolemmers die nog geen juiste adressticker hebben, 

voorzien van een geel waarschuwingslabel. Op dit 
label staat het verzoek om de sticker alsnog aan te 
brengen. Vanaf maandag 25 januari 2016 worden 
alleen nog grijze rolemmers geleegd die voorzien 
zijn van een juiste sticker. 
Heeft u nog vragen over het gebruik van de sticker 
of de grijze rolemmer? Neem dan contact op met 
de afdeling Publieksinformatie van Meerlanden via 
telefoonnummer (0297) 381717.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 07 december 2015: T.J. Vosshard, 
 geboren 22-10-1966, Celebesstraat 18
- Per 30 december 2015: J.J.R. Teijn, 
 geboren 25-01-1973, Kemphaanlaan 2

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 

publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 30 oktober 2015 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- J. Overduin, 
 geboren 11-02-1975, Res Novaplein 29

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).
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