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Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
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aanbiedingen
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Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie veg. mini loempia’s

6 stuks, voor maar €1,50
(alleen  i.c.m. een Sam-Sing menu)

“Recessie voorbij,
we gaan weer verdienen!”
Heemstede – Maandag-
avond nog even de kas-
sa opmaken en dan op naar 
de nieuwjaarsreceptie van je 
collegawinkeliers bij choco-
laterie Van Dam in de Raad-
huisstraat. Logisch dat sla-
ger Van der Geest wat la-
ter komt, want die moet nog 
een hele slagerij schrob-
ben en poetsen. Ook ande-
re collega’s komen wat la-
ter binnen, maar voor eenie-

der staat er een glaasje bub-
bels klaar zoals dat hoort bij 
nieuwjaar. Bubbels uit de Loi-
restreek, Veuve Amois Brut, 
aangereikt door een ‘Angel’ 
van Miranda en Willem van 
Dam. Er wordt druk met el-
kaar gepraat, ze zien elkaar 
eigenlijk veel te weinig, dan 
is zo’n uurtje hard nodig. Ook 
leuk dat je even informeel te-
gen wethouder Heleen Hooij 
of Sebastiaan van Nieuwland 
kunt aanlopen. Gemeentese-
cretaris Willen van den Berg 
stond heel strategisch bij de 
ingang, gemakkelijk voor 
eenieder. 
Tegen zeven uur was maan-
dagavond iedere winkelier en 
ondernemer die je mocht ver-
wachten binnen en kon Wil-
lem iedereen verwelkomen. 
Hij had ergens gehoord dat 
de recessie voorbij was en de 
straat er goed doorgekomen 
was. “We gaan weer verdie-
nen! we moeten voor de top 
gaan. Wij ondernemers má-
ken het winkelcentrum, we 
hebben begin van dit jaar 
het contact met de gemeen-
te verbroken, maar gelukkig  
zijn de banden nu weer goed 
en zelfs beter. Samenwerken 
is hier de sleutel tot succes, 

maar het parkeertarief om-
laag zou ons wel helpen. De 
Raadhuisstraat en Binnen-
weg is de grootste winkel-
straat van Heemstede en een 
verrijking in onze gemeente, 
fijn wonen in Heemstede kan 
mede door onze inzet. Trots 
noemde hij een aantal nieu-
we winkels: Oscar Brood, Do-
mino Pizza, Koffiemeulen, Ma 
Poulé, de Pijp met als nieuwe 
eigenaar Nico Wester, Ree 
Verfhandel met een nieuwe 
winkel ernaast nu een com-
plete woninginrichting en het 
geheel verbouwde Les Tissus 
Colbert. Ook enkele winkels 
moesten sluiten, maar je kunt 
toch praten over een gezon-
de winkelstand. Voor Heem-
stede heel gewoon, maar dat 
is het niet overal. De winke-
liers werken er hard aan. Wil-
lem van Dam onthulde groot-
se plannen met zijn win-
kel die een hele metamorfo-
se ondergaat. Hij liet enke-
le foto’s zien van het nieu-
we interieur in marmer, gra-
niet, hout, leder en staal. De 
ijsverkoop krijgt de plek weer 
gauw vooraan.
Er zijn gelukkig nog trotse 
winkeliers!
Ton van den Brink 

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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5,95
4 stuks

“Daar wordt een mens blij van”
Heemstede - “Als bewoner van de Bronsteevijver ge-
niet ik alweer 11 jaar enorm van de onderhand traditi-
onele Nieuwjaarsduik van onze buren aan de overkant”, 
vertelt Elisabeth Grolman van ‘t Net in de mail bij de fo-
to. Ook dit jaar heeft de Heemsteedse het schouwspel 
vastgelegd. Het was een gezellige happening, dit jaar met 
het thema ‘Retroversie’. “Bij het zien daarvan wordt een 
mens in het nieuwe jaar al blij! Tientallen mensen ston-
den in een vrolijk versierde tuin rondom vuurkorven en 
zeker 12 tot 14 stoere mensen namen een Nieuwjaars-
duik in de toch behoorlijk frisse Bronsteevijver”, aldus  
Elisabeth.                      (Foto: Elisabeth Grolman van ’t Net)

Nieuwjaarsborrel 
winkeliers 

Raadhuisstraat 
Binnenweg

HET 
JAAROVERZICHT
2016

In deze krant:

Sportparklaan 25 A, Heemstede
www.nijssentuin.nl

Nieuw in ons assortiment

per stuk   e1,99
10 stuks e15,99

Geurloos openhaardblok
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Verschijnt woensdag
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HEEMSTEDE
HAARLEM-ZUID

Kantooradres:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402

Aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

Advertentieverkoop:
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
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Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
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Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671

Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 8 jan. 10.00 uur 
ontmoetingsdienst
mevr. Y. Elbers
thema: het bezoek

www.rafael-nehemia.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  8 januari, 10u.: ds. 
Jolien Nak
Dienst van Schrift en Tafel
Kindercafé 

www. pkntrefpunt.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 8 januari 
Oude Kerk: 10u. ds. A. Mo-
lendijk.
Crèche (tot 4 jaar) en Kin-
derkring (4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 8 januari om 10:00 
uur
Ds. D.Jorissen uit ‘s Gra-
venzande
Na de dienst is er koffie 
drinken in het jagershuis
www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Za 17.00 uur Holy Mass
  in English
Zo.  10.00 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.    9.00 uur  H.Mis
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.   19.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 5 januari 9u. 
Eucharistieviering, pastor 
R. Verhaegh
Zondag 8 januari 10u. 
Woord- en Communievie-
ring, p astor A. Dekker                               
Met ‘In Between’.
www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 8 januari, 10u. 
Voorganger mw Proponent 
Hannah Rijken (Utrecht).

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke 
zondag om 10.00 uur.

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

Huize ‘De Overstap’ op 
bezoek bij Circus Renz
Heemstede - De bewoners van huize De Overstap uit 
Heemstede mochten afgelopen donderdag op uitnodiging 
van Circus Renz geheel gratis een voorstelling in Haarlem 
bijwonen. Nadat de groep van 12 personen op de hoog-
te was gesteld, enige weken geleden al, was iedereen al 
reuze enthousiast en keek uit naar de bewuste donder-
dag.
Op de dag van uitnodiging stond iedereen gespannen te 
wachten op het vervoer waarna de gehele groep richting 
circus RENZ ging. Eenmaal aangekomen was iedereen 
onder de indruk van de grote tent.
Na een rondje te hebben gelopen door alle bij-tenten en 
verblijven ging de hele groep naar binnen waar Clown 
Milko iedereen verwelkomde en leuke foto’s gezamenlijk 
maakte. Daarna werden de super plaatsen toegewezen en 
ging iedereen gespannen zitten wachten totdat de voor-
stelling begon.
Tijdens de voorstelling werd er met volle teugen genoten 
en gelachen. Tussendoor werd er zo af en toe nog een 
leuke foto gemaakt. Vol leuke en unieke ervaringen ver-
trok de groep tevreden weer richting Heemstede nadat de 
voorstelling was afgelopen, hier zal nog lang over nage-
praat en gelachen worden.

Een onvergetelijke middag werd het voor de bewoners van 
huize De Overstap uit Heemstede. Ze zijn Circus Renz er 
zeer dankbaar voor. 





te organiseren, zo kan Tine-
ke haar levensvreugde een 
maand laten zien in de haar 
zo bekende omgeving. Bijna 

Heemstede – Restaurant 
139 is een hoogstaand en 
gastvrij culinair begrip ge-
baseerd op de Spaanse keu-
ken met een hedendaagse 
twist aan de Zandvoortselaan 
139. Het zeer gewaardeer-
de restaurant, waar kwaliteit 
en passie hand in hand gaan, 
viert deze maand zijn vierja-
rig bestaan. En om het nieu-
we jaar 2017 maar eens fees-
telijk te beginnen, pakt 139 
groots uit met leuke aanbie-
dingen en acties. Wat te den-
ken van het spectaculaire 
verjaardagmenu dat verpakt 
is in een driegangen tapas-
verrassingsmenu, inclusief 
dessert voor 29,50 euro in de 
maand januari. Deze fijnproe-
verij van verschillende tapas, 
is het uitgelezen moment om 
eens kennis te maken met het 
veelzijdige en geraffineerde 
smakenpalet van de Spaanse 

Het team van Restaurant 139. 

keuken. Culinaire en eigen-
tijdse creativiteit alom dat de 
klok slaat. Indien u kiest voor 
dit verjaardagmenu, maakt u 
bovendien nog kans op leuke 
prijzen, die aan het einde van 
deze maand onder de gas-
ten worden verloot. Bij uit-

stekend eten behoort tevens 
een passende wijn. Restau-
rant 139 heeft een neus voor 
goede wijnen en selecteer-
de een prachtig wijnassor-
timent dat de geserveer-
de gerechten naadloos aan-
vult. Het team van restaurant 

Wederom vermelding in de Michelingids

Gastvrij Restaurant 139 pakt groots 
uit om vierjarig bestaan te vieren

Kinderdisco 
‘Winterpret’

Heemstede - Vrijdag 13 ja-
nuari wordt in Plexat bij WIJ 
Heemstede weer een kinder-
disco georganiseerd. Meest-
al is er ook een danswed-
strijdje of limbodansen. Dit-
maal is het thema ‘Winter-
pret’. Kom je ook verkleed? 
Als sneeuwpop, schaatser of 
ijskoning(in)? Het mag, maar 
hoeft niet. Tijden: 19.00-21.00 
uur in jongerenruimte Plexat 
in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Entree: 3 euro 
inclusief iets lekkers en 2x 
drinken. Vooraf opgeven is 
niet nodig!

Het nieuwe jaar is be-
gonnen, tijd om iets 
nieuws met uw hond te 
gaan doen! Tegenwoor-
dig zijn ze in bijna el-
ke dierenwinkel of web-
shop te koop: puzzels 
voor de hond. Om uw 

huisdier een nieuwe uitdaging te geven is dit een super-
leuke afwisseling in de training. Honden leren hiermee om 
zelf dingen te onderzoeken en worden gestimuleerd om 
hun hersenen te gebruiken. Daarnaast is dit ook een goe-
de manier voor de hond om een beetje energie kwijt te ra-
ken. Wij gebruiken ze daarom voor veel honden in het asiel. 
Niet elke hond heeft er interesse voor, maar in principe kan 
ieder dier met een puzzel aan de slag. Vooral de energieke 
rassen, zoals bijvoorbeeld herders of staffords vinden de-

ze nieuwe uitdaging vaak heel leuk. Sommige honden heb-
ben de puzzels enorm snel in de gaten en anderen doen er 
wat langer over. Natuurlijk is het leuk om dan te kunnen af-
wisselen met verschillende puzzels. Er zijn ook een dieren-
winkels en particulieren die ze inmiddels verhuren zodat 
u  kunt wisselen met de puzzels zonder ze aan te moeten 
schaffen. Een echte aanrader voor de slimme hond!
Heeft u een hondenpuzzel die niet meer interessant is voor 
uw hond? Onze asielhonden vinden elke nieuwe uitdaging 
een feestje! Oude puzzels zijn dus zeer welkom.

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5 Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot en 
met zaterdag 11.00-16.00 uur, 
dan ook telefonisch bereikbaar.

Breinbrekers voor de slimme hond

Heemstede – In haar kin-
derjaren in Indonesië teken-
de Tineke Korvinus al graag. 
De bougainville bloeide al-
tijd in haar ogen en ze zag 
hoe mooi de omgeving van 
Bandung was. In Nederland 
kwam het er niet van, de 
drukte van het gezin liet niet 
veel tijd over. Toen was er de 
dood van haar zoon in 1992. 
Zeer moeilijk, maar die kwam 
ze te boven door het zien van 
de eerste lentebloesem van 
de appelboom, het was maar 
een klein takje met een ont-
luikend knopje. Om te teke-
nen, zo mooi! Daar bleef het 
niet bij. Het tekenen werd 

schilderen, het hielp om wat 
vreugde in het leven terug 
te krijgen. Ze nam lessen bij 
Casca, volgde de beginners-
cursussen bij Ietje Rijnsbur-
ge, kwam daarna bij Gem-
ma van Schendelen, die haar 
al ruim tien jaar begeleidt bij 
het schilderen. Ze heeft een 
stuk levensvreugde terug en 
kan dat iedereen aanbeve-
len. Ga schilderen. Ze gaat 
nu nog een stukje verder en 
laat zien hoe mooi dat kan 
zijn. In de grote zaal van de 
Pauwehof hangt een aantal 
van haar schilderijen die je 
als eerste laten zien dat hier 
geschilderd is door iemand 

die van kleur houdt. En van 
reizen, want ze laat schilder-
stukken zien die duidelijk ge-
maakt zijn aan de Weissen-
see, in Portugal, Venetië, In-
donesië maar ook Groenen-
daal. Je kan zo haar reizen 
mooi volgen. 

Zaterdagmiddag werd de ex-
positie in de Pauwehof ge-
opend. De Pauwehof is als so-
ciaal cultureel centrum nauw 
verbonden met de Oude Kerk 
waar haar man, dominee 
Henk Koetsier, veel diensten 
leidde. De beheerder van de 
Pauwehof, Remco, zag mo-
gelijkheden om de expositie 

thuis. Te zien in de Pauwe-
hof aan de Achterweg bij de 
Oude Kerk.
Ton van den Brink 

‘Met ziel en 
zaligheid 

mezelf zijn’
Regio - 2017. Mooi be-
sluit: helemaal jezelf zijn! 
Het verleden loslaten.
Oude koeien horen in de 
sloot. Alles is gebeurd 
omdat het moest gebeu-
ren. Piekeren heeft geen 
zin.

Nu is verreweg het boei-
endste, interessantste mo-
ment van je leven. Je kunt 
het niet meer ruilen. Hier 
ben je nodig, als leraar en 
leerling voor elkaar.

Carmen de Haan houdt 
op zondag 8 januari een 
verhaallezing met als titel 
‘Met ziel en zaligheid me-
zelf zijn’.
Die is van 14.00 tot 16.00 
uur in het St. Raphael-
kerkje, Popellaan 1, te 
Bloemendaal. Bijdrage is 
9,- euro, inclusief koffie, 
thee en schrijfgerei.
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139 adviseert graag hierin. 
Dat Restaurant 139 niet on-
opgemerkt blijft in de culinai-
re wereld en kwaliteit hoog in 
het vaandel heeft staan, blijkt 
maar weer uit de prestigieuze 
Michelinvermelding die het 
restaurant wederom voor het 
jaar 2017 mocht ontvangen. 

Meer informatie over 139, de 
menukaart, openingstijden 
en reserveringen op:
www.restaurant139.nl of op 
tel.nr. 023- 743 0634.
Bart Jonker

‘Levensvreugde kwam terug door schilderen’
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Documentaire/lezing: Bali, het land van de goden
Heemstede - Heemstede-
naar Wim Abeln maakte op 
het eiland Bali schitterende 
filmbeelden, die hij tot een 
vlotte en zeer geslaagde do-
cumentaire monteerde met 
als titel ‘Let the wind blow’. 
Deze film en lezing kunt u op 
donderdag 12 januari bijwo-
nen bij WIJ Heemstede. 
Het Indonesische eiland is 
enerzijds door zijn klimaat 
een enorme trekpleister voor 
toeristen, die vooral van de 

stranden en de luxe van het 
zuidwestelijk deel van Ba-
li willen genieten. Maar an-
derzijds geeft de film een 
prachtig beeld van een an-
der en nog authentiek Ba-
li en haar bewoners. Door de 
manier waarop zij hun goden 
aanbidden, in groten geta-
le en in hun traditionele kle-
dij nog hun ‘ceremonies’ vie-
ren -compleet met priesters- 
krijgt de kijker een niet-alle-
daags inzicht in hun religieu-

ze belevingswereld. Baline-
zen zijn voor 90 % hindoe.Ui-
teraard ontbreken de Baline-
se dans en de rijstvelden niet, 
en ook hetgeen de Nederlan-
ders daar ooit hebben aan-
gericht dient gememoreerd. 
Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur.
Zowel tijdens de pauze als 
na afloop zal er gelegenheid 
zijn om met de maker van ge-
dachten te wisselen. De en-
tree is 8,- euro. 
Deze lezing is bij WIJ Heem-

Rijbewijs-
keuringen bij 

Stichting Dock
Regio - Wie voor verlen-
ging van het rijbewijs een 
medische keuring moet 
ondergaan, kan daarvoor 
op donderdag 12 janua-
ri terecht bij Wijkcentrum 
De Wereld (Stichting Dock) 
aan de Laan van Berlijn 1 
te Haarlem. De kosten be-
dragen 35,- euro. Chauf-
feurs jonger dan 75 jaar 
met rijbewijs CDE betalen 
55,- euro. Vooraf moet wel 
even een afspraak worden 
gemaakt via 023-5436004. 
De volgende keuring zal 
zijn op dinsdag 7 februari.

stede in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Opgeven kan 
via www.wijheemstede.nl of 
(023)548 38 28.

Jan Akkerman 
viert 70e in 
Patronaat

Regio – Het staat buiten 
kijf dat Jan Akkerman nog 
altijd bij de beste gitaris-
ten van de wereld hoort. 
Blues, rock of klassiek, hij 
tovert het allemaal moei-
teloos uit de snaren. Op 
24 december passeerde 
hij de zeven kruisjes, maar 
nog altijd doet hij niets lie-
ver dan voor een publiek 
staan en zijn muziek la-
ten horen. Ter gelegenheid 
van zijn kroonjaar onder-
neemt gitaaricoon Akker-
man samen met een aan-
tal vrienden (en dochter!) 
een jubileumtour langs 
de Nederlandse clubs. 
Op donderdag 12 januari 
komt hij naar Haarlem.
Tijdens deze jubileum-
show wordt geput uit Jan 
Akkermans hele oeuvre: 
van Brainbox (1969) en 
Focus (1971) tot North Sea 
Jazz Legendary Concerts 
(2014) en natuurlijk ook 
het nodige nieuwe werk.
Die vrienden zijn saxo-
fonist Benjamin Herman 
(New Cool Collective), 
zanger Bert Heerink (Van-
denberg) en gitarist Ru-
ben Hoeke. En als specia-
le gast is ook Jans doch-
ter Laurie van de partij. 
Ze spelen samen met de 
meester zelf nummers uit 
Akkerman’s hele muzikale 
loopbaan, aangevuld met 
nieuw werk. “Het verleden 
koester ik, maar ik kijk uit 
naar de toekomst”, zegt 
Akkerman. Vanuit dit per-
spectief wordt er in 2017 
mogelijk ook weer nieuw 
materiaal uitgebracht.
Het optreden begint om 
19.30 uur, de zaal is open 
vanaf 19.00 uur. Kaarten: 
20 euro. Alle info op:
www.patronaat.nl of via 
info@patronaat.nl.
Patronaat vind je aan de 
Zijlsingel 2 in Haarlem.
Tel. 023-5175858.

Heemstede – De jaarover-
zichten in kranten en tele-
visiejournaals helpen ons 
om de grote wereldge-
beurtenissen van 2016 te-
rug te halen. In een oude-
jaarsconcert van Harmo-
nie St. Michaël gaan de 
gedachten ook terug naar 
het goede jaar dat de pa-
rochie St. Bavo meemaak-
te na enkele jaren die min-
der waren. Dat de dien-
sten meer bezoekers trek-
ken is een mooie opsteker 
voor de vele vrijwilligers en 
het team van pastores. Dat 
hoor je bijna nergens meer, 
maar die Bavo kijkt weer 
omhoog. Letterlijk ook naar 
de mooie toren die zich 
net voor de kerst weer in 
volle glorie laat zien. Op-
nieuw gevoegd en opge-
knapt met glanzende wij-
zers die de digitale wereld 
laat weten hoe laat het is. 
Dat opknappen heeft wel 
wat gekost maar dat komt 
later deze maand wel. Har-
monie St. Michaël concer-
teerde voor de 38ste maal 
op de oudejaarsavond in 

de Bavo, in een decor van 
groen, rode kerststerren en 
veel licht. Pastor Jan Jaap 
van Peperstraten sprak in 
zijn overweging over het 
jaar van de barmhartigheid 
met de uitnodiging om één 
goed voornemen voor 2017 
te kiezen uit de tweemaal 
zeven werken van barhar-
tigheid. “U weet wel, de 
hongerigen spijzen, dorsti-
gen laven, naakten kleden, 
heel actueel: de vreemde-
lingen herbergen, zieken 
verzorgen, gevangenen be-
zoeken en doden begraven. 
Daar heeft paus Franciscus 
nog een 15e werk toege-
voegd: zorgen voor het mi-
lieu.” Harmonie St. Michaël 
heeft ook mooie werken en 
die lieten de musici graag 
horen. Met muziek waar-
bij de vele bezoekers zelf 
konden meezingen. Vooral 
met het lied op de muziek 
van Land of hope en glo-
ry, waarvoor pastor IJs Tuijn 
ooit de ontroerende tekst 
schreef. Mooi om zo het 
nieuwe jaar in te stappen.
Ton van den Brink 

Zelf een keertje aan de knoppen staan?

Letz Party Disco & Dance @ 
Event Center Haarlem
Regio - Op zaterdag 7 ja-
nuari organiseert Letz Par-
ty Haarlem (voorheen Swing-
steesjun) een bruisend Dis-
co & Dance dansfeest in 
het Event Center Haarlem in 
het Reinaldapark. Het is een 
avond stijlvol en ongedwon-
gen genieten en ontmoe-
ten voor de ‘friendly 25 and 
up’ in een mooie setting. DJ 
Wally draait de disco hits van 
de 70s, 80s en 90s. DJ XLR 
draait vette beats van 90s, 
zeros en now. Het feest aan 
de Reinaldapad 10 duurt van 
20.30 tot 2.00 uur. Dresscode: 
Casual Chique.
Om 20.30 uur begint het feest 
met een uurtje Mixen met 
Spotify accounts. Ook jij kan 
aan de knoppen staan! Maak 
een mooie playlist en mail 
deze, inclusief je naam, tele-
foonnummer en feestdatum, 
naar: william@letzparty.nl.
Neem je vrienden mee en ge-
niet! Geen spotify? Zet dan je 
muziek op een usb-stick.
Tickets á 12,- zijn verkrijg-
baar op www.letzparty.nl.

Deurprijs is 15,-. In Heemste-
de kun je ook terecht bij Aje-
we Sport aan de Raadhuis-
straat 95.

Adieu 2016, welkom 2017 
door St. Michaël
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Probeer het eens!!

GRATIS Afslank 
programma tot 

februari!!

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113,  Heemstede 
023 5478171

9.00 tot 16.00 uur

 HealthClub

Probeer het eens!!

GRATIS Pilates 
tot februari!!

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113,  Heemstede 
023 5478171

9.00 tot 16.00 uur

 HealthClub

Probeer het eens!!

GRATIS Yoga 
tot februari!!

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113,  Heemstede 
023 5478171

9.00 tot 16.00 uur

 HealthClub

Probeer het eens!!

GRATIS Fitness 
tot februari!!

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113,  Heemstede 
023 5478171

9.00 tot 16.00 uur

 HealthClub

Heemstede – Helaas is vorige week oude tekst geplaatst 
bij de winterfoto van de sierkers. U heeft het vast wel ge-
zien. Ditmaal de prachtige sierkers in de herkansing, met 
juiste tekst (want die is nog actueel). Nog steeds is het 
niet echt winter… de feestdagen brachten ons herfst-
achtig weer met behoorlijk wat wind en milde tempera-
turen. Zouden sneeuw en ijs nog wel komen? Eerst nog 
maar even genieten van een sierlijke winterbloem: de Ja-
panse Prunus Autumnalis. Als het vriest is het gauw over 
met de bloei. Bij milde temperaturen viert de bloei hoogtij.
Je kunt er lang plezier van hebben omdat de bloei tel-
kens weer begint, na vorst komen er tóch weer knoppen
tevoorschijn.                            Foto: Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Afgelopen 
zaterdag zijn weer diver-
se kinderen in het bezit 
gekomen van een zwem-
diploma (A, B of C). Ze 
zwommen af in SportPla-
za Groenendaal. 

Diploma A
Faisal Abazid, Laila Aba-
zid, Yade Aghsami, Oba-
da Alhamaid, Giann-Luca 
Althuisius, Dusty Bies-
ma, Esra Cakir, Ella Deves, 
Stijn Duits, Ties Fluitman, 
Hidde Haringsma, Jaylinn 
Helling, Joshua Hersisia, 
Nylo Hoek, Duco Heyn,  
Isis Huizinga, Duncan van 
Keeken, Anna Klokke,
Simon Mooijekind, Noa 
Nederstigt,  Osman Oz-
turk, Felix Pijls, Frieda 
Raudenbush, Bram van 
Rennes, Ela Rood, Teun 
van Sambeek, Aimee 
Schipper Rashani Shamal, 
Kylian Stal, Thijs Takaha-
shi, Daan Verhulst, Eloise 
Verkaaik, Milo van Vucht,
Michael Wongfongs-
ang, Levy de Wilde, Fen-
neke Wuite, Willemijn 
Zuidgeest, Zef Zwart.

Diploma B
Sammie Aarts, Julian Bak-
ker, Nordin Ben Salah,
Felix Beversluis, Ergi Bey-
sim, Floor Blok, Kiya-
ra Blijd, Stella de Boer,
Melina Coelho, Sophia 
Cornegoor, Anouk van
Eekelen, Canike Ecrin,
Luka Huurman, Boris 
Loeff,  Owen Loftus, Hugo 
Nijssen, Liam van Rooijen, 
Nout Rozemeijer, Windry 
Santana Fidanque, Jurre 
Schipper, Robert Simi-
on,  Mildy Steffers,  Bente 
de Vries,  Caitlyn Weerts,
Emily van der Weide.

Diploma C
Thijmen Balink, Elisah 
Blok, Kristy Bol, Daniël Cox, 
Emma Cox, Malik Echa-
di,  Jadi Elouardi, Cathari-
na Halsema, Siebe Meule-
man, Annelie Vogelzang.

December-
afzwemmen

De Knutselclub 
gaat vilt prikken
Heemstede - Bij de Knutsel-
club kunnen meisjes en jon-
gens op woensdagmiddag 11 
januari vilt prikken! Om een 
bolletje van piepschuim gaan 
de kinderen vilt prikken, zo 
ontstaat een schattig beest-
je. De Knutselclub duurt van 
13.30 tot 15.00 uur en vindt 
plaats bij WIJ Heemstede in 
de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kos-
ten per keer zijn 5,- euro, een 
kaart voor 5 keer kost 22,50. 
Kinderen graag van tevoren 
aanmelden: 023-548 38 28.

Kent/bent u 
een jubilaris?

Heemstede – Zijn uw ou-
ders 50 jaar of misschien 
wel langer getrouwd? Dat 
is mooi nieuws voor de 
Heemsteder! Wordt uw 
buurvrouw 100 of viert u 
zelf een bijzonder jubile-
um? Bijvoorbeeld: 25 jaar 
vriendschap met uw bes-
te vriend(in)? Meld het 
ons Stuur een foto en kort 
tekstje in naar de redactie: 
redactie@heemsteder.nl of 
via post: De Heemsteder, 
Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer. Wij maken mel-
ding van de jubilaris(en) of 
nemen contact op voor een 
interview.
Informatie: 023-800170.

Kent/bent u 

Oproepje: 

Mooie fi lm 
dichtbij huis

Heemstede - Bij WIJ Heem-
stede draait op woensdag 11 
januari een fi lm in de Thea-
terzaal. Het gaat om een ro-
mantisch drama over een 
echtpaar. Michael gaat met 
de aantrekkelijke Laura op 
zakenreis, terwijl Joanna 
thuis achterblijft, waar ze een 
oude vlam ontmoet. U bent 
welkom in De Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede vanaf 
20.00 uur, entree is 7,- euro.  
Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of 
(023)548 38 28. 

Lezing bij Koninklijk NVVH 
Vrouwennetwerk

Heemstede - Dinsdag 10 ja-
nuari vanaf 14.00 uur kunt 
u een door NVVH Vrouwen-
netwerk Heemstede geor-
ganiseerde lezing over het 
verkeer bijwonen. Die vindt 
plaats in het Oude EHBO-ge-
bouw aan de Herenweg.
Het in goede banen leiden 
van het steeds drukker wor-
dende verkeer is niet alleen 
een zorg voor de overheid, 
maar vooral voor de deelne-
mers aan het verkeer. Er ko-
men nieuwe verkeersregels 
die we geacht zijn te weten. 
Bent u op de hoogte hier-
van? Ook de winter komt er 
aan en tips hoe te hande-
len in bepaalde situaties. Ve-
len van ons stappen iedere 
dag in de auto of op de fi ets 
en toch ontstaan er situaties 

waar je snel op moet reage-
ren. Op de vluchtstrook rij-
den mag als de groene pijl 
brandt; mag ik nu wel of niet 
over de doorgetrokken wit-
te streep als ik van baan wil 
veranderen? Ervaren autorij-
lesinstructeur, de heer Me-
ijer, geeft een kijkje in (nieu-
we) verkeersregels. Niet-le-
den betalen 2,50 entree.
De wandelclub gaat dinsdag 
17 januari om 10.00 uur lopen 
in de Waterleidingduinen, in-
gang Zandvoortselaan, leng-
te van de tocht is 8 km.
Voor meer inlichtingen:
023-5477486 of www.nvvh.nl.

Lezing 
schilders in en 
van Zandvoort

Heemstede - Op woensdag 
11 januari komen de Vrou-
wen van Nu bij elkaar voor 
de nieuwjaarswensen en een 
lezing van mevrouw Cen-
se over schilders in en van 
Zandvoort. Locatie is De Lui-
fel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang 14.00 uur 
maar de zaal is om 13.45 uur 
al open. Gasten zijn welkom, 
zij betalen 2,50 entree. Info: 
023-5736950 of 528034016. 
www.vrouwenvannu.nl.

Winterfoto: Sierkers (2)

Nieuwjaars-
receptie RCH
Heemstede - Op zon-
dag 8 januari houdt voet-
balvereniging RCH haar 
nieuwjaarsreceptie in het 
monumentale clubhuis 
aan de Sportparklaan 6 te 
Heemstede.
Vanaf 16.30 tot 19.00 uur 
is ieder die bij RCH be-
trokken is, van harte wel-
kom. Gasten worden ver-
welkomd met een glaasje 
bubbels.
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Laatste rustplaats voor dak- 
en thuislozen.

In Gesprek
met daklozen en zwervers

Heemstede - Steminde-
Stad, begonnen in de jaren 
1970, is al vele jaren actief 
als diaconaal centrum in 
Haarlem. Sinds 1996 is het 
gevestigd aan de Nieuwe 
Groenmark en deze centra-
le ligging past bij het doel 
van StemindeStad: dicht 
bij de mensen zijn, met na-
me bij mensen in nood. Dit 
krijgt op verschillende ma-
nieren vorm. Het dagelijks 
geopende aanloopcentrum 
biedt een gastvrije plek aan 
iedereen die behoefte heeft 
aan ontmoeting, aandacht 
en natuurlijk koffie of thee. 
Er is een spreekuur waar 
vluchtelingen en migran-
ten praktische hulp kun-
nen krijgen en een afdeling 
voor schuldhulpverlening. 
Ook is er een eetvoorzie-
ning die driemaal per week 
een gratis maaltijd biedt 
aan mensen die geen eigen 
maaltijd kunnen verzorgen. 
StemindeStad is een oecu-

menisch centrum dat door 
verschillende kerken wordt 
gesteund en ook toenade-
ring zoekt tot andere reli-
gies, met name de moslim-
gemeenschap.
Een belangrijke activiteit 
is ook het straatpastoraat. 
Dat richt zich op zwervers, 
verslaafden en daklozen 
en probeert deelgenoot te 
worden van hun levensver-
halen. 
Joop Bos is vrijwilliger bij 
het straatpastoraat van 
‘Stem in de Stad’. Vroeger 
werkte hij als predikant in 
Schalkwijk en als pastor in 
een gevangenis. Hij zoekt 
mensen op die dakloos 
zijn, verslaafd of verward, 
op straat, in parken en de 
dag- en nachtopvang. Hij 
schenkt aandacht, krijgt 
contact en kan soms ook 
verwijzen of verder helpen.
Op donderdag 12 janua-
ri om 20.00 uur, op uitnodi-
ging van PKN Heemstede, 
komt Joop vertellen over 
zijn ervaringen op straat en 
over de vragen die dit werk 
oproept. Hij neemt enke-
le mensen mee met wie hij 
en het publiek in gesprek 
kunnen gaan. De bijeen-
komst vindt plaats in de 
Pauwehof, Achterweg 19 in 
Heemstede, achter de Oude 
Kerk aan het Wilhelmina- 
plein. Toegang: 5,- euro.

Werk van Olga van der Klooster.

Nieuwe leden voor Kunst Zij Ons Doel
Regio - De komende weken 
exposeren negen nieuwe le-
den van de Kunstenaarsver-
eniging KZOD (Kunst Zij Ons 
Doel) in De Waag aan het 
Spaarne te Haarlem. Als een 
van de oudste kunstenaars-
verenigingen van ons land 
maakt KZOD de laatste ja-
ren een grote instroom mee 
van nieuw talent, hetgeen 
zonder meer van toepas-

sing is op dit negental beel-
dend kunstenaars, afkomstig 
uit de gehele regio. De ten-
toongestelde werken kunnen 
zeker verrassend en gevari-
eerd qua uitwerking en the-
ma worden genoemd. Ver-
schillende disciplines komen 
in de sfeervolle expositiezaal 
aan bod: naast schilderijen 
is ook ruimtelijk werk (beel-
den en keramiek) te bewon-

deren. Een verbindend thema 
hebben de nieuwe leden niet 
geformuleerd, de tentoonge-
stelde werken tonen een wis-
selwerking tussen imaginai-
re fantasievoorstellingen en 
meer aardse creaties.

Een van de nieuwe leden is 
de Heemsteedse Olga van 
der Klooster, van wie de be-
zoeker waterlandschappen 
ziet, geschilderd met een ver-
fijnd kleurgevoel.

Het werk van dit negental 
nieuwe leden is te bezichti-
gen vanaf donderdag 5 tot en 
met zondag 22 januari in Ga-
lerie De Waag – Spaarne 30 
te Haarlem (openingstijden: 
donderdag tot en met zon-
dag van 13.00 uur tot 17.00 
uur) Deze tentoonstelling 
zal op zondag 8 januari om 
15.00 uur op feestelijke wijze 
worden geopend door Ellen 
Wolff, de onlangs benoemde 
nieuwe voorzitter van KZOD. 
Zie ook www.kzod.nl

Heemsteedse schildervriendinnen 
exposeren in Hillegom
Heemstede - Acht enthou-
siaste Heemsteedse schil-
dervriendinnen komen weke-
lijks bijeen om met elkaar te 
schilderen. Genieten van de 
kleuren op het doek en el-
kaars gezelschap. Dus voor 
hun plezier maar ook omdat 

zij tijdens het schilderproces 
graag willen overleggen over 
het resultaat. Zij geven elkaar 
feedback om zo tot een beter 
resultaat te komen. Dat doet 
deze P-art-Y in een inspire-
rend atelier van een Heem-
steedse kunstenaar. Daar-
naast volgen de vriendin-
nen lessen om zich verder 
te bekwamen in het schil-
deren. Alle werken zijn figu-
ratief geschilderd. Af en toe 
organiseren zij een exposi-
tie. Als onderwerp voor hun 
schilderijen voor deze expo-
sitie kozen zij nu het thema 
‘muziek’. Wanneer is iets mu-
ziek en wanneer niet? En dat 
vraagstuk geldt ook voor de 
kunst. Beide kunstvormen, 
muziek en schilderijen,  kun-
nen emoties in je losmaken. 
Nieuwsgierig?
In januari en februari 2017 
kunt u de expositie  van P-‘Violiste’ van Marian Boeters.

art-Y gratis bewonderen in 
de bibliotheek van Hillegom, 
Sportlaan 1.

‘Gitaarmeisje’ van Annemieke 
Crouwel.

Nieuwjaarsconcert Kunstkring
Heemstede - Op de Nieuw-
jaarsbijeenkomst van de 
Heemsteedse Kunstkring op 
zondag 8 januari verzorgt 
het Ensemble Mihai Scarlat 
een concert van Roemeense 
volksmuziek.
Het concert begint om 14.00 
uur en vindt plaats in De 
Oude Kerk, Wilhelminaplein 

Heemstede. De deuren van 
de kerk gaan open om 13.30 
uur. Na afloop biedt het be-
stuur een nieuwjaarsreceptie 
aan in de Pauwehof. 
Leden van de Kunstkring 
hebben gratis toegang tot 
het concert. Introducés zijn 
van harte welkom en betalen 
10,- euro. 

Kennismaken met wethouder en fractie van D66
Heemstede - Op woensdag-
avond 18 januari zijn inwo-
ners van Heemstede welkom 
op een openbare vergadering 
in de bovenzaal van café de 
Eerste Aanleg aan de Raad-
huisstraat. U kunt dan ken-
nismaken met de wethouder, 
de fractie, het bestuur en an-
dere actieve leden van D66 
Heemstede.
Heeft u ideeën over wat er 
beter en anders kan? Laat 
het D66 weten! De partij wil 
graag input voor het verkie-
zingsprogramma en zoekt 
mensen die zich actief voor 
de samenleving willen inzet-
ten. Gaat Heemstede u aan 
het hart? Vindt u het leuk om 
mee te praten en te beslis-

sen over uw gemeente? Wilt 
u deel uitmaken van het lo-
kale bestuur? Bent u ge-
woon benieuwd wat het in-
houdt, de lokale politiek? Of 
wilt u niet actief worden maar 
heeft u wel ideeën om onze 

gemeente leefbaar en groen 
te houden? Iedereen is wel-
kom. Gestart wordt om 20.00 
uur met de algemene leden-
vergadering (die ook open-
baar is) en om 20.30 uur met 
het ‘interactieve’ deel.

Op oudejaarsdag deelden actieve D66’ers traditiegetrouw 
oliebollen en glühwein uit op de Binnenweg.
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Valkenburgerlaan 93 is wel-
iswaar uit dezelfde periode 
(jaren 20) als de voorgaande 
panden, maar staat ‘los’ van 
de nummers 71-91. Van 1923 
zien we bij de bouwtekenin-
gen van gemeente Heemste-
de het ontwerp van dit statige 
pand. Duidelijk niet als win-
kel geprojecteerd, maar in de 
kamerindeling wordt o.a. ge-
sproken over kantoorruim-
te. Helaas is er geen foto van 
toen, maar misschien heeft 
u als lezer nog iets? In 1925 
wordt er links van het pand 
een schuur aangebouwd, la-
ter meer aangepast naar een 
garage. In 1961 vindt er een 
verbouwing in huis plaats.
Hoewel niet duidelijk aan-
gegeven is het pand, bui-
ten het gebruik als woon-
huis, ook gebruikt als kan-
toor. Eén van de eerste bewo-

ners is de ‘bloembollenkwee-
ker’ Braam geweest. J.M.J. 
Braam overleed in juni 1942. 
In het adressenboek van ja-
nuari 1942 wordt Braam nog 
genoemd als directeur van de 
Coöp. Boerenleenbank.
In het adressenboek van 1 
januari 1948 wordt tuinder 
Höcker genoemd op Valken-
burgerlaan 93.
In de jaren 60, begin 70 ze-
telt accountant J.H.J. Bunnik 
in het pand. Niet duidelijk of 
hij kantoor aan huis heeft.
In de jaren 80 wordt Methon 
BV vermeld op Valkenburger-
laan 93, een bedrijf dat ge-
specialiseerd is in installatie 
van toegangscontroleappara-
tuur. Methon zit tegenwoor-
dig in Hillegom. Nu lezen we 
op de website van ‘MeetVal-
ley’: “Villa De Viersprong in 
Heemstede is de eerste aan-

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

Toen en nu (20)

gesloten vergaderlocatie. De 
voormalige notariswoning 
bezit nog vele authentieke 
details aangevuld met ver-
schillende kunstuitingen. De 
inrichting is een combinatie 
van modern en klassiek. Het 
geheel ademt leven maar ze-
ker ook structuur en netheid.”
Op de nufoto van janua-
ri 2017 van Harry Opheikens 
kunnen we wel spreken van 
‘De Viersprong’ als een fraai 
statig pand. Mocht u verha-
len of informatie over de Val-

kenburgerlaan willen vertel-
len dan kunt u terecht via we-
bmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Ook zijn we op zoek 
naar beeldmateriaal van de 
Valkenburgerlaan en dan het 
liefst van de panden zelf.

Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder). 
Op de website van de HVHB 
kunt u eerder geplaatste ar-
tikelen over de winkels in 
Heemstede teruglezen. 

Vrolijke Vrijwilligers bij Vrolijke Vrijdag
Heemstede - WIJ Heemste-
de heeft het jaar vrolijk afge-
sloten met een Vrolijke Vrij-
dagafl evering in teken van 
de jaarwisseling. Deze ge-
zellige activiteit organiseerde 
WIJ Heemstede in de Luifel, 
op vrijdag 30 december. De 
champagnefl essen en ‘fl uit-
jes’ stonden feestelijk op ta-
fel in zaal 2 waar het Spaar-
ne Kwartet sfeervolle mu-
ziek maakte. Gasten luister-
den rustig toe maar menig-
een kon niet stil blijven zitten 
op de ritmische deuntjes en 
waagde er een dansje aan. 
“Jammer dat er niet wat meer 
mannen zijn, om mee te dan-
sen”, vertelde een van de be-
zoeksters. Misschien volgen-
de keer? Want Vrolijke Vrij-
dag is een maandelijks te-
rugkerende activiteit van de 

Heemsteedse welzijnsorga-
nisatie.
Eerder deze ‘afl evering’ van 
30 december was er een 
leuk programma voor de al-
lerkleinsten, ‘Peuter & Kleu-
ter Winterpret’. De kleuters 
keken een fi lm en konden 
sneeuwbollen maken. Na-
tuurlijk kwamen pappa en 
mamma mee.
Speciaal deze dag, om de 
ochtend met de middag te 
verbinden, werd een lunch 
georganiseerd. Voor een 
klein bedrag kon ieder lek-
ker eten maar bovenal gezel-
lig samen de tafel delen. ‘Sa-
men’ en ‘vrolijk’ zijn immers 
kernwoorden voor de Vrolij-
ke Vrijdag-activiteit. Niemand 
hoeft alleen te zijn en een 
praatje met een ander ma-
ken, daar word je vrolijk van. 

De organisatie had daarnaast 
nog andere thema’s bedacht. 
Zo kon je je nagels laten lak-
ken in een speciaal hoekje in 
de foyer van de Luifel. Daar 
stonden trouwens prachtige 
klassieke ballroomjaponnen. 
Om in gedachten aan te heb-
ben terwijl je je zwierig over 
de dansvloer beweegt... Te-
gen het einde van de middag 
werden de bubbelfl essen 
ontkurkt. Bezoekers proost-
ten alvast op het nieuwe jaar. 
Komt u ook eens langs op de 
Vrolijke Vrijdag? Elke laatste 
vrijdag van de maand. Deze 
middag is gratis toegankelijk 
en staan in teken van ont-
spannen ontmoeting of juist 
een boeiend gesprek dat je 
met een onbekende voert.
Inlichtingen: 023-5483828.
Joke van der Zee Jonge vrijwilligers van WIJ Heemstede met elkaar op de foto.

Jaarwisseling 
in Heemstede 
rustig verlopen
Heemstede - Elk jaar rond 
de overgang van het oude 
naar het nieuwe jaar gebeurt 
er wel iets dat niet helemaal 
door de beugel kan, ook dit 
jaar. Toch is de viering over 
het algemeen gepast en rus-
tig verlopen.
Op 1 januari om 02.48 is een 
ruit vernield aan de Blekers-
vaartweg. Er was een grote 
groep jongeren betrokken bij 
het vernielen van een centra-
le glazentoegangsdeur. Een 
jongeman van 18 jaar is aan-
gehouden.
Tijdens een vreugdevuur op 
de Vrijheidsdreef zijn pas-
santen bestookt met vuur-
werk al hoefde de politie niet 
in te grijpen.
Een brievenbus van Post NL 
op de Camplaan moest het 
ontgelden. De vermoedelij-
ke oorzaak is het exploderen 
van vuurwerk in de brieven-
bus.
In de Rembrandtlaan sprong 
een zijraam uit een Mini. Hier 
was geen sprake van opzet. 
Een doos met vuurpijlen viel 
om. In plaats van dat de pij-
len de lucht in gingen scho-
ten zij alle kanten op. Een van 
de pijlen vernielde de ruit.
Zover bekend zijn dit de eni-
ge incidenten in Heemstede. 
De brandweer hoefde niet 
in actie te komen. Wel is ons 
korps ingezet in Haarlem om 
assistentie te verlenen. Waar 
elders in het land hulpver-
leners zoals ambulanceper-
soneel, brandweer en politie 
last hadden van intimidatie, 
werden bekogeld met vuur-
werk, bleef onze regio daar-
van bespaard.
Heemstede kan zodoende
terugkijken op een prima 
verlopen jaarwisseling.
Eric van Westerloo

Drukke dagen bij FM Health
Heemstede - Veel Heemste-
denaren zijn het jaar gezond 
begonnen en het was dan 
ook een groot sportief feest 
bij FM HealthClub afgelopen 
maandag 2 januari. Niet ge-
heel vreemd omdat de sport-
school aan de Kerklaan ie-
dereen, die FM HealthClub 
nog niet kent, de kans geeft 
de gehele maand januari de 
sportschool te proberen. De 
sportschool, die inmiddels 
haar tiende jaar in gaat, heeft 
haar succes volgens eige-
naar Wouter Brans te danken 

aan de persoonlijke begelei-
ding, totaalconcept, gezellig-
heid en unieke locatie.

Het uitgangspunt van de be-
geleiding is de doelstelling 
van de klant. Na een uitge-
breid intakegesprek worden 
er maar liefst 3 persoonlij-
ke trainingsessies afgespro-
ken. Gedurende deze trai-
ningen wordt u 1 op 1 be-
geleid, wordt een beweeg-
programma gemaakt en een 
beginmeting gedaan. Hierna 
vinden om de 3 weken eva-

luatiegesprekken plaats en 
wordt het programma waar 
nodig aangepast. Ook zijn er 
altijd trainers aanwezig om 
vragen te beantwoorden en 
om u eventueel te corrigeren. 
Vanwege de individuele be-
geleiding behalen leden ook 
hun doelstellingen.

FM HealthClub is een klein-
schalige sportschool met al-
les onder 1 dak. Zo kunt u 
bij FlowFysio terecht met uw 
blessures, medische klach-
ten en ook kunt u even heer-
lijk ontspannen in de sauna. 
Binnen de club worden di-

verse lessen gegeven zoals 
yoga, pilates, bodyshape en 
buikspierlessen. Na uw be-
zoek kunt u genieten van een 
heerlijke kop Italiaanse kof-
fi e.

FM HealthClub is te vinden 
op de Kerklaan in een van 
Heemsteeds oudste panden. 
De voormalige bollenschuur 
is 9 jaar geleden omgetoverd 
naar een exclusieve sport-
school.

FM HealthClub nodigt u uit! 
Kerklaan 113C, Heemstede, 
023-5478171. 
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Burgemeester Marianne Heeremans houdt positieve nieuwjaarstoe- 
spraak, waarbij ze onder meer terugkijkt op de goede burgerinitiatieven 
van ‘Hoe helpt Heemstede’, de vluchtelingen toestroom en de confl icten 
in de wereld. De traditionele nieuwjaarsduik vindt wederom plaats in de 
Bronsteevijver. In de Oude Kerk vindt een benefi etconcert van Mozart 
plaats, ten behoeve van de Stichting De Oude Kerk. Koninklijke HFC 
houdt grootste nieuwjaarsreceptie van Nederland. Het vrouwennetwerk 
viert 100-jarig bestaan. Een groepje kinderen haalt een recordaantal
kerstbomen op: 197 (zie foto). Heemsteedse organist Ad Reuijl ontvangt
van burgemeester Heeremans bronzen erepenning. Boekhandelaar
Arno Koek ontvangt Minerva-cultuurprijs. Champagneactie van organi-
satie Ronde Tafel levert Kinderen van de Voedselbank een cheque 
van 10.000 euro op. Bezuinigingsmaatregelen Hartekamp Groep wer-
pen vruchten af. Begeleiding Scouting WABO Heemstede is vrijwilliger 
van het jaar. Nieuwe Dorcas geopend aan de Herenweg. Mantelzorgers 
door wethouder Christa Kuiper en de Teisterband in het zonnetje gezet. 
Winkelvisie Heemstede opgesteld: gereed voor inspraak. Provincie laat 
Heemstede betalen voor kosten hellingbaan Cruquiusbrug. Beeldend 
kunstenaar Rob Clous exposeert in De Luifel. 

Benchmark ‘Waar staat je gemeen-
te’: Heemstede scoort hoog bij haar 
burgers, maar laag in jongerenvoor-
zieningen. Stil protest op rolemmers 

bewoners Julianalaan, Julianaplein en Eikenlaan richting gemeente om 
nieuwe Vomar. Burgemeester Heeremans bezoekt echtpaar Vogel-de 
Beurs vanwege hun 60-jarig huwelijk; echtpaar woont ook al 40 jaar in 
Heemstede (zie foto). Heemsteedse Kunstbeurs ruim bezocht. Nauti-
sche Jongeren Vereniging opent extra zeilafdeling voor jongeren met 
beperking. Man redt automobiliste uit het water op de Provinciënlaan. 
VEW 1 viert feestelijk kampioenschap. Opkomst Oekraïnereferendum 
in Heemstede 53%, waarvan 40%  ‘ja’ zegt tegen het associatiege-
drag. Mozaïekproject bewonerscommissie ‘De Glip’ gestopt. Gemeente 
stelt 750.000 euro beschikbaar voor huisvesting statushouders. Harmo-
nie St Michaël geeft voorjaarsconcert en zet Martien Gozeling (50 jaar 
lid) in het zonnetje. Buste Adriaen Pauw onthuld in corridor Oude Kerk 
en Pauwehof. Bijeenkomst met bewoners in raadzaal: impasse overweg 
Alverna sleept voort. Winkeliers en autodealers organiseren autoshow 
in winkelcentrum Heemstede. HPC Heemstede bestaat 100 jaar. Team 
jongens van de Jacobaschool wordt kampioen schoolvoetbal Heemste-
de. Hannah Jalink wordt wereldkampioen vechtsport Nunchakudo. Eiken 
en beuken met verf beklad op buitenplaats Leyduin. Bloemencorso 
met Thais tintje. Heemsteedse Kunstkring presenteert jaarplan en licht 
muziekproject ‘Sonetten voor Laura’ van de dichter Pablo Neruda toe. 
Leerlingen Voorwegschool treden op tijdens bloemenfestival ‘De Bavo 
bloeit’ in Bavokerk Haarlem. Heemstede viert gemoedelijke Koningsdag. 
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WIJ Heemstede viert Vrolijke Vrijdag in de Luifel. Heemstedenaar Raimond 
Burgman wordt Nederlands kampioen driebanden biljart. Grontmij biedt 
goedkopere oplossing veiligere overgang Alverna. Op basisschool De Ark 
verkleden ze zich als ‘Kunstenaars van alle tijden’ (zie foto). Ouders Jaco-
baschool organiseren openbare veiling voor nieuw schoolplein. HBC in 
samenwerking met RCH gastheer voor internationaal Jeugdtoernooi. Imker 
Pim Lemmens vraagt scholen om bijenhotels neer te zetten. Aad Otsen 
wordt nieuwe voorzitter van honk- en softbalafdeling RCH Pinguins. Kunst-
vesper met werk 
Rian Peeper-
korn in Oude 
Kerk. Scou-
ting WABO 
viert 70-jarig 
bestaan. Vrou-
wenorganisatie 
Red Hat Soci-
ety viert lus-
trum. Redac-
tiekantoor van 
de Heemsteder 
verhuist naar 
Aalsmeer. Heemstede geen fusiekandidaat met andere gemeente. Eigen 
kracht van de cliënt voorop bij de Hartekamp Groep. Commissie middelen 
verdeeld over aantal laadpalen elektrische auto’s. Weerstand tegen nieuw-
bouw SEIN terrein Meer en Bosch. Heemstedenaar M. Meijer wint hoofd-
prijs loterij door Chinese restaurants. RCH viert 105-jarig bestaan met reü-
nie-toernooi en beeldenmuseum. Harbour Jazzband geeft theeconcert in 
Oude Kerk. Zangkoor Factory Voices viert vijfjarig bestaan met concert in 
de Luifel. Huurders ontvangen voor het eerst WOZ-beschikking bij aanslag 
gemeentelijke belastingen. 

JAAR overzicht januari

2016

JAAR overzicht februari

2016

JAAR overzicht maart
2016

JAAR overzicht juni

2016
JAAR overzicht april

2016

JAAR overzicht mei

2016

Grote brand in fl atwoning aan de Händel-
laan en tevens een brand aan de Vondel-
kade. Burgemeester Heeremans te gast bij 
Koninklijke NVVH Vrouwennetwerk. Zwem- 
en pannenkoekrecords voor zwemvereni-
ging HPC. Commissie Ruimte bespreekt 
winkelvisie Heemstede: geen eenrichtings-
verkeer IJzeren Brug. COA kan geen gezin-
nen leveren: geen asielzoekers op terrein 

Hartekamp. TV-programma ‘Het familiediner’ gesignaleerd in Heemste-
de. Incident op Binnenweg met zwaarbewapende agenten en kogelvrije 
vesten. Lions Heemstede snoeien bij Zorgboerderij Zebra. Elf GSV meis-
jes plaatsen zich voor de fi nale Zuid turnen. Bouw appartementen naast 
Watertoren gestart. VVD overweegt opvang asielzoekers in de Reggelaan. 
Wethouder Heleen Hooij opent nieuw bestrate en heringerichte Thorbecke-
laan (zie foto). Platform Heemstede organiseert voor de tweede keer High 
Tea voor nieuwe bewoners. GSV 70 jaar: jubileumuitvoering door sectie 
gymnastiek. PvdA en GroenLinks bevragen winkelend publiek op de Bin-
nenweg en Raadhuisstraat om hun tevredenheid en zorgen over het win-
kelen. RCH organiseert benefi etfeest ‘Dance4Vietnam’. College Hageveld 
wint NK Scholen tijdens Circuitrun. Buurtgenoten Binnenweg Oost: “VVD, 
CDA en D66 vinden Vomar belangrijker dan burger.” Buurtzorg viert tienja-
rig bestaan. Bewonersbezwaren op mozaïekgevel Thorbeckelaan. Bewo-
ners kunnen een boom adopteren op de Vrijheidsdreef. Zwemvereniging 
HPC weet 16 medailles in de wacht te slepen. Burgemeester Heeremans 
reikt gemeentelijke erepenning uit aan RCH clubicoon Jaap Booms.
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Gemeente voert druk op bij ProRail om overweg Laantje van Alverna 
snel te heropenen. Inspirerende eigentijdse kunst tijdens Pinksterfeest 
in Oude Kerk. Burgemeester Heeremans reikt in totaal acht koninklijke 
onderscheidingen uit. De Joodse en Nationale Dodenherdenking vinden 
beide op 4 mei plaats: ‘De geschiedenis doorgeven en de vrijheid actief 
omarmen’ (zie foto). Scoutingclub de Spaarnegeuzen behaalt twee-
de plaats bij Kaagcup. Leerlingen Haemstede Barger krijgen gastlessen 
van topsporters. Kinderkamp Reddingsbrigade afgebroken door brand 
in Cruquius. Koninklijke HFC plaatst zich volgend seizoen in de twee-
de divisie. Jaarlijkse Voorjaarsmarkt in Heemstede wederom succes. 
WIJ Heemstede organiseert straatspeelavonden. Centrale ademlucht-
werkplaats brandweer in Heemstede geplaatst. Kinderen Jacobaschool 
onder leiding van wethouder Remco Ates op interactieve speurtocht in 
Groenendaal met app Buitenplaats mobiel. Getouwtrek rond bebouwing 
Manpadslaan. Basisschool De Evenaar werkt aan ruimteproject ‘Geef 
me de ruimte’. Koninklijke Roei- en Zeilvereniging ‘Het Spaarne’ orga-
niseert landelijke roeiwedstrijd Spaarne Lenterace. Correspondent Ton 
van den Brink 25 jaar verbonden aan de Heemsteder. Derde prijs weten-
schapswedstrijd voor leerlingen College Hageveld met hun uitvinding 
‘the Wobble’, een duurzame en innovatieve geluidswand. Heemsteedse
Alina Samariz wordt 
Nederlands kampioene
ritmische gymnastiek 
benjamins. Groep 7 van 
basisschool Icarus doet 
mee aan de Tata Steel 
RC Cup voor radiografi -
sche bestuurbare model-
auto’s. GSV behaalt 21 
medailles voor toestel-
fi nales turnen. 

Foto-expositie ‘De stilte ná de mens’ van Marjolein Loppies in het raad-
huis. Overgang Alverna (zie foto) weer open en landelijk in het nieuws: 
problemen blijven. Gepke van de Leef verblijft uit protest op straat voor 
tehuis Kennemerduin. Eerste straatbarbecue vindt plaats in de Hunzel-
aan. Ook is er een buurtbarbecue in de Johannes Vermeerstraat. Gere-
noveerde Johan Wagenaarlaan bijna gereed. College treedt niet op 
tegen afsluiting Laan van Alverna bij spoorwegovergang. Kudde scha-
pen keert terug in Groenendaal om esdoorns ‘op te ruimen’. 50-jarig 
bestaan Pauwehof voor sociaal cultureel ouderenwerk in Heemstede 
houdt Open Huis. Tennisvereniging Smash voor verstandelijk gehandi-
capten bestaat 25 jaar, Marijke Smits ontvangt voor haar inzet Konink-

lijke ridderor-
de.  Brocante 
op Binnenweg 
ouderwets 
druk. RCH 
organiseert 
‘Loek Bekker’ 
voetbal vete-
ranentoernooi. 
Verkeers-
hinder kruis-
punt Dreef en 
César Franck-
laan.
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Brandweerman Fons Hoogenstein onderscheiden in de Orde van Oran-
je Nassau. HBB-wethouder Remco Ates trekt zich terug uit college, geen 
meerderheid meer in raad: D66, VVD en CDA praten over vorming nieuw 
college. Onderzoek Gemeente en Meerlanden na incident kind in plastic-
container. Gemeenteraad heeft laatste woord: Alverna-overgang blijft open. 
Hartekamp opent nieuwbouw met festival en Femke Halsema. Hartvei-
lig Wonen Heemstede introduceert nieuwe burgerhulpverleners met reani-
matievaardigheden. 50-jarig Heemsteeds Philharmonisch Orkest treedt 
op met Karin Bloemen. Sebastiaan Nieuwland (D66) benoemd als nieuwe 
wethouder van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Sport, Onder-
wijs en Duurzaamheid. Bas van Lier wordt hierdoor de nieuwe fractievoor-
zitter voor D66. Heemstede ontvangt Vierde Ster van het Keurmerk Vei-
lig Ondernemen (KVO). D66, VVD en CDA vormen nieuw college: HBB in 
de oppositie. Veteranendag in tijdsbeeld Wilhelmina met optreden Teister-
band. Hockeyheren Alliance vierde in Wales. Elfjarige Syl ter Veer Neder-
lands kampioen turnen. Annemarie Sybrandy maakt met zes bewoners en 
vijf zusters Augustinessen mozaïek voor Thagaste. Juf Lisette van Mar-
ken en meester Piete trouwen in klas op Beatrixschool: kinderen verzor-
gen bruiloft (zie foto). Het nieuwe muziek- en podiumevenement  ‘Beleef 
Heemstede’in het winkelcentrum is groot succes en trekt veel publiek. 
Heemsteedse jongeren 
halen geld op bij bene-
fi etconcert voor kansar-
me kinderen in Lissabon. 
Yasmee Kilsdonk en Anke 
Kraaijeveld zijn Jonge Hel-
den van 2016: wethouder 
Heleen Hooij reikt prijs uit. 
Uitzonderlijk veel huwelij-
ken gesloten in Heemste-
de deze maand.
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De jaarlijkse tuinenwedstrijd gaat weer van start. De 87-jarige Bert Vrij 
stapt in het huwelijksbootje met de 67-jarige Jutta Vrij-Schmidt. Anna Kroes 
exposeert in raadhuis met portretfoto’s, die ze vastlegde in Azië. Spelertjes
RCH fi gureren in fi lm ‘Onze Jongens’ met Jim Bakkum. Wethouder Sebas-
tiaan Nieuwland opent pop-up locatie ‘Raadhuys’ met spreekuren in het 
kader van duurzaamheid. Heemsteedse atlete Merel van der Marel wint 
NK 1500 meter in Breda. WIJ Heemstede en ‘Kontext’ Bloemendaal willen 
per 1 januari 2017 samengaan. Marianne Heeremans opent 3D aangifte-
punt politie in Bibliotheek aan Julianaplein. Heemstedenaar Mickey Küm-
mer wint fi nale Elite Models (zie foto). Eerste Trotsmarkt gaat van start op 
iedere derde zondag van juli, augustus en september op Vrijheidsdreef. 

Derde druk ‘Huis te Manpad’ gepresen-
teerd op 400 jaar oude buitenplaats. Leer-
lingen groep 7A Voorwegschool zetten zich 
in voor Stichting Kinderdroom-wens, voor 
kinderen met een trauma. Heemsteed-
se beeldhouwster en sopraan Hieke Mep-
pelink maakt voetbeelden die symbolische 
voetreis vluch-telingen uitbeelden op strand 
Zandvoort, om geld in te zamelen voor 
Stichting Vluchtelingenwerk Nederland. 
Beschadiging Uilenbankje bij ’t Molentje  
blijkt te zijn veroorzaakt door weersinvloe-
den. Taxussnoeisel kan nu ook in Heemste-
de ingeleverd worden. Apotheek Spaarne 
Gasthuis Heemstede sluit deuren.
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Boekhandelaar Arno Koek in panel bij De Wereld Draait Door (DWDD). 
Team Gijs uit Heemstede fi etst voor Parkinson. Heemsteedse Hanna 
van Straten speelt  in VPRO en Pupkin jeugdserie ‘Eng’. Tienjarige Lian 
Kandelaar schrijft boek ‘Missie Red de Dieren’. Illustrator Eric J. Coo-
len exposeert met Heemstede in ‘Klare Lijn’ in het raadhuis. Buurtbemid-
deling Heemstede noteert 26 zaken: 79% opgelost. VEW viert 90-jarig 
bestaan met reünie en optreden Trafassi (zie foto). Brocante Jan van 
Goyenstraat trekt veel bekijks. Omwonenden plaatsen hek dat door-
gang naar natuurgebied afsluit: Fietsersbond en Wandelnet naar rech-
ter om barrières Alverna. Heemsteeds zangkoor ‘Encore’ neemt weer 
deel aan jaarlijks festijn Korenlint in Haarlem. Nieuw kunstgrasveld HBC 
feestelijk in gebruik genomen. Wethouder Heleen Hooij bezoekt Open 
Tuinen Middag  van ‘Kom In Mijn Tuin’. Wethouder Sebastiaan Nieuw-
land wil afvalinzameling opnieuw bekijken. Werkgroep Heemstede van 
Stichting MEERGroen organiseert oogstfeest in het kader van de Buren-
dag. De Historische Vereniging Heemstede Bennebroek organiseert met 
eigenaren van monumenten Open Monumentendagen. Inzet vrijwilli-
gers MEERgroen geformaliseerd in overeenkomst tussen de stichting en 
wethouder Heleen Hooij. Jacob van Campenstraat houdt straatbarbe-
cue. Soap Alverna duurt voort: nieuwe gerechtelijke stappen verwacht. 
Stichting de Oude Kerk maakt bekend een veiling te houden in novem-
ber ten behoeve van de vleugel. Nieuwe winkelvisie inclusief Vomar 
haalt eindstreep in college. De fami-
lie Van Bentem wint Tuinenwedstrijd. 
Gemeentelijk vastgoed onderwerp 
van discussie. Heemsteedse scho-
lieren nemen deel aan gezamenlijke 
sportdag. 14 organisaties presente-
ren zich op de Dag van de Ouderen. 
Flaneren op de catwalk: modeshows 
op de Binnenweg/Raadhuisstraat.

Minister-President Mark Rutte ontvangt imker Pim Lemmens op het 
Torentje in Den Haag, vanwege de geplaatste bijenbehuizingen op het 
Catshuis (zie foto). Bas van der Lier vertrekt uit D66-fractie: Bert van der 
Linden keert terug. In de Oude Kerk vindt het kerstconcert ‘Festival of 
lessons and carols’ plaats. Een gezellige Kerstmarkt wordt gehouden op 
de Binnenweg en de Raadhuisstraat. Ook op het Oude Slot vindt een 
Trotsmarkt plaats in kerstsfeer. Erkenning in de Burgerzaal van het raad-
huis voor alle aanwezige mantelzorgers door wethouder Christa Kuiper. 
Boudewijn de Groot krijgt topgitaar ‘Homestead I’ uit Indonesië over-
handigd door Robin van der Poll van Nehem International. Lichtjes ont-
stoken in Beatrixboom op Van Wijkplein. Belangstellenden nemen ken-
nis van de plannen rond de Haven van Heemstede. Nathalie Portalska 
wint hoofdprijs van 750 euro in Najaarsloterij Winkelcentrum Heemste-
de. Herinrichting Wilhelminaplein in eigentijdse vorm met behoud histo-
rische karakter. Beslissing renovatie IJsbaanpad bij Strawinskylaan uit-

gesteld. Ron van der Gaarden wint 
publieksprijs, een boekenbon in de 
Kunstlijnwedstrijd. Kerktoren Bavo 
gerenoveerd. Gemeenteraad gaat 
scholieren bij politiek betrekken. 
Regel om aantal honden per bezoe-
ker in Groenendaalse bos te beper-
ken lijkt te werken. Dagcentrum de 
Luifel organiseert muzikaal kerst-
diner.
Bart Jonker
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Sloopwerkzaamheden in de 
Haven van Heemstede al enkele 
maanden in volle gang. Winkel-
visie door gemeenteraad goed-
gekeurd, winkeliers wensen 
weer een Binnenweg met twee-
richtingsverkeer. Kinderen snoe-
pen van nieuwe oogst Kinder-

boerderij. Toegang overgang Alverna blijft openbaar, discussie gaat door. 
Tennisvereniging HBC zorgt voor gezellige dag clubvrijwilligers. Drie dagen 
‘Duurzaam Heemstede’ met diverse activiteiten, waaronder een markt, 
wandelroute, fi lm, energy battle en energiecafé. Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen Heemstede wordt ‘Heemsteeds Duurzamer’. Top-
kok Herman den Blijker kookt voor ouderen van Stichting St. Jacob in de 
keuken van Bosbeek (zie foto). Zorgbalans opent ontmoetingscentrum 
Heemstroom op nieuwe locatie in wijkcentrum De Molenwerf. Trotsmarkt 
voortgezet in oktober en november op het Oude Slot. Oude Kerk beleeft 
première ‘Sonnetten van Laura’ door Pablo Nerudakoor. Syrische vluch-
teling Khaled Sara schrijft zijn laatste column in de Heemsteder. Aftrap 
Seniorengids door wethouder Christa Kuiper op Dag van de Ouderen. 
Begroting gemeente Heemstede voor 2017 op orde. Wethouder Sebasti-
aan Nieuwland woont Energy battle Bosch en Hovenschool bij. De Pier-
sonstraat viert feestje om gerenoveerde bestrating. Landelijke commotie 
om  vermeend schadelijk kunstgras: Heemsteedse voetbalclubs hand-
haven nog kunstgras tot nader order. Brocante op Binnenweg en Raad-
huisstraat trekt geïnteresseerd publiek. Auto rijdt tegen boom César Fran-
cklaan: twee gewonden. Gedoe rond bouw woning Reggelaan: tot medio 
2018 huisvesting asielzoekers in schooltje. Zonnige dag voor Heemste-
de Loop. Commissie Middelen bespreekt personeelsformatie: een samen-
werkingsverband inzake de uitwisseling van ambtenaren met de gemeen-
te Bloemendaal.

JAAR overzicht juli

2016

JAAR overzicht augustus

2016

JAAR overzicht september

2016

JAAR overzicht oktober

2016

JAAR overzicht november
2016

JAAR overzicht december
2016

Aandacht voor pleegzorg en behoefte
aan pleegouders in de Week van de 
Pleegzorg. Jaarlijkse Kunstlijn weder-
om groot succes. GSV huldigt haar jubi-
larissen. Voorwegschool wint de Techno 

Sail Challenge van modelzeilboten. Gemeentebesluit intocht Sint Nicolaas: 
Heemstede maakt Pieten bontgekleurd, maar niet zwart en wordt landelijk 
nieuws (zie foto). Scholieren Valkenburgschool planten bollen in Groenen-
daal. Oprichting Stichting Manpadslaan. 100-jarig jubileum zwemvereniging 
HPC groots gevierd. Buurtbewoners akkoord met Vomar, echter zorgen en 
strijdlust voor beperking overlast blijven. 14 vluchtelingen ontvangen certifi -
caat voor het kennisnemen van verschillende Nederlandse aspecten op het 
gebied van wonen en werken. Co Boot 75 jaar koorzanger bij OLV Hemel-
vaartkerk. Gemeente Heemstede organiseert jaarlijkse ‘Heemstede her-
denkt’ ten behoeve van overledenen. Eerste nieuwe boom op Vrijheids-
dreef geplant in bijzijn van wethouder Heleen Hooij. Bijeenkomst nieuwe 
bewoners vindt plaats in De Molenwerf, op initiatief van platform Heemste-
de in samenwerking met WIJ Heemstede en Stichting Vluchtelingenwerk. 
HBB stemt tegen 50.000 euro voor nieuw onderzoek Manpadslaangebied. 
Stichting De Vrolijke noot viert jubileum: 10 jaar muzikale verbinding tussen
jong en oud. Postbode Inge van Eijk  (columns ‘Brief van de postbode’) en 
Khaled Sara ontmoeten elkaar in dubbelinterview. Beide columnisten zijn 
inmiddels gestopt in de Heemsteder. Dirk Jan van der Wal (Spaarnegeu-
zen) wint titel ‘Digitale vrijwilliger’ en ontvangt oorkonde uit handen van 
wethouder Christa Kuiper. Druk op woningmarkt: actieprogramma voor 
extra woningen in Zuid-Kennemerland, waaronder Heemstede.

JAAR overzicht juli

2016

JAAR overzicht augustus

2016

JAAR overzicht september

2016

JAAR overzicht oktober
2016

JAAR overzicht november
2016

JAAR overzicht december

2016



 

 

 

levensvreugde terug kreeg. 
In de Pauwehof, Achterweg 
Heemstede.

T/m februari Acht Heem-
steedse schildervriendin-
nen exposeren in de biblio-
theek van Hillegom, Sport-
laan 1. Thema: muziek. 
Gratis toegang. Open: ma 
13.30-17.30u., di 10-17.30u, 
woe 13.30-20u., do en vr 
13.30-17.30u. en za 10-14u. 
(zo gesloten).

Themabijeenkomst 
Donderdag 12 januari, 
20u vertelt straatpastor 
Joop Bos over daklozen 
en zwervers op uitnodi-
ging van PKN Heemstede. 
Pauwehof, Achterweg 19 
Heemstede. Toegang: 5,-.

Vrouwenverenigingen
Dinsdag 10 januari, 14u 
lezing dhr Meijer over re-
gels in het verkeer. EHBO-

Feest
Zaterdag 7 januari Letz 
Party & Dance in Event 
Center Haarlem, Reinalda-
park in Haarlem Oost. Info 
en kaarten vanaf 12,-:
www.swingsteesjun.nl
of in Heemstede bij Ajewe 
Sport, Raadhuisstraat 95.

Film
Woensdag 11 januari 
Romantisch drama bij WIJ 
Heemstede, Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. 20u. 
Entree: 7,-. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

Jeugd
Woensdag 11 januari 
Knutselclub bij WIJ Heem-
stede, Molenwerf, Molen-
werfslaan 11 Heemstede. 
13.30-15u. Deelname: 5,-. 
Aanmelden: 023-5483828. 

Vrijdag 13 januari Kin-
derdisco ‘Winterpret’ bij 
Plexat, WIJ Heemstede, 
Herenweg 96 Heemstede. 
19-21u. Met dj’s, verkleed 
komen mag. Entree: 3,- incl 
iets lekkers. 

Kennismaken
Woensdag 18 januari 
Openbare vergadering (en 
kennismaken met) D66 
Heemstede in bovenzaal 
van café de Eerste Aan-
leg, hoek Raadhuisstraat/
Kerklaan. Aanv. 20u. 

Koffie en praatje
Donderdag 12 januari 
Koffie en een praatje bij 
WIJ Heemstede, Princehof, 
Glipperweg 57 Heemstede. 
10-12u. Entree: 2,-.

Lezingen
Vrijdag 6 januari vertelt 
Erik Bouwman, brouwer, 
over het brouwen van bie-
ren. Zaal open: 20u. Aanv. 
20.30u.
Trefpunt Bennebroek, Ako-
nietenplein 1. Toegang gra-
tis.

Kunsthistorica Aukje Bos 
vertelt over de kunstwer-
ken en allerlei anekdotes 
rond de drie Koningen. 10–
12u in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Info: 023 – 
548 38 28.

Dinsdag 10 januari, De 

geschiedenis van King 
Arthur, WIJ Heemstede, 
Herenweg 96 te Heemste-
de. 13.30u. Entree: 5,-. 
Reserveren via:
www.wijheemstede.nl of 
(023) 548 38 28 of bij de 
receptie van de Luifel.

Woensdag 12 januari (+ 
vijf andere data) Moder-
ne Kunst in Nederland over 
75 jaar, lezingen van Mi-
chiel Kersten en Emmelie 
de Mol. WIJ Heemstede, 
Herenweg 96, Heemstede. 
20-22u. Opgeven via:
www.wijheemstede.nl.

Lezing/documentaire Bali, 
land van goden. 20-22u. 
WIJ Heemstede, Herenweg 
96 Heemstede. Entree: 8,-.  
Opgeven via:
www.wijheemstede.nl of 
(023)548 38 28.

Muziek
Zaterdag 7 januari 
Nieuwjaarsconcert in de 
Oude Kerk met Overtoom 
Blazersensemble. Georga-
niseerd door Stichting de 
Oude Kerk. Loc: Wilhelmi-
naplein, Heemstede. Zaal 
open: 15u. Aanv. 15.30u. 
Collecte, richtbedrag: 15,- 
euro. Geen vervoer? Bel: 
023-5295911.

Zondag 8 januari Nieuw-
jaarsconcert Heemsteed-
se Kunstkring in de Ou-
de Kerk, Wilhelminaplein 
Heemstede. Met Roe-
meensevolksmuziek. Aanv. 
14u. Kerk open: 13.30u. 
Niet-leden betalen 10,-.

Donderdag 12 januari 
Jan Akkerman in Patro-
naat, Zijlsingel 2 Haarlem. 
Zaal open 19u., aanvang 
19.30u. Entree: 20,- euro. 
www.patronaat.nl,
023-5175858.

Zondag 15 januari 
Nieuwjaarsconcert Ge-
mengd Koor Haarlemmer 
Olie, 15-16u. Groenmarkt-
kerk, Groenmarkt 12 Haar-
lem. Entree gratis. Na af-
loop een drankje. Entree: 
vrijwillige bijdrage.

Puzzelbeurs
Woensdag 11 januari 
Puzzels ruilen in Grand Ca-
fé Sint Jacob in de Hout, 
Zuiderhoutlaan 1 Haarlem. 
13.30-15u. Vrijwillige bij-
drage. 

AgendA

Receptie
Zondag 8 januari Nieuw-
jaarsreceptie RCH, Sport-
parklaan 6 Heemstede. 
16.30-19u. 

Sport
Zaterdag 7 januari 
Nieuwjaarswedstrijd Kon 
HFC, Emauslaan 2 Haarlem. 
V.a. 14.30u. Kaarten:
www.nowonlinetickets.nl
Sportieve dag begint met 
Bibbertoernooi, om 9u. 
Meer info: www.konhfc.nl.

Tentoonstellingen/
exposities
T/m vrijdag 20 januari 
In Memoriam-tentoonstel-
ling KZOD-voorzitter Leo 
van Velzen. In de Waag a/h 
Spaarne en in de Klooster-
gangen, beide te Haarlem. 
Meer info: www.kzod.nl en 
facebook.

T/m zondag 22 januari 
KZOD in de Waag, Spaar-
ne 30 te Haarlem met werk 
van negen nieuwe leden. 
Openingstijden: donder-
dag t/m zondag van 13.00 
uur tot 17.00 uur).
Zie ook www.kzod.nl 

T/m 27 januari ‘Een feest 
in kleur’, expositie van Ca-
rolien Oedekerk, Raadhuis 
Heemstede, Raadhuisplein.
Abstracte en figuratieve
kunst.
www.carolienoedekerk.
webklik nl. Zaal open: 20u. 
Gratis toegang.

T/m eind januari Werk 
van Tineke Korvinus, schil-
deren waarmee ze haar 

gebouw, Herenweg Heem-
stede. Niet-leden betalen 
2,50 entree. Volgende acti-
viteit: 17 jan. wandelen Wa-
terleidingduinen, 10u vanaf 
Zandvoortselaan-ingang. 
Info: 023-5477486 of kijk 
op www.nvvh.nl

Woensdag 11 januari 
Nieuwjaarswensen en le-
zing over schilders in en 
van Zandvoort, De Lui-
fel, Herenweg 96 Heem-
stede. Zaal open: 13.45u. 
Gasten betalen 2,50 en-
tree. Info: 023-5736950 of 
528034016.
www.vrouwenvannu.nl.

Wandeling
Donderdag 5 januari, 11u 
stiltewandeling van een 
uur op landgoed Leyduin/
Vinkenduin Vogelenzang. 
Verzamelen op de parkeer-
plaats bij gebouw de Kake-
leye.

Landgoed Groenendaal viert 100-jarig 
jubileum met vernieuwd interieur
Heemstede – Landgoed 
Groenendaal begint 2017 vol-
ledig vernieuwd. Het Land-
goed heeft een metamorfose 
gehad vanwege het 100 jaar 
bestaan en dat is te zien. In-
terieurstyliste Ingeborg Kal-
kers blaast de centrale hal, 
het restaurant en de zalen 
met Verwey, Vermeer en Van 
Lennep nieuw leven in. 
De viering van het 100-ja-
rig jubileum van Landgoed 
Groenendaal – dat in 1917 
voor het eerst haar deuren 
opende – markeert in 2017 
het startsein voor een om-
vangrijke activiteitenpro-
gramma met als interieurver-
nieuwing het begin. 
‘’Deze vernieuwing is een 
verrijking in het bestaan van 
Landgoed Groenendaal.
 De nieuwe entourage vormt 
óók 100 jaar na dato een mul-

tifunctionele locatie met een 
fijn restaurant dat nog steeds 
in het teken staat van lekker 
genieten. Van elkaars gezel-
schap, een mooi glas wijn, 
bijzondere gerechten en de 
prachtige natuur. Door deze 
vernieuwing sluit Landgoed 
Groenendaal dankzij de di-
versiteit en uitstraling ook in 
de toekomst aan bij de wen-
sen van onze gasten’’, vertelt 
Hein Uitendaal, eigenaar van 
Landgoed Groenendaal. 

Locatie met karakter
‘’Het is en blijft een locatie 
met karakter, klassiek blijft 
klassiek, maar wel met een 
eigentijdse indeling. Er is ge-
kozen voor aardetinten zo-
als; bruin, grijs en ecru, maar 
wel op moderne wijze door 
de stoffen en kleuren te com-
bineren’’, vertelt Hein Uiten-
daal. Ook worden er verschil-
lende kunstwerken tentoon-
gesteld. 

100-jarig jubileum
Met oog op het 100 jaar be-
staan van Landgoed Groe-
nendaal, is het vernieuwde 
interieur niet het enige waar-
mee het landgoed het nieu-
we jaar in gaat. Ook zullen er 
diverse activiteiten georgani-
seerd worden rondom het ju-
bileum, zoals een 100-jarig 
jubileummenu dat 3 maan-
den verkrijgbaar zal zijn.

2017 wordt voor Landgoed 
Groenendaal en haar gasten 
een feestelijk jaar. 

Presentatie ‘Boeketten uit de border’
Regio - Veel planten blij-
ken voor meerdere doelein-
den geschikt. Zo zijn er bij-
voorbeeld mooie borderplan-
ten, die ook heel geschikt 
zijn voor de vaas, maar ook 
andersom zijn er specifieke 
snijbloemen die erg goed in 
de border te gebruiken zijn. 
Groei & Bloei biedt op maan-
dag 9 januari een presentatie 
van Hub Driesen, die vertelt 

welke borderplanten tevens 
goede snijbloemen leveren.
Hij gaat in op de behandeling 
van deze borderplanten in 
de tuin, de algemene behan-
deling van snijbloemen en 
de specifieke eisen van die 
plant voor de border en voor 
de vaas. Lokatie: De Blinkert, 
zaal De Duinpan, Rockaerts-
hof 66 te Haarlem. Aanvang: 
20.00 uur. Entree: gratis.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 4 januari 2017

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

In deze uitgave:
- Gebruik rolemmersticker
- Omgevingsvergunningen

Wij wensen u een 
gezond en gelukkig 

2017!

Maandag 9 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis

Nieuwjaarsbijeenkomst
De gemeente luidt het nieuwe jaar graag samen met u in! 

We nodigen alle inwoners van Heemstede uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 
9 januari vanaf 19.30 uur. De burgemeester houdt om 20.00 uur de nieuwjaarstoespraak. Het 
kwartet ’A Latin Jazz Meeting’ speelt easy listening jazz, met af en toe een latin tintje. 

De bijeenkomst vindt plaats in de Burgerzaal en de publiekshal van het 
raadhuis. Dé gelegenheid om uw nieuwjaarswensen uit te wisselen en 
om in een feestelijke sfeer nieuwe contacten te leggen. 

U bent van harte welkom!

Vanaf maandag 9 januari 2017 kunt u uw kerstboom 
aanbieden langs de openbare weg. Kinderen 
kunnen dan de bomen inzamelen voor de jaarlijkse 
kerstbomenverbranding. 

Inleveren kerstboom
Dit kan op woensdag 11 januari tussen 14.00 en 
16.00 uur op de volgende plaatsen:

- Hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee 
- Glipper Dreef nabij winkelcentrum
- Jan Miense Molenaerplein 
- parkeerterrein Kohnstammlaan 
- parkeerterrein Amstellaan
- Raadhuisplein, voor het raadhuis (tot 18.30 uur)

Elke ingeleverde kerstboom levert een lootje 
voor de loterij en € 0,20 op. De trekking van de 
loterij wordt verricht door wethouder Sebastiaan 
Nieuwland om 18.30 uur op het trapveldje aan 
de Vrijheidsdreef. Om 19.00 uur worden hier de 
ingeleverde kerstbomen verbrand.

Meer kerstbomen?
Heeft u meer dan 80 bomen ingezameld dan 

Uw kerstboom aanbieden voor de 
kerstbomenverbranding

Vrijdag 6 januari
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 6 januari 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.

kunnen de bomen thuis worden opgehaald 
door Meerlanden. Neem hiervoor op woensdag 
11 januari tussen 09.00 uur en 12.00 uur telefonisch 
contact op met Niels Ottenhof via telefoonnummer 
023-5485780. De bomen moeten dan wel op de 
openbare weg worden aangeboden.

Kerstboom als gft
Na 11 januari biedt u uw kerstboom gewoon aan als 
gft-afval in de groene rolemmer of ondergrondse 
gft-container. Zorg ervoor dat de takken zo klein 
zijn geknipt dat ze niet klem komen te zitten in de 
betreffende container.



Vet, recycle het!
Geef gebruikt frituurvet een tweede leven!
Zelf frietjes of oliebollen bakken? Ja, lekker en 
makkelijk. Maar wat doet u na afloop met het vet?
Meestal gooien mensen het vet weg met het 
restafval, maar helaas verdwijnt ook nog steeds 
gebruikt frituur- en bakvet 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 in 
te leveren bij de milieustraat of supermarkt. U kunt 
uw vet kwijt in de speciale gele rolemmer bij de 
volgende inzamelpunten in Heemstede:
- Arteka Natuurvoeding Heemstede, 

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

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

Waarom inleveren?
Gebruikt frituurvet en bakolie krijgen door het 
gescheiden in te zamelen een tweede leven als 
biobrandstof. Jaarlijks houden huishoudens in 
Nederland zo’n 20 miljoen kilo vet en olie over, 
waaruit deze biobrandstof kan worden gemaakt. 
Biobrandstof kan gebruikt worden in bijvoorbeeld 

Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Glipperweg 10, het wijzigen van de voorgevel, 

Wabonummer 95613, 
 ontvangen 16 december 2016
- Jacob de Witstraat 18, uitbreiden woonhuis, 

Wabonummer 96631, 
 ontvangen 19 december 2016
- Van Merlenlaan 9, het kappen van een beuk, 

96328, ontvangen 19 december 2016
- Glipper Dreef 159, plaatsen dakkapel voor, 

Wabonummer 96782, 
 ontvangen 21 december 2016
- Crayenestersingel 19, plaatsen 

groenondersteunende haagconstructie, 
Wabonummer 97028, 

 ontvangen 22 december 2016

Aanvraag omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Glipper Dreef 232-252, gebruiksvergunning voor 

gebouw Opdreef (SEIN), Wabonummer 97047, 
ontvangen 20 december 2016

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Omgevings-
vergunningen

Plak op tijd de juiste adressticker op uw 
grijze rolemmer!
Eind december 2016 ontving u als gebruiker van 
een grijze rolemmer een nieuwe adressticker voor 
het jaar 2017. In 2017 moeten de grote rolemmers 
met een inhoud van 240 liter voorzien zijn van een 
blauwgroene sticker. De kleine 140-liter rolemmer 
heeft een felgroene sticker nodig. 

In januari 2017 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 23 januari 2017 worden 
alleen nog grijze rolemmers geleegd die voorzien 
zijn van een juiste sticker voor 2017. 
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.

Vergaderingen raadscommissies in 
januari
De raadscommissies Middelen en Ruimte houden 
op respectievelijk 11 en 12 januari een openbare 
vergadering om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. De 
commissie Samenleving vervalt in januari. 
Commissievergaderingen zijn bedoeld voor het 
vergaren van informatie en het uitwisselen van 
opvattingen. U kunt deze vergaderingen bijwonen 
als toehoorder en u kunt als u dat wilt ook uw 

mening geven over onderwerpen. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Bekijk de volledige agenda en de betreffende 
stukken die worden besproken op 
www.heemstede.nl > Politiek en organisatie > 
Vergaderstukken& besluiten > Kalender. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
telefoon (023) 5485646 of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Werk jij graag in een organisatie met 
korte lijnen? In Heemstede hebben 

we 2 interessante functies. 

Senior 
beleidsmedewerker 

Financiën 
 36 uur/ schaal 10a

Controller Sociaal 
Domein

 36 uur/ schaal 11

Meer weten? Ga naar 
www.werkenbijheemstede.nl

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!

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



Meeste prijzen wederom naar Nicolaas Beetsschool 
Mex en Gaius ‘ping-pong stars’ van Heemstede!
Heemstede – Vorige week 
werd Ping-Pong Stars ge-
houden bij tafeltennisvereni-
ging HBC. Zo’n 120 kinderen 
van basisscholen uit Heem-
stede e.o. deden mee aan dit 
3-daagse basisscholenkam-
pioenschap tafeltennis dat 
plaatsvond op 27, 28 en 29 
december. 

Op de eerste dag kwamen al-
le meisjes uit groep 4 t/m 8 in 
actie, de tweede dag alle jon-
gens uit groep 4 t/m 6 en tij-
dens de laatste dag versche-
nen alle jongens uit groep 
7 en 8 aan de tafel. Bij de 
meisjes kwamen op de eer-
ste dag de volgende win-
naars uit de bus: Josine Kin-
ders (Voorwegschool, groep 
4), Nina Verhoeff (Voor-
wegschool, groep 5), Jose-
fien Kemp (Voorwegschool, 
groep 6), Katerina Langedijk 
(Prinses Beatrixschool, groep 
7) en Mex van Gennip (Nic. 
Beetsschool, groep 8). De 
grote finale ging uiteindelijk 
tussen Katerine en Mex. Na 
een mooie wedstrijd trok Mex 
heel knap aan het langste 

eind, won de grote wisselbe-
ker en mag zich voor een jaar 
lang basisschoolkampioene 
tafeltennis van Heemstede 
e.o. noemen! 

Op dag 2 was het de beurt 
aan alle jongens uit groep 
4 t/m 6, die vol energie aan 
hun wedstrijden begonnen. 
Dit leverde de volgende prijs-
winnaars op: Dante Kooij-
man (Franciscusschool groep 
4), Vinny Meijnckens (Nic. 
Beetsschool, groep 5) en Gai-
us Otten (Nic. Beetsschool, 
groep 6). Deze kampioenen 
speelden vervolgens nog be-
slissingswedstrijden om de 
volgende dag te spelen tegen 
de winnaar van groep 7. Gai-
us eiste met sterk spel deze 
felbegeerde plek op. 
De derde en tevens laat-
ste dag van Ping-Pong Stars 
mochten de jongens uit 
groep 7 en 8 hun kunsten 
vertonen. Ook dit jaar lag het 
niveau ontzettend hoog! Na 
zeer spannende wedstrijden 
mochten Laurens Roja Mi-
randa (Prinses Beatrixschool, 
groep 7) en Bas Hamaker 

(Nicolaas Beetsschool, groep 
8) zich de winnaars noemen. 
Gaius, kampioen van groep 6, 
won vervolgens van Laurens 
en speelde daarna de gro-
te finale tegen clubgenoot-
je Bas. Beide jongens zijn al 
een tijdje lid van HBC en dit 
was dan ook goed te zien. Na 
mooie, lange rally’s werd de 
overwinning door Giaus ze-
ker gesteld. Dit is uniek aan-
gezien het jaren geleden is 
dat iemand uit groep 6 de 

grote wisselbeker wint. Gaius 
is hierdoor net als Mex een 
jaar lang basisschoolkampi-
oen tafeltennis van Heemste-
de e.o! 

De gewonnen wisselbekers 
van Mex en Gaius zullen per-
soonlijk door de organisatie 
worden uitgereikt op school. 
Verder ontving iedere deel-
nemer een uitnodiging voor 
3 gratis proeftrainingen bij 
HBC.

Lezing:
Arthur, 
literaire 

koning voor 
eens en altijd

Heemstede - Koning Ar-
thur is misschien wel de 
beroemdste koning in de 
geschiedenis. Hij is echter 
een man die door raad-
sels is omgeven. In de 
lezing bij Wij Heemste-
de, op dinsdag 10 janua-
ri, wordt aan de hand van 
veel plaatjes de geschie-
denis van Arthur verteld. 
Aan bod komen de ge-
heimzinnige Kelten, Ar-
thurs vrouw Guinevere, 
zijn kasteel Camelot, de 
ridders van de ronde tafel 
en... de meeslepende ge-
schiedenis van de heilige 
graal.

De lezing start om 13.30 
uur bij WIJ Heemstede in 
de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. De entree is 
5,- euro. Reserveren via:
www.wijheemstede.nl of
(023) 548 38 28 of bij de 
receptie van de Luifel.

Op de koffie in 
de Princehof

Heemstede - Op donder-
dag 12 januari bent u van 
harte welkom voor een kop-
je koffie (of thee), een praat-
je, spelletje of om samen 
creatief bezig te zijn in wijk-
centrum Princehof, Glipper-
weg 57, in Heemstede. Dat 
kan van 10.00 tot 12.00 uur. 
Kosten: 2,- euro.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.
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