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GEEN KRANT? 0251-674433

IN DEZE 
KRANT HET 

JAARVERSLAG

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 mini loempia’s 

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809
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MEER WETEN? BEL TIJDENS
KANTOORUREN: 0251674433

WWW.VERSPREIDNET.NL  INFOVERSPREIDNET.NL

Wij zoeken met spoed

- omgeving Linge en Rijnlaan (400 kranten)
- Joh. Wagenaarlaan, Franz Leharlaan (220 kranten) 
GOEDE VERDIENSTE! 

Wij zoeken met spoed

- omgeving Linge en Rijnlaan (400 kranten)

BEZORGERS

Mooi Heemstede in de winter
Heemstede - De winter is aangevangen. Op de kalender is de win-
ter al ruim twee weken oud wanneer deze krant verschijnt. Echte win-
terse temperaturen zijn er niet maar de kale bomen en korte dagen
spreken voor zich. Gelukkig is er licht! Het schijnsel van kaarsen binnen 
en aangelichte gebouwen buiten zorgen voor een warme sfeer zoals op 
de foto van Marenka Groenhuijzen goed is te zien. De Heilige St. Bavo-
kerk, onlangs in het nieuws vanwege de voorgenomen fusie met de

Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, is een baken in Heemstede. Indruk-
wekkend om te aanschouwen in elk seizoen maar zeker in wintertijd,
wanneer de verlichting in de donkere dagen letterlijk een beetje voor 
verlichting zorgt. De redactie wenst iedereen een lezenswaardig,
gelukkig en gezond 2019.

Joke van der Zee

Fo
to

: M
ar

en
ka

 G
ro

en
hu

ijz
en

Gemeente Heemstede uit overleg
Duinpolderweg gekieperd
Heemstede - Omdat Heemstede 
in de ogen van de stuurgroep, die 
betrokken is bij de realisatie van 
de Duinpolderweg, geen partij 
meer is wordt zij uit het overleg 
geweerd. 

Ook gemeenten Bloemendaal en 
Noordwijk worden niet meer bij 
het overleg betrokken. De aan-
leg van de weg, hoe die dan ook 
mag gaan lopen, heeft wel de-
gelijk consequenties voor Heem-
stede. Het verkeer zoek meestal 
de snelste route van en naar de 
hoofdwegen en de uiteindelij-
ke bestemming. Daar kan Heem-
stede last van krijgen. De invloed 

van Heemstede en de andere 
twee gemeenten op de planning 
en aanleg van de Duinpolderweg 
was en is minimaal.

Toch ontneemt de stuurgroep de-
ze drie gemeenten nu de moge-
lijkheid op te komen voor de be-
langen van haar inwoners. Een 
deel van de kosten wordt betaald 
vanuit het regionale mobiliteits-
fonds, waar ook de nu buiten-
spel gezette gemeenten aan bij-
dragen. Het is te verwachten dat 
deze bijdrage niet langer van het 
budget van de betreff ende ge-
meenten wordt gehaald. “Heem-
stede gaat niet mee meebetalen”, 

verklaarde wethouder Mulder. In 
de voorbereiding, planning en 
onderzoek is al veel geld gesto-
ken. D66 vindt het maar niets en 
ontwierp een motie waarin de 
stuurgroep wordt verzocht de nu 
getroff en gemeenten weer op te 
nemen in de stuurgroep. Alle par-
tijen in de raad sloten zich hier-
bij aan. Aldus dient de wethouder 
deze motie onder de aandacht 
van de stuurroep te brengen.

Of de buitenspelstaande ge-
meenten weer mogen aanschui-
ven? De tijd zal het leren. 

Eric van Westerloo

“Ik wens de redactie en de lezers van de Heemsteder een gezond en een goed 2019.” Marenka Groenhuijzen.

H www.heemsteder.nl  |  

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

 

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

Ook in het 
nieuwe jaar zien 

we u graag in 
onze winkels.

Wij wensen 
alle lezers een 
mooi 2019! 

Gemeente en Hoorne B.V. (Vomar) 
komen boeteclausule overeen
Heemstede - Op straff e van 
€500.000 dient de ontwikkelaar 
van de nieuwe Vomar zijn afspra-
ken na te komen. Ook gemeen-
te Heemstede moet zich houden 
aan de gemaakte afspraken. 

Zo mag de gemeente de bouw 
niet moedwillig vertragen en 
dient Hoorne zich te houden aan 
de vastgelegde afspraken. Stam 
(VVD) vindt het getuigen van 
wantrouwen ten opzichte van 
Hoorne: “allerminst een chique 
oplossing.” Volgens wethouder 
Annelies van der Have had het 
elk denkbaar bedrag kunnen zijn, 
maar de gemeentelijke juristen 
vinden een half miljoen euro hier 
passend. Ook in de eerdere over-
eenkomst (2017) met Hoorne was 
al een boeteclausule opgeno-
men. De gemeente wil dat Hoor-
ne zich strikt aan het bestem-

mingsplan en andere afspraken 
houdt. Het is niet zo vreemd dat 
deze clausule is opgenomen. Wie 
de berichtgeving over de bouw 
van 37 sociale huurwoningen 
‘De Remise’ aan de Leidsevaart in 
Haarlem heeft gevolgd, kon lezen 
dat Hoorne deze woningen wil 
schrappen uit de plannen. Heem-
stede wil dat juist voorkomen en 
dat de plannen worden uitge-
voerd zoals afgesproken. 

Of een projectontwikkelaar nu 
echt schrikt van een bedrag van 
€500.000 op een project waar al 
ettelijke miljoenen in zijn en nog 
worden gestoken, is nog maar
de vraag. Echter eenzelfde be-
drag te betalen door de gemeen-
te zou een fl inke hap uit het bud-
get zijn. 

Eric van Westerloo

Het Creatief Centrum Bennebroek voor iedereen!
Regio - Ook zin om in 2019 het 
jaar te starten met een leuke in-
spirerende cursus? Bij het Creatief 
Centrum vindt u de cursus die bij 
u past. Proberen is weten dat in u 
ook een creatieve geest schuilt.

In een ontspannen sfeer maken 
de docenten u wegwijs in nieu-
we technieken en helpen u graag 
verder op weg. De cursussen zijn 
voor beginners en gevorderden. 

Het programma biedt o.a. Aqua-
relleren, Tekenen/Schilderen met 
Aquarel- of Acrylverf, Vrij Schil-
deren en Schilderen Gemengde 
Technieken, Boetseren en Figu-
ratief Boetseren,  Keramiek Hand-
vormen en Mozaïek met Kera-
misch Accent. 

Wilt u zelfstandig aan de slag dan 
kunt u het hele jaar door terecht 
op maandagmiddag in het Open-
Atelier. De openingstijd is van 
13.30 tot 15.30 uur. In de vakan-
ties en na afl oop van de cursus-
sen is het Atelier ook open op de 
vrijdagochtend van 9.30 tot 11.30 
uur. Voor het materiaal dient u 
zelf zorg te dragen. Een kopje 
thee of koffi  e is bij de prijs inbe-
grepen.

Voor de jongeren is er op maan-
dagmiddag een Kinder-atelier 
Keramiek van 16.30 tot 18.00 
uur. Op dinsdagmiddag is er een 
Kinder-atelier Tekenen/Schilde-
ren van 16.00 tot 17.30 uur en op 
woensdagmiddag van 14.00 tot 
15.30 uur.  Voor meer info en/of 

aanmelding kunt u terecht op:
www.creatiefcentrum.nl.

Het informatienummer van 
de cursusadministratie is 06-
46575907. De eerste cursussen 
starten op 7 januari. Het adres 
van het CCB is bij het Trefpunt, 
Akonietenplein 1, Bennebroek.
U bent daar van harte welkom.
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Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 14.300
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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Zandvoortselaan 117 en 119 
zijn samen gebouwd in 1912. 
Vanaf die tijd is er vooral spra-
ke van bewoning, maar in het 
Bloemendaals Weekblad van 3 
augustus 1929 kunnen we voor 
verse groente en vruchten te-
recht bij W.J. Koelemij. Heel lang 
zat de groenteboer er niet, want 
in het Haarlems Dagblad van 28 
augustus 1936 lezen we dat we 
voor Philips radiotoestellen te-
recht kunnen bij ‘Excelsior’ op 
Zandvoortselaan 117. Ook dit 
heeft niet lang geduurd. In 1939 
zijn de panden fl ink verbouwd, 
waarna op zaterdag 5 augustus 
1939 Wijnhandel Brink de deu-
ren opende. Al eerder in deze 
artikelen hebben we vermeld 
dat hij ook op nummer 141 ge-
vestigd was. Zelf woonde dhr. 
Brink op nummer 115, want in 
advertenties voor personeel 
moeten de sollicitanten zich op 
nummer 115 melden.
Tot in ieder geval 1959 zit de 
wijnhandel op nummer 117; op 
5 januari 1958 werd er nog om 
een ‘aankomende verkoopster’ 
gevraagd en op 13 april 1959 
staat er in de krant dat er o.a. 
bij Brinks Wijnhandel de moge-
lijkheid is je in te schrijven voor 
de volksspellen voor Koningin-
nedag.
In maart 1960 is de opening ge-
vierd van kap- en schoonheids-
salon ‘Clytia’. De toenfoto is van 
1969 uit het beeldarchief van 
het NHA met links de kapsa-
lon. Het is lastig te achterhalen 
tot wanneer de salon er heeft 
gezeten. Volgens Heemsteedse 
adressenboeken in ieder geval 
tot 1969.
In het adressenboek van Heem-

stede van 1993 vinden we zo-
wel Booij Makelaardij als ook De 
Vos Reclame op dit adres ver-
meld. Tegenwoordig is Tand-
artspraktijk J.F.M. Eijsvogel op 
dit adres te vinden.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 27 december 2018. 
Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben dan 
kunt u terecht via:

webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Ook zijn we op zoek naar 
beeldmateriaal. Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 
Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (30)

Kerkdiensten

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 6 januari 
Oude Kerk, 10u. ds. A. Molendijk, 
Crèche, Kinder Andersdienst, Ver-

halenboom en De Kerk Draait 
Door.

www.pknheemstede.nl
www.kerkplenheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Nieuwjaarsdienst
Zondag 6 januari om 10u.

 Ds. Dirk Jorissen.
 Na de dienst koffi  e drinken in 

het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.  Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 3 januari om 9u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.

Zondag 6 januari om 10u.
Euchaistieviering m.m.v. alle
koren. J.-J. van Peperstraten.

Koffi  edrinken.

www.parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 6 januari 10.00 uur
spreekster Y. Elbers.

www.rafael-nehemia.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 6 januari, 10u.  
dr. Jan van Butselaar. 

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

Za 29 dec  17u. Holy Mass
Zo 30 dec  10u. Hoogmis
Zo 30 dec  18.45u. Plechtig Lof
Di 1 jan 10u. Hoogmis
Wo  2 jan 10u. H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 6 januari, 10u.
Ds. N. Scholten.

www.adventskerk.com

Huwelijken:
21-12-2018 Dennis van Dijk & Melanie C. de Vries
24-12-2018 Niek L. Eijsberg & Anoeuk A. J. Brands

Geregistreerd Partnerschap:
07-12-2018 Jojanneke I. Deenik & Jurriaan Schouwenburg
19-12-2018 Pieter G. van Heusden & Sharon M.A. ter Haar

Geboorten:
15-12-2018 Lex Teun Breeuwer
20-12-2018 Vigo in ’t Velt

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Regio - Eind 2017 hebben we 
een groep verwilderde kat-
ten overgenomen van Die-
renopvangcentrum Water-
land. Dit asiel in Purmerend 
moest helaas de deuren slui-
ten. De groep van 15 ‘boer-
derijkatten’ leefden daar in de 
opvang in een grote afgeslo-
ten tuin. In ons asiel is dat niet 
mogelijk. En dus hebben we 
alles wat we konden beden-
ken geprobeerd om de katten 
onder te brengen op een plek 
waar ze wel gevoerd werden 

maar niet als huiskat hoef-
den te leven. In het afgelopen 
jaar is dat best goed gelukt; 
er zijn meerdere koppels ge-
plaatst als muizenvanger, o.a. 
in een openluchtmuseum en 
een pensionstal. Maar al met 
al bleven er na bijna een jaar 
nog zes katten over.  

Eind november kwamen we 
opnieuw in contact met een 
oud-vrijwilliger van de Dieren-
bescherming. Reinier en zijn 
vrouw Letty hebben al eerder 
dieren een plek gegeven die 
niet geschikt zijn als huiskat. 
Zij wilden de overgebleven 
katten best van ons over ne-
men. Achter hun woning staat 
een kassencomplex dat niet 
meer in gebruik is. Een prima 
locatie om onze ‘Purmerend 
katten’ te laten wennen aan 
hun nieuwe leven! Het zijn er 
uiteindelijk vijf geworden om-
dat één van de dieren te oud 
werd om nog buiten te leven. 
Deze Dandy vond zijn gouden 
mandje bij een vrijwilliger die 

dol op de kater is. 
Op 28 december 
vond de grote 
verhuizing plaats.
De katten blij-
ven een aantal weken in 
een tijdelijke ren in de kas. 
De dieren vonden de nieu-
we plek heel spannend maar 
straks kunnen ze samen de 
grote wereld gaan ontdek-
ken. Letty en Reinier: we zijn 
enorm blij met jullie grote
dierenhart!

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.
Geopend van maandag tot 
en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch
bereikbaar. 

Een plek 
onder de zon

bereikbaar. 

Nieuwjaarsreceptie RCH
Heemstede - Op vrijdag 4 janu-
ari nodigt RCH (oud-)leden, vrij-
willigers, donateurs, sponsoren, 
supporters en andere belangstel-
lenden uit voor de nieuwjaars-

receptie die zal worden gehou-
den in het clubhuis aan de Sport-
parklaan.
De receptie gaat van start om 
17.00 uur.

Tranen en emoties waren zondagmorgen voor 
kerst het resultaat van een hele slechte bood-
schap, dat de katholieke kerken in Heemstede 
fuseren.
Ik neem het voltallige kerkbestuur zeer kwa-
lijk dat deze boodschap juist nu kwam. 9
dagen voor kerst. Het feest van de blijde bood-
schap. Iedereen is in afwachting van de ge-
boorte van Christus. Dat onze kerk (OLVH-kerk, 
Valkenburgerplein, red.) dicht moet wist ieder-
een al lang, maar die boodschap brengen voor 
kerst?!
Toen de pastoor binnenkwam in het paars 
i.p.v. in het roze, zag ik de bui al hangen. De 
slappe argumenten van “het is al uitgelekt” of 
er moet iemand op retraite, etc. zijn nog geen 
reden om dit nú te moeten zeggen. Het gevoel 
van kerst is voor vele parochianen om zeep
geholpen. Geroezemoes is normaal als ieder-
een al zeker zes maanden wist dat dit ging ge-

beuren. Maar het had ook op 6 of 13 januari 
gekund. En dat het noodzakelijk is wisten we 
ook.
Maar, wie oh wie verpest letterlijk voor zoveel, 
vooral oudere parochianen het laatste Kerst-
feest? Hoeveel gaan er afhaken?                                        
Geloof zit van binnen en niet in een gebouw 
maar dat gebouw kan wel heel belangrijk zijn. 
Het is je Huis, Gods Huis. 
Mijn geloof zie ik als een geschenk, maar de 
kerk is erg goed in het verprutsen van de
geschenkverpakking.

Lieve mensen, laat het Kind van Bethlehem 
uw hart verwarmen ook als u niet in een kerk
‘gebouw“ bent. Hij laat u niet in de steek.
Onze kerk wel.
Zij moeten inzien dat hun planning fout was.

Conny van ’t Hooft, Heemstede

LEZERSPOST
Kerkenfusie: Slecht nieuws op een slecht moment

Directie, redactie,
productie, verkoop

en administratie van de 
Heemsteder

wensen u een
lezenswaardig,

gelukkig en bovenal
gezond 2019!





3 januari
  Kindervoorstelling ‘Dividivi3’, 
muzikale heksen, door Podia 
Heemstede, 11u. Kaarten à 
€10 via www.podiaheemstede.
nl, theaterlijn: 023-5483838 of 
aan de zaal vanaf 10.15u. Oude 
Kerk Heemstede. 

4 januari
  Trefpuntcafé Bennebroek, Ako-
nietenplein 1, va 20u. Speciale 
gast is Fred Teeven.

  Nieuwjaarsreceptie RCH, Sport-
parklaan, va 17u. Voor RCH-
leden maar ook andere be-
langstellenden.

6 januari
  Nieuwjaarsconcert door Stich-
ting Vrienden van de Oude 
Kerk, in de Oude Kerk, Wilhel-
minaplein. 16u. Entree vrij, gift 
voor het instandhouden van 
de kerk wordt gewaardeerd. 
(€15,-). Na afl oop een glaasje.

14 januari
  Lezing Wim Vogel ‘Literatuur 
langs het Spaarne’. In kader 
van roeitocht KiKaRow, die 
ook langs Heemstede voert 
(13/7). €10 toegang, Marisplein 
5 Heemstede. Aanv. 20.00 uur, 
zaal open: 19.30u. Meer infor-
matie: www.kikarow.nl.

15 januari
  Inloop SeniorWeb in de Luifel, 
Herenweg 96. Presentatie over 
‘foto’s in Windows 10’. 10u. Na 

▲

afl oop tot 12u mogelijkheid 
bespreken software-vragen. 
Aanmelden niet nodig, gratis 
toegang.

9 januari
  Puzzelruilbeurs st Jacob in de 
Hout, Zuiderhoutlaan 1 Haar-
lem. 14-15.30u. Toegang: vrij-
willige bijdrage.

TENTOONSTELLINGEN

T/m 24 januari
  Foto-expositie Astrid van Dom-
selaar-van Ispelen en Marisca 
van der Eem-Wildschut. Raad-
huis Heemstede.

T/m 25 januari
  Eric Coolen (Haarlem) expo-
seert met ‘Klare lijnillustraties’ 
in het raadhuis van Heemstede.
Info: www.ericcoolen.nl. 
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Podia Heemstede presenteert
spannende kindervoorstelling
Heemstede - Donderdag 3 janu-
ari begint het nieuwe jaar goed 
voor kinderen van 4 jaar en ouder.
Er wordt dan een spannende 
voorstelling verzorgd door Divi-
divi3, drie muzikale heksen die 
tijdens de voorstelling klassieke 
muziek maar ook andere muziek-
stijlen zoals tango en jazzmuziek 
in hun verhaal ten gehore zul-

len brengen. Drie heksen maken 
zich op voor hun nachtelijk ritu-
eel. Eén heks wil niet mee heksen!
Ze proberen van alles om de leer-
lingheks weer op het heksenpad 
te krijgen, maar dan gebeurt er 
iets dat zij in hun heksendromen 
niet konden voorspellen…

Na afl oop van de voorstelling is 

er voor ieder kind een verrassing.
De uitvoering vindt plaats in de 
Oude Kerk Heemstede en begint 
om 11.00 uur. Entree bedraagt 
€10 en kaarten zijn verkrijgbaar 
via: www.podiaheemstede.nl of 
de theaterlijn: 023-5483838 dan 
wel op de dag van de voorstelling 
bij de kassa in de Oude Kerk van-
af 10.15 uur.

Als er iets centraal staat tij-
dens de feestdagen, dan is 
het wel het geven van een 
kus. Denk aan de kerst on-
der de beroemde mistletoe 
en met Nieuwjaar, om el-
kaar het beste te wensen. Er  
wordt dan behoorlijk wat af 
gesmakt. Daar blijkt niet ie-
dereen op te wachten dat 
je te kus(t) en te keur wordt 
afgelebberd. Ieder jaar het-
zelfde patroon als je weer 
terugkomt op kantoor na 
het feestgedruis: “De bes-
te wensen hè, dat het weer 
een mooi jaar mag worden, 
mmmm”, staan dan som-
mige lipjes al getuit. Vooral 
van collega’s die zichzelf niet 
zo goed persoonlijk verzor-
gen, daar griezelt menig da-
me van. Voor deze fi guren is 
de jaarlijkse Nieuwjaarskus 
het hoogtepunt van het he-
le jaar, waar ze de komen-
de maanden weer op kun-
nen teren. Een soort goed 
voornemen. Herkent u dit? 
Steekt u dan ook ver gestrekt 
de hand naar voren en zeg: 
“Ik zoen niet, want ik ben 
verkouden, jij ook de beste 
wensen.” Of er staat zelfs al 
iemand klaar bij de deur met 
een kwijlende koortslip voor 
een pakkerd. Vlucht u dan 
ook niet snel naar de dichtst-
bijzijnde koffi  eautomaat? 
Ach, degene die het gebruik 
van de mistletoe ooit heeft 
uitgevonden was misschien 
ook een beetje gefrustreerd. 
Een kus is een vorm van ge-
negenheid. Sommige men-
sen houden ervan, ande-
ren niet. Whatever: ik wens 
u vanaf hier een voortreff e-
lijk en gezond 2019 met veel
humor toe. Dikke klapzoen!

Bart Jonker

COLUMNITEITEN
Smakkerd

Verder kijken dan
je scheiding lang is…
Regio - De ScheidingsMakelaar 
kan in de arm worden genomen 
op het moment dat een relatie 
beëindigd gaat worden. Groot 
voordeel voor het uit handen 
geven van een echtscheidings-
zaak is dat er objectief naar de
feiten kan worden gekeken. “Als 
de twee betrokkenen de kwes-
tie helemaal zelf zouden regelen, 
zouden ze te maken krijgen met 
een hele rits aan instanties en 
deskundigen’’, vertelt Hans van 
Son, ScheidingsMakelaar in de re-
gio IJmond en Haarlem.

Hij noemt als voorbeeld een ma-
kelaar en notaris bij de verkoop 
van een huis, een advocaat voor 
de omgangsregeling, een fi scalist 
voor het verdelen van de in het 
huwelijk opgebouwde pensioen-
rechten en een mediator bij het 
bemiddelen van confl icten. “In 
De ScheidingsMakelaar hebben 
man en vrouw één aanspreek-
punt. Dat houdt de communica-
tie tussen partijen open. Als er 
kinderen zijn, is dat harde nood-
zaak. Je moet dan kunnen blijven 
overleggen.’’

Er komt nogal wat kijken bij een 
scheiding: kinderen, huisvesting, 
verdelen van geld en pensioenen, 
verzekeringen, hypotheken. Hoe 
komt Hans zo all-round? Hans: “Ik 
heb altijd in de fi nanciële sector 
gewerkt. Jarenlang bij een bank 
en daarna 10 jaar bij een fi nanci-
eel adviesbureau.
De ScheidingsMakelaar is een 
landelijke organisatie die voort-
durend trainingen geeft. Onze 
kennis wordt blijvend geactua-

liseerd door specialisten als fa-
milierechtadvocaten, notarissen, 
mensen van het Nibud, specia-
listen in hypotheek of verzekerin-
gen, noem maar op. Bovendien 
delen we ervaringen met elkaar. 
Dat is meer ervaring dan je zelf
in een mensenleven kan op-
doen!’’

Scheiden: ook een nieuw begin
Als meerwaarde van zijn dienst-
verlening ziet Hans vooral de aan-
dacht die De ScheidingsMakelaar 
besteed aan het zorgen voor een 
opstapje naar de toekomst voor 
‘zijn’ stellen. “De juridische afwik-
keling is een onderdeel van on-
ze dienstverlening. Tijdens de ge-
sprekken zie ik vooral twee men-
sen die hun leven opnieuw vorm 
moeten geven.’’

Hans van Son is Scheidings-
Makelaar voor de IJmond en Haar-
lem. Reageren? 023-6200989,
06-21236301 of
son@scheidingsmakelaar.nl.

Start hardloopcursus bij 
Lopers Company
Heemstede - Maandag 7 janu-
ari om 19.00 uur gaat de cursus 
‘Hardlopen voor Beginners’ van 
start. Leer in 13 weken om 40 mi-
nuten aaneen hard te lopen. 

Je kunt je voor deze cursus opge-
ven in de winkel of via www.
loperscompanyheemstede.nl
Lopers Company by Enno vind je 
aan de Binnenweg 35.

Rijbewijskeuringen op 11 januari
Regio - Wie voor verlenging van 
het rijbewijs een medische keu-
ring moet ondergaan, kan daar-
voor op vrijdag 11 januari terecht 
bij Wijkcentrum De Wereld (Stich-
ting Dock) aan de Laan van Berlijn 
1 te Haarlem.

De kosten bedragen €35. Chauf-
feurs jonger dan 75 jaar met rij-
bewijs CDE betalen €55. Vooraf 
moet wel even een afspraak wor-
den gemaakt via 023-5436004. 
De volgende keuring zal zijn op 
vrijdag 8 februari.

Subliem Quartetto di Cremona raakt juiste snaar 
in nokvolle Oude Kerk
Heemstede - Een geweldi-
ge avond in een bomvolle Ou-
de Kerk, prachtige kamermu-
ziek, een wereldvermaard Itali-
aans strijkensemble met allure 
en ten slotte een wijnproeverij: 
al dit moois vond afgelopen vrij-
dagavond 28 december plaats in 
Heemstede. Dat Quartetto di Cre-
mona in de Oude Kerk kwam op-
treden was blijkbaar niet tegen 
dovemans oren gezegd: mensen 
bleken van heinde en verre ge-
komen te zijn om de voorstelling 
van dit beroemde strijkensemble 
bij te kunnen wonen. 

Het Quartetto di Cremona trap-
te de avond af met het gevoelige 
en romantische Langsamer Satz 
voor strijkconcert, een composi-
tie uit 1905 van de Oostenrijkse 
componist Anton Webern. Van-
af de eerste noten was duidelijk 
hoe uitstekend de musici van het 
kwartet op elkaar zijn ingespeeld: 
mooie vloeiende passages van de 
vier Stradivariusinstrumenten die 
weerklinken in fi jn muzikaal ver-
weven raffi  nement. Dan Mozart, 
met zijn compositie strijkkwar-
tet No. 20 in D, K. 499 ‘Hoff meis-
ter’. En een ‘Hofmeester’ was Mo-
zart zeker, daarbij werd je bij de 
uitvoering van deze compositie 

door het Quartetto weer goed 
aan herinnerd. De variaties van 
Allegretto, Menuetto Allegretto, 
Adagio en Allegro waren een ver-
rukkelijke verrijking voor het oor. 
Na de pauze een ander muzikaal 
zwaargewicht: Ludwig van Beet-
hoven met het strijkkwartet nr. 
15 in A, Op. 132. Een pittig maar 
machtig muziekstuk. Een lange 
staande ovatie van het publiek 
als resultaat en beloning, waarop 
het Quartetto nog even een staal-
tje van hun kunnen liet horen in 
een kleine toegift. 

Na de voorstelling van het te-
vreden publiek werd er me-
nig glaasje geheven tijdens de 
heerlijke wijnproeverij van Ita-
liaanse wijnen, verzorgd door 
de Heemsteedse wijnimporteur 
Paul Brantjes. Ook de leden van 
het Quartetto di Cremona nipten 
een glaasje mee en waren tevens 
onder de indruk van de wijnen, 
maar vooral van de monumenta-
le Oude Kerk met haar akoestiek. 

Een topavond die geen mooie-
re afsluiting voor Podia Heemste-
de van het jaar 2018 had kunnen 
zijn. Bravissimo!

Bart Jonker

RECENSIE

Bart Jonker Productions

Probeer het eens!!!

 HealthClub

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113 • Heemstede
Telefoon 023-5478171

GRATIS 
Pilates

tot februari!!!

Probeer het eens!!!

 HealthClub

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113 • Heemstede
Telefoon 023-5478171

GRATIS 
Yoga

tot februari!!!

Probeer het eens!!!
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Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113 • Heemstede
Telefoon 023-5478171

GRATIS 
Fitness

tot februari!!!

Probeer het eens!!!

 HealthClub

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113 • Heemstede
Telefoon 023-5478171

GRATIS 
Fitness

tot februari!!!

Leren bridgen 
bij GSV
Heemstede - Bridge is een span-
nend en boeiend kaartspel waar-
aan je veel plezier kunt beleven. 
Bij bridge speel je samen met een 
partner die tegenover je zit en te-
gen twee tegenstanders. Bij elk 
spel probeer je met je partner 
meer slagen te maken dan de te-
genstanders. Dit doe je door te 
anticiperen op de ontwikkelin-
gen tijdens het spel. Dit klinkt 
moeilijker dan het in werkelijk-
heid is. Want iedereen kan bridge 
leren. Omdat je steeds tegen an-
dere paren speelt, is bridge een 
sociale sport. Je ontmoet veel 
verschillende mensen en je kunt 
het overal en tegen iedereen spe-
len. De spelregels zijn wereldwijd 
dezelfde.

Is uw belangstelling gewekt? Op 
dinsdag 8 januari start bij GSV-
Heemstede de beginnerscursus 
bridge onder leiding van de erva-
ren NBB-bridgedocente Maud da 
Costa Sr. De lessen worden met 
veel persoonlijke aandacht in een 
rustig tempo gegeven. De cursus 
bestaat uit 14 lessen die van 9.30 

tot 12.00 uur in het GSV-Centrum 
worden gegeven. Het cursusbe-
drag is €125 en het cursusboek 
(Leer Bridge met Berry 5) is bij de 
docente verkrijgbaar (€13). Ook 
zonder partner bent u van harte 
welkom!
Nadere informatie of aanmelding 
per e-mail gsvomnisport@gmail.
com of tel. 023-7851531.

2019
Laat de liefde maar stromen
Zodat ze thuis kan komen
Open de deur van je hart
Voor een nieuwe start
Laat het leven met je stoeien
Geen tijd meer verknoeien
want lieve mensen het mag
Laat maar horen die lach
Geniet van het leven
Het is ons gegeven
Je hoeft er weinig voor te doen
Blijf in verbinding
Zet je stoplicht op groen
Een leuke bijkomstigheid,
Het kost geen poen.

Ada Lodder





06 2 januari 2019

Harmonie St. Michael luidt het nieuwe jaar 
in de Bavokerk. De Heemsteder belicht 
historische (tol)poorten in nieuwe rubriek. 
Voor de 12de keer vindt in de Bronstee-
vijver de traditionele Nieuwjaarsduik 
plaats. Flinke schade door woning-
brand aan Dr. Schaepmanlaan, bewo-
ners weten het pand op tijd te verlaten. 
IVN houdt Nieuwjaarswerkdag in Groe-
nendaal: esdoorns worden geknipt en 
gezaagd. VEW houdt succesvol oliebol-
lentoernooi in Sporthal Groenendaal. Man 
raakt met scootmobiel te water op Kadijk; 

bestuurder opgevangen door ambulancepersoneel. Fototentoonstelling 
‘Leve Heemstede’ in Burgerzaal raadhuis door Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek (HVHB), met tevens schilderijen van Gabe de 
Vries over de tram in Heemstede. Meeste tafeltennisprijzen naar Prin-
ses Beatrixschool en Nicolaas Beetsschool. NVVH-Vrouwennetwerk 
doneert inzameling aan de Voedselbank Haarlem. Ex-internationals 
Oranje voetballen tegen Koninklijke HFC. Donatie bestemd voor zonne-
panelen van Meerwinkel voor Kom In Mijn Tuin. Vrouwen van Nu slui-
ten jubileum af met likeurproeverij. Monique Klompé neemt afscheid van 
de Kunstkring en ontvangt van burgemeester Marianne Heeremans een 
zilveren Merletspeld. Indische buurt houdt kerstbomenverzameling: tel-
ler op 237 bomen. WinkelCentrum Heemstede houdt nieuwjaarsborrel 
voor hun leden. Raadsleden langs bij groep 8 van basisscholen en col-
lege Hageveld om uit te leggen hoe democratie werkt, in aanloop naar 
de gemeenteraadverkiezingen. Voetbalicoon Johan Neeskens bij Boek-
handel Blokker. Voetbalvereniging HBC houdt Oliebollen- en Nieuw-
jaarstoernooi. Driekwartsplus houdt theeconcert in de Oude Kerk.  Boe-
renkool bij Scouting Graaf Bernadotte en Scouting St. Paschalis Baylon. 
Astrid Nienhuis offi cieel nieuwe burgemeester van Heemstede, Marian-
ne Heeremans neemt afscheid met receptie. VluchtelingenWerkAward 
naar Heemsteedse Shirifa Zaiyat. Heemstedenaren Max Valkenburcht 
(13, piano) en Jasperina Verheij (18, blokfl uit) in fi naleselectie Prinses 
Christina Concours. Spectaculaire kerstboomverbranding op Vrijheids-
dreef. 11 medailles en twee rayonkampioenen voor meiden HBC Gym-
nastics. Scouting WABO verorbert 38 kilo boerenkool. Thema ‘Weer 
en klimaat’ bij basisschool De Ark: schaatsen in school. Afscheid van 
gemeente evenementenmanager Bert Vos.  Scooter maaltijdbezorger 
ernstig gewond door auto-ongeluk. Storm richt ook wat schade aan in 
Heemstede: Binnenweg even afgesloten. Bezwaren
insprekers fi etspad Vogelwijk, zij dachten dat het niet in het bestem-
mingsplan stond. Volkstuinen Manpadslaangebied inzet gemeente-
raadsverkiezingen. Heemstede Cup 2018 naar HBC. De Heemsteder is 
vernieuwd: vanaf editie 31 januari in nieuw tabloidformaat. Gerard Tes-
salaar blaast 65 jaar bij St. Michael op de hoorn. Stephan Spruijt blijft 
hoofdtrainer bij RCH. Huib van den Berg exposeert met ‘Aves Y Mas’ in 
het raadhuis. 

WIJ Heemstede organiseert de jaarlijkse straatspeelavonden in diver-
se wijken. Burgemeester Astrid Nienhuis spelt drie Oranje Nassauonder-
scheidingen op bij de heer Martien Ganzeman, mevrouw Ineke Hetem 
en de heer Leo van der Prijt. Ontmoetingscentrum Luifelhart viert Oran-
jefeest. (Moes)Tuinmarkt bij Kom In Mijn Tuin (KIMT). Bijenhotel voor 
bewonerstuin fl at Blauwvink in de Provinciebuurt. Henriëtte de Vos volgt 
gemeentesecretaris Willem van den Berg op. Ook Heemsteeds succes 
op Wiskunde Olympiade door Hageveld scholiere Philippe van Elderen. 
Ongeval op Herenweg, niemand gewond. Het Nederlands Doven Elftal 
delft het onderspit tegen Rusland op RCH-gronden. Nieuwe lichtinstal-
latie bij HBC tennis. Burgemeester Astrid Nienhuis op bezoek in hospi-
ce aan de Zuiderhoutlaan. Sponsorpot Team Gijs voor Parkinsononder-
zoek aangevuld op sponsor-excursiewandelingen. Indrukwekkend verhaal 
van burgemeester Astrid Nienhuis op 4 mei herdenking. Renate Dorres-
tein overleidt op 4 mei, condoleanceregister geopend. Olympisch schaats-
ster Carlijn Schout toont trots bronzen medaille. Basisschool De Ark viert 
zilveren jubileum in week van 22 mei en houdt reünie op 6 juli. Nationa-
le Molendag op 12 en 13 mei: 240 jaar oud Molentje van Groenendaal 
nog altijd in functie: muzikant en molenaar Rob Hinse treedt op. Beeldend 
kunstenaar Vera Bruggeman organiseert workshops voor kinderen tijdens 
haar expositie in de Pinksterkerk. Burgemeester Astrid Nienhuis zingt mee 
met Voorwegkoor. Kunstexpositie in het raadhuis: ‘Session’ en ‘Woods’ 
van Scott Bronfman. Gemeentesecretaris Willem van den Berg neemt 
na 29 jaar afscheid. Zeeverkenners Spaarnegeuzen op podium Kaag-
cup. Zwemvereniging HPC wint 11e ‘Conny Smid meet’. Jongeren beden-
ken slimme oplossingen voor duurzaam leven in de praktijk. Bouwfase 2 
Havendreef in volle gang. HBB, GroenLinks en PvdA vervolgen gesprek-
ken formatie nieuw college. Lentefeest bij Kinderboerderij ’t Molentje. 
RCH-icoon Jaap Booms overlijdt. Lang leve de Muziekshow bij basis-
school De Evenaar. Drukbezochte Voorjaarsmarkt in de Raadhuisstraat 
zonder regen. Astrid Nienhuis verdiept zich in koor van Stichting Muziek-
projecten Pablo Neruda. Recordaantal teams schrijven in voor Lenterace 
van Roei- en Zeilvereniging ‘Het Spaarne’. HBC  vierde klasse E voet-
balkampioen. Christa Kuiper zwaait na 12 jaar af als wethouder en heeft 
afscheidsreceptie. Sportieve kinderopvang BSO Sportfever geopend.  

JAAR overzicht januari

2016

JAAR overzicht februari

2016

JAAR overzicht maart

2016

JAAR overzicht juni

2016

JAAR overzicht april

2016

JAAR overzicht mei

2016

Echtpaar Siebbeles 60 jaar getrouwd en gefeliciteerd door burgemees-
ter Astrid Nienhuis. Bomen van Ereklasse: Heemsteedse Libanonceder 
valt onder de ‘mooiste bomen van de provincie’. Opknapbeurt en nieu-
we bestemming voor grafmonument Van Vollenhoven Algemene Begraaf-
plaats Herfstlaan. Basisschool De Ark winnaar schoolschaaktoernooi. 
Symfonisch Blaasorkest geeft Concert Varié in Pinksterkerk. Verkie-
zingscampagne politieke partijen nu ook begonnen met verkiezingsaffi -
ches op billboards. Scoutingmeiden Wabo maken kennis met Astrid Nien-
huis. Olympische parafernalia van Heemstedenaar Maarten Westermann 
in Kleinste Museum Haarlem. Fietsverbinding Cruquiusweg zuidzijde gaat 
op de schop. Toekomst Spaarneziekenhuis Heemstede onzeker. Scou-
ting WABO op winterhike. Nico Klay en Mea Reyngoud vieren daimanten 
bruidsjaar. Bewoners Vogelpark niet gecharmeerd van nieuw aan te leg-
gen fi etspad. 

Oud-burgemeester Marianne Heeremans interviewt journalist Frénk van 
der Linden. Patisserie Tummers bezorgt Valentijnstaarten bij mantelzor-
gers in Heemstede. HVHB zoekt kandidaten Erfgoedprijs 2018. Gemeen-
tesecretaris Willem van den Berg opent nieuwe website Noord-Hol-
lands Archief. Klezmergroep Rozjinkes speelt Jiddische bruiloftsmuziek 
in de Oude Kerk. Marijke Bosman neemt afscheid als voorzitter Symfo-
nisch Blaasorkest. Kunstenaar Carlos Casas in de bres voor onder druk 
staand koraalrif ‘Great Barrier Reef’. College bekijkt opties parkeerregi-
me Binnenweg en Raadhuisstraat. Traditionele jazz voor de vierde keer 
in de Oude Kerk. Jong zwemtalent Marinix Rietveld (HPC) naar Nationa-
le Miniorendag. Toekomst Jan van Goyenstraat onderwerp op discussie-
avond raadhuis. Burgemeester Nienhuis te gast bij vrouwenvereniging 
NVVH. Wethouder Heleen Hooij deelt picknickmaanden uit bij actie ‘Scho-
ne Schoenen’ voor een hondenpoepvrij Heemstede. 

JAAR overzicht januari

2016

JAAR overzicht februari

2016

JAAR overzicht maart

2016

JAAR overzicht juni

2016

JAAR overzicht april

2016

JAAR overzicht mei

2016

Politici Johan 
Maas (PvdA) en 
Wim Heeremans 
(CDA) ontvangen 
koninklijke onder-
scheiding. Werk 
beeldend kunste-
naar Gosia Bol-
wijn Giese staat in 
Kunstvesper cen-
traal. Oude raads-
leden nemen 
afscheid, nieu-
we raadsleden 
worden beëdigd. 

Gemeente Heemstede, NS en politie samen in de bres voor schoon en vei-
lig station. Kamermuziek van Die Haerlemsche Musyckcamer op Thee-
concert in Oude Kerk. Inwoonster raakt gewond bij woningbrand aan de 
Meijerslaan. Lastige taak voor informateur Hans Luiten in aanloop naar 
nieuwe coalitie: weerstand om met HBB in zee te gaan. Ryan Vermeer-
sen organiseert met medestudenten activiteitenmiddag op Kinderboerderij 
’t Molentje. Lieven de Key en Ontmoetingscentrum Dreefhart starten acti-
viteit ‘Muziek op maandag’. Kindcentrum de Molenwerf investeert in les-
kwaliteit leerkrachten. Fotograaf Erik Laan exposeert zijn werk in raadhuis 
Heemstede. Bosbeek houdt zonnige Fancy Fair ten bate van Nepal. Stich-
ting MEERGroen hangt nestkasten op voor het Sorghbosch. Voetbalderby 
RCH-HBC onbeslist: 2-2. Gezamenlijke herinneringen over Heemstede in 
de ‘Verhalentafel’. Renate Dorrestein brengt ode aan haar lezers. Voetbal-
club HBC boekt monsterzege van 11-0 tegen DIO. Groen licht voor nieuw-
bouw polikliniek Meer en Bosch. Speciaal moment voor Joodse verzets-
strijdster Leesha Roose tijdens Jom Hasjoa-herdenking van de Stichting 
Joods Monument Heemstede, bijgewoond door burgemeester Astrid Nien-
huis. Yilian van HBC Gymnastics door naar districtsfi nale. Jaarlijks school-
voetbaltoernooi weer succesvol gespeeld: bij jongens wint Jacobaschool, 
bij meisjes Beatrixschool. Zwemvereniging HPC zwemt voor Unicef. Stich-
ting Bijenvrienden en de Bijenstichting organiseren landelijke zaaidag. 
Shantykoor Bravour geeft indrukwekkend concert met Harmonie St. Micha-
el in Pinksterkerk. Drie basisscholen (Crayenester, Kindcentrum de Molen-
werf en Bosch en Hoven) adopteren monument aan de Vrijheidsdreef. 
Fleurig Bloemencorso trekt door Heemstede. Herinnering aan afscheids-
brief van verzetsstrijder broeder Joseph. Bouw Havendreef offi cieel 
gestart. Inwoners Heemstede gevraagd om toepasselijke naam te beden-
ken voor Bibliotheekgebouw. Jeugd onderwaterhockeyteam Heemsteed-
se Reddingsbrigade in de prijzen. Woningoverval aan de Meindert Hobbe-
mastraat, inwoners blijven ongedeerd. Hageveldscholiere Marie-Anne de 
Gier wint prijs met haar VWO-werkstuk ‘de Wobbel’, een innovatief geluid-
scherm.  Coalitie gevormd met HBB, GroenLinks en PvdA  VVD en CDA 
in de oppositie. HBC naar halve fi nale Zwaluwen Beker. Heemstedenaar, 
Oost-Europadeskundige en Paroolcorrespondent Martin van den Heu-
vel overlijdt. Geschiedenis fl oriades op tentoonstelling in Pomphuis van 
de HVHB. Heemstede viert gezellige en gemoedelijke Koningsnacht en 
Koningsdag. 

Wilhelminaplein weer 
in gebruik genomen. 
Wethouder Sebasti-
aan Nieuwland felici-
teert bridgeclub Kla-
ver Top met koperen 
jubileum. Schaat-
spret in Heemstede. 
Beeldend kunstenaar 

Wim Vellekoop exposeert in De Luifel. Patissier Corné Hoogerbrugge 
van Tummers regiokampioen. Team Gijs bakt koekjes tegen de ziekte 
van Parkinson. Gemeentegrensbord niet op de juiste plaats: hoofdbre-
kens voor gemeente. Coalitie onder vuur rond debat Manpadslaange-
bied. Johan Maas zet punt achter raadslidmaatschap PvdA. Stichting 
Bijenvrienden en Stichting MEERGroen doen mee met NL Doet. Poli-
tieke partijen geven aan wat zij voor hebben met ouderenbeleid. Kunst-
beurs Heemstede en keramiekverzamelbeurs in Sportplaza Groenen-
daal. Ambassadeur Maarten van der Weijden opent al zwemmend de 
Week van Zorg en Welzijn in de Hartekamp. Brocante-, kunst- en streek-
markt op Raadhuisstraat en Binnenweg. Ongekend hoge opkomst bij 
lijsttrekkersdebat. Ideeënavond over verkeersdruk goed bezocht.  Wet-
houder Nieuwland legt nog eenmaal in de wijk de plannen uit voor het 
Manpadslaangebied. CDA tegen verplaatsing moestuinen Manpadslaan. 
GroenLinksfracties pleiten voor natuurpact om groenbescherming. 
Enthousiasme bij GSV-volleybaltoernooi voor basisscholen Heemste-
de en omgeving. Veel actieve vrijwilligers voor NL Doet in Heemste-
de van Oranjefonds, ook Ontmoetingscentrum Luifelhart gaat op pad. 
Proef afvalscheiding wijk Merlenhoven blijft gemoederen bezighou-
den. RCH springt in op schoolstaking: lekker voetballen. Lokale co pe-
ratie HeemSteeds Duurzamer doet bod op Pinksterkerk. Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest (HPhO) luidt lente in met Spaanse en Duit-
se klanken. Burgemeester Astrid Nienhuis bezoekt Bosch en Hoven-
school en neemt gevaarlijke oversteekplaatsen in ogenschouw. Scoo-
terbestuurster raakt licht gewond bij verkeersongeval op Heemsteedse 
Dreef bij Johan Wagenaarlaan. Pianist Willem Brons geeft theeconcert 
in Oude Kerk. Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Heemstede: HBB, 
VVD en GroenLinks winnen, D66, PvdA en CDA leveren in. Referen-
dum: kleine meerderheid inwoners voor invoering Sleepwet. 50 schilde-
rijtjes te bewonderen van ‘Doekjesdag’ in cursuscentrum de Molenwerf 
van WIJ Heemstede. Vier winkeldieven aangehouden door inschake-
ling Burgernet. Spaarnegeuzen krijgen ‘Kapersbrief’. Wethouder Christa 
Kuiper leest historie monumenten op smartphone via app HVHB. Schrij-
versgilde van de Heemsteder op bezoek bij burgemeester Astrid Nien-
huis: “Journalistiek dient kritisch te blijven.” Nationale Boomfeestdag: 
Heemstede verrijkt met nieuw groen. Bewoners leggen nieuwe voorge-
nomen Vomar voor bij Raad van State: zij geeft advies en opdracht om 
onderzoek in te stellen door Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. 
Finale zuid turnen HBC Gymnastics. Openingstoernooi bij Tennisvereni-
ging HBC. 

Kunstmarkt 
Jan van Goy-
enstraat trekt 
veel bekijks. 
Nieuw colle-
ge geïnstalleerd 
met wethou-
ders Annelies 
van der Have 
(HBB), Sjaak 
Struijf (PvdA) en 
Nicole Mulder 
(GroenLinks). 
Ida Besier 
Nederlands 
kampioen para-
tafeltennis. TV 
Merlenhove pro-
moveert naar 1e 

klasse Gemengd Zondag. Jonge vrijwilliger Naomi Neervoort uit Heemste-
de zet zich in voor Nepal. WIJ Heemstede lanceert Facebookpagina ‘Uit 
in Heemstede’. Bijenzwerm zorgt voor commotie in de Johanna Wester-
dijklaan. Burgemeester Astrid Nienhuis ontbijt met leerlingen Haemste-
de-Barger mavo. Festival ‘Opgeruimd’ rondom raadhuis over (zwerf)afval 
en duurzaamheid. Jonge Heemsteedse fi lmer Jonathan ten Broeke lande-
lijk fi nalist bij Kunstbende. Talentvolle Hageveldpianist Max Valkenburcht 
treedt op in Nieuwe Kerk Haarlem. Platform Vluchtelingen blijft bestaan. 
Erfgoedprijs uitgereikt aan Sint Luciaklooster Bennebroek. Pleitbezorgers 
‘Alverna open’ tweemaal naar de rechtbank. Burgemeester Astrid Nienhuis 
op bezoek bij een van de oudste koren: Vocaal Ensemble Sola Re Sonare 
en op bezoek bij de Rotary Club. Veteranen hockeyclub Alliance tweede in 
Italië. Tennisclinics op Merlenhove voor BikevoorParkinson. HBC Gymnas-
tics wint 30 medailles bij toestelkampioenschappen. Beeldend kunstenaar 
Trudie Noordermeer exposeert in Bosbeek. Protestantse Kerkgemeen-
schap PKN sluit zich aan bij ‘Groene Kerken’van Kerk in Actie. Kinderen 
krijten hun ideeën voor een duurzaam, schoon en plasticvrij Heemstede 
op de 500 participatie Fiat van de burgemeester. Gezellig Midzomer-
feest bij Kinderboerderij ’t Molentje. Meet en Greet van Stichting Taalcoa-
ches Zuid-Kennemerland bij WIJ Heemstede. Fietstocht langs Groene 
Kerken. Publiek ingeschakeld voor informatie over beeldhouwer Van den 
Eijnde. Veel te zien en aanbod op Brocantemarkt Binnenweg. Jubileum-
afsluiting met oud-collega’s Kinderdagverblijf Bambino. Fietsersbond en 
Wandelnet: Laantje Alverna sinds 2007 al openbaar. De Heemsteder orga-
niseert samen met Boekhandel Blokker zomerpoëziewedstrijd. Spaarn-
zichtlaan houdt Nieuwjaarsborrel in de zomer. Politie-inval in woning Jan 
van den Bergstraat: achtervolging, arrestatie en mogelijk schot gelost, ver-
dachten aangehouden. Voice Collective treedt op met liveband in Pinkster-
kerk. Harmonie St. Michaël speelt enkele malen in de buitenlucht.  Bewo-
ners Bosbeek doen mee met de alternatieve Avondvierdaagse. Scouting 
WABO eerste bij regionale kookwedstrijden. Veteranendag: warm welkom 
door Teisterband en burgemeester Astrid Nienhuis. CDA pleit voor meer 
dementvriendelijke gemeente. 
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De Tuinenwedstijd is weer van start gegaan in samenwerking met Nijs-
sen Tuin: de redactie ontvangt vele groene en bloeiende inzendingen. 
Voormalig Heemsteedse Shanna Slaap straalt als Gloria Estefan in 
musical ‘On Your Feet’. Echtpaar Melchior 60 jaar getrouwd. Heemha-
ven viert 50-jarig jubileum. Openluchtbioscoop op Vrijheidsdreef. Wet-
houder Annelies van der Have koninklijk onderscheiden. Slag bij Man-
pad uit 1573 herdacht. Vrouw raakt gewond bij botsing op Glipperdreef. 
College bevriest plan Vomar. Dames van GezondOUD genieten van 
welverdiende lunch op Leyduin. Jan Hopman 40 jaar zweminstructeur in 
Sportplaza Groenendaal. Kerk Valkenburgerplein doelwit looddieven.
Muziekavond op de Hartekamp door Harmonie St. Michaël. 13-jarige
Heemsteedse Isis Lammers naar NK outdoor-dressuur. Alvernasoap 
gaat door: “Onderbouwing provincie opheffi ng overweg Alverna ram-
melt”, volgens Wandelnet en Fietsersbond. Waaghalzerij door zwem-
mers door hoog van de Kwakelsebrug te springen. Ontmoetingscentrum 
Luifelhart knuffet met adoptielammetje Willem. Honingslingeren en bijen-
info tijdens Imkerijdag. Aanhouding na auto-inbraak in omgeving César 
Francklaan. Reddingsbrigade waarschuwt en geeft tips wat te doen 
bij oververhitting van het lichaam. GroenLinks roept bewoners op om 
bezwaar te maken tegen plannen Duinpolderweg. HBB-raadslid Coline 
Flentrop overlijdt.

Heemsteedse professor Van der Hoeven koninklijk onderscheiden in Nij-
megen. Eigenaar Berkenrode ziet af van bouw woningen.  Burgemeester 
Astrid Nienhuis ontbijt op Kindcentrum de Molenwerf. Controle van veili-
ge fi etsen op Bosch en Hovenschool. Onderzoek Rekenkamercommissie 
over veiligheid: bewoners minder tevreden met communicatie door politie. 
HFC beleeft memorabele avond bij Cambuur in Leeuwarden. Trio Volk-
mann speelt op Theeconcert in Oude Kerk. Autobestuurster rijdt over ver-
keersheuvel doordat ze beslagen ramen schoonmaakt,  twee verkeers-
borden gesneuveld op Sportparklaan. Opruimdag en diploma’s op KIMT. 
Heemstede en Adriaan Pauw centraal in tv-afl evering ‘80 jaar oorlog’. 
Symbolisch eerste paal geslagen voor nieuwe wijk ‘De Slottuin’. Marie-
ke Reehoorn neemt afscheid van ‘Vrienden Wandelbos Groenendaal’. 
Stichting Pablo Neruda brengt muzikaal verhaal met gedichten van Emi-
ly Dickinson. Algemene beschouwingen: “De begroting van de grote leeg-
te, maar wel 28 plannen voor een nieuw beleid”. Nederlandse nationaliteit 
voor oud-columnist Khaled van de Heemsteder. Dag van de Mantelzorg 
op Plein1. Sinterklaas in Heemstede uitbundig ontvangen en ook tradi-
tioneel op het dak in de Jan van Goyenstraat.  Trimclubje EMWG loopt 
Griekse marathon in Athene. Voetbalclubs Overbos en VEW werken 
samen. Nabestaanden herdenken op lichtjesavond dierbaren op begraaf-
plaats Herfstlaan. Rijksoverheidsbeleid leidt tot hogere afvalstoffenheffi ng 
in Heemstede. Grote opkomst, opbrengst en veel gezelligheid bij traditio-
nele kerkbollenveiling in Bavokerk. Heemsteedse Robin Philippo combi-
neert passie voor duiken met natuurbehoud. Sportochtend voor kinderen 
in Sportplaza Groenendaal, met burgemeester Astrid Nienhuis. Concert
Symfonisch Blaasorkest Heemstede in teken van veel noten. Groot 
Heemsteder Dictee in De Luifel, voorgedragen door wethouder Sjaak 
Struijf, daverend succes. Winkel in Jan van Goyenstraat blijkt drugspand 
met hennepkwekerij, gemeente sluit het pand. Verbouwing Plein1 schiet 
opnieuw over begroting heen. Joop Postma (WIJ Heemstede) vrijwilliger
van het jaar. Harmonie St. Michaël presenteert kindervoorstelling ‘The 
Snowman’. Burgemeester Astrid Nienhuis huldigt GSV-jubilarissen. Zeven 
medailles in eerste wedstrijdweekend voor HBC Gymnastics.

Emigrant uit 1958, Frank Gelling, weer even terug in Heemstede voor fi et-
stocht door drie landen. Gemeente Heemstede neemt elektrische auto’s in 
gebruik. Nieuwe naam van sociaal cultureel ontmoetingscentrum in Biblio-
theek aan Julianaplein is Plein1, dat 3 september de deuren opent. Wel-
zijn Ouderen Lieven De Key van Kennemerhart verhuist naar nieuwe loca-
tie Plein1. Enkele Heemstedenaren slachtoffer geworden van babbeltruc. 
Haemstede-Bargermavo maakt kennis met ‘Archery Tag’, een nieuwe 
en hippe beweegactiviteit, die een combinatie is  van paintball, trefbal en 
boogschieten. Tuinen rondom dagbesteding Hartekamp Groep mooi opge-
knapt. Meiden van scouting WABO hebben een geweldig zomerkamp. 
Leidsevaart voorlopig afgesloten voor recreatievaart om verzilting te beper-
ken. 16-jarige jongen op straat beroofd bij station Heemstede-Aerdenhout: 
politie zoekt getuigen. Koekjes gebakken voor Bike4Parkinson. Nieuw sei-
zoen Pauwehof met Open Huis. Slootjesproject op KIMT. Piratenstreken 
en nieuwe kooktent voor scouting  Spaarnegeuzen. Heemsteeds succes 
tijdens Hockey World Cup Spanje. Frees- en asfaltwerkzaamheden op de 
Heemsteedse Dreef. PostNL haalt 15 brievenbussen weg in Heemstede. 
50-jarig jubileum bij SEIN van Ton Schouten, die afscheid neemt van zijn 
passagiers. Kosten verbouwing Plein1 terugverdiend door huurders. Boe-
keninzamelingsactie voor hospice. Tuinconcert bij Berkenrode door prijs-
winnaars Prinses Christina Concours en Red Hot 100 Big Band. Senioren-
complex Rozenburgh heeft nu eigen tuin. Kindertehuis ‘Kekaaketighar’ in 
Nepal krijgt 2000 euro uit fancy fair Bosbeek. Geen metershoog onkruid 
meer bij ontmoetingscentrum de Heemstroom.

Raadhuisstraat en Bin-
nenweg in Italiaanse sfe-
ren met drukbezochte ‘Bella 
Italia’. Plannen herinrich-
ting kruispunt Camplaan/
Dreef krijgt andere Katho-
lieke Bond voor Ouderen 
(KBO)  beleeft zonnige dag 

door buurtinitiatief in Nuenen en Moergestel. Fietsen opgetakeld bij Genie-
brug. De Heemsteder ontvangt vele inzendingen voor de leukste Dieren-
dagfoto’s: winnaar is de ‘Computerkat’ van Tiny Mooij. Gemeente maakt 
afsparken met Hoorne Vastgoed over Vomar. Catering met migranten chef-
koks. 40-jarig jubileum Internationale Dans GSV Heemstede. Week van 
de Eenzaamheid ook in Heemstede van start. wending. Acteur Kees Prins 
haalt Heemsteedse herinneringen op in tv-programma ‘Verborgen Verle-
den’. Vrolijke jaarlijkse Heemstede Sportdag, met bijna 500 kinderen uit 
groep 7 en 8. Dubbelconcert van Muziekvereniging Kunst Na arbeid en 
Harmonie St. Michaël in Pinksterkerk. Ali Baba en 40 rovers bij scouting 
Paschalis Baylon. Multicultureel centrum Plein1 feestelijk geopend door 
wethouder Sjaak Struijf en oud-wethouder Christa Kuiper. Theeconcert in 
de Oude Kerk met muziek van de 17e tot de 20e eeuw. Friends for Juli-
an: actieve steun gezocht voor onderzoek naar hersenstamkanker. Com-
missie Ruimte discussieert over wel of geen bebouwing op terrein Berken-
rode. Marie-Agnès de Bruijn-Jolivet benoemd tot ‘Amie d’honneur’ van de 
Alliance Française Kennemerland. Opnames voor jeugdprogramma ‘Span-
gas’ bij KIMT. Livegeboorte van kalfje in weiland bij Hageveld. Twee nieuw 
gebouwde leslokalen geopend op Nicolaas Beetsschool. Imker Pim Lem-
mers overhandigt honing aan Minister-President Mark Rutte. Kapwerk-
zaamheden zwakke bomen gestart aan de Torenlaan. Groot Halloween-
feest in zwembad Sport Plaza Groenendaal. Tegel eruit en plant erin: D’66 
raadslid Yvette Schul plant bloembollen tegen verstening en voor insec-
ten. Volop eremetaal voor zwemmers HPC. Salonboot Heerlijckheid op de 
Bronsteevijver. Gemeente en ondernemers werken aan Heemstede kli-
maatneutraal in 2030. Heemsteedse begroting voor 2019 gepubliceerd 
en belicht. Platform www.wehelpen.nl/heemstede geïntroduceerd voor 
vraag en aanbod klusjes en hulp. Duurzame start-up Bravico app van Irene 
Campfens uit Heemstede in de race voor ASN Bank Wereldprijs. Jonger-
enzeilvereniging NVJ de Haven start crowdfunding voor nieuwe beschoei-
ing. ‘Zebramat’ Binnenweg tussen parkeerterrein en Dekamarkt zorgt voor 
commotie en verwarring. Commissie Ruimte: “Geen woningbouw bij Ber-
kenrode”. Burgemeester Astrid Nienhuis bezoekt kaarsenmakerij Werkdag. 
Open Huis brandweer Heemstede. Gemeente Heemstede zoekt voor Vrij-
willigersprijs de meest fl exibele vrijwilliger van Heemstede. 10-jarige Lynn 
Stoffers schrijft haar eerste boek ‘De Sneeuwgeest’. Rut Assendelft (bijna) 
een kwart eeuw teammanager van HBC 1. 
Zonnetje en sportiviteit op de Heemstede Loop. Kunstlijn Heemstede van 
start: geen expositie in raadhuis, wel in De Luifel. Gemeente stelt digitaal 
panel van bewoners in. Overlastspreekuur gestart: het vaakst door buren, 
pesterijen en getreiter. Voormalige mede-eigenaar Heemsteder Har Wolt-
huis overlijdt op 87 jarige leeftijd. Halloween op KIMT. Harmonie St. Micha-
el zoekt vertellers. Dubbel goud voor HPC-zwemster Roos Hennequin bij 
junioren-jeugdwedstrijd.

Covenant ‘Samen dementievriendelijk’ getekend, mantelzorgers in zonne-
tje gezet in Burgerzaal raadhuis. Trainen met Piet en voetbalverhalen ver-
tellen aan Sint bij RCH. Veel schade bij ongeval Provinciënlaan, vrouw 
raakt gewond. Eelke van Tienhoven nieuwe voorzitter van VVD Heemste-
de en Bloemendaal. Strijd om kinderdagverblijf Camplaan 40: omwonen-
den en gemeente lijnrecht tegenover elkaar. Heemstedenaar Rick Treffers 
brengt boek ‘Ik wou dat ik jouw leven had’ uit. Fotoexpositie in raadhuis 
van Astrid van Domselaar-van Ispelen en Marisca van der Eem-Wildschut. 
Jaarlijkse kerstsamenzang in Bavokerk. Heemsteedse fi lm ‘Wattefack 
heb je in je zak?’ van Jonathan ten Broeke wint eerste prijs èn publieks-
prijs op fi lmfestival ‘Shoot your shot’ in de Filmschuur. Omgekeerde afval-
scheidng in Merlenhoven. Gezellige en sfeervolle kerstmarkt met warme 
drankjes in Heemstede. Heemsteedse Lars en Tobias spelen mee in kerst-
spektakel Scrooge! Kerstconcert met drie koren in de Bavokerk. Socië-
teit voor Ouderen volop in kerstsfeer met ‘Sing-In’. Taalcoaches gezocht 
in Heemstede. Raadcommissies: geen ballonnen meer in Heemstede. 
Basisschool De Evenaar steunt school in Gambia. De Heemsteder ont-
vangt vele inzendingen van sneeuwfoto’s en plaatst enkele. Jeugdteam 
GSV-Heemstede volleybalkampioen. Meerlandenfonds kent 750 euro toe 
aan duurzaam circulair business idee HeemSteeds Gezwam en maakt 
ook andere Heemsteedse verenigingen blij met fi nanciële bijdrage. Kerst-
samenzang Heemstede met Teisterband verplaatst naar terrein Kinder-
boerderij ’t Molentje: patstelling tussen winkeliers en gemeente. Katholie-
ke kerken Onze lieve Vrouw Hemelvaartkerk en de Heilige Sint Bavokerk 
fuseren. Koninklijke onderscheiding voor dr. J.TM. van der Schoot. Biblio-
theek Heemstede erg gezellige en leerzame trekpleister die laagdrempelig 
is met vele activiteiten. Goud, zilver en clubrecord zwemmers HPC. Zonne-
bloem heeft onvergetelijk kerstdiner. Groen kerstfeest voor Heemsteedse 
ouderen in Oude Kerk.
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Picknick met 
vluchtelingen op 
Park Meermond. 
Geslaagd Family 
& Friendstoernooi 
op RCH Pinguïns. 
Renovatiewensen 
bewoners Van Len-
nepweg Noord ver-
deeld. Grote drukte 
bij Open Dag Pau-
wehof. Feestelijke 
opening jubileum-
jaar voor 30-jari-
ge basisschool De 
Evenaar, met bezoek van wethouder Sjaak Struijf. Burgemeester Astrid 
Nienhuis nu beschermvrouwe van de Overstap. Open Dag en cursus-
markt WIJ Heemstede. Park4you tennistoernooi bij TV HBC. Bewoners 
van de  Lorentzlaan houden zonnig straatfeest. HVHB organiseert Open 
Monumentendag in Heemstede, vele monumenten open voor publiek. 
Drie organisten, te weten Dick Koomans, Ronald Molenaar en Yu, te 
gasten in Doopsgezinde kerk. Team Gijs, strijdend tegen Parkinson, 
dankt alle gulle supporters. Voorproefjes op jubileumconcerten Stichting 
Muziekprojecten Pablo Neruda in de Petrakerk. RCH houdt Open Dag. 
Fietser geschept op Bachlaan, slachtoffer behandeld in ziekenhuis. Pia-
norecital Lennie Kerkhoff op Theeconcert in de Oude Kerk. Arie Molen-
dijk 25 jaar predikant protestantse kerk. Nieuwe inwoners Heemstede 
uitgenodigd op raadhuis om kennis te maken met alle facetten van de 
lokale gemeenschap. Voormalig politiebureau Kerklaan wordt wissello-
catie voor onderwijs. Verhalen van bewoners komen los tijdens straat-
feest in Lieven de Keylaan. Gedicht ‘Zoete zomers’ van Wendy van der 
Weiden winnend gedicht Zomerpoëziewedstrijd,  1e prijs overhandigd bij 
Boekhandel Blokker, 2e prijs voor gedicht ‘Langs de péage’ van Jeroen 
Schmidt. Oogstfeest op Kinderboerderij ’t Molentje. 13de Loek Bekkers 
veteranentoernooi bij RCH. Cricketclub Fairly Odd Places speelt op Vier-
landenpunt. Vomar legt schadeclaim van 16,7 miljoen neer bij gemeen-
te. Dick Boer benoemd tot Offi cier in de Orde van Oranje-Nassau. HBC 
de sterkste in derby tegen RCH. Meer ruimte gecreëerd voor Nicolaas 
Beetsschool. Omwonenden achten Kinderdagverblijf Camplaan ‘niet 
wenselijk’. Geen snelle oplossing voor doorgaand verkeer Heemstede. 
Koor Encore verzorgt lunchconcert in Bavokerk. Onderzoek Bereikbaar-
heid Gemeenten 2018: gemeente Heemstede traag met antwoorden’. 
De Hartekamp Groep lanceert nieuwe website: zichtbaarder in de regio. 
Prijzen bij Nijssen Tuin overhandigd aan winnaars Tuinenwedstrijd: 1e 
prijs voor Roel en Leonne Beekmeijer, 2e prijs voor Diny de Vries en de 
3e prijs voor Ingrid Bueno Biboz. Extra prijzen voor Ingrid Snitker, Ria 
van Breukelen en Kees Kroezen. Nationale Duurzame Huizen Route 
ook in Heemstede van start. Inzamel- en verkoop boekenactie voor hos-
pice is een groot succes: opbrengst: 10.499,- euro.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 2 januari 2019

Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

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

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

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

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

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

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

Maandag 7 januari vanaf 19.30 uur 
in het raadhuis
Komt u ook naar de 
nieuwjaarsreceptie?
Het begin van het nieuwe jaar vieren we graag samen met alle 
inwoners! Wij hopen van harte dat u naar de nieuwjaarsreceptie 
komt. In een gezellig aangeklede Burgerzaal kunt u kennis maken 
met u bekende en onbekende inwoners van Heemstede. Vanaf 
19.30 uur kunt u binnenlopen. Rond 20.00 uur houdt burgemeester 
Astrid Nienhuis een toespraak en daarna toosten we op het 
nieuwe jaar. Natuurlijk zijn er hapjes en drankjes en er is muziek. De 
wethouders en leden van de gemeenteraad zijn ook aanwezig en 
gaan graag met u in gesprek.

Kom gezellig langs!
De nieuwjaarsreceptie is in de Burgerzaal in 
het raadhuis van Heemstede, Raadhuisplein 1. 
Aanmelden is niet nodig. Graag tot ziens op 
maandag 7 januari!

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Uw kerstboom aanbieden voor de 
kerstbomenverbranding
Vanaf maandag 7 januari kunt u uw 
kerstboom aanbieden langs de openbare weg. 
Kinderen kunnen dan de bomen inzamelen 
voor de jaarlijkse kerstbomenverbranding. 

Lever uw kerstboom in
Dat kan op woensdag 9 januari tussen 14.00 en 
16.00 uur op de volgende plaatsen:
- hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee 
- Glipper Dreef bij 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 burgemeester Astrid 
Nienhuis om 18.30 uur op het trapveldje aan 
de Vrijheidsdreef. Om 19.00 uur worden hier de 
ingeleverde kerstbomen verbrand.

Meer kerstbomen aanbieden?
Heeft u meer dan 80 bomen ingezameld dan 
kunnen de bomen thuis worden opgehaald 
door Meerlanden. De bomen moeten dan wel 

op de openbare weg worden aangeboden.
Neem hiervoor op woensdag 10 januari tussen 
09.00 uur en 12.00 uur telefonisch contact 
op met Niels Ottenhof via het algemene 
telefoonnummer 14 023 

Vóór 7 januari en na 9 januari is uw 
oude kerstboom gft-afval
Doet u uw kerstboom vóór 7 januari of na 
9 januari de deur uit? Dan biedt u deze (in 
stukken geknipt) aan via de groene gft-
rolemmer of ondergrondse gft-container. Los 
geplaatste kerstbomen (naast de gft-container) 
worden niet meegenomen.

Nieuwe 
regelgeving
Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting 
Heemstede 2019
Op 4 december 2018 heeft het college 
het Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting 
Heemstede 2019 vastgesteld. Dit 
Aanwijzingsbesluit treedt in werking op 
1 januari 2019. Het Aanwijzingsbesluit heffi  ng 
en invordering van parkeerbelastingen 2018 is 
hiermee vervallen.

Belastingverordeningen 2019
Op 19 december 2018 heeft de raad de 
volgende belastingverordeningen vastgesteld. 
Hiermee komen de belastingverordeningen 
van 2018 (behalve de Verordening marktgelden 
2018) te vervallen.
- Verordening leges Heemstede 2019
- Verordening belasting op roerende woon- 

en bedrijfsruimten Heemstede 2019
-  Verordening liggeld woonschepen 

Cruquiushaven Heemstede 2019
-  Verordening precariobelasting Heemstede 

2019
-  Verordening afvalstoff enheffi  ng 

Heemstede3 2019
-  Verordening hondenbelasting Heemstede 

2019
-  Verordening lijkbezorgingsrechten 

Heemstede 2019
-  Verordening onroerende-zaakbelastingen 

Heemstede 2019
-  Verordening rioolheffi  ng Heemstede 2019
-  Verordening parkeerbelastingen Heemstede 

2019

Verordening peuteropvangtoeslag 
Heemstede 2019 
Op 19 december 2018 heeft de raad de 
Verordening peuteropvangtoeslag Heemstede 
2019 vastgesteld. Deze Verordening 
treedt in werking op 1 januari 2019. De 
Bijzondere verordening structurele subsidies 
peuterspeelzaalwerk 2016 is hiermee vervallen.

Verordening tijdelijke subsidieregeling 
peuteropvang 2019
Op 19 december 2018 heeft de raad de 
Verordening tijdelijke subsidieregeling 
peuteropvang 2019 vastgesteld. Deze 
verordening treedt in werking op 1 januari 
2019.

Wijziging Algemene Plaatselijke 
Verordening
Op 19 december 2018 heeft de raad het Besluit 
wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 
vastgesteld. Deze wijzigingen treden in 
werking op 1 januari 2019. 

Lees de volledige bekendmakingen 
in het digitale Gemeenteblad via 
zoek.offi  cielebekendmakingen.nl 

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband 
tussen burgers, gemeente en politie om de 
veiligheid in de woon- en werkomgeving te 
bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van een telefonisch netwerk van inwoners en 
medewerkers van bedrijven uit de gemeente. 
Bent u al lid van Burgernet? Schrijf u in via 
www.mijnburgernet.nl.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

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

Wij wensen 
u een 

gezond en 
gelukkig 

2019!

Burgernet oproep!




